
TEXT MODIFICAT
5.-ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA EN MATERIA DE NETEJA.- 
 
OBJECTE, FINALITAT I AMBIT D’APLICACIÓ.-
Art. 1r.1.1.- La present Ordenança té per objecte regular les normes d’actuació dels 
ciutadans en matèria de neteja de la via pública així com de la recollida domiciliària 
d’ecombraries, en correspondència amb els Serveis Municipals, a fi d’aconseguir un 
millorament en la neteja de la ciutat, així com en el seu manteniment i conservació. 
 
1.2.- La present Ordenança serà d’aplicació a tot el terme municipal de Girona. 
 
 
 
 
CAPITOL I 
NORMES GENERALS DE POLICIA, NETEJA VIARIA
 
Art. 2n. No serà permès efectuar els següents actes a la via pública. 
 
2.1.- Tirar, abocar o dispositar parper, terres, enderrocs o deixalles de qualsevol mena i 
abandonar animals morts, a la calçada, voreres, jardins, fonts públiques, alcorques dels 
arbres, solars sense edificar, cunetes, rius, rieres, inclòs els boscos, i d’altres espais 
públics, així com dipositar escombraries en forma diferent a la regulada en el cap. V de la 
present Ordenança (recollida domicilària d’escombraries). 
 
2.2.- Abocar o vessar aigües residuals o qualsevol d’altres, així com les procedents de la 
neteja interior d’edificis i vivendes, als alcorques dels arbres, les quals s’hauran de llançar 
directament als embornals o a través dels serveis propis de cada vivenda o local. 
 
2.3.- Banyar-se en els estanys i fonts, netejar o rentar vehicles a motor i animals, així com 
deixar-les nedar en aquests indrets. 
 
2.4.- Netejar i espolsar catifes, estores, i robes en general des dels balcons, finestres, 
terrats i portes, a partir de les 10h. del matí. 
 
2.5.- Regar tot tipus de plantes des d’obertures per les quals l’aigua vessi a la via pública, 
excepte de 22h. a 23h. de desembre a març i de 23h. a 24h. d’abril a novembre. 
 
2.6.- Escriure, dibuixar, pintar, raspar i gravar les parets, façanes i portes dels edificis, 
porxos, pilans del viaducte, ponts, arbres, fanals, etc. Així com col.locar cartells o anuncis, 
exepte en els llocs autroritzats i degudament regulats a través del Reglament Municipal 
sobre publicitat visible des d’espais d’ús públic. 
 



2.7.- Trepitjar i trencar parterres i plantacions així com tocar les plantes i flors dels espais 
públics, pujar als arbres i tallar les seves branques. 
 
2.8.- Encendre fogueres fora dels espais destinats o autoritzats a aquesta finalitat. 
 
2.9.- Dipositar a les papereres de la via pública bosses d’escombraries o caixes o paquets 
anàlegs. 
 
 
Article 3r.- 
3.1.- Els titulars d’establiments de venda de productes amb envoltori, alimenticis i anàlegs, 
de consum o ús immediat així com els establiments i quioscs de begudes, gelats, caramels 
i derivats, encara que disposin d’autoritzacions temporals, estaran obligats a instal.lar 
papereres o recipients apropiats en lloc visible a la sortida dels seus locals, junt a les 
respectives instal.lacions. Tanmateix, els esmentats titulars i els que disposin de terrasses 
a la via pública, tindran l’obligació de mantenir neta i per tant escombra, el tram de via 
pública que correspongui, quantes vegades calgui. 
 
3.2.- Els productes i deixalles procedents de la neteja hauran de recollir-se en la forma 
regulada en el cap. V. de la present Ordenança (recollida domiciliària d’escombraries). 
 
 
Art. 4t. Els propietaris de solars hauran de mantenir-los lliures d’escombraries i deixalles, i 
en perfectes condicions de salubritat pública. Si estan tancats, podran deslliurar-se de lla 
imposició de sancions, si en el termini d’un mes de produir-se el fet, adverteixen i 
denuncien el dipòsit d’escombraries causats per altres persones. Per la seva neteja 
s’estarà, en tot cas, al que disposa l’article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística 
(R.D. 2187/78 de 23 de juny). 
 
 
Art. 5è.- Els industrials que realitzin obres de construcció només podran tenir a la via 
pública els materials procedents d’enderrocs, recollits en contenidors o recipients adequats, 
els quals hauran de retirar-se regularment i en tot cas, quan estiguin plens, tenint cura de la 
neteja de la vorera i calçada adjacent. 
 
 
Art. 6è.- Només es permetrà l’ocupació de la via pública amb destí a la replega de 
qualsevol tipus de mateirals en recintes tancats, prèvia autorització municipal. No es permet 
la preparació de materials i la realització de treballs de reparaciona adjacents als propis 
tallers, magatzems i comerços excepte en els supòsits de prèvia autorització muncipal la 
qual cosa comportarà la corresponent neteja del recinte ocupat. 
 
Art. 7è.- Les persones que portin gossos o altres animals per la ciutat impediran, com a 
mesura higiènica que dipositin les seves dejeccions a les vies, jardins i espais públics de 



trànsit normal dels vianants. En qualsevol supòsit d’infracció d’aquest precepte, hauran de 
subsanar directa i immediatament la falta a la higiene pública. 
 
 
Art. 8è.- Correspondrà al Servei municipal de neteja viària les següents operacions: 
-Neteja viària de la calçades i voreres de la via pública, per mitjans manuals i mecànics. 
-Regatge de les calçades. 
-Neteja dels alcorques dels arbres. 
-Buidar les papereres situades a les vies públiques. 
-Neteges d’emergència en casos extraordinaris. 
-Neteja d’enderrocs i terres de la via pública sempre que siguin inferiors a 0,300 m3. I 
constitueixin un obstacle per als vianants o la circulació, considerant aquest servei com  a 
execució subsidiària, a càrrec de l’infractor. 
-Retirada d’animals morts de la via pública. 
-La neteja de rius, rieres i cuentes, sens perjudici de la competència sobre la matèria de la 
Comissaria d’aigües del Pirineu Oriental, o altres organismes. 
 
 
 
CAPITOL II 
NETEJA VIA PUBLICA EN EL SUPOSIT DE NEVADA
 
Art. 9è.- en els casos de nevada, s’observaran les prevencions especials següents: 
9.1.- En tota finca urbana s’organitzada i prestarà un servei extraordinari de neteja de la 
vorera corresponent, a fi de deixar-la lliure de neu acumulada, per facilitar l’accés dels 
vianants. 
 
9.2.- En tot cas, la neu retirada que no es pugui fondre serà apilonada sobre la voravia 
sense tirar-la al centre de la calçada, de manera que quedi lliure l’embornal. 
 
9.3.- La neu acumulada en els terrats, balcons i altres obertures i sortints de l’edifici no 
podrà tirar-se ni llançar-se a la via pública. 
 
9.4.- Estaran obligats a realitzar o prestar aquests serveis les següents persones per l’ordre 
que s’exposa: 
9.4.1- En els edificis destinats a habitacles, el porter o a defecte d’aquest la persona 
designada pel propietari i a falta d’aquestes eprsones, els veïns de l’immoble en torns 
establerts entre ells. 
9.4.2.-En els edificis públics (centres d’ensenyament, edificis administratius, esglèsies, 
cementiris i altres anàlegs) els conserges, porters, personal resident en els esmentats 
edificis o persones encarregades a l’efecte. 
9.4.3- En els solars, els seus propietaris. 
9.4.4.-En els edificis en construcció, el contratista corresponent. 
 



9.5.- Amb independència d’aquestes mesures, s’estarà al que disposi l’Autoritat Municipal, 
a través del Servei Municipal d’Emergències així com a les instruccions en quant a 
circulació i estacionament. 
 
 
 
CAPITOL III 
NETEGES ESPECIALS 
Art. 10è.-  
10.1.- Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega, directament relacionades amb la seva activitat, estan obligats a procedir, 
quantes vegades es precisi, a la neteja complementària de la via pública (escombrada), així 
com l’aplicació de detergens, d’acord amb l’activitat desenvolupada, a fi de mantenir 
la via pública en perfectes condicions. La neteja mitjançant detergents no haurà de causar 
perjudici a arbres i jardins públics. 
 
10.2.- A fi que els serveis municipals puguin procedir a les adequades operacions de neteja 
i regatge, la totalitat de les parades de venda ambulant dels mercats setmanals de la via 
pública hauran d’haver recollit i abandonat els llocs de venda com a màxim a les 15 hores, 
excepte les parades de pagesos i del “mercadillo” exterior de la Plaça Mercat que hauran 
de fer-ho a les 13.30 hores, sense perjudici de les mesures específiques d’aquests Mercats 
regulades a través dels corresponents textos reglamentaris. 
 
10.3.- Amb motiu de les neteges especials nocturnes portades a terme pels serveis 
municipals s’observarà la senyalització vertical col.locada a l’efecte, en matèria 
d’estacionament i la seva inobservància serà especialment sancionada. (Cap. VII). 
 
 
 
CAPITOL IV 
ESTETICA URBANA
Art 11è.- Queda prohibit, tenir a la vista del públic, en les obertures dels edificis i cases i 
baranes dels terrats, vestits, roba bruta o rentada o altres objectes, sempre que 
constitueixin instal.lacions fixes. 
 
 
Art. 12è.- S’estableix la prohibició general de col.locar pancartes o altres instal.lacions a la 
via pública, excepte en els supòsits de prèvia autorització municipal que, en tot cas, haurà 
d’estar relacionada en campanyes polítiques, culturals, recratives o similars, així com les 
municipals. 
CAPITO V 
RECOLLIDA DOMICILIARIA D’ESCOMBRARIES 
Art. 13è.- Tindran la consideració de residus sòlids urbans, de caràcter domiciliari els 
següents productes, que no excedeixin de 20 litres de capacitat, una vegada dipositats en 



la corresponent bossa o cubell: 
13.1.- Les deixalles de l’alimentació, incloses llaunes i ampolles. 
 
13.2.- Les deixalles i papers dels establiments industrials, comercials i professionals i les 
deixalles procedents de petites reparacions així com de la poda dels arbres i plantes. 
 
13.3.- Les cendres i restes dels brasers, fogons i calefaccións industrials, les quals hauran 
d’estar totalment apagades. 
 
13.4.- Els residus sòlids urbans de caràcter domiciliari que ultrapassin els 20 litres de 
capacitat hauran de recollir-se igualment en bosses i cubells tancats entre 20 i 80 litres i 
pes màxim de 25 kgs. 
 
Art. 14è.- Correspondrà al servei municipal de recollida de residus sòlids urbans, la retirada 
i transport a l’abocador municipal controlat o planta incineradora, en el seu dia, dels 
següents residus: 
-Els de caràcter domiciliari, i determinat en l’article anterior (art. 13). 
-Els procedents dels mercats, escorxadors de la ciutat i firal del bestiar. 
-Els dipositat en els contenidors distribuits per la ciutat. 
-Els mobles i trasters domèstics, constituint , aquest, un servei de caràcter voluntari i a 
petició de la part interessada. 
 
Art. 15è.- La resta de productes, s’admetran a l’abocador municipal o planta incineradora, 
en el seu cas, a petició de la part interessada i prèvia autorització municipal i pagament de 
les taxes municipals corresponents. 
 
Art. 16è.-El servei general i obligatori de recollida de caràctec domiciliari cobrirà fins la 
quantitat màxima de 20 litres diaris i de 20 a 80 litres diaris (segons establiments) objecte 
del corresponent recàrrec en la taxa, en la mesura que determini l’ordenança municipal de 
recollida domiciliària d’escombraries. 
 
Art. 17è.- La presentació de les escombraries a la via pública per a la seva recollida pels 
serveis municipals corresponents, es realitzarà en cubells tancats o en bosses de plàstic 
segons el modle homologat per l’Ajuntament de Girona que haurà d’acomplir les 
característiques establertes per la norma UNE 53, 147 de l’Institut Naiconal de 
Racionalització i Normalització del Treball en quan a la resistència a l’acció dels productes 
grassos, aigua, àlcalis diluits, àcids diluits, sals químiques disolvents d’ús domèstic, 
resistència a la caiguda, resistència a la càrrega estàtica i a l’hermeticitat. 
 
Les mides de la bossa d’escombraries de caràcter domiciliari serà com a mínim de 250 
mm. (amplada desplegada) i 600 mm. (longitud) sens perjudici de la possibilitat d’establir 
darrerament un altre tipus de bossa de majors dimensions i cabuda pel servei de recollida 
de caràcter comercial i industrial. 
 



Art. 18è.- Les bosses i cubells d’escombraries únicament es podran dipositar a la via 
pública amb 1 hora d’antelació com a màxim de l’horari de recollida establert, en caràcter 
general, a les 22 hores d’abril a novembre i a les 21 hores de desembre a març, sens 
perjudici de l’horari establert pels sectors de recollida diurna. Els canvi d’horari de recollida 
hauran d’anunciar-se oportunament a través dels medis de difusió. 
 
 
Art. 19è.- Queda totalment prohibit dipositar bosses o cubells d’escombraries a la via 
pública quan ja s’ha realitzat el servei i per tant han passat els camions de recollida dels 
servei municipal. 
 
Art. 20è.- Si no s’autoritza expressament i s’ordena altra cosa, les bosses i cubells 
d’escombraries dipositades a la via pública per la seva recollida pel servei municipal es 
col.locaran adossades a les parets dels edificis, en lloc que provoquin menys destorbs 
possibles, i sens perjudici de la col.locació de contenidors o recipients especials en 
determinats sectors del municipi, prèvia autorització municipal. 
 
Art. 21è.- Les escombraries i residus recollits pels serveis municipals es dipositaran a 
l’abocador municipal, i en el seu dia, a la planta incineradora de residus sòlids urbans. 
 
Art. 22è.- Els particulars o entitats interessats en dipositar escombraries i altres residus a 
l’abocador municipal o planta incineradora en el seu dia, precisaran de la preceptiva 
autorització municipal, previ pagament de les taxes municipals correponents. 
 
 
CAPITOL VI 
INSPECCIÓ 
Art. 23è.- La vigilància dels compliments de les normes de la present Ordenança correspon 
a la Policia Municipal i a un funcionari inspector especial, amb obligació de denunciar 
qualsevol infracció. 
 
 
CAPITOL VII 
SANCIONS 
Art. 24è.-  
24.1.- Les infraccions derivades de la inobservància de la present Ordenança seran 
sancionades sens perjudici del que disposi la llei de Règim Local, amb la imposició de 
multes de 500 ptes. a 25.000, segons la gravetat. 
24.2.- Les infraccions a l’article 10.3 seran sancionades amb multa de 1.000 ptes. 
 
 
Art. 25è.- Als infractors dels articles 2,6 i 12è. Amb independència de la imposició de la 
sanció corresponent, se’ls requerirà per la subsanació de la infracció, en el termini de 24 
hores. En cas contrari es procedirà a l’execució subsidiària al seu càrrec. 



 
 
DISPOSICIONS ADICIONALS 
i.- Per a l’aplicació de la present Ordenança, després d’un període d’informació pública d’un 
mes, l’Ajuntament durant altres dos mesos disposarà els medis apropiats i realitzarà les 
campanyes municipals complementàries i de divulgació que siguin necessàries. En els 
primers dos mesos de vigència de l’Ordenança, acabades ja les campanyes de divulgació, 
la imposició de sancions serà substituïda per avís o notificació recordatòria de la necessitat 
d’acomplimentar la normativa vigent en l’aspecte a què es refereixi. 
 
II.- Seran d’aplicació, en caràcter subsidiari a la present Ordenança, els Reglaments de 
Règim Interior de mercats a la via pública, de la Plaça Mercat d’abastaments de Girona, 
així com el Reglament Municipal de Publicitat visible des d’espais d’ús públic. 
 
Girona, juny de 1982 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ordenament propi/ord. Neteja 


