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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Objecte
Aquesta normativa té per objecte regular les operacions d’instal·lació, dipòsit i
retirada a la via pública de contenidors i de sacs destinats a la recollida i al
transport de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció, continguts
en el Decret 201/1994, del 26 de juliol, procedents de la construcció i la demolició
d’edificis i obres en general.

Article 2.- Definicions
A l’efecte d’aquesta ordenança, s’entendrà per :
Contenidor metàl·lic: El recipient metàl·lic reutilitzable, especialment dissenyat
per a la recollida i el transport de residus procedents de la construcció i del
manteniment o demolició d’edificis i construccions, que permet fer els treballs de
càrrega i descàrrega de forma mecanitzada des de vehicles adaptats
exclusivament al seu transport.
Els contenidors es classifiquen en ordinaris i especials.
Es consideraran ordinaris tots els contenidors que tinguin una capacitat d’entre 3 i
7 m3.
Es consideraran especials els contenidors amb una capacitat superior als 7m3.
Sac de runes: El recipient confeccionat amb materials tèxtils o plàstics, dotat de
dispositius de suspensió que permeten carregar-lo des de vehicles amb caixa de
càrrega dotats d’elements d’elevació adients i amb una capacitat màxima de fins
a 1,9 m³.
Titular del contenidor metàl·lic o del sac de runes: La persona física o jurídica
que el comercialitza buit, ella mateixa o per mediació de tercers,i percep de
l’usuari un preu pel subministrament, la recollida, el transport i la disposició un
cop ple.
Usuari del sac o del contenidor: La persona física o jurídica que contracta els
serveis dels responsables dels sacs o contenidors i que es limiten a omplir els
contenidors i els sacs amb el material provinent de les obres de les quals són
constructors, promotors o titulars de llicència d’obres.

Article 3.- Objectius de la intervenció municipal
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La intervenció municipal en l’àmbit d’aquesta normativa té com a objecte, evitar
que, com a conseqüència de les activitats expressades a l’article primer, es
produeixi:
a) L’ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic, en el marc de les
línies estratègiques bàsiques aprovades en el si del Pacte per la Mobilitat de
la ciutat de Sabadell.
b) El deteriorament dels paviments de la via pública i d’altres elements
estructurals de la ciutat.
c) La degradació del medi urbà del terme municipal a conseqüència de la
generació de brutícia procedent de les activitats regulades per aquesta
normativa.
d) L’abandonament a la via pública de les runes i dels contenidors i els sacs amb
els quals es recullen.

Article 4.- Definició dels residus que es poden dipositar als contenidors
metàl·lics i sacs de runes
Tenen la consideració de terres i runes i, per tant, es poden recollir mitjançant
contenidors i sacs:
a) Les terres, les pedres i els materials assimilables provinents d’excavacions.
b) Els residus resultants dels treballs de construcció, demolició, enderrocament i,
en general, tots els sobrants d’execució d’obres majors i menors i actes de
construcció no sotmesos a llicència.
c) Qualsevol altre material assimilable als anteriors considerat com a residu de la
construcció segons el que estableix el Decret 201/1994, del 26 de juliol.

Article 5.- Prohibicions
Es prohibeix expressament:

a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats a l’article anterior
en els contenidors i els sacs.
b) Dipositar als contenidors i als sacs residus que, tot i procedir de moviments de
terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables
com a residus especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus
de Catalunya.
c) Dipositar als contenidors i als sacs residus que continguin matèries
inflamables, explosives, nocives o perilloses; que siguin susceptibles de
putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials que,
per qualsevol motiu, puguin causar molèsties als veïns i als vianants.
d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual als
contenidors i als sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia
obra o demolició.
e) Utilitzar recipients diferents als contenidors i sacs per a la recollida dels
residus procedents de les obres, així com l’abandonament dels mateixos i els
abocaments fora dels espais destinats a aquesta finalitat.
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Article 6.- Neteja de la via pública
Si a conseqüència de les operacions de càrrega, descàrrega o transport dels
contenidors i els sacs queden restes de runes i terres a la via pública, els
transportistes, els titulars dels sacs o contenidors, els promotors de l’obra i els
titulars de la llicència d’obres, indistintament, estan obligats a procedir a la neteja
immediata del tram de via pública afectada, sens perjudici de la sanció que, si
s’escau, es pugui imposar.

Article 7.- Obligació d’informació als usuaris dels contenidors i els sacs
Els titulars dels contenidors i els sacs de runes, així com també els seus
distribuïdors, tenen l’obligació de subministrar als seus clients en el moment de
comercialitzar-los per a la ciutat de Sabadell la informació detallada en relació a
les condicions d’instal·lació, permanència i retirada dels contenidors metàl·lics i
dels sacs a la via pública previstes en aquesta normativa.

TÍTOL II
INSTAL·LACIÓ DELS CONTENIDORS I DELS SACS

Article 8.- Identificació dels contenidors i dels sacss
1. Tots els contenidors i els sacsinstal·lats a la via pública han de presentar a
l’exterior, de manera perfectament visibles:
a) El nom o raó social i el telèfon del titular del contenidor o sac.
b) Número d’identificació del contenidor o sac..
c) Placa o indicatiu de la llicència municipal d’ocupació, que serà facilitada per
l’Ajuntament tal com s’especifica al títol IV d’aquesta ordenança.
2. L’omissió del qualsevol d’aquests requisits justifica que el contenidor o el sac
sigui retirat pels serveis municipals, tal com preveu l’article 24 d’aquesta
Ordenança, i el cost derivat del transport, el buidat i el dipòsit del contingut, amb
independència de la sanció que pugui correspondre en aplicació del procediment
sancionador previst al títol V d’aquesta Ordenança, s’imputarà a:
a) L’usuari del contenidor o del sac en el cas que es facin servir elements que no
tinguin cap identificació o en el cas de sacs sense indicatiu de la llicència
municipal d’ocupació.
b) El titular del contenidor o del sac en la resta de supòsits.en la resta de
supòsits.

Article 9.- Règim general de col·locació
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1. Els contenidors i els sacs s’han de situar sempre a l’interior de la zona d’obres
i, en cas que no sigui possible, a la via pública, davant de l’obra a la qual
serveixin o a l’espai més proper possible.
2. Als carrers normals, amb calçada i voreres pavimentades, només es permet la
col·locació i la utilització de contenidors ordinaris o sacs.

3. Els contenidors especials només s’autoritzaran en casos excepcionals i
degudament justificats, sempre que es dipositin en zones àmplies, lliures i sobre
sòls sense pavimentar.
4. Només es poden col·locar un màxim de dos contenidors metàl·lics ordinaris per
a cada obra.
5. La col·locació de contenidors i sacs s’ha de fer sempre preservant de manera
especial el pas i la seguretat de les persones amb mobilitat reduïda i la dels
usuaris dels carrils bicicleta.
6. Els contenidors i els sacs s’han de situar sobre la vorera sempre que la seva
amplada, una vegada deduït l’espai ocupat pel contenidor, permeti una zona de
lliure pas pel voltant d’1,5 metres com a mínim. En cas contrari s’han de col·locar
sobre la calçada en llocs on estigui permès l’estacionament de vehicles, i sempre
que l’espai que resti lliure sigui superior a 3 metres en vies d’un sol sentit de
circulació i a 6 metres, en les de doble sentit.
8. Les operacions de col·locació dels contenidors buits s’ha de portar a terme
amb la màxima diligència, procurant interrompre el mínim possible la circulació
de vehicles, de forma que no causin molèsties als ciutadans i d’acord amb les
condicions fixades per a la càrrega i descàrrega a l’Ordenança municipal
reguladora de la circulació de persones i de vehicles a les zones urbanes de
Sabadell.
9. Els treballs d’instal·lació de contenidors a les zones d’influència de centres
d’ensenyament no es poden efectuar en les franges horàries compreses entre
uns trenta minuts abans i després de l’entrada o sortida dels alumnes del centre.
S’exceptuen d’aquesta prohibició els mesos de juliol i agost.
10. A les zones de vianants i als espais que tinguin un paviment especial, diferent
de l’utilitzat de forma general en la pavimentació de les voreres de la ciutat, la
recollida de runes s’ha de fer preferentment mitjançant sacs o amb contenidors de
3m3 de capacitat màxima. Això no obstant, en cas d’haver d’utilitzar contenidors
més grans, s’han de dipositar sobre taulons de fusta o altre material similar que
permeti evitar el recolzament directe del contenidor al paviment.
11. Es procurarà que la col·locació dels contenidors i sacs estigui en coherència
amb les possibles activitats existents en els baixos de les edificacions contingües,
a fi i efecte d’evitar, tant com sigui possible, la interferència amb l’activitat
comercial.
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12. Quan els contenidors i els sacs hagin de romandre durant la nit i es trobin
ubicats en llocs que puguin presentar dificultat per a la circulació peatonal o
rodada, han d’incorporar a la part exterior els senyals reflectants o lluminosos
suficients per fer-los identificables.
13. En casos excepcionals on no sigui viable el compliment de les condicions de
col·locació establertes en aquesta Ordenança, els serveis tècnics de via pública
buscaran la solució particular més adequada per dur a terme l’activitat necessària
amb el mínim d’impacte a la via pública i a la ciutadania.
14. El titular del contenidor o el sac haurà de comunicar als serveis tècnics
municipals la instal·lació i el temps de permanència del contenidor a la via
pública.

Article 10.- Condicions de col·locació a les voreres
La col·locació dels contenidors i dels sacs a les voreres s’ha de fer d’acord amb
les condicions generals fixades per l’article 9 d’aquesta Ordenança, amb les
especificacions següents:
a) S’han de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment a les cruïlles, respectant les distancies establertes a l’efecte
d’estacionament per l’ordenament general sobre cap element urbanístic que
pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència.
b) No es poden situar davant dels passos de vianants ni davant de guals ni
reserves d’estacionaments o de parades puntuals. Cas de col·locar-los de
manera pròxima a marquesines d’autobús, s’haurà de respectar una distància
de 15 m al voltant, a efectes que es faciliti l’entrada i sortida de l’autobús.
c) No es poden situar a sobre d’un carril bicicleta ni a menys d’un metre d’aquest
o d’una bateria d’aparcaments per a bicicletes.
d) En cap cas no es poden col·locar totalment o parcialment, sobre les tapes
d’accés de serveis públics ni embornals ni al costat o sobre les boques
d’incendi, els escossells dels arbres , ni en general sobre cap element
urbanístic que pugui dificultar-ne la utilització normal o en cas d’emergència.
e) S’han de col·locar de forma que el cantó més llarg estigui situat en sentit
paral·lel a la vorera.
f) S’han de situar a l’extrem de la vorera, a vint centímetres de la calçada, sense
que cap part del contenidor o del sac en sobresurti.

Article 11.- Condicions de col·locació a les calçades
La col·locació dels contenidors i dels sacs a les calçades s’ha de fer d’acord amb
les condicions generals fixades per l’article 9 d’aquesta Ordenança, amb les
especificacions següents:
a) S’han de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes per als
estacionaments, d’acord amb la Llei de circulació de vehicles i seguretat vial.
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b) No es poden situar als passos de vianants o bicicletes, ni davant de guals, ni a
les reserves d’estacionament o parades. Tampoc no es poden situar a les
zones de prohibició d’estacionament o parada ni a les reserves
d’estacionament o parada, llevat que aquestes reserves hagin estat
concedides per a la mateixa obra.
c) Cas de col·locar-los de manera pròxima a marquesines d’autobús s’haurà de
respectar una distància de 15 m. al voltant, a efectes que es faciliti l’entrada i
sortida de l’autobús.
d) En cap cas no es poden col·locar, totalment o parcialment, sobre les tapes
d’accés de serveis públics ni embornals ni al costat o sobre les boques
d’incendi ni en general sobre cap element urbanístic que pugui dificultar-ne la
utilització normal o en cas d’emergència.
e) S’han de col·locar de forma que el cantó més llarg estigui situat en sentit
paral·lel a la vorera.
f) S’han de col·locar a 20 cm. de la vorera, de forma que no impedeixi que les
aigües superficials puguin circular lliurement i arribin a l’embornal més proper.

TÍTOL III
PERMANÈNCIA I RETIRADA DELS CONTENIDORS I DELS SACS A LA VIA
PÚBLICA
Article 12.- Condicions de permanència a la via pública
No es permet que els materials dipositats sobresurtin dels extrems superiors del
contenidor o del sac ni tampoc es permet utilitzar suplements addicionals per
augmentar-ne la capacitat.

Article 13.- Retirada dels contenidors i dels sacs
Els contenidors i els sacs han de ser retirats de la via pública en el termini de 24
h.:
a) Una vegada hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència
d’ocupació de la via pública.
b) A l’acabament de les obres, encara que no hagi finalitzat el termini de la
llicència.
c) Un cop estiguin plens.
d) Quan es tracti de contenidors i sacs plens situats a les zones i vies públiques
que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Ordenança, la retirada tindrà caràcter
preferent i aquesta, haurà de realitzar-se abans de les 14 h del dissabte.
e) En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat, per raons
d’interès públic degudament motivades, tal com preveu l’article 24 d’aquesta
Ordenança.

Article 14.- Treballs de retirada de contenidors i sacs
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Les operacions de retirada dels contenidors i els sacs s’han de fer procurant
intercedir al mínim la circulació, de forma que no causin problemes als ciutadans i
d’acord amb les condicions fixades per a la càrrega i descàrrega a l’Ordenança
municipal reguladora de la circulació de persones i de vehicles a les vies
urbanesde Sabadell, que determina l’article 9 d’aquesta Ordenança per a la
instal·lació de contenidors i sacs i amb les especificacions següents:
a) S’han de manipular de manera que no en caigui el contingut a la via pública o
no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
b) S’ha de deixar en perfecte estat de netedat la superfície de la via pública
ocupada i l’entorn immediat.

Article 15.- Condicions de transport
El transport dels contenidors i els sacs s’ha d’efectuar d’acord amb les
especificacions següents, sense perjudici del deure dels transportistes de complir
el que estipula el Codi de circulació i la resta de l’ordenament estatal i català en
matèria de transport.
a) Els vehicles en què s’efectuï el transport de terres i runes han de reunir les
condicions necessàries per a evitar l’abocament de llur contingut a la via
pública i els transportistes adoptaran les precaucions necessàries per tal
d’impedir que s’embruti la via pública.
b) Els materials transportats no poden sobresortir dels extrems superiors de la
caixa de càrrega del vehicle. Tampoc no es permet utilitzar suplements
addicionals no autoritzats per augmentar la capacitat de càrrega dels vehicles.
c) Els materials transportats s’han de cobrir o protegir, de manera que no se’n
desprengui pols ni es produeixin abocament fortuïts de materials a la via
pública.

TÍTOL IV
RÈGIM D’AUTORITZACIONS
Article 16. Requisits de les empreses titulars de sacs i contenidors
1. L’activitat de les persones físiques i jurídiques titulars dels contenidors
metàl·lics i dels sacs de runes ha de complir la normativa autonòmica i estatal. .
2. Les empreses titulars de sacs i contenidors que vulguin instal·lar els mateixos
al terme municipal de Sabadell hauran de prestar una fiança afecta a la garantia
del compliment de les obligacions establertes per aquesta Ordenança juntament
amb una declaració responsable, subscrita pel representant legal de l’empresa,
manifestant que:
-L’empresa compleix els requisits establerts tant en aquesta Ordenança com a la
normativa autonòmica i estatal per a la instal·lació, dipòsit i retirada de
contenidors i sacs així com per la gestió correcta del tractament dels residus.
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-Tots els sacs que es comercialitzin i s’instal·lin a la via pública de la ciutat tindran
la imatge definida en el seu moment per l’autoritat municipal.
-Totes les recollides de residus de la construcció, dins del terme municipal, han
de complir amb els articles previstos per aquesta ordenança.
. L’import d’aquesta fiança es fixarà a l’Ordenança Fiscal 4.5
3. Les empreses que vulguin instal·lar contenidors o sacs hauran de complir els
següents requisits:
a) Disposar d’un sistema de seguiment del procés i recollida dels
residus realitzats per la seva empresa i d’un sistema de detecció i
control dels contenidors i sacs a la via pública, adoptat bé
individualment per la empresa, bé de forma associada amb altres
empreses o entitats. Aquest sistema haurà d’incloure:
-Descripció del sistema d’identificació dels productors dels residus.
-Descripció del sistema de control del seguiment de majoristes.
-Horaris de serveis de recollides.
-Descripció del sistema de recollida.
-En cas de subcontractació de la recollida, documentació
acreditativa de la identificació i descripció de les empreses
subcontractades.
-Descripció del sistema de detecció i control dels contenidors i sacs
a la via pública adoptat, incloent documentació acreditativa, en el
cas d’intervenir empreses especialitzades en el sistema.
-Descripció dels llocs de tractament de residus
b) Disposar de mitjans materials (vehicles i elements de contenció) per
realitzar els treballs amb la documentació tècnica vigent. En concret
els sacs hauran de disposar d’un certificat d’homologació de
fabricació favorable.

Article 17.- Subjecció a llicència. Sol·licitud i atorgament.
1. La llicència per a la instal·lació d’un número determinat de contenidors a la via
pública, l’han de sol·licitar les empreses titulars responsables dels contenidors,
que compleixin els requisits establerts en aquesta Ordenança i en la resta de
normativa autonòmica i estatal .
2. No és preceptiva l’obtenció de la prèvia llicència per als contenidors situats a
l’interior acotat de les zones d’obres. No obstant això, els responsables del
contenidor o del sac, el transportista i els usuaris han d’ajustar la seva actuació a
les disposicions d’aquesta Ordenança.
3. Les ordenances fiscals establiran les exaccions que cal satisfer per la
col·locació de contenidors i sacs de runes a la via pública.
4. No s’atorgarà llicència per a la col·locació de contenidors o sacs a la via
pública si en el moment d’haver-se d’expedir la mateixa el sol·licitant té deutes
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pendents a favor de l’Ajuntament per qualsevol concepte, incloses les multes per
infraccions d’aquesta Ordenança i les despeses de retirada i dipòsit de
contenidors i sacs decomisats.

Article 18.- Plaques indicatives de llicència municipal d’ocupació
1. Els titulars de les llicències municipals per a la col·locació de contenidors i sacs
a la via pública han de recollir a les dependències municipals les corresponents
plaques identificatives de la llicència municipal, que s’han de fixar a tots els
contenidors i els sacs dipositats a la via pública, tal com estableix l’article 8
d’aquesta Ordenança.
2. Les plaques es lliuraran als titulars de les llicències davant la presentació del
comprovant d’haver estat abonada la liquidació de les taxes municipals
corresponents.
3. Qualsevol sac o contenidor dipositat a la via pública sense la corresponent
placa identificativa és considerat a tots els efectes com un contenidor o sac sense
llicència municipal, i se li ha d’aplicar allò que diposa el segon paràgraf de l’article
8 en relació a l’article 24 d’aquesta Ordenança respecte a la seva retirada.

Article 19.- Extinció de les llicències d’instal·lació de contenidors
Les llicències finalitzen:
a)
b)
c)
d)

Per venciment del seu termini.
Per renúncia del seu titular.
Per revocació per motius d’interès públic.
Per resolució derivada d’expedient sancionador.

TÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR
Article 20.- Disposició general sobre les infraccions
1. Constitueixen infraccions administratives l’incompliment de les disposicions
contingudes en aquesta Ordenança, i també les vulneracions de les prohibicions
que s’hi estableixen.
2. Constitueixen també infraccions la negativa, la resistència a la labor inspectora
i de vigilància de l’Administració, o
el subministrament d’informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error.
3. Les infraccions són objecte de sanció per part del regidor que té atribuïda la
competència per raó de la matèria, que li hagi estat prèviament delegada, i amb la
incoació prèvia del corresponent expedient administratiu.
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4. Les infraccions contra les disposicions d’aquesta Ordenança, seran
sancionades instruint expedient, simplificat, si s’escau, en què es garantirà
l’audiència a l’interessat, aplicant el procediment establert pel Reial Decret
278/1993, del 9 de novembre, pel qual s’aprova el procediment sancionador als
àmbits de competència de la Generalitat.
5. L’activitat instructora i la competència sancionadora no poden concórrer en el
mateix òrgan.

Article 21.- Responsabilitat derivada de les infraccions
1. Amb caràcter general, són responsables de les infraccions les persones
físiques o jurídiques que siguin autores materials, ja sigui per acció o per omissió,
dels fets constitutius de la infracció. Les persones jurídiques han de respondre de
les accions o omissions derivades dels actes realitzats pel personal al seu càrrec.
2. Amb caràcter particular, són responsables de les infraccions generades per
incompliment dels preceptes d’aquesta Ordenança:
a) Els titulars dels contenidors i els sacs en relació al règim d’autoritzacions i
respecte a les infraccions derivades dels treballs d’instal·lació, retirada i
transports de contenidors i sacs, així com també de les derivades de
l’abocament de terres i runes.
b) Els usuaris, en relació a les infraccions derivades de les condicions de
permanència i utilització d’aquests
c) Els titulars dels sacs i els usuaris dels mateixos indistintament, en el cas de
sacs col·locats a la via pública sense llicència municipal.

Article 22.- Tipificació general de les infraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Són infraccions lleus:
a) Col·locar un contenidor de mides especials , sense la corresponent
autorització dels serveis de Via Pública
b) Col·locar un contenidor entorpint el pas de les persones i dels usuaris dels
carrils bicicleta.
c) Col·locar un contenidor sense una diligència mínima, entorpint en excés la
circulació de vehicles i causant molèsties als ciutadans.
d) Efectuar treballs d’instal·lació dels contenidors a les zones d’influència
d’ensenyament en les franges horàries compreses entre uns trenta minuts
abans i després de l’entrada o sortida dels alumnes al mateixos (excepció
mesos de juliol i agost).
e) Instal·lar un contenidor la vorera impedient la visibilitat dels vehicles.
f) Instal·lar un contenidor a un pas de vianants, davant un gual o en una
reserva d’estacionament o de parada puntual.
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g) Instal·lar un contenidor a sobre d’un carril bicicleta o a menys d’un metre
d’aquest o una bateria d’aparcaments per a bicicletes.
h) Col·locar un contenidor total o parcialment sobre les tapes d’accès de
serveis públics, embornals o sobre boques d’incendis, escocells d’arbres ni
en general sobre cap element urbanístic que pugui dificultar la utilització
normal o en cas d’emergència.
i) No procedir a la retirada del contenidor, una vegada hagi caducat la
llicència d’ocupació.
j) No procedir a la retirada del contenidor, una vegada hagi finalitzat l’obra
k) No procedir a la retirada del o contenidor, una vegada estiguin plens i hagi
sigut desatès el requeriment perquè es retiri en 24 h.
l) Procedir a la retirada del contenidors intercedint en excés la circulació i
causant molèsties als ciutadans, sense un mínim de diligència.
m) No deixar en perfecte estat de netedat la superfície de la via pública
ocupada i l’entorn immediat.
n) Qualsevol infracció dels preceptes continguts en aquesta ordenança que
no tinguin la consideració específica de falta greu o molt greu.

Són infraccions greus:
a) Dipositar als contenidors i als sacs residus que, tot i procedir de moviments
de terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin
caracteritzables com a residus especials d’acord amb allò que disposa el
Catàleg de Residus de Catalunya.
Efectuar el transport de terres i runes utilitzant suplements superiors de la
caixa del vehicle o de manera que els materials sobresurtin dels extrems
superiors de la caixa de càrrega del vehicle.
b) La reincidència en la comissió d’infracció lleu en el període de tres mesos.
Són infraccions molt greus:
a) Els incompliments de les normes contingudes en aquesta Ordenança en
relació als treballs d’instal·lació, permanència i retirada dels contenidors i
els sacs que tinguin una trascendència per al medi urbà o natural o afectin
a la circulació de persones i vehicles a la via pública.
b) L’abandonament i la recollida dels residus de la construcció en recipients
diferents dels contenidors i els sacs, a excepció d’aquells casos en que
hagi estat autoritzat expressament pels serveis tècnics., així com
l’abandonament dels mateixos i els abocaments fora dels espais destinats
a aquesta finalitat.
c) Dipositar en contenidors i sacs residus inflamables, explosius, matèries
nocives o perilloses.
d) La col·locació de contenidors i sacs a la via pública sense gaudir de la
preceptiva llicència municipal d’instal·lació de contenidors.
e) La comissió de danys greus i relevants al paviment i a altres elements de
la via pública.
f) L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per
l’Administració municipal.
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g) La negativa, la resistència a la labor inspectora i de vigilància de
l’Administració, o el subministrament d’informació o documentació falsa,
inexacta, incompleta o que indueixi a error.
h) La reincidència en la comissió d’infraccions greus en el període d’un any.

Article 23.- Règim general de sancions
Les infraccions d’aquesta Ordenança seran sancionades segons l’escala següent:

a) Infraccions lleus: multa d’entre 150 i 300 €.
b) Infraccions greus: multa d’entre 301 i 600 €.
c) Infraccions molt greus: multa d’entre 601 i 903 € i, si s’escau, revocació de
la llicència i/o homologació.

Article 24.- Mesures extraordinàries
A més de la imposició de la sanció que correspongui, l’Administració municipal,
previ requeriment atorgant un termini màxim de 24 hores per la retirada
immediata del sac o contenidor, pot procedir al decomís o immobilització dels
mateixos.
Aquestes mesures extraordinàries s’adoptaran en els supòsits següents:
a) Quan es donin actuacions que comportin instal·lació de contenidors i sacs
sense la corresponent llicència municipal.
b) Quan en la instal·lació del contenidor o del sac s’ometi l’obligació de fer
constar les dades d’identificació a què fa referència en aquesta
Ordenança.
c) Quan la col·locació d’un contenidor a la via pública suposi un perill greu per
a la circulació de persones i vehicles.
d) Quan el contenidor dificulti o impossibiliti el normal desenvolupament
d’activitats autoritzades o realitzades per l’Ajuntament.
En cas de decomís d’un contenidor o sac són a càrrec de l’infractor totes les
despeses que es generin per a l’Ajuntament per qualsevol concepte relacionat
tant amb el dipòsit com amb el procés de buidat del contenidor o sac. Serà
obligatori l’abonament de les taxes generades pel servei de retirada i
immobilització del contenidor i l’estada al dipòsit municipal abans de que el titular
pugui procedir a la recuperació del contenidor decomisat o immobilitzat.
Els contenidors i els sacs quedaran a disposició dels seus propietaris durant el
termini màxim d’un mes, transcorregut el qual sense que s’hagi procedit a retirarlos per part de l’empresa que en sigui responsable, l’Administració municipal
procedirà a la seva lliure disposició.
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Article 25.- Danys al domini públic
1. Quan a conseqüència dels treballs de càrrega i descàrrega dels contenidors i
dels sacs es produeixin danys al paviment i a altres elements de la via pública i
s’ometi l’obligació de reparació per part del titular, a més de la sanció que
correspongui, l’Administració municipal, previ requeriment que haurà de ser
complert en el termini de 10 dies , es podrà procedir, al seu càrrec, a l’execució
subsidiària dels treballs necessaris per restituir el domini públic al seu estat
original.
2. En el supòsits de contenidors i sacs no identificats, és responsable directe del
dany, l’usuari d’aquest.

Article 26.- Graduació de les sancions
Les sancions s’imposaran d’acord amb els següents criteris de graduació:
a) La repercussió o efectes en la seguretat de la circulació de persones i de
vehicles.
b) El perjudici causat als interessos generals.
c) La intencionalitat dels infractors.
d) La reincidència en la comissió d’infraccions.
En la fixació de les multes s’ha de tenir en compte que, en tot cas, la comissió de
la infracció no resulti més beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les
normes infringides.
Disposició transitòria única
En relació a les llicències que estiguin vigents i que s’hagin generat amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la present Ordenança, tindran validesa fins a 31 de desembre de
2010.
Disposicions finals
Primera.- Aquesta Ordenança, que consta de vint-i-sis articles, una disposició
transitòria i tres disposicions finals entrarà en vigor una vegada el Ple de
l’Ajuntament l’hagi aprovat definitivament i s’hagi publicat el seu text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província.
Segona.- Es deroga l’Ordenança municipal sobre instal·lació de contenidors
d’obra a la via pública aprovada per l’Ajuntament Ple en sessió del 7 d’abril de
1989.
Tercera.- Es faculta l’Alcaldia o en qui delegui, per interpretar, aclarir i
desenvolupar les regles anteriors i, en el cas que calgui, suplir els buits normatius
que es puguin observar en els preceptes continguts en aquesta Ordenança, així
com també dictar les disposicions necessàries i convenients per aplicar-los millor,
sens perjudici dels recursos que per via judicial fossin procedents.
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Sabadell, 26 de maig de 2004

ANNEX RELATIU A LES ZONES I VIES PÚBLIQUES EN QUÈ S’HA DE
PROCEDIR A LA RETIRADA PREFERENT DELS CONTENIDORS

Rambla de Sabadell
Passeig de la Plaça Major
Passeig de Manresa
Via de Massagué
Avinguda de l’Onze de Setembre
Carrer de Narcís Giralt (d’Alfons XIII fins a Sant Joan)
Carrer de Sant Joan
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Carrer del Dr. Puig
Carrer del Convent
Carrer d’Alfons XIII (de la Rambla fins a Narcís Giralt)
Carrer de les Tres Creus (primer tram)
Carrer de la Salut (de plaça de l’Àngel fins a Convent)
Plaça de l’Àngel
Carrer de Fortuny
Passatge de Jonc
Plaça de Ricard Simó
Carrer de la Palanca
Carrer de Pedregar
Plaça del Pedregar
Carrer del Mestre Rius
Travessia de la Borriana
Carrer de la Borriana
Carrer de Sant Antoni M. Claret
Raval de Fora
Raval de Dins
Carrer de la Mare de Déu de les Neus
Plaça d’Alcalde Marcet (tot el perímetre)
Carrer de Vilarrúbias (primer tram, plaça de l’Alcalde Marcet)
Ronda de Zamenhof
Plaça del Mercat (tot el perímetre, Calderón, Colom, Coromines i Jovellanos)
Carrer de Sant Antoni
Carrer de Jesús
Plaça del Pi Pi (tot el perímetre)
Carrer de les Valls
Carrer de l’Escola Industrial
Carrer de Sant Jaume
Plaça de Sant Jaume
Carrer de Sant Cugat (primer tram)
Plaça de Marquilles
Carrer de Sant Feliu
Plaça del Gas
Carrer de Sant Quirze
Carrer de Joan Maragall
Carrer de l’Advocat Cirera

Carrer de Gràcia (entre Calderón i plaça de Sant Roc)
Plaça de Sant Roc
Racó del Campanar
Carrer de la Rosa
Carrer de l’Església
Travessia de l’Església
Carrer de Sant Pere
Carrer de Sant Pau (primer i segon tram)
Carrer del Sol (primer i segon tram)
Plaça de Vila Arrufat (tot el perímetre)
Avinguda de Francesc Macià (inclòs el carril de serveis)
Plaça de Catalunya (tot el perímetre)
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Carrer de Pi i Margall
Carrer dels Filadors
Avinguda de la Concòrdia
Avinguda de Matadepera
Carrer de Sol i Padrís (entre Brutau i pont de la ctra. de Mollet)
Passeig dels Almogàvers (de l’avinguda de Barberà fins a París)
Passeig d’Espronceda (de la ctra. de Barcelona fins a Fontanella)
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