Ajuntament del Bruc
ORDENANÇA NÚM. 39
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS D’ESPORGA
Article 1r.- Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l'article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, a l’article 42 disposa gestió dels residus municipals és
una competència pròpia del municipi, i de conformitat amb l’article 3 de la mateix Decret Legislatiu 1/2009, de 21
de juliol, apartat 3. Als efectes de la gestió, s'entén per:
a) Residus municipals: residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i
també els que no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es poden
assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats. Tenen també la consideració de residus municipals
els residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals
domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres
menors i reparació domiciliària.
Atès l’article 42 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, apartat 4. Sens perjudici del que disposen els apartats 1, 2 i 3, els ens locals competents poden
obligar les persones posseïdores de residus que, per llurs característiques, esdevinguin perillosos, o difícils de
recollir, transportar, valoritzar o tractar, a gestionar-los per si mateixes o a adoptar les mesures necessàries per a
facilitar-ne la gestió. Els ens locals han de fonamentar les obligacions que derivin d'aquest apartat en raons
justificades i basades en les característiques dels residus i en la incidència que tenen sobre els serveis
municipals, la via pública o el medi ambient.
Les restes d’esporga i de neteja dels jardins, tot i no ser una competència de l’Ajuntament, acaba sent una
realitat, ja que hi ha punts brutícia i incivisme sense control als carrers de les urbanitzacions, però per contra, ha
fet augmentar la pressió sobre les finques agrícoles i forestals que hi llinden.
Les restes d’esporga i de neteja dels jardins es consideren residus orgànics biodegradables d’origen vegetal, de
tipus llenyós, generats en l’esporga d’arbres o arbustos. La correcta gestió de la poda requereix d’una recollida
específica –diferenciada de la recollida selectiva de la FORM – i una trituració prèvia, que en redueix la seva
mida, optimitzant el seu transport i facilitant-ne la seva valorització.
Tenint en compte que no és un residu municipal, per aquest motiu es tracta de la gestió d’altres residus que és
per sol·licitud i recepció voluntària prestada al terme municipal, en règim de concurrència amb el sector privat.
Article 2n.- Concepte
Constitueix l’objecte dels preus públics la prestació de serveis especials de neteja i de recollida, i gestió, d’altres
residus municipals singulars o especials, d’acord amb les modalitats de prestació següents:
-

Recepció de restes d’esporga, amb tractament com a fracció vegetal.
La fracció esporga comprèn restes de jardí com la brossa de l’esporgada i de la poda d’arbres,
dels arbusts i plantes de jardí, tant si prové d’espais públics com privats.

Article 3r.- Obligats al pagament
Són obligats al pagament del preu públic definit, per la prestació de serveis especials de neteja, recollida i gestió
d’altres residus municipals singulars o especials, les persones físiques o jurídiques, tant publiques com privades,
que els sol·licitin o que en resultin especialment beneficiades o afectades.
Article 4rt.- Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança consistirà en una quantia fixa per cada servei d’acord
amb un import de 20 €/sac m3
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Article 5è.- Naixement de l'obligació de pagament

1. L’obligació de pagament d'aquest preu públic neix en el moment d'inici de la prestació del servei sol·licitat, si
bé es pot exigir el dipòsit previ de l'import total o parcial.
2. L’Ajuntament es proveirà de sacs tipus Big Bag d’un metre cúbic, que estaran personalitzats amb el nom del
municipi per tal de poder ser identificats.
3. El veí s’ha de desplaçar a la OAC de l’Ajuntament, on farà el pagament de la taxa (20 €/sac). A la OAC se li
recolliran les dades de contacte i se li lliurarà un sac de metre cúbic.
4. Quan a la OAC es tingui una càrrega sencera de camió, o bé hagi passat un temps prudencial, es farà la
gestió amb l’empresa per a fixar un dia de recollida.
5. Des de la OAC es contactarà amb les persones que han pagat la taxa per tal que treguin el sac al davant de la
seva parcel·la. Caldrà que sempre hi hagi un cap de setmana en entremig del contacte i la recollida, per tal que
els usuaris que tan sols pugen el cap de setmana puguin deixar el sac a fora el diumenge.
5. El dia que es faci la recollida, un operari de l’Ajuntament anirà seguint la ruta per tal de vetllar i inspeccionar
que els espais restin nets un cop recollit el sac.
6. En cap cas es pot abocar esporga, gespa o al tres restes vegetals a la via pública, en solars, parcel·les lliures,
lleres de rieres o rius o d'alguna altra manera no prevista en aquesta ordenança.

Article 6e.- Cobrament de les contraprestacions
1. El preu públic s'exigirà en règim de liquidació a través l’OAC.

Disposició Addicional.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
Els preceptes d'aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i
altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta, s'entendrà que
són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes
legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 de
setembre de 2018 i que ha quedat definitivament aprovada en data 1 de gener de 2019, entrarà en vigor al dia
següent al de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i regirà fins la seva modificació o
derogació expressa.
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