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Assumpte: Consulta pública prèvia a la redacció de la nova Ordenança general de residus urbans i neteja 
viària. 

Òrgan: Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic 

Expedient: 2021/103310 

 

 

Relació de fets 

L’Ordenança general de residus i neteja viària actualment vigent va ser aprovada en el Ple del 4 d’octubre 

de 2001 i modificada posteriorment en els Plenaris Municipals de 2 de juliol de 2009 amb la inclusió dels 

preus unitaris per a la neteja de pintades i grafits, actuacions de pintura, i equips d’actuacions immediates i 

de 6 de maig de 2015 amb la inclusió de les condicions per a la autorització de gestors privats per a la 

recollida de residus comercials. 

Aquesta Ordenança ha quedat superada arran de l’aprovació, al ple municipal del 6 de maig de 2021, dels 

nous contractes per a la gestió dels serveis de recollida de residus, neteja viària i de platges, de la recollida 

concertada de voluminosos, i del servei de control de qualitat i educació ambiental. Concretament es va 

adjudicar el nou contracte per a la gestió dels serveis de recollida de residus, neteja viària i de platges a 

l’empresa FCC Medi Ambient, el contracte de recollida concertada de voluminosos a l’empresa 

SOLIDANÇA, i el contracte del servei de control de qualitat i educació ambiental a l’empresa GEPRECON. 

Durant els propers 5 anys, amb el desplegament de la nova contracta de gestió dels residus i neteja viària i 

de platges recentment adjudicada a l’empresa FCC Medi Ambient, s’implantaran en diferents zones de la 

ciutat els nous models innovadors de recollida de residus (Porta a porta comercial i domiciliària; recollida 

mòbil domiciliària; recollida amb contenidors tancats, i recollida concertada a domicili de voluminosos). La 

incorporació d’aquestes noves formes de recollida permetran trobar la millor combinació de models per 

Mataró a l’hora assolir els objectius de recollida selectiva de qualitat lligada, a la vegada, a estratègies de 

prevenció de residus i economia circular. 

Amb aquests nous models l’Ajuntament de Mataró fa un plantejament disruptiu a la ciutat pel que fa al servei 

de recollida i gestió de residus, acompanyat d’un nou marc de seguiment, control, i comunicació. 

El nou model incorporarà la individualització com a eix fonamental de la corresponsabilització de la 

ciutadania i de les activitats econòmiques en la gestió dels seus residus, acompanyada d’una monitorització 

i una nova forma de relació amb les persones usuàries més transparent, flexible, dinàmica, i, sobretot, 

bidireccional. Així mateix, s’encamina cap a l’aplicació en un futur proper d’un pagament per generació i/o 

participació. 

D’aquest nou escenari es desprèn que l’ordenança vigent no pot donar resposta al nou model de gestió. I, 

conseqüentment, cal un nou marc normatiu renovat i adequat que reguli les condicions de prestació dels 

serveis per part de l’Ajuntament i els de drets i deures dels ciutadans en quan a la seva utilització. 

 

 

Número de Decret

9786

Data de signatura:

29/10/2021

Ajuntament de Mataró



CSV (Codi de verificació
Segura) IV7F6CL2KAR2RCVYQHUNEZAHKY Data i hora 29/10/2021 10:35:11

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARIA ISABEL DE LECEA FLORES DE LEMUS (LLETRAT/DA DEL SERVEI P.D)

Signat per FRANCISCO JAVIER GOMAR MARTÍN (Regidor Delegat de Serveis, Sostenibilitat I Transició Ecològica I Cultura)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7F6CL2KAR2RCVYQHUNEZAHKY Pàgina 2/2

 

 

 

Ajuntament de Mataró 
La Riera, 48 

www.mataro.cat  

Decret 

Decret 2 

 

 

Fonaments de dret 

L'article 129.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment  Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (LPAC) estableix l'obligació de possibilitar la participació activa dels possibles destinataris en 

l’elaboració de les normes. 

A aquest efecte, l'article 133 del la LPAC regula la participació en el procediment d'elaboració de les normes 

amb rang de llei i reglaments assenyalant que, amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, s'ha de 

substanciar una consulta prèvia en la qual es demanarà l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions més 

representatives que potencialment es puguin veure afectades per la mateixa. 

 

En virtut de les competències per Decrets de l’Alcaldia 4705/2020 de 9 de juliol de 2020 i 4949/2019 de 18 

de juny de 2019 

RESOLC 

Únic.- Sotmetre a consulta pública prèvia l’elaboració de la nova Ordenança general de residus urbans i 

neteja viària des del 2 de novembre de 2021 fins al 21 de novembre de 2021, ambdós inclosos, a través 

del portal web: https://www.seu-e.cat/ca/web/mataro/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-

normativa/normativa-plans-i-programes/memories-i-documents-dels-projectes-normatius-en-curs. 

 

 

Regidor Delegat de Serveis, Sostenibilitat 

I Transició Ecològica i Cultura 

Francesc Xavier Gomar Martín 

 

            En dono fe,  

            La Lletrada del Servei p.d. 

            M. Isabel de Lecea Flores de Lemus 

 


