ORDENANÇA MUNICIPAL DE LA GESTIÓ CONTROLADA DELS RESIDUS D’OBRA I
MOVIMENTS DE TERRES PER EXPLANACIONS
CAPÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r: Objecte
La present ordenança té per objecte regular la gestió controlada dels residus que es deriven de
l’execució de les obres i que es destinen a l’abandonament, establint una regulació addicional a
la d’atorgament de les autoritzacions municipals d’obres.
Article 2n: Objectius
Són objectius d’aquesta regulació:
a) Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que contenen
aquests residus.
b) Garantir que les operacions de valoració i de disposició del rebuig es duguin a terme atenent
les exigències i requeriments d’una alta protecció del medi ambient i de la preservació de la
naturalesa i el paisatge.
Article 3r: Àmbit d aplicació
Aquesta ordenança és de compliment en tot el terme municipal de l’Arboç (Baix Penedès).
Article 4t: Àmbit funcional
S’inclouen en l’àmbit funcional d’aquesta ordenança els enderrocs, la runa, les terres, la resta
de residus de la construcció que es generen a les obres d’enderrocament, a les obres de
construcció, a les excavacions, i a les obres que no requereixen llicència d’obra en regim de
comunicació prèvia i els moviments de terres per explanacions.
Article 5è: Definicions
5.1. A l’objecte d’aquesta ordenança, es considera:
a) Obra de construcció o d’enderrocament: l’activitat consistent en:
1r. La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o enderrocament d’un bé immoble.
L’obra d’enderrocament és l’obra subjecte a llicència municipal on únicament s’ha d’enderrocar
un edifici o construcció preexistent.
L’obra d’edificació és l’obra de nova planta, gran reforma o ampliació d’edifici existent, subjecta
a llicència municipal d’obres majors i que genera residus derivats de l’activitat, de la
construcció, siguin fruit de l’excavació en el sòl o del rebuig.
2n. La realització de treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o del subsòl, amb
exclusió d’aquelles activitats a les que sigui d’aplicació la Directiva 2006/21/CE del Parlament
Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives.
Aquesta fa referència als residus resultants de la prospecció, de l’extracció, del tractament i del
emmagatzematge de recursos minerals, així com d’explotació de canteres.
b) Obres de construcció o reparació domiciliària: obra de construcció o d’enderrocament en un
domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de tècnica senzilla i escassa
entitat constructiva i econòmica, que no suposi l’alteració del volum, de l’ús, de les instal·lacions
d’ús comú o del número d’habitatges i locals, i que no necessita projecte firmat per professionals
titulats.
c) Moviment de terres: Es considera moviment de terres els desmunts, explanacions,
excavacions i terraplenats en qualsevol classe de sòl. Seguint el que estableix l'article 187 estan
subjectes a la llicència urbanística prèvia amb les excepcions que estableix l’article 187 ter del
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DL 1/2010 amb les modificacions introduïdes per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat
administrativa de l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls
de l’activitat econòmica. L'art. 187 ter. estableix: En sòl no urbanitzable i urbanitzable no
delimitat són actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació
prèvia. Els moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la
modificació de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin
a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració forestal i
de l’administració competent en matèria de medi ambient.
5.2 Pel que fa als agents més importants que intervenen en la gestió dels residus de la
construcció, demolició i moviment de terres:
a) Productor del residu:
i. Persona física o jurídica titular de la llicència urbanística, en les obres que no sigui
necessari la llicència tindrà en consideració de productor del residu la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte de l’obra.
ii. La persona física o jurídica que efectua operacions de tractament, de mescla o d’un
altre tipus, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.
iii. L’importador o adquiridor a qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de
la construcció i demolició.
b) Posseïdor del residu; el titular de l’empresa que efectua les operacions d’enderrocament,
construcció, reforma, excavació o altres operacions generadores dels residus, o la persona
física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la condició de gestor de residus. Tindran
consideració de posseïdor el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. No
tenen la consideració de posseïdor de residus els treballadors per compte aliè.
c) Gestors autoritzats del residu: el titular de les instal·lacions on s’efectuen les operacions de
valorització dels residus i el titular de les instal·lacions on s’efectua la disposició del rebuig.
Aquest ha d’haver obtingut la perceptiva autorització o llicència ambiental, així com trobar-se
inscrit al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya.
d) Tractament previ: procés físic, tèrmic, químic o biològic, inclosa la classificació, que canvia
les característiques dels residus de la construcció i enderrocament reduint el seu volum o la
seva perillositat, facilitant la seva manipulació, incrementant el seu potencial de valorització o
millorant el seu comportament a l’abocador.
5.3) Quant els documents d’importància per a la gestió dels residus de la construcció i
demolició:
a)
Estudi de la Gestió de Residus a l’Obra. Document vinculat al projecte executiu de l’obra
que indica les actuacions adreçades a la prevenció de residus, estima la quantitat de residus
que es preveuen generar a l’obra, planteja els escenaris de gestió que aquests residus
seguiran, detalla els costos associats, etc.
b)
Document d’acceptació. Document validat per l’Agència de Residus de Catalunya que se
signa entre el posseïdor de residus i el gestor autoritzat a fi de concretar les vies de gestió que
seguirà el residu.
c)
Document de seguiment. Document validat per l’Agència de Residus de Catalunya que té
l’objectiu de controlar la traçabilitat dels residus entre el productor, el transportista i el gestor
autoritzat.
d)
Certificat de gestió. Document emès pels gestors autoritzats de residus per a confirmar la
gestió adequada dels res
Article 6è: Classificació dels residus de les obres
Als efectes de gestió, els residus de les obres es classifiquen en:
a) D’enderrocs: runes que es generen de l’operació d enderrocament d’edificis, instal·lacions
i construccions en general.
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b) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s obtenen en l’activitat d’excavació del sòl.
c) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s originen en la pròpia execució
de l’obra d edificació.
Article 7è: Procediment a seguir en la gestió controlada dels residus d’obra
7.1 El sol·licitant d’una llicència d’obres ha d incorporar en la documentació tècnica un Estudi
de Gestió de Residus a l’Obra en què s’han de detallar el volum previsible de generació de
residus i les seves característiques, les operacions de destriament o recollida selectiva
projectades així com les mesures de prevenció de residus i protecció necessàries respecte als
riscos potencials que per l’especial naturalesa del residu es puguin provocar, en el seu cas, sia
per la seva manipulació directa o per aflorament indirecte. Així mateix, ha de designar la
instal·lació o instal·lacions de valorització o de disposició del rebuig (autoritzades i inscrites en
el registre de gestors d’enderrocs per la Agència de Residus de Catalunya) on es gestionaran,
atenent principalment a la proximitat al lloc de generació. També inclourà el pressupost
associat necessari per a dur a terme aquestes actuacions.
7.2 En el cas d’obres en règim de comunicació prèvia, l'interessat farà una estimació del volum de
residus, atenent a les característiques específiques de l’actuació i,en el seu cas, les justificacions
tècniques aportades pel sol·licitant.
7.3 En la sol·licitud de la llicència d’obra o en el règim de comunicació prèvia s’aportarà contracte
amb gestor de residus autoritzat.
7.4 Per garantir la correcta destinació dels residus, el sol·licitant, en el moment d’obtenir la
llicència municipal, ha de dipositar la corresponent fiança d acord amb el que s indica a l’article
següent. En el cas d ‘obres en règim de comunicació prèvia la fiança es dipositarà juntament amb
el registre d’entrada de la sol·licitud, mitjançant el rebut corresponent.
7.5 Estaran exempts de prestació de la fiança les empreses de la construcció que gestionin els
residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció de les quals siguin membres.
També estaran exempts si la planta és de titularitat de l’ens local que atorga la llicència.
Tanmateix, el sol·licitant acreditarà haver signat amb el gestor dels residus un document
d’acceptació que sigui suficient per garantir la correcta destinació del volum i tipus de residus.
7.6 En el decurs de l’execució de l’obra prèviament autoritzada per l’Ajuntament, el sol·licitant
ha de portar els residus que es vagin generant a la instal·lació degudament autoritzada i inscrita
en el registre de gestors d enderrocs de la Agència de Residus de Catalunya, abonant, si
pertoca, el preu corresponent.
7.7 En qualsevol cas, després d’acabada l’obra, el gestor emetrà el corresponent certificat
referent als volums, en tones o metres cúbics, de residus dipositats i el lliurarà al sol·licitant. A
més, aquest certificat haurà de figurar la identificació del posseïdor i del productor, l’obra de
procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l’obra i la identificació del gestor que
emmagatzema, transfereix, transporta, valoritza i elimina els residus. Aquest certificat,
juntament amb els comprovants justificatius del pagament del preu corresponent, en el seu cas,
s’han de presentar a l’Ajuntament en el termini màxim de 30 dies a comptar des del seu
lliurament pel gestor. A més, el posseïdor haurà de mantenir la documentació corresponent a
cada any natural durant els cinc anys següents.
L’incompliment d’aquesta obligació documental o la demora no justificada en la seva aportació
a l’Ajuntament constitueix una infracció administrativa d’acord amb la tipificació establerta en la
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus.
Article 8è: Obligació del posseïdor de residus de construcció i enderrocament.
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8.1 El posseïdor de residus de construcció i enderrocament, quan no procedeixi a gestionar-los
per ell mateix, estarà obligat a entregar-los a un gestor de residus i a participar en un acord
voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o altres formes de
valorització.
8.2 El posseïdor de residus ha de realitzar un Pla de Gestió de Residus a l’Obra on
s’especifiqui com es donarà compliments als diferents requisits recollits a la normativa vigent i a
les directrius recollides a l’Estudi de Gestió de Residus a l’Obra.
8.3 Ha de vetllar perquè cada vehicles carregat de residus provinents de l’obra i destinats a un
gestor autoritzat disposi d’un document de seguiment que confirmi la descripció i quantitat de
residu lliurat, així com la identificació de tots els agents que intervenen en la gestió del residu,
des del seu origen fins al seu destí final
8.4 El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en
condicions adequades d’higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja
seleccionades que impedeixin o dificultin la seva posterior valorització o eliminació.
8.5 Els residus de construcció i enderrocament han de separar-se en les següents fraccions,
quan, de forma individualitzada per a cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de
generació per al total de l’obra superi les següents quantitats:
Formigó: 80 t.
Maons, teules i ceràmiques: 40 t.
Metall: 2 t.
Fusta: 1 t.
Vidre: 1t.
Plàstic: 0,5 t.
Paper i cartró: 0,5 t.
La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dins de
l’obra on es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament viable
efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions
a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus externa a l’obra. En aquest
últim cas, el posseïdor haurà d’obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa de
que aquest ha complert, en el seu nom, la obligació recollida en aquest punt.
8.6 Finalment, ha de recuperar els certificats de gestió que acrediten el tractament adient dels
residus tractats mitjançant gestor autoritzat i remetre’ls al productor, per tal que aquest recuperi
la fiança.
Article 9è: Procediment a seguir en la gestió controlada de moviments de terres per
explanacions i/o amb finalitat agrícola.
9.1.

Seguint el que estableix l’article 187 estan subjectes a la llicència urbanística prèvia
amb les excepcions que estableix l’article 187 ter del DL 1/2010 amb les modificacions
introduïdes per la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de
l’administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat
econòmica. L’art.187 ter. estableix: En sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat són
actes no subjectes a intervenció mitjançant llicència urbanística o comunicació prèvia. Els
moviments de terra, l’explanació de terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació
de camins rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva que s’executin
a l’empara d’un instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció de l’administració
forestal i de l’administració competent en matèria de medi ambient.

9.2.

S’estableixen diferents categories segons el volum de terres a moure:
A) Fins a 200 m3
B) De 200 m3 a 500 m3
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C) A partir de 500 m3
9.3.

El sol·licitant de la llicència de moviments de terres, segons la categoria on es
classifiqui l’activitat, ha d’incorporar en la documentació tècnica els següents punts:

Categoria A
• Plànol de situació i emplaçament.
• Reportatge fotogràfic de l’estat actual del lloc .
• Proposta topogràfica de l’estat inicial
• Proposta topogràfica de l’estat final
• Seccions de la zona afectada
• Origen de les terres utilitzades per reomplir.
Categoria B
• La mateixa documentació requerida a la categoria A. I a més:
• Copia de la llicència d’excavació o d’obres del lloc d’origen de les terres.
• Afectacions a l’entorn i propostes de mitigació.
• Mesures per a la conservació del sòl.
• En el cas de la creació de talussos, els pendents resultants seran com a màxim de
2H:1V.
• Projecte signat i visat per un tècnic competent.
Categoria C
• La mateixa documentació requerida a la categoria B. I a més:
• Anàlisis de les terres. Com a mínim una anàlisi per cada origen diferent que hagi de
les terres que s’utilitzin per a reomplir.
• Proposta de les mesures per la mitigació de l’impacte paisatgístic.
• Proposta de les plantacions d’espècies a efectuar. Preferentment espècies adaptades
a la climatologia i condicions ambientals del municipi de l’Arboç com poden ser: Pinus
halepensis, Quercus ilex, Quercus pubescens, Rosmarinus officinalis, Thymus vulgaris
i Lavandula officinalis.
Es tindrà en compte el compliment del Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la
intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques
rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.
9.4 Els serveis tècnics podran realitzar quan creguin convenient de manera aleatòria i sense
previ avís les cates necessàries per efectuar el control de qualitat dels materials
aportats i podran requerir que s’efectuïn de les mostres que s’hagin pres de les terres, a
càrrec del titular de la llicència, les anàlisis que considerin oportunes, fetes per un
laboratori acreditat per certificar que les terres no es troben contaminades.
9.5 S’estableix la condició que sobre un mateix emplaçament no es podran concedir de manera
reiterada llicències per moviments de terres o reompliment per capacitats inferiors a 500
3
m durant un any per tal d’evitar complir les exigències que suposen les categories B i C.
Article 10è: Determinació dels costos i garanties
10.1 L’import de la fiança per garantir la correcta gestió dels residus de les obres es calcula
d’acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador
dels enderrocs i altres residus de la construcció i la modificació a aquests efectes d’imports
introduïda pel Decret 161/2001 de 12 de juny, restant doncs fixades en les quanties següents:
a)
Residus d’enderrocs i de la construcció: 12,02€/m3 de residus previstos en el projecte,
amb un mínim de 150€
b)
Residus d’excavacions: 6,01€/m3, amb un mínim de 300,51€ i un màxim de 24.040,48€
En aquells casos en que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança
es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de l’obra:
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-

Obres d enderrocament: 0,15%
Obres de nova construcció: 0,15%
Obres d excavació: 0,07%

En qualsevol cas, l’import resultant de l’aplicació d’aquests darrers percentatges no podrà ser
inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
10.2 La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l’Ajuntament en el moment de
presentació de la Comunicació Prèvia d’obres o de l’obtenció de la llicència d’obres, d’acord
amb la valoració del volum previsible de generació de terres i runes incorporat a la
documentació tècnica de la sol·licitud de llicència d’obres d’enderrocament, de nova
construcció, i/o d’excavació i, en cas que es demostri la dificultat per preveure el volum de
residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels percentatges esmentats a
l’apartat anterior.
L’administració podrà requerir al sol·licitant, quan detecti algun defecte de la base de càlcul, la
constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del pressupost.
10.3 La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant en la forma prevista pel Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, pels mitjans següents:
a) Dipòsit en diner efectiu o en valors públics a la Caixa General de Dipòsits o en les seves
sucursals o, en el seu cas, a la corporació o entitat interessada.
b) Aval o fiança de caràcter solidari prestat per un banc o banquer enregistrat oficialment, per
una caixa d’estalvis confederada, caixa postal d’estalvi o per cooperatives de crèdit
qualificades.
10.4 En qualsevol cas, la constitució de la fiança es considera requisit necessari per a la
eficàcia de la autorització municipal per l’execució de les obres, per la qual cosa aquestes no
podran iniciar-se si prèviament no s’ ha fet efectiva la fiança, sense perjudici d’ altres
requisits o condicions que imposi la Llicència d obres, en el seu cas.
10.5 En el cas especial de les obres exceptuades de llicència d’obres per ser susceptibles d
acollir-se al tràmit de comunicació prèvia, amb l’assabentat municipal automàtic, atenent els
objectius d’agilitar la tramitació administrativa, no procedeix el dipòsit de fiança.
Tanmateix, aquestes obres resten subjectes als mateixos requeriments previstos en aquesta
Ordenança en quant a la correcta gestió dels residus que, en el seu cas, es generin. En aquest
sentit, l’Ajuntament podrà requerir als titulars la presentació dels justificants documentals que
escaiguin als efectes de la corresponent comprovació municipal en els termes previstos a
l’article 5.
Article 11è: Règim de gestió
El lliurament dels residus podrà efectuar-se de les maneres següents:
a) Directament als contenidors col·locats d’acord a les ordenances municipals o comarcals
corresponents, que hauran estat contractats pel propietari, productor o posseïdor dels residus, i
que posteriorment seran transportats al dipòsit controlat de runes autoritzat.
b) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (àrees d’aplec provisional, dipòsit
controlat, planta de reciclatge) designades a l’expedient de la llicència d obres, mitjançant el
pagament del preu corresponent en els casos que així procedeixi.
Article 12è: Reutilització de runes i terres
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12.1. En el cas que les runes vulguin reutilitzar-se a la mateixa obra, s’haurà de justificar
oportunament en la documentació presentada l’ús i el sistema de reciclatge que s’emprarà i,
acabades les obres, acreditar que aquestes operacions s’han dut a terme d’acord amb aquesta
documentació. Els esmentats requisits s’han d’acreditar i verificar dins el propi tràmit de la
llicència.
12.2 No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials procedents
d’excavació que hagin de ser reutilitzats com rebliment per a la mateixa obra o una altra obra o
ús autoritzat. En aquest sentit, el projecte contindrà la corresponent justificació tècnica i el
titular de la llicència haurà de acreditar documentalment el destí final d’aquests residus
mitjançant certificació del receptor extern, en el seu cas.
12.3 En qualsevol cas, s haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i
acreditar la correcta gestió davant la Agència de Residus de Catalunya quan aquesta així ho
requereixi.
Article 13è: Retorn de la fiança
L’import de la fiança serà retornat quan es comprovi que la gestió s’ha efectuat adequadament,
mitjançant la presentació del certificat del gestor esmentat a l’article 6.5. i/o, en el seu cas,
s’acrediti documentalment la reutilització dels residus a la que es fa referència a l’article 11
d’aquesta ordenança.
Article 14è: Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions d’aquesta ordenança quant a la correcta gestió de les
terres i runes, serà motiu de l’execució de la fiança per part de l’Ajuntament per actuar
subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d’acord al règim
sancionador previst en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus.
CAPÍTOL II : RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI
Article 15è
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta
ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.
Article 16è
Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes en el Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, seran
sancionades d acord amb el règim sancionador previst al mateix text legal.
Article 17è
D’acord amb l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora dels residus, les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt
greus.
La seva qualificació es farà tenint en compte els criteris continguts en els article 86 i 87 del
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, a més dels següents:
a) La major o menor transcendència de la infracció.
b) El prejudici ocasionat als interessos generals.
c) La reiteració per part de l infractor.
d) El benefici que hagi aportat a l infractor.
e) Qualsevol altra circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat de l’infractor.
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Article 18è
Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança només es poden imposar en virtut
de la incoació del corresponent expedient sancionador que es tramitarà d’acord amb el que
preveu el marc normatiu vigent (Llei 30/1992 de les administracions públiques, RD 1398/1993
que aprova el reglament sancionador i disposicions concordants).
Les quanties de les multes es determinaran en funció de la gravetat de l’infracció, amb uns
marges fixats, atenent que la població del municipi és menor de 50.000 habitants, en un mínim
de 120,20 € per a les infraccions lleus i fins a 6.010,12 € com a màxim per a les infraccions
molt greus.
Article 19è
Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones, físiques o jurídiques que, per
acció o omissió, contravinguin allò que segons l’article 12è es considerarà infracció de la
present ordenança.
Article 20è
Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la salut de les persones, pel medi
ambient, o per qualsevol dels béns jurídics emparats per la legislació penal o implica una
manifesta desobediència de les de l’autoritat local, l’administració municipal cursarà la
corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si s escau, en donarà compte al
Ministeri Fiscal.
Article 21è
En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb independència de la
imposició de les multes procedents, l’administració municipal, amb la finalitat de restaurar els
espais malmesos amb motiu de les infraccions comeses, podrà adoptar les mesures següents:
a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguin les disposicions
d’aquest reglament o siguin indegudament realitzades.
b) Requerir a l’infractor per què en el termini atorgat, introdueixi les rectificacions necessàries
per ajustar-les a les condicions del permís o a les prescripcions d aquesta ordenança, i/o en el
seu cas, procedir al restabliment dels espais degradats.
c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el compliment de
les prescripcions d’aquesta ordenança i, en general, de la legislació vigent en la matèria.
d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o qualsevol altra
bé del domini públic que en resulti afectat.
Article 22è
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d’aplicació, segons els casos, el Decret
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus; el Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció; i el Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com
la resta de disposicions sectorials en matèria de residus i de règim local que les despleguen
o complementen.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA
Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb anterioritat a
l’ entrada en vigor d’ aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió, tot i no
haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i
podran ser requerits per l Ajuntament en qualsevol moment i per tal que així ho acreditin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
En el que no estigui previst en aquesta Ordenança seran d’aplicació:
−

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. Modificada per la Llei 7/2011, de 27 de
juliol, de mesures fiscals i financeres.

−

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de residus. Modificat per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat
econòmica.

−

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada de residus.

−

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris d’admissió de residus en els
dipòsits controlats.

−

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
d'ecoeficiència en els edificis.

−

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb
aportació de terres procedents d’obres de la construcció.

−

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.

−

Real Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició

−

Real Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus
mitjançant dipòsit en abocador. Modificat pel Reial Decret 367/2010, de 26 de març.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats a
partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la
província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

L’Arboç, 13 de juliol de 2016
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