
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DE RUNES I
TERRES

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Objecte
La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs,
runes i residus de la construcció generats en les obres d'enderrocament, construcció i
excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a
la d'atorgament de les llicències municipals d'obres.
Article 2n. Àmbit d'aplicació
Aquesta Ordenança és d'estricte compliment en tot el terme municipal de Canet de
Mar.
Article 3r. Definicions
3.1. A l'objecte d'aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en:
a) D'enderrocs: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocament

d'edificis, instal.lacions i obra de fàbrica en general.
b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de

la construcció.
c) D'excavació: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació

del sòl.
3.2. A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d'obra:
a) Obra d'enderrocament: és l'obra subjecte a llicència municipal on únicament s'ha

d'enderrocar un edifici o construcció pre-existent.
b) Obra de nova construcció: és l'obra subjecte a llicència municipal que genera

residus derivats de l'activitat de la construcció, fruit de l'excavació en el sòl o del
rebuig.

c) Obra menor: és l'obra corresponent a petites reformes d'immobles que no suposen
el total enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i estiguin subjectes
a una llicència d'obres menors.

Article 4t. Regulació general
4.1. En l'atorgament de les noves llicències d'obres d'enderrocament o de nova
construcció, es determinarà una garantia o fiança per a respondre que aquests
materials residuals són gestionats en instal.lacions autoritzades per a la seva recepció.
Article 5è. Procediment
5.1.  El sol.licitant d'una llicència d'obres d'enderroc, excavació i/o nova construcció, ha
d'avaluar i justificar en la documentació tècnica:
a) El volum i característiques dels materials a abocar i el dels materials a reciclar.



b) Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.
c) La instal.lació o instal.lacions autoritzades de reciclatge o disposició del rebuig on

es gestionaran els residus .
En el cas que les runes vulguin utilitzar-se i reciclar-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 realitzat d'acord amb aquesta documentació.

Els esmentats requisits s'han d'acreditar i verificar dins el propi tràmit de la llicència.
5.2.   La valorització dels residus sempre serà prioritària enfront de la disposició de
rebuig, obtenint el màxim aprofitament dels subproductes, materials i substàncies que
contenen aquests residus.
5.3. La determinació de la instal.lació de gestió dels enderrocs, la runa i altres residus
de la construcció ha d'atendre principalment a la proximitat al lloc de generació.
5.4. Per garantir la correcta destinació dels residus, el sol·licitant, en el moment
d'obtenir la llicència municipal, atorga la corresponent fiança d'acord amb el que
s'indica a l'article següent.
5.5. 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 sigui membre.
També estaran exempts si la planta és de titularitat de l'ens local que s'atorga la
llicència.
5.6. En qualsevol cas 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. Després d'acabada l'obra, el gestor emetrà el corresponent
certificat referent a les quantitats i residus lliurats i l'entregarà al sol.licitant. Aquest
certificat, juntament amb els comprovants justificatius del pagament del preu
corresponent, s'han de presentar a l'Ajuntament en el termini màxim de 30 dies a
comptar des del seu lliurament pel gestor.
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 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
5.7. Amb posterioritat a l'atorgament de la llicència municipal que impliqui producció de
terres, runes i altres residus de la construcció, el sol.licitant ha de portar els residus a
la instal.lació degudament autoritzada i inscrita en el Registre de gestors d’enderrocs
de la Junta de Residus, abonar el preu corresponent i obtenir-ne el certificat i els
justificants als què es fa referència en l'apartat anterior a fi de presentar-lo a
l'Ajuntament.

Article 6è. Determinació dels costos i garanties
6.1. L'import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda
fixada d'acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1994, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en les quanties
següents:



a) Residus d'enderrocs i de la construcció, 1.000 pts/Tn de residus previstos en el
projecte, amb un mínim de 10.000 ptes

b) Residus d'excavacions, 500 ptes/Tn, amb un mínim de 25.000 ptes i un màxim de
2 milions de pessetes.

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:

- 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 percentatges no podrà ser
inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 201/1994.
6.2. La fiança serà constituïda pel sol.licitant a favor de l'Ajuntament en el moment
d'obtenir 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 de que es
demostri la dificultat per a 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 diferencia resultant del
pressupost.
La fiança podrà fer-se efectiva pel sol.licitant en la forma prevista per la Llei 13/1995,
de 18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret
390/1996, d'1 de març, de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, de 18 de maig,
de Contractes de les Administracions Públiques, 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.

Article 7è. Règim de gestió
El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà efectuar-se
de les següents maneres:
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), mitjançant el pagament del preu
corresponent en els casos que així procedeixi.



Article 8è. Exclusions
8.1. No es consideraran residus destinats a l'abandonament, les terres o materials
procedents d'excavació que hagin d'ésser reutilitzats com a rebliment per a una altre
obra o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del
pagament del preu corresponent, i en conseqüència de la presentació dels
comprovants justificatius.
En qualsevol cas, s'haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i
acreditar la correcta gestió davant la Junta de Residus quan aquesta així ho requereixi.
Article 9è. Retorn de la fiança
L'import de la fiança serà retornat quan es presenti el certificat del gestor al que fa
referència l'article 5.5 d'aquest reglament, acreditant-se documentalment que la gestió
s'ha efectuat adequadament.
Article 10è. Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions d'aquesta Ordenança en quan a la correcta
gestió de les terres i runes, serà motiu d'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 a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de
residus.

CAPÍTOL II. REGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

Article 11è.
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta
ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.
Article 12è.
Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 6/1993 de
15 de juliol reguladora de residus, i seran sancionades d'acord amb el règim
sancionador previst al mateix text legal.
La quantia de la multa és com a mínim de 20.000 ptes fins a 1.000.000 de ptes (com a
màxim per a les sancions molt greus) en el cas de municipis de menys de 50.000
habitants i fins a 10.000.000 de ptes (com a màxim per a les sancions molt greus) en
el cas dels municipis de més de 50. 000 habitants.

Article 13è.

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà
tenint en compte els criteris continguts a la llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de
residus, arts. 80 i 81, a més dels següents:
a) La major o menor transcendència de la infracció.
b) El perjudici ocasionat als interessos generals.
c) La reiteració per part de l'infractor.



d) El benefici que hagi aportat a l'infractor.
e) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat de

l'infractor.
Article 14è.
Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar si
no 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, R.D. 1398/1993 que aprova el reglament sancionador i disposicions
concordants).
Article 15è.
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 16è.
Si l'actuació realitzada per l'infractor suposa risc potencial per la salut de les persones,
pel medi ambient, o per qualsevol dels bens 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 17è.
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 acordat, 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 altre bé del domini públic que en resulti afectat.

Article 18è. Règim supletori
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d'aplicació, segons els
casos, la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus el Decret 201/1994, de 26
de juliol, reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció i la Llei 8/1987, de
15 d'abril, 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.



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

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 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.

DILIGENCIA:
Per fer constar que aquesta ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple
d’aquest Ajuntament en sessió ordinària de data 17 de novembre de 1999.

El Secretari

Carles Mitjà Sarvisé



 ACTA DE CONSTITUCIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE PER PART DE LA
COMISSIÓ D’ESTUDI
 
 
 A Canet de Mar a 13 d’octubre de 1999, es reuneix al despatx de l’Alcaldia essent les
17,30 hores, en sessió constitutiva, la Comissió d’Estudi per a la redacció del text del
projecte de l’Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres.
 
 Hi són presents els membres de la Comissió següents:
 

- Sr. Joan Puigvert Cassà
- Sra. Anna Ardil Fabregà
- Sr. Joaquim Ginesta i Rey
- Sr. Carles Mitjà Sarvisé

Per tant, hi són presents tots els membres de la Comissió, els quals van ser nomenats per
Acord de la Comissió de Govern de data 4 d’octubre de 1999.

Actua com a secretari el Sr. Carles Mitjà Sarvisé -que ho és de la Corporació-, amb veu i
vot.

Posteriorment es procedeix a l'elaboració i aprovació del projecte d'Ordenança municipal
per a la gestió de runes i terres.

Així mateix s'acorda elevar la dita documentació al Ple  per a la seva tramitació posterior.

El Secretari de la Corporació municipal aprofita l’avinentesa per tal de posar en relleu  que
el projecte d’Ordenança que es sotmetrà en el seu moment a la consideració del Ple de
l’Ajuntament, s’adequa en tots els seus extrems a les normes de rang superior que li són
d’aplicació.

A les 17,59 hores, no havent-hi més temes per tractar, s'aixeca la sessió, i se n'estén
aquesta acta, que signen tots els assistents, de la qual cosa el secretari infrascrit dóna fe.

Joan Puigvert Cassà  Anna Ardil Fabregà
President de la Comissió

Jordi Riera Dalmau Carles Mitjà Sarvisé
Secretari de la Corporació



PROPOSTA D’ACORD DE L’ALCALDIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE
L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER  ALA GESTIÓ DE RUNES I TERRES

Per part d’una comissió d’estudi creada mitjançant Acord de la Comissió de
Govern de data 4 d’octubre de 1999 ha estat formulat el projecte d’Ordenança
municipal per a la gestió de runes i terres.

Hi consta, d’altra banda, l’informe jurídic favorable del secretari de la corporació.

L’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de
la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix, si més no,
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública de l’expedient i l’aprovació
definitiva del mateix amb la publicació posterior del text íntegre de l’ordenança.

En no tractar-se d’una ordenança fiscal o urbanística, ni del reglament orgànic de
la corporació, l’Ordenança elaborada per la comissió d’estudi abans esmentada
pot ésser aprovada amb el vot favorable de la majoria simple del Consistori, sense
que calguin quòrums qualificats.

L’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, disposa que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb
caràcter automàtic si no són objecte de cap reclamació, al·legació o suggeriment
amb motiu del tràmit d’informació pública de l’expedient (i d’audiència als
interessats quan sigui el cas).

L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents

ACORDS:

Primer: APROVAR INICIALMENT l’Ordenança municipal per a la gestió de runes i
terres en el municipi de Canet de Mar.

Segon: SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA el present expedient i el text de
l’Ordenança pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar
al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província (BOP), al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), al diari «Avui» i al tauler d’edictes de



l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des de
l’endemà de la darrera de les publicacions oficials suara esmentades.

Tercer: CONCEDIR AUDIÈNCIA als interessats, a l’efecte de presentació
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la notificació dels presents
acords i la tramesa d’una còpia del text íntegre de l’Ordenança. El termini de
l’audiència serà de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de
recepció de la susdita notificació.

Quart: DISPOSAR que, si no es dóna la circumstància prevista a l’apartat cinquè
subsegüent i no s’hi formula cap al·legació, reclamació o suggeriment durant el
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara
s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de
cap tràmit ulterior.

Un cop aprovada definitivament, l’Ordenança es publicarà de la forma següent:

a) Al tauler d’Edictes i al BOP: el text dels acords plenaris adoptats i una
referència a la publicació oficial de l’Ordenança tipus aprovada per la Diputació
de Barcelona (amb menció de les dades del BOP en què aparegui publicada
aquesta última), així com el text íntegre de las modificacions, adaptacions i
especificacions introduïdes per l’Ajuntament envers l’Ordenança tipus.

 
b) Al DOGC: la referència del BOP on s’hagi fet la publicació municipal

anteriorment esmentada.

Cinquè: INSTAR de l'Alcaldia el desplegament i execució dels presents acords.

Canet de Mar, 18 d’octubre de 1999
L’Alcalde

Francesc Garcia Pujadas



Informe de Secretaria

Carles Mitjà Sarvisé, Secretari de l’Ajuntament de Canet de Mar, a requeriment de
l’Alcaldia i d’acord amb el que disposa l’article 163 de la LMC en concordança amb l’article
54 del TRRL emet, amb caràcter facultatiu i no vinculant, el següent

INFORME

Els articles 4.1.a) de la LMC atorguen als ens locals territorials, en l’àmbit de les seves
competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la potestat
reglamentària i d’autoorganització.

L’avantprojecte d’Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres elaborat per la
Comissió d’Estudi constituïda per Acord de la Comissió de Govern de data 4 d’octubre de
1999, es troba ajustada a dret, ja que la matèria objecte de la regulació és de
competència municipal; l’avantprojecte s’ajusta al principi de jerarquia normativa que
proclamen l’article 9.3 de la Constitució i 55 de la LPAC, per tal com no conté cap norma
que s’oposi a una altra norma de jerarquia superior; finalment, l’avantprojecte compleix el
principi d’interdicció en l’arbitrarietat dels poders públics que proclama l’article 9.3 de la
Constitució, i els principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb els
motius i els fins que justifiquen l’aprovació de la norma projectada, i el de respecte a la
llibertat individual -article 84 de la LBRL i 220 de la LMC-.

En un altre ordre de coses, l’aprovació de les ordenances municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d),
23.2.b), i 49 de la LBRL, i s’aproven per majoria simple, llevat de les que formen part de
plans i dels instruments d’ordenació urbanística, les ordenances fiscals i el reglament
orgànic de la corporació.

El procediment d’aprovació de les ordenances locals es troba regulat, bàsicament, en els
articles 49 i 70.2 de la LBRL, i desplegat per l’article 162 de la LMC i els articles 60 a 66
del ROAS. A tenor d’aquests preceptes, una vegada format l’avantprojecte per la
Comissió d’Estudi, l’Ordenança ha de ser aprovada inicialment pel Ple, sotmesa a
informació pública i a audiència dels interessats pel termini mínim de 30 dies, a comptar
des de la data de publicació de l’Anunci al BOP i des de l’endemà de la data de recepció
de la notificació, respectivament, i, en ambdós tràmits, als efectes que s’hi puguin formular
al·legacions i reclamacions.

Si no s’hi presenten reclamacions o al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu -art. 65.1 in fine del ROAS-; en canvi, quan s’hi presenten reclamacions o
al·legacions, s’han de resoldre de forma raonada en l’acord d’aprovació definitiva -en
aquest supòsit, l’acord d’aprovació definitiva té caràcter preceptiu-; tant si hi ha
reclamacions com si no n’hi ha, les ordenances i els reglaments s’han de publicar en el



BOP, i no entren en vigor fins que se n’hagi publicat completament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils que preveu l’article 65 de la LBRL.

Un aspecte de la tramitació del procediment que és objecte de força controvèrsia és el de
l’abast de l’audiència als interessats, audiència que preveu la mateixa Constitució
Espanyola -article 105- quan estableix que la llei regularà l’audiència dels ciutadans,
directament o a través de les organitzacions o associacions reconegudes per la llei en el
procediment d’elaboració de les disposicions administratives que els afectin.

Els dubtes que planteja aquesta qüestió són motivats per les premisses següents: a) la
redacció diferent de l’article 49 de la LBRL i 162.2 i 3 de la LMC i de l’article 63 del ROAS,
ja que aquest últim sembla que circumscrigui el tràmit d’audiència als veïns o a les
associacions que hagin exercit la iniciativa, si s’escau; b) la incertesa de l’aplicació
supletòria dels articles 64 de la LOPRJG i l’article 130.4 i 5 de la LPA reguladors, en
l’esfera de l’Administració de la Generalitat i de l’Administració de l’Estat, respectivament,
de l’audiència a les entitats que tenen la representació i defensa dels interessos de
caràcter general o afectats per la disposició projectada; c) la interpretació jurisprudencial
contradictòria que ha fet el Tribunal Suprem dels preceptes esmentats a l’apartat anterior,
i d) la previsió que conté l’article 18 de la Llei 23/1993, de 5 de març, de l’Estatut del
Consumidor (DOGC núm. 1719, de 12 de març de 1993), precepte que estableix un tràmit
preceptiu d’audiència a les organitzacions de consumidors en consulta en el procediment
d’elaboració de disposicions  administratives de caràcter general quan la reglamentació
projectada afecti directament els drets i els interessos dels consumidors.

En virtut de tot el que s’ha exposat, el funcionari que sotasigna informa amb caràcter
favorable sobre l’avantprojecte d’ordenança per a la gestió de runes i terres.

Canet de Mar a, 14 d’octubre de 1999

EL SECRETARI

Carles Mitjà Sarvisé



E D I C T E

El Ple de l’Ajuntament de Canet de Mar, en la sessió de data 17 de novembre de
1999, va aprovar inicialment l’Ordenança municipal per a la gestió de runes i
terres, que ha quedat definitivament aprovada en no presentar-se cap al.legació
en el termini d’audiència obert.

A fí i efecte que entri en vigor, d’acord amb el que preveu l’article 70 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, es fa públic íntegrament el seu text.

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DE RUNES I
TERRES

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1r. Objecte
La present Ordenança té per objecte regular la gestió controlada de terres, enderrocs,
runes i residus de la construcció generats en les obres d'enderrocament, construcció i
excavació, que es destinen al seu abandonament, establint una regulació addicional a la
d'atorgament de les llicències municipals d'obres.
Article 2n. Àmbit d'aplicació
Aquesta Ordenança és d'estricte compliment en tot el terme municipal de Canet de Mar.
Article 3r. Definicions
3.1. A l'objecte d'aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en:

d) D'enderrocs: materials i substàncies que s'obtenen de l'operació d'enderrocament
d'edificis, instal.lacions i obra de fàbrica en general.

e) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s'originen en l'activitat de la
construcció.

f) D'excavació: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavació del
sòl.

3.2. A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d'obra:
d) Obra d'enderrocament: és l'obra subjecte a llicència municipal on únicament s'ha

d'enderrocar un edifici o construcció pre-existent.



e) Obra de nova construcció: és l'obra subjecte a llicència municipal que genera residus
derivats de l'activitat de la construcció, fruit de l'excavació en el sòl o del rebuig.

f) Obra menor: és l'obra corresponent a petites reformes d'immobles que no suposen el
total enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i estiguin subjectes a una
llicència d'obres menors.

Article 4t. Regulació general
4.1. En l'atorgament de les noves llicències d'obres d'enderrocament o de nova
construcció, es determinarà una garantia o fiança per a respondre que aquests materials
residuals són gestionats en instal.lacions autoritzades per a la seva recepció.
Article 5è. Procediment
5.1.  El sol.licitant d'una llicència d'obres d'enderroc, excavació i/o nova construcció, ha
d'avaluar i justificar en la documentació tècnica:
d) El volum i característiques dels materials a abocar i el dels materials a reciclar.
e) Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.
f) La instal.lació o instal.lacions autoritzades de reciclatge o disposició del rebuig on es

gestionaran els residus .
En el cas que les runes vulguin utilitzar-se i reciclar-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 realitzat
d'acord amb aquesta documentació.

Els esmentats requisits s'han d'acreditar i verificar dins el propi tràmit de la llicència.
5.2.   La valorització dels residus sempre serà prioritària enfront de la disposició de rebuig,
obtenint el màxim aprofitament dels subproductes, materials i substàncies que contenen
aquests residus.
5.3. La determinació de la instal.lació de gestió dels enderrocs, la runa i altres residus de
la construcció ha d'atendre principalment a la proximitat al lloc de generació.
5.4. Per garantir la correcta destinació dels residus, el sol·licitant, en el moment d'obtenir
la llicència municipal, atorga la corresponent fiança d'acord amb el que s'indica a l'article
següent.
5.5. 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 sigui membre.
També estaran exempts si la planta és de titularitat de l'ens local que s'atorga la llicència.
5.6. En qualsevol cas 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. Després d'acabada l'obra, el gestor emetrà el corresponent certificat
referent a les quantitats i residus lliurats i l'entregarà al sol.licitant. Aquest certificat,
juntament amb els comprovants justificatius del pagament del preu corresponent, s'han de



presentar a l'Ajuntament en el termini màxim de 30 dies a comptar des del seu lliurament
pel gestor.
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 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
5.7. Amb posterioritat a l'atorgament de la llicència municipal que impliqui producció de
terres, runes i altres residus de la construcció, el sol.licitant ha de portar els residus a la
instal.lació degudament autoritzada i inscrita en el Registre de gestors d’enderrocs de la
Junta de Residus, abonar el preu corresponent i obtenir-ne el certificat i els justificants als
què es fa referència en l'apartat anterior a fi de presentar-lo a l'Ajuntament.

Article 6è. Determinació dels costos i garanties
6.1. L'import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda fixada
d'acord amb la disposició addicional primera del Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, en les quanties següents:
c) Residus d'enderrocs i de la construcció, 1.000 pts/Tn de residus previstos en el

projecte, amb un mínim de 10.000 ptes
d) Residus d'excavacions, 500 ptes/Tn, amb un mínim de 25.000 ptes i un màxim de 2

milions de pessetes.
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:

- 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 percentatges no podrà ser
inferior als mínims o superior als màxims fixats en el Decret 201/1994.
6.2. La fiança serà constituïda pel sol.licitant a favor de l'Ajuntament en el moment
d'obtenir 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 de que es demostri la
dificultat per a 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 diferencia resultant del
pressupost.
La fiança podrà fer-se efectiva pel sol.licitant en la forma prevista per la Llei 13/1995, de
18 de maig de Contractes de les Administracions Públiques i el Reial Decret 390/1996, d'1



de març, de desenvolupament parcial de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de
les Administracions Públiques, pels mitjans següents:
c) 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.
d) 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.

Article 7è. Règim de gestió
El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà efectuar-se de
les següents maneres:
c) 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.

d) Directament a les instal.lacions de gestió autoritzades (àrees d'aplec provisional,
dipòsit controlat, planta de reciclatge), mitjançant el pagament del preu corresponent
en els casos que així procedeixi.

Article 8è. Exclusions
8.1. No es consideraran residus destinats a l'abandonament, les terres o materials
procedents d'excavació que hagin d'ésser reutilitzats com a rebliment per a una altre obra
o ús autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del pagament del
preu corresponent, i en conseqüència de la presentació dels comprovants justificatius.
En qualsevol cas, s'haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i
acreditar la correcta gestió davant la Junta de Residus quan aquesta així ho requereixi.

Article 9è. Retorn de la fiança
L'import de la fiança serà retornat quan es presenti el certificat del gestor al que fa
referència l'article 5.5 d'aquest reglament, acreditant-se documentalment que la gestió
s'ha efectuat adequadament.

Article 10è. Execució de la fiança
El no compliment de les determinacions d'aquesta Ordenança en quan a la correcta gestió
de les terres i runes, serà motiu d'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 a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus.



CAPÍTOL II. REGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

Article 11è.
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta
ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.
Article 12è.
Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 6/1993 de 15
de juliol reguladora de residus, i seran sancionades d'acord amb el règim sancionador
previst al mateix text legal.
La quantia de la multa és com a mínim de 20.000 ptes fins a 1.000.000 de ptes (com a
màxim per a les sancions molt greus) en el cas de municipis de menys de 50.000
habitants i fins a 10.000.000 de ptes (com a màxim per a les sancions molt greus) en el
cas dels municipis de més de 50. 000 habitants.

Article 13è.
Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà
tenint en compte els criteris continguts a la llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de
residus, arts. 80 i 81, a més dels següents:
f) La major o menor transcendència de la infracció.
g) El perjudici ocasionat als interessos generals.
h) La reiteració per part de l'infractor.
i) El benefici que hagi aportat a l'infractor.
j) Qualsevol altre circumstància concorrent que incideixi en el grau de culpabilitat de

l'infractor.
Article 14è.
Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar si no
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,
R.D. 1398/1993 que aprova el reglament sancionador i disposicions concordants).
Article 15è.
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 16è.
Si l'actuació realitzada per l'infractor suposa risc potencial per la salut de les persones, pel
medi ambient, o per qualsevol dels bens 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 17è.
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:
e) Suspendre provisionalment els treballs d'abocament que contradiguin les disposicions

d'aquest reglament o siguin indegudament realitzades.
f) Requerir a l'infractor per què en el termini acordat, 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.

g) 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.

h) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal.lacions o qualsevol
altre bé del domini públic que en resulti afectat.

Article 18è. Règim supletori
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d'aplicació, segons els casos,
la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció i la Llei 8/1987, de 15 d'abril,
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.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

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 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.



L’aprovació definitiva de l’ordenança exhaureix la via administrativa. Contra aqueixa els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala d’aquest
Ordre Jurisdiccional del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un termini màxim
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la data de la seva publicació. I tot això, sens
perjudici d’interposar aquells altres recursos i accions que es considerin procedents.

Canet de Mar, 24 de gener de 1999.
L’Alcalde

Francesc Garcia Pujadas


