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ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
Article 1r. Naturalesa de l'Ordenança
Es objecte d'aquesta Ordenança la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa,
residus de la construcció i deixalles en general que es destinen a l'abandonament.
No es consideren residus destinats a l'abandonament, les terres o materials procedents de
l'excavació que hagin de ser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra autoritzada.
Article 2n. Objecte
Es considera objecte de la present ordenança :
Productor del residu: El propietari de l'immoble o estructura que l'origina.
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.
Gestors del residu: El titular de les instal·lacions on s'efectuen les operacions de valoració dels
residus i el titulat de les instal·lacions on s'efectua la disposició del rebuig.
Article 3r. Obligacions del productor i posseïdor
Son obligacions del productor i del posseïdor dels residus :
Garantir que les operacions de disposició del rebuig es duen a terme segons les
determinacions d'aquesta ordenança.
Garantir que en les operacions de gestió dels residus es compleixen les determinacions
d'aquesta ordenança.
Abonar els costos que s'originin en la gestió dels residus.
Per donar compliment a aquestes obligacions, el productor i posseïdor dels residus han de :
Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a la disposició del rebuig i
abonar-li, si s'escau, els costos de gestió.
Facilitar a l'Ajuntament tota la informació que se'ls sol·liciti i les actuacions d'inspecció que
aquestes ordenin.
Finançar, si s'escau, en el moment d'obtenir la llicència urbanística municipal, els costos
previstos de gestió dels residus.
Article 4t. Acció preventiva
En el projecte tècnic que s'adjunta a la sol·licitud de la llicència urbanística d'enderrocament o
excavació s'ha d'avaluar el volum i les característiques dels residus que s'originaran i
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especificar la instal·lació de reciclatge i disposició del rebuig on es gestionaran en el cas que
no s'utilitzin o reciclin en la mateixa obra.
Article 5è. Avaluació dels residus
En el projecte tècnic que s'adjunti a la sol·licitud de llicència urbanística de construcció s'ha
d'avaluar :
El volum i característiques dels residus que s'originaran, ja siguin de l'operació
d'enderrocament de construccions existents o de les operacions d'excavació i de construcció.
Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.
Les instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran en el cas que no
s'utilitzin o reciclin en la mateixa obra.
Article 6è. Denegació de la llicència
La manca de les determinacions fixades en els dos articles anteriors, en el projecte tècnic, serà
suficient per denegar la llicència sol·licitada.
Article 7è. Condicions de la llicència
En la llicència urbanística es faran constar les condicions específiques necessàries respecte de
la gestió dels residus i especialment les que es refereixen al finançament previst en l'article 5è
de la present ordenança.
Article 8è. Infraccions
Les infraccions es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
1. Son infraccions molt greus :
L'execució d'activitats sense obtenció de llicència, autorització, classificació d'activitat, permís,
concessió o declaració d'impacte ambiental o incompliment de les condicions imposades si fos
determinant de danys o perjudicis reals al medi ambient.
Les accions i les omissions següents, si per circumstàncies que hi concorren generen danys
reals o potencials molt greus per a la salut humana o el medi ambient.
La producció i la gestió de residus industrials especials sense disposar de les autoritzacions
preceptives o vulnerant-se les condicions.
L'abandonament o la gestió no autoritzada dels residus sanitaris, específics o de risc, els
citostàtics, els residus d'olis minerals i sintètics, els residus amb metalls i els residus de
laboratoris.
L'abandonament o la gestió no autoritzada de residus agropecuaris especials, com són
plaguicides i altres productes fitosanitaris i zoosanitaris.
El tràfic o la comercialització de residus industrials fets per persones no autoritzades.
L'abandonament, l'abocament o la construcció de dipòsits no autoritzats, de residus industrials
especials.
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La recollida i transport de residus industrials, amb incompliment de les prescripcions legals o
reglamentàries.
La vulneració de mesures cautelars o urgents, adoptades per l'administració per tal d'evitar
danys o perjudicis fins i tot presumptes pel medi ambient.
L'ocultació o l'alteració maliciosa de dades aportades als expedients administratius per a
l'abstenció de llicències, autoritzacions, permisos o concessions.
2. Son infraccions greus :
L'exercici d'activitats de producció i de gestió de residus sense obtenció de llicències,
autoritzacions, permisos o concessions o incompliment de les condicions imposades, si no
hagués determinat dany o perjudici pel medi ambient, i no los qualificat d'infracció molt greu.
L'omissió de constituir fiances o garanties de qualsevol classe prèviament o l'exercici
d'activitats que afectin al medi ambient, en la quantia i forma legals o reglamentàries exigides
en cada cas.
L'obstrucció de l'activitat de control o inspecció de l'Administració.
L'abandonament de residus o deixalles de qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de
residus no legalitzats.
La gestió dels residus sanitaris, incomplint les condicions establertes en les llicències i les
autoritzacions sense l'aplicació de les mesures necessàries d'asèpsia, innomitat i seguretat.
La negativa o el retardament en les instal·lacions de mesures correctores de control o de
seguretat establertes en cada cas.
La posada en funcionament d'aparells, instruments mecànics o vehicles precintats per raó
d'incompliment de les determinacions sobre gestió dels residus.
L'incompliment de les condicions imposades en les llicències per a l'exercici d'activitats a les
explotacions ramaderes respecte a la gestió dels animals morts i excrements.
La reincidència en faltes lleus.
3. Son infraccions lleus:
Qualsevol acció o omissió que infringeixi disposicions contingudes en les normes sectorials de
rang legal i no resultin tipificades d'infraccions molt greus en aquesta ordenança.
L'abandonament fet per particulars d'objectes, residus o altres deixalles fora dels llocs
autoritzats.
La demora no justificada en l'aportació d'informes o documents, en general sol·licitats per
l'Administració en la comesa de control d'activitats.

Article 9è. Sancions
Les sancions a imposar són les següents :
Multa.
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Suspensió temporal d'activitat, total o parcial i de la llicència o títol que autoritza, si s'escau,
l'activitat, ja sigui de producció o de gestió de residus.
Suspensió definitiva d'activitat, total o parcial i revocació en els mateixos termes de la llicència
o títol autoritzador i inhabilitació professional temporal com a gestor de residus.
Clausura temporal o definitiva, total o parcial del local, l'establiment o la indústria en que
s'exerceix l'activitat de producció o de gestió.
Precintatge d'aparells, vehicles o altres mitjans mecànics, temporal o definitiu.
La multa que s'ha d'imposar en qualsevol cas, pot portar aparellada qualsevol de les altres
sancions que s'apliquen, en la mesura en què condicionen l'exercici de l'activitat, sempre que
es tracti d'infraccions molt greus.
Article 10è. Graduació i criteris de les sancions
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte criteris
objectius i subjectius, que poden ésser apreciats separadament o conjuntament.
1. Són criteris objectius :
L'afectació de la salut i la seguretat de les persones.
L'alteració social o causa del fet infractor.
La gravetat del dany causat al sector o l'àrea ambiental protegida.
La superfície afectada i el seu deteriorament.
La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat activa.
2. Són criteris subjectius:
El grau de malícia del causant de la infracció.
El grau de participació en el fet.
La capacitat econòmica de l'infractor.
Article 11è. Graus i quantia de la multa.
La multa a imposar té tres graus, que es corresponen respectivament amb les infraccions lleus,
greus i molt greus, segons els límits següents :
Infraccions lleus, fins a 10.000.000 pts., equivalent a 60.101,21 €.
Infraccions greus, fins a 100.000.000 pts., equivalent a 601.012,10 €.
Infraccions molt greus, fins a 200.000.000 pts., equivalent a 1.202.024,21 €
La quantia de la multa és, com a mínim de 20.000 pts. equivalent a 120,20 €, i com a màxim
de 200.000.000 pts., equivalent a 1.202.024,21 €.
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Article 12è. Competència
El límit de la potestat sancionadora per a faltes molt greus, és el següent :
Fins a 1.000.000 pts., equivalent a 6.010,12 €, la competència correspon a l'Alcalde.
A partir d'1.000.000 pts., equivalent a 6.010,12 €, la Conselleria del Medi Ambient.
Per a faltes lleus i greus, el límit de la potestat sancionadora son respectivament, el cinc per
cent i el cinquanta per cent dels imports anteriors.
Article 13è. Execució de les sancions
L'execució de les sancions referents a suspensió o cessament d'activitats correspon als òrgans
competents per a l'atorgament de les llicències, les autoritzacions, els permisos o les
concessions corresponents.
Article 14è. Data d'aprovació i vigència.
Aquesta ordenança aprovada pel Ple en sessió celebrada a Collbató a 3 de febrer de 1998,
començarà a regir el dia 1r. de gener de 1999 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la
modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents.
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Diligència.- Aquesta ordenança ha estat modificada i publicada en les següents dates :
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de modificació

Publicació
Inicial

B.O.P.
Núm.

21-02-1998
26-11-1999

45
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Definitiu

Publicació
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