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De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu
de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte d’Ordenança fiscal reguladora sobre
TAXA PER GESTIÓ RESIDUS de la CONSTRUCCIÓ, es recapta l'opinió dels subjectes
i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma
sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladors i no reguladores.
Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer
arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant
el termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà al de la publicació del
present EDICTE a la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels
llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Problemes
que
es
pretenen
solucionar amb la iniciativa
Necessitat i Oportunitat de la seva
aprovació

Objectius de la norma

Repartir una part dels costos del servei en
funció de la tipologia des residus que es
generen.
L'aparició de noves necessitats en el
Municipi, i per tant la necessitat de regular
aquesta temàtica davant la falta de
regulació i alhora per preservar el medi
ambient davant la proliferació de residus
de la construcció descontrolats.
Cobrir part del cost de l'activitat que
constitueix el fet imposable en funció del
residu generat.

Porrera, a la data de la signatura electrònica
L’alcalde,
Juan Carlos Garcia Vaqué
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ORDENANÇA FISCAL PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
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Article 1. Objecte
Aquesta Ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la producció i gestió dels
residus de construcció, excavació i demolició, que es destinen al seu abandonament,
establint una regulació addicional a la d’atorgament de les llicències municipals d’obres
i en les comunicacions prèvies.
Article 2. Àmbit d’aplicació
2.1. La present Ordenança és d’aplicació al terme municipal de PORRERA.
2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció i demolició, que es

generen a les obres de construcció o demolició.
2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança i per tant no

estaran subjectes a aquesta taxa els residus de la construcció:
.- Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades a la
mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament
o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació a
reutilització i que s’hagi previst aquesta reutilització en l’estudi de gestió i en el pla de
gestió de residus de la construcció i demolició.
.- Els residus de la construcció que requereixen un tractament especial com els
compostos d’amiant i qualsevol altre que la normativa estableixi.
CAPÍTOL II. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
Article 3. Obligacions de la persona productora de residus de construcció i
demolició
Quan la persona productora de residus de construcció i demolició presenta la sol·licitud
de LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS (i en el moment que determini l’ens local en cas
que decideixi que aquest requisit l’han de complir també els productors de residus de
la construcció provinents d’obres menors), o en el moment de presentar la
COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES MENORS, ha de complir amb les següents
obligacions:
A) PEL QUE FA A LA LLICÈNCIA D’ OBRES MAJORS:
a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra UN ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS,
d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel
qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
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b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les determinacions
establertes al capítol IV de la present Ordenança. Aquesta fiança pot ser dipositada
per la persona productora de residus de la construcció o demolició o per un gestor
o gestora autoritzada que pertanyi a una associació empresarial del sector de la
construcció de la qual la persona productora dels residus en sigui membre.
Una vegada finalitzades les obres, la persona productora de residus de construcció i
demolició té la obligació de presentar a l’Ajuntament el certificat de gestió que fa
referència l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció
i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.
En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla de Gestió s’hagi previst la
reutilització de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència d’obres es
determini com s’ha d’acreditar aquesta gestió.
B) En cas de COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ OBRES MENORS :
La persona que tramita la comunicació prèvia d’obres farà en document addicional una
DECLARACIÓ on manifestarà els residus que preveu generar.
En el cas de discrepar amb el resultat d’aquesta declaració, els serveis tècnics de
l’ajuntament procediran a emetre informe fent servir el programa informàtic del col·legi
arquitectes, on es preveu el càlcul dels residus segons tipologia obres.
El peticionari de la llicència haurà d’estar al resultat d’aquest informe, excepte si aporta,
amb posterioritat, certificat d’ens gestor de residus acreditant haver generat menys
residus.
En el cas de les OBRES MENORS el màxim que es permetrà abocar al contenidor
municipal de residus serà 5 m3. Amb un màxima pagar de 30 euros.
En el cas de sobrepassar aquestes quanties cal tractar els residus mitjançant
contractació dels serveis d’ens gestor de residus.
Quan els residus de construcció i demolició no es gestionen per la persona posseïdora
dels mateixos, aquesta està obligada a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat, qui
emetrà el corresponent certificat referent a les quantitats i residus lliurats i l’entregarà
al sol·licitant de la llicència d’obres o comunicació prèvia, d’acord amb allò disposat a
l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió
dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció.
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CAPÍTOL III. INSTAL·LACIÓ, DIPÒSIT I RETIRADA DE CONTENIDORS DE
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ A LA VIA PÚBLICA
Article 4. Recollida de residus de la construcció i demolició
El dipòsit de residus de la construcció i demolició a la via pública s’ha d’efectuar per
mitjà de contenidors o de sacs degudament homologats, que han de comptar amb la
preceptiva autorització municipal.
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Article 5. Prohibicions
Es prohibeix expressament:
a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especificats en la present

Ordenança en els contenidors i sacs, així com també el dipòsit d’aquests residus de
las construcció en recipients diferents dels contenidors i sacs.
b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i procedir de moviments

de terres, obres de reforma o d’enderrocs d’immobles, siguin caracteritzables com a
residus especials d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.
c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin matèries
inflamables, explosives, nocives o perilloses; siguin susceptibles de putrefacció o de
produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin
causar molèsties als veïns i vianants.
d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els

contenidors i sacs que no siguin els provinents directament de la pròpia obra o
demolició.
Article 6. Retirada dels contenidors i sacs
Els contenidors i sacs hauran de ser retirats en terminis no superiors al mes. No obstant
i en qualsevol cas s’ha de procedir a la retirada dels contenidors i sacs quan hagi
caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, i en
tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres.
Article 7. Retorn de la fiança
L’Ajuntament ha de procedir al retorn de la fiança quan la persona que l’ha dipositat
presenta el certificat de gestió al què fa referència la present Ordenança.
Article 8. Execució de la fiança
L’execució de la fiança dipositada és procedent en cas d’incompliment de l’obligació
garantida, d’acord amb allò disposat en la normativa aplicable.
Article 9. Infraccions i sancions
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Les infraccions a les disposicions d’aquesta Ordenança són sancionades d’acord amb
el que disposa el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora dels residus.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
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Els titulars de les obres 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 d’acord amb la normativa aplicable i podran
ser requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així ho acreditin.
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entra 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.

Porrera, a la data de la signatura electrònica,
L’alcalde,
Juan Carlos Garcia Vaqué
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