ORDENANCES MUNICIPALS DE LA RECOLLIDA I L'ABOCAMENT DE TERRES I RUNES

CAPÍTOL I: De la recollida i l'abocament de terres i runes

I.I.- Condicions generals i àmbit d'aplicació.
Article 1r
1.- Aquestes ordenances regularan les operacions següents:
a) El lliurament, la càrrega, el transport, la acumulació i l'abocament dels materials
residuals sòlids qualificats com a terres i runes.
b) La instal·lació a la via pública de contenidors per a obres destinats a la recollida i el
transport de terres i runes.
2.- Les disposicions d'aquesta ordenança no regiran per a les terres i d'altres materials
assimilables quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs d'obra nova.
Sí que seran aplicables totes les prescripcions que estableixen aquestes ordenances quant a la
prevenció i la correcció de la brutícia a la via pública produïda com a conseqüència de la
càrrega, la descàrrega i el transport de materials esmentats.
Article 2n
A l'efecte d'aquestes ordenances, tindran la consideració de terres i runes els materials
residuals següents:
1.- Les terres, les pedres i els materials auxiliars provinents d'excavacions.
2.- Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderroc i, en general,
tots els sobrants d'obres majors i menors.
3.- Qualsevol material residual assimilable als anteriors i als que, en circumstàncies
especials, determini l'Alcaldia.
Article 3r
La intervenció municipal, en matèria de terres i runes, tindrà com a objecte evitar que,
com a conseqüència de les activitats expressades, es produeixi:
1.- L'abocament incontrolat d'aquests materials o efectuat de forma inadequada.
2.- L'abocament en llocs no autoritzats.
3.- L'ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.
4.- El deteriorament dels paviments i dels restants elements estructurals de la vila.
5.- La brutícia de la via pública i altres superfícies de la vila i del terme municipal.
Article 4t
L'Ajuntament fomentarà que l'abocament de terres i runes s'efectuï en llocs convenients
per a l'interès públic i de forma que possibiliti la recuperació d'espais denudats.

I.II.- De la utilització de contenidors per a obres

Article 5è
Als efectes d'aquestes ordenances, es designaran amb el nom de contenidors per a
obres, els recipients normalitzats especialment dissenyats per a ésser carregats i descarregats
sobre vehicles de transport especial i destinats a la recollida dels materials residuals que
s'especifiquen a l'article 2.
Article 6è
1.- La col·locació de contenidors per a obres és subjecte a llicència municipal, que serà
atorgada pels serveis municipals corresponents mitjançant el pagament de la taxa oportuna.
Aquesta no s'aplicarà fins que estigui degudament aprovada pel Ple de la Corporació.
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2.- Els contenidors per a obres situats a l'interior delimitat de zones d'obres, no
necessitaran llicència. No obstant això, la resta de requisits hauran d'ajustar-se a les
disposicions d'aquestes ordenances.
Article 7è
Els contenidors per a obres solament podran ser utilitzats pels titulars de la llicència a
què fa referència l'article 6è.
Hom no pot efectuar abocament de cap mena al contenidor si no té autorització del titular de la
llicència. Els infractors seran sancionats.
Article 8è
A l'efecte dels articles 12è i 13è d'aquestes Ordenances, els contenidors per obres
podran ser de diferents tamanys segons el volum de la runa que es prevegi abocar.
Article 9è
1.- Els contenidors per a obres han de presentar en tot moment al seu exterior de
manera perfectament visible:
a) El nom o raó social i el telèfon del propietari de l'empresa responsable.
b) L'indicatiu municipal corresponent al pagament de la taxa a què fa referència
l'article 6è.
2.- Els contenidors per a obres hauran de ser pintats de colors que destaquin llur
visibilitat.
Article 10è
1.- Un cop plens, els contenidors per a obres hauran d'ésser tapats immediatament de
forma adequada, a fi que no produeixin abocament a l'exterior de materials residuals.
2.- Així mateix és obligatori tapar els contenidors en acabar l'horari de treball, sense
perjudici del que s'indica a l'article 22è.
Article 11è
1.- Les operacions d'instal·lació i retirada dels contenidors per a obres, hauran de
realitzar-se de forma que no causin molèsties als ciutadans.
2.- Els contenidors d'obres hauran d'utilitzar-se de manera que llur contingut no
s'aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
En cap cas, el contingut de materials residuals no excedirà del nivell més baix de llur
límit superior.
3.- En retirar el contenidor, el titular de la llicència d'obres haurà de deixar en
condicions perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada.
4.- El titular de la llicència d'obres serà responsable dels danys causats al paviment de
la via pública i haurà de comunicar-los, immediatament, als serveis municipals corresponents
en cas d'haver-se produït.
Article 12è
1.- Els contenidors es situaran, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres i,
altrament, a les voreres de les vies públiques quan tinguin 3 o més metres d'amplada. En cas
contrari, es sol·licitarà l'aprovació de la situació proposada.
2.- En tot cas, hauran d'observar-se, en llur col·locació, les prescripcions següents:
a) Es situaran preferentment davant l'obra a què serveixin o tan a prop com sigui
possible.
b) Hauran de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes per als
estacionaments pel Reglament General de Circulació.
c) No podran situar-se als passos de vianants ni davant d'ells, ni a guals ni reserves
d'estacionament i parada, llevat quan aquestes reserves hagin estat sol·licitades
per a l'obra mateixa; tampoc no podran situar-se a les zones de prohibició
d'estacionament.
d) En cap cas no podran ésser col·locats total o parcialment sobre les tapes d'accés
de serveis públics, sobre boques d'incendi, escossells dels arbres ni, en general,
sobre cap element urbanístic, la utilització del qual pogués ésser dificultada en
circumstàncies normals o en cas d'emergència.
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e) Tampoc no podran situar-se sobre les voreres l'amplada de les quals, tret de l'espai
ocupat per les tanques (si n'hi ha), no permeti una zona de pas lliure d'un metre
com a mínim, un cop col·locat el contenidor, ni a les calçades quan l'espai que
quedi lliure sigui inferior a 2,75 metres en vies d'un sol sentit de circulació, o de 6
metres en vies de doble sentit.
3.- Seran col·locats, en tot cas, de manera que llur costat més llarg estigui situat en
sentit paral·lel a la voravia.
4.- Quan els contenidors estiguin situats a la calçada, hauran de col·locar-se a 0,20
metres de la voravia, de manera que no impedeixin que les aigües superficials assoleixin i
discorrin per l'escorredora fins a l'embornal més proper i haurà de protegir-se cada contenidor,
com a mínim, per tres cons de trànsit col·locats a la via pública en línia obliqua pel costat del
contenidor més proper al de la circulació.
Article 13è
Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit, hauran de dur
incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables, a més del que
s'especifica al número 2 de l'article 9è.
Article 14è
Els contenidors per a obres seran retirats de la via pública:
1.- En acabar el termini de la concessió de la llicència d'obres.
2.- En qualsevol moment a requeriment dels agents de l'autoritat municipal.
3.- Quan siguin plens, per procedir a llur buidatge i sempre el mateix dia que s'hagi
produït l'ompliment.

I.III.- Del lliurament i abocament de terres i runes

Article 15è
1.- El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans podrà efectuar-se de les
maneres següents:
a) Directament als contenidors d'obres col·locats a la via pública, contractats a llur
càrrec, respectant el que assenyala l'article 6è.
b) Directament als llocs d'abocament definitiu habilitats pels serveis supramunicipals
i/o municipals ja siguin aquests materials residuals procedents d'obres majors,
mitgeres o menors.
2.- En tots els lliuraments de terres i runes a què fa referència el número 1 anterior, el
promotor de l'obra serà responsable de la brutícia que s'ocasioni a la via pública, restant obligat
a deixar net l'espai urbà afectat.
3.- El no compliment d'allò establert als números 1 i 2 anteriors donarà lloc a la sanció
pertinent. La possible sanció, es resoldrà conforme el procediment definit per l'ordenança
municipal sobre el procediment sancionador.
Article 16è
En els casos assenyalats a l'article anterior, serà preceptiva l'obtenció de llicència
municipal d'obres.
Article 17è
1.- Quant al lliurament i l'abocament de terres i runes, es prohibeix:
a) Dipositar als contenidors d'obra residus que continguin matèries inflamables,
explosives, nocives i perilloses; susceptibles de putrefacció o de produir olors
desagradables i tota mena de materials residuals que per qualsevol causa puguin
ocasionar molèsties als veïns o als usuaris de la via pública.
b) Dipositar mobles, estris vells i qualsevol material residual similar, als contenidors
d'obra.
c) Abocar-los en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat expressament
autoritzats per a tal fi.
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d) Abocar-los en terrenys de propietat particular o pública, llevat de quan es disposi
d'autorització expressa del titular del domini, la qual haurà d'acreditar-se davant
l'autoritat municipal.
2.- Als terrenys de propietat particular o pública a què fa referència l'apartat d) anterior,
es prohibirà l'abocament, encara que es disposi d'autorització del titular quan:
a) Puguin produir-se alteracions substancials de la topografia del terreny llevat que
s'hagi atorgat llicència municipal prèvia.
b) Puguin produir-se danys a tercers o al medi ambient o afecti la higiene pública o
l'ornament de la vila com a conseqüència de les operacions de descàrrega i
abocament d'aquests materials.
3.- Serà sancionat qui infringeixi el que es disposa als números 1 i 2 anteriors.

I.IV.- Del transport de terres i runes

Article 18è
El que es disposa en aquestes ordenances s'entén sense perjudici del deure dels
transportistes de complir el que disposen la Llei de Trànsit i Seguretat Viària de 14 de març de
1990, el Reglament General de Circulació de 17 de gener de 1992, la Llei d'Ordenació de
Transports Terrestres de 28 de setembre de 1990 i, per tant, hauran de proveir-se de la
corresponent targeta de transport quan ho prescrigui la normativa esmentada; així mateix,
sense perjudici de complir la reglamentació municipal sobre circulació.
Article 19è
1.- Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i runes reuniran les condicions
degudes per evitar l'abocament de llur contingut a la via pública.
2.- A la càrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions necessàries per impedir que
s'embruti la via pública.
3.- No és permès que els materials transportats en sobrepassin els extrems superiors.
No és permesa tampoc, la utilització de suplements addicionals no autoritzats per argumentar
les dimensions o la capacitat de càrrega de vehicles i contenidors.
4.- Els materials transportats hauran d'ésser coberts o protegits de manera que no se'n
desprengui pols ni s'hi produeixin abocaments de materials residuals.
Article 20è
1.- Els transportistes de terres i runes estan obligats a procedir a la neteja immediata
del tram de la via afectada, en el supòsit que la via pública s'embrutés com a conseqüència de
les operacions de càrrega i transport.
2.- També queden obligats a retirar, en qualsevol moment, i sempre que siguin
requerits per l'autoritat municipal, les terres i runes abocats en llocs no autoritzats.
3.- Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i a la retirada
dels materials abocats a què fan referència els números 1 i 2 anteriors i seran imputats als
responsables els costos corresponents al servei prestat, sense perjudici de la sanció
corresponent.
4.- Quant al que disposa el número 3 anterior, en seran responsables solidaris els
empresaris i els promotors de les obres i els treballs que hagin originat el transport de terres i
runes.
5.- La responsabilitat sobre el destí últim de les terres i les runes acaba en el moment
en què aquests materials siguin rebuts i descarregats als equipaments autoritzats a aquest
efecte pels serveis municipals o per organismes supramunicipals.

I.V.- De les llicències d'obres en relació amb la neteja
Article 21è
La concessió de la llicència d'obres comportarà, quant a la producció de terres i runes,
l'autorització corresponent per:
a) Produir les runes.
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b) Transportar les terres i les runes per la vila, en les condicions establertes als
articles 18è, 19è i 20è de les presents ordenances.
c) Descarregar aquests materials al lloc permès d'acumulació o abocament final de
residus, i en serà productor qui aboni els costos d'eliminació, si n'hi ha.

I.VI.- Horari
Article 22è
1.- L'abocament de terres i runes als contenidors es farà durant les hores en què no
causin molèsties al veïnat.
2.- Es prohibeix la permanència al carrer dels contenidors per a obres des del migdia
del dissabte fins a les 7 hores del dilluns següent.
3.- Seran sancionats els infractors del que disposa el número 2 anterior, llevat que,
davant circumstàncies excepcionals, haguessin obtingut autorització expressa dels serveis
municipals corresponents.
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