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REGULADORA DE LA RECOLLIDA I GESTIÓ DELS
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

Estat d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Ordenança Fiscal núm. 18

Url de validació

(L’ Urgell - Lleida)

Metadades

AJUNTAMENT DE VILAGRASSA
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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.

Jordi Marti Gasull
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3.2 A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d’obra:
a) Obra d’enderrocament: és l’obra subjecta a la llicència municipal on únicament
s’ha d’enderrocar un edifici o construcció preexistent.
b) Obra de nova construcció: és l’obra subjecta 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.

15/01/2021 Alcalde

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. En cas que
aquests materials es vulguin reciclar en la pròpia obra o en una altra caldrà acreditar-ho
davant de l’Ajuntament de Vilagrassa tal com s’estableix a l’article 5.1.c d’aquesta
ordenança.
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a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació
d’enderrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

3.1 A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en:

Codi Segur de Validació

Article 3r. Definicions.

Estat d'elaboració: Original

Aquesta ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal de Vilagrassa.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

Article 2n. Àmbit d’aplicació.

Origen: Origen administració

La present Ordenança té per objecte regular la recollida i 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.

Url de validació

Article 1r. Objecte.

Metadades

CAPÍTOL I.: DISPOSICIONS GENERALS
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5.4 Un cop finalitzada l’obra, el gestor ha d’expedir el certificat sobre les quantitats i els
residus lliurats i entregar-lo als sol·licitants. Aquest certificat s’ha de presentar a
l’Ajuntament d’acord amb el que es determina a l’article 9è.
No presentar aquest document a l’Ajuntament constitueix una infracció administrativa
d’acord amb la tipificació que estableix el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus (o normativa que la
substitueixi), i també suposa l’incompliment de les condicions de la llicència
urbanística.

15/01/2021 Alcalde

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 l’article 11.c) 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 les quanties següents:
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5.3 Després d’obtenir la llicència municipal que impliqui producció de terres, runes i
altres residus de la construcció, els sol·licitants han 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 el certificat i els justificants a que fa
referència l’apartat 5.4 per presentar-lo a l’Ajuntament.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

5.2 Per a garantir la correcta destinació dels residus els sol·licitants, en el moment
d’obtenir la llicència municipal, han de constituir la fiança corresponent, d’acord amb el
que preveu l’article 6è.

Codi Segur de Validació

c) En el cas que les terres i runes es vulguin reciclar en la mateixa obra o en una
altra, cal aportar la corresponent justificació que consisteix en un informe del
tècnic que assumeix la direcció de les obres signat per aquest i pel responsable de
l’empresa constructora que assumeix l’execució dels treballs.

Estat d'elaboració: Original

b) Acreditar davant de l’Ajuntament haver signat amb un gestor autoritzat un
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats
per tipus. En aquest document ha de constar el codi del gestor i el domicili de
l’obra.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

a) Incorporar en la documentació tècnica una valoració del volum previsible de
generació de terres i runes. Aquesta previsió serà verificada dins el propi tràmit de
la llicencia pels tècnics municipals.

Origen: Origen administració

5.1 El sol·licitant d’una llicència d’obres d’enderrocament i/o de nova construcció,
haurà de:

Url de validació

Article 5è. Procediment.

Metadades

4.2 Les obres subjectes a una llicència d’obra menor no estaran subjectes a la
constitució de cap garantia o fiança.
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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.
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La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans següents:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’administració competent 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.

Codi Segur de Validació

b) Les obres en règim de comunicació es constituiran a favor de l’Ajuntament de
Vilagrassa en el moment de la presentació de la comunicació urbanística d’obres
d’acord amb la valoració del volum previsible de generació de terres i runes
incorporat a la documentació tècnica de la comunicació d’obres corresponent i, en
cas 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.

Estat d'elaboració: Original

Els articles següents de la present ordenança relatius a la gestió de la fiança (com
poden ser el retorn o execució), no seran d’aplicació en aquest supòsit de
llicències d’obres ja que queden supeditats al procediment legalment establert pel
gestor de residus autoritzat.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

El Consell Comarcal de l’Urgell ofereix aquesta gestió al nostre àmbit territorial a
través del gestor autoritzat Consorci per a la Gestió dels Residus Urbans de
l’Urgell. Caldrà seguir el procediment aprovat per aquest ens aportant la
documentació que requereixi per tal d’obtenir el document d’acceptació que
caldrà adjuntar a la petició de llicència urbanística que es presenti a aquest
Ajuntament, tal i com estableix la disposició final primera del RD 210/2018, de 6
d’abril (PRECAT20).

Origen: Origen administració

a) Les llicències d’obres constituiran la fiança de runes a favor d’un gestor de
residus autoritzat d’acord amb el procediment que tingui establert a aquest efecte.
Amb caràcter general caldrà efectuar una valoració del volum previsible de
generació de terres i runes, el qual quedarà també 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 a preveure el
volum de residus, la quantia de la fiança es calcularà sobre la base dels
percentatges esmentats a l’apartat anterior.

Url de validació

6.2. La fiança serà constituïda pel sol·licitant d’acord amb els següents supòsits:

Metadades

a) Per a tots els residus de la construcció i demolició es fixa en 11 €/tona de
residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros.
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L’import de la fiança serà retornat quan s’acrediti documentalment que la gestió s’ha
efectuat adequadament. A tal efecte, el sol·licitant de la llicència ha de presentar a
l’Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la finalització de l’obra, un
certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Els serveis tècnics municipals, informaran la petició de retorn de la fiança i s’acordarà,
en el seu cas, per la Junta de Govern Local o per Decret de l’Alcaldia.

15/01/2021 Alcalde

Article 10è. Execució de la fiança.
L’incompliment de les determinacions d’aquesta Ordenança quan 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 al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus (o normativa que la
substitueixi).
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Article 9è. Retorn de la fiança.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal
expressa (article 5.1 lletra c) i acreditar la correcta gestió davant la Junta de Residus
quan aquesta així ho requereixi. El tècnic director de les obres, una vegada acabada
l’obra, l’enderroc, etc., haurà d’aportar davant l’Ajuntament un certificat que acrediti la
correcta gestió dels residus en els termes exposats en el projecte i autoritzats en la
llicència d’obres municipal.

Codi Segur de Validació

No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials procedents
d’excavacions que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra 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.

Estat d'elaboració: Original

Article 8è. Exclusions.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

b) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (àrees d’aplec
provisional, dipòsit controlat, planta de reciclatge) ja siguin municipals,
supramunicipals o comarcals, mitjançant el pagament del preu corresponent en els
casos que així procedeixi.

Origen: Origen administració

a) Directament als contenidors col·locats d’acord amb el que s’estableix al Capítol
II d’aquesta mateixa Ordenança, que hauran estat contractats pel propietari,
productor o posseïdor dels residus, i que posteriorment seran transportats al
dipòsit controlat de runes autoritzat.

Url de validació

El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà efectuar-se
de les següents maneres:

Metadades

Article 7è. Règim de gestió.

15/01/2021 Secretari- Interventor

Article 12è. Obligacions dels usuaris.
1) Els usuaris estan obligats a situar les runes i restes d'obra en els contenidors
destinats per a aquesta finalitat.
2) No s'autoritza el dipòsit d'aquests residus a granel, fora de l'àrea privada objecte
de l'obra. L'usuari serà responsable de l'embrutiment provocat en la via pública

Jordi Marti Gasull

Signatura 2 de 2

3) Es prohibeix dipositar residus que continguin líquids o que puguin liquar-se.
4) Es prohibeix el dipòsit de residus no autoritzats.
Article 13è. Prohibicions.
Pel que fa a la producció i abocament de terres i runes, es prohibeix:

15/01/2021 Alcalde

a)L'abocament en terrenys públics que no hagin estat expressament autoritzats per
a tal finalitat.
b)L'abocament en terrenys de propietat particular, encara quan es disposa
d'autorització expressa del titular, si, a judici dels serveis municipals, l'abocament
perjudica elements constitutius del paisatge o impliqui un risc ambiental, i la
utilització, sense permís exprés dels serveis municipals competents, de terres i
runes per a obres de farcit, equilibrat de talussos i qualsevol altra que pogueren
dur-se a terme en terrenys privats o públics.
Qualsevol abocament fora dels dipòsits controlats de runes autoritzats únicament
es possible en els supòsits previstos a l’article 5.1 lletra c).

Jordi Serés Aguilar
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d) Transport i descàrrega dels residus en els punts de tractament i eliminació o en
el dipòsit controlat de runes autoritzat.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

c) Retirada de restes de residus caiguts en la via pública com a conseqüència
d'aquestes operacions.

Codi Segur de Validació

b) Trasllat dels contenidors als vehicles de recollida.

Estat d'elaboració: Original

a)Trasllat dels residus als contenidors o recipients d'emmagatzemat i transport.
També podrà realitzar-se la càrrega directa a la caixa dels vehicles de recollida.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

11.2 La prestació d'aquest servei de recollida comprèn les operacions següents:

Origen: Origen administració

11.1 El servei de recollida d'aquests residus és responsabilitat dels propietaris,
productors o posseïdor dels residus de l'activitat de construcció, enderrocament o
excavació.

Url de validació

Article 11è. Recollida.

Metadades

CAPÍTOL II. RECOLLIDA DELS RESIDUS.
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4) Hauran d'estar numerats, amb les xifres gravades per a garantir la seva
permanència.
5) Una vegada plens, els contenidors hauran de tapar-se amb lona o coberts de
manera adequada, evitant abocaments de materials residuals. Igualment és
obligatori tapar els contenidors al finalitzar l'horari de treball.
6) En els angles superiors hauran de tenir una franja reflectora de 40 x 10
centímetres a un dels vuit costats, mantenint sempre en perfecte estat de neteja i
conservació i en òptimes condicions de visibilitat.

15/01/2021 Alcalde

Article 17è. Normes de col·locació.
1) Els contenidors s'ubicaran, si això és possible, en l'interior de la zona tancada
d'obres, i en aquest cas no generaran declaració a l'Ajuntament.
2) Podran situar-se en calçades on estigui permès l'estacionament, en les voreres
amb tres o més metres d'amplada i en qualsevol altra ubicació que compleixi amb
els requisits de pas establerts en aquestes normes de col·locació.

Jordi Serés Aguilar
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3) Han de tenir visible el nom, raó social i telèfon de l'empresa propietària.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

2) Disposaran dels elements precisos per a la seva situació en la via pública, així
com per al seu maneig i recollida.

Codi Segur de Validació

1) Els contenidors per a la recollida d'aquest residus tindran una capacitat màxima
de 25 metres cúbics.

Estat d'elaboració: Original

Article 16è. Requisits dels contenidors.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

L'activitat de lloguer i ús de contenidors per a obres estan subjectes a autorització
municipal, quan s’hagin d’instal·lar a la via pública. Aquesta autorització, en el seu cas,
s’emetrà conjuntament amb la llicència d’obres dins de la llicència per ocupació de la
via pública.

Origen: Origen administració

Article 15è. Autorització municipal per ocupació de la via pública.

Url de validació

A efectes d'aquest títol s'entén per “contenidors per a obres” aquells recipients
metàl·lics o d'un altre material resistent incombustible, de tipus i dimensions
normalitzades internacionalment, especialment dissenyats amb dispositius per a la seva
càrrega i descàrrega mecànica sobre vehicles especials de transport, destinats a dipòsit
de materials de qualsevol classe o recollida de terres o runes procedents d'estructures en
construcció o demolició d'obres públiques o edificis. Són d'ús obligatori en obres amb
producció de residus superiors a un metre cúbic.

Metadades

Article 14è. Contenidors per a obres.
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9) Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afectada i a la
retirada de terres i runes, reputant-se als responsables els costos corresponents al
servei prestat, això sense perjudici de la sanció corresponent. Seran responsables
els empresaris promotors d'obres i treballs que hagin originat el transport d'aquests
materials, i subsidiàriament l’empresa propietària dels contenidors.
Article 18è. Normes d'utilització, obligacions i responsabilitats.
1) La instal·lació i retirada de contenidors per a obres es realitzarà sense causar
molèsties.

Jordi Serés Aguilar
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8) S'exigirà per a certes ubicacions, i estarà especificat en la llicència
corresponent, que al capvespre i, específicament, quan es posi en funcionament el
servei d'enllumenat públic, s'encenguin llums vermelles durant tota la nit i hores
d'escassa llum natural en els cantons del contenidor.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

7) Els contenidors situats en la calçada, estaran a 0,20 metres de la vorera, de
manera que no impedeixin la circulació d'aigües superficials fins a la xarxa de
clavegueram.

Codi Segur de Validació

No es podran instal·lar contenidors en els carrers d'amplària menor a quatre
metres, ni en les voreres, ni en la calçada.

Estat d'elaboració: Original

6) Tampoc podran situar-se sobre les voreres l'amplitud de les quals, una vegada
deduït l'espai ocupat per les tanques si és el cas, no permeti una zona lliure de pas
d'un metre com a mínim, una vegada ocupat el contenidor. Tampoc podran situarse en les calçades, quan l'espai que quedi lliure en vies d'un sol sentit de marxa
sigui inferior a 2,75 metres, o en vies de doble sentit de marxa sigui inferior a 6
metres.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

5) No podran situar-se en els passos de vianants, ni enfront d'aquests, ni en els
guals, ni en les reserves d'estacionament. En cap cas podran col·locar-se,
totalment o parcialment, sobre les tàpies d'accessos de serveis públics, sobre els
escocells dels arbres ni, en general sobre contenidors o sobre qualsevol element
urbanístic o estètic que pugui dificultar la seva utilització normal o en casos
d'emergència.

Origen: Origen administració

Quan es trobin en la calçada hauran de situar-se a vint centímetres de la vorada i
en cap cas podran sobresortir d'aquesta, tot de manera que no impedeixi la lliure
circulació de les aigües superficials.

Url de validació

4) Hauran de col·locar-se de manera que el seu costat més llarg estigui situat en
sentit paral·lel a la vorera, excepte en aquells trams que tinguin estacionament en
bateria.

Metadades

3) Preferentment se situaran enfront de l'obra a la què serveixin, o el més pròxim
possible, i de manera que no impedeixin la visibilitat als vehicles, especialment en
els encreuaments, respectant les distàncies establertes pel Codi de Circulació a
efectes d'estacionament.

15/01/2021 Secretari- Interventor
Jordi Marti Gasull

Signatura 2 de 2

3) En el cas d'haver-se ubicat aquests contenidors en la via pública hauran de
retirar-se:

15/01/2021 Alcalde

a) Quan estiguin plens i sempre en el mateix dia en què es produeixi el seu
compliment.
b) En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'Autoritat Municipal.
c) En expirar la llicència d'obres.
d) En tot cas, hauran de retirar-se abans dels cinc dies de la seva instal·lació.

Jordi Serés Aguilar
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2) L'empresa transportista disposarà, com a màxim, de quaranta-vuit hores per a
retirar els contenidors plens. A requeriment de l'administració municipal es
retiraran en el termini màxim de sis hores hàbils. Entre dos usos successius d'un
mateix contenidor en idèntic lloc es farà una retirada i, almenys, un dia sense
implantació.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1) En tot moment es compliran les condicions exigides per al transport, cobrint la
càrrega per a evitar que els materials puguin dispersar-se, assegurant-la si hi ha
risc de caiguda i complint, en general, les prescripcions establertes previstes en el
Codi de Circulació. Si la retirada s'efectués en hores nocturnes o d'escassa
visibilitat natural, el senyal haurà de ser reflector.

Codi Segur de Validació

Article 19è. Normes de retirada.

Estat d'elaboració: Original

6) Al retirar-se els contenidors en cada buidada, haurà de deixar-se en perfecte
estat de neteja, orde i estètica la superfície de la via pública i les àrees circumdants
que hagin estat afectades pel seu ús.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

5) Queda prohibit dipositar mobles inservibles, trastos vells i semblants.

Origen: Origen administració

4) No es podran abocar runes o materials que continguin elements inflamables,
explosius, nocius, perillosos, susceptibles de putrefacció, d'emetre olors
desagradables o que per qualsevol altra causa puguin constituir-se en insalubres,
molestos, nocius, incòmodes, perillosos o insegurs per als usuaris de la via
pública, veïns o per a la protecció i estètica de l'ambient on estiguin ubicats.

Url de validació

3) El titular de la llicència serà responsable dels danys causats al paviment de la
via pública i altres elements estructurals i d'ornament de la ciutat, danys a tercers
i, en general per allò que s'ha especificat en les prohibicions respecte a producció i
abocament de terres i runes. Està obligat a retirar en qualsevol moment, i sempre
que sigui requerit per l'autoritat municipal, les terres i runes abocats en llocs no
autoritzats.

Metadades

2) Els contenidors d'obres hauran d'utilitzar-se de manera que el seu contingut no
s'aboqui o no pugui ser escampat pel vent. La càrrega de materials no excedirà el
nivell del límit superior. No s'autoritza la col·locació de suplements per a
augmentar la seva capacitat.

15/01/2021 Secretari- Interventor
Jordi Marti Gasull
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Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes al Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus
(o normativa que la substitueixi), i seran sancionades d’acord amb el règim sancionador
previst al mateix text legal.
La quantia de la multa és com a mínim de 120,20 € fins a 1.200.000 € (com a màxim
per a les sancions molt greus).
Article 23è. Qualificació de les infraccions.

15/01/2021 Alcalde

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà
tenint en compte els criteris continguts al Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels residus (o normativa que la
substitueixi), 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.

Jordi Serés Aguilar
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Article 22è. Sancions.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta
ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.

Codi Segur de Validació

Article 21è. Infraccions.

Estat d'elaboració: Original

CAPÍTOL III: RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

L'horari de recollida i transport de contenidors no té fixació ni limitació.
Haurà d'atendre's a evitar al màxim les molèsties al ciutadà pel que és recomanable no
utilitzar, en àrees habitades, els horaris nocturns.
Haurà d'evitar-se col·laborar a la congestió del trànsit en aquelles àrees i horaris d'alta
densitat comercial o de ciutadans i vehicles.

Origen: Origen administració

Article 20è. Horaris de recollida.

Url de validació

5) En cas d'haver-se produït algun deteriorament en el paviment, en el mobiliari
urbà o en algun arbre o element d'estètica, haurà de comunicar-se immediatament
a l'Administració, donant les dades de l'empresa transportista, la usuària del
contenidor, el lloc i qualsevol altra circumstància.

Metadades

4) El temps màxim d'ocupació d'un contenidor en la via pública és de deu dies,
excepte en aquells casos que existeixi permís especial o quan l'Ajuntament, per a
alguna zona del municipi, establís limitacions per circumstàncies singulars.

15/01/2021 Secretari- Interventor
Jordi Marti Gasull
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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.

15/01/2021 Alcalde

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.

Jordi Serés Aguilar
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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:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Article 27è. Restauració de la realitat física o jurídica alterada.

Codi Segur de Validació

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.

Estat d'elaboració: Original

Article 26è. Responsabilitat civil i penal.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

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.

Origen: Origen administració

Article 25è. Responsables.

Url de validació

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 sobre el procediment sancionador aplicable
per les administració.

Metadades

Article 24è. Procediment sancionador.

15/01/2021 Secretari- Interventor
Jordi Marti Gasull
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Signat electrònicament a Vilagrassa, pels càrrecs i en la data que consten a l’espai de signatura.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Així mateix, es posa per fer constar que per acord de l’Ajuntament Ple de data
04.11.2020, es va modificar l’article 6è de la present ordenança, el qual va començar a
regir a partir de l’1 de gener de 2021 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la seva
modificació o derogació expresses.

Codi Segur de Validació

Aquesta ordenança va ser aprovada en la sessió de l’Ajuntament Ple de data 09.07.2013
i es va publicar l’edicte de la seva aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província
de Lleida número 156 de data 28 d’agost de 2013.

Estat d'elaboració: Original

DILIGÈNCIA

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=019

Aquesta ordenança que consta 27 articles inclosos en tres capítols, una vegada aprovada
pel Ple de l’Ajuntament de Vilagrassa, entrarà en vigor transcorregut el termini de 15
dies hàbils comptats a partir de l’endemà del dia de la publicació íntegra de la seva
aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, i regirà mentre no se
n’acordi la seva modificació o derogació.

Origen: Origen administració

DISPOSICIÓ FINAL

Url de validació

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.

Metadades

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

