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D’acord amb el que preveu l’article 56 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 145 del
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per decret legislatiu 2/03, de 28 d’abril; es fan públiques
les resolucions que ha adoptat, per unanimitat, la Junta de Govern
en sessió ordinària de 14 de març de 2005 (10/05), fent constar,
en el seu cas, el caràcter d’urgents.
Identificació de la sessió:
Núm.: 10/05
Caràcter: ordinari
Data: 14 de març de 2005
Horari: de 12.45 hores a 13.15 hores
Lloc: Sala de comissions del Palau de la Diputació
Assistència i quòrum:
Hi assisteixen:
Sr. Isidre Gavín i Valls, president
Sr. Salvador Bordes i Ballcells, vicepresident segon
Sr. Albert Alins i Abad, vicepresident quart
Sr. Antoni Balasch i Parisi, vocal
Sr. Basilio Gómez Monzón, secretari general
Sr. Josep Mateu i Beà, interventor de fons
Sr. Xavier Manuel i Triquell, cap de Gabinet de Presidència
Sr. Antoni Fo i Bellí, coordinador de Relacions Institucionals del
departament de Presidència
S’excusen:
Sr. Miquel Padilla i Díaz, vicepresident primer
Sr. Antoni Bosch i Miquel, vicepresident tercer
Sra. Glòria Pallé i Torres, vocal
Sr. Ramon Bernaus i Abellana, oficial major
Es reuneix, per tant, el quòrum legal reglamentari per a la
validesa de la sessió, ja que assisteixen quatre dels set diputats
que formen part d’aquesta Junta de Govern, acomplint-se el
previst als art. 32 i 35 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local; 90.2 del text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovada per decret legislatiu 2/03,
de 28 d’abril.
ORDRE DEL DIA

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta anterior
S’aprova, per unanimitat dels assistents, l’acta de la reunió de 7
de març de 2005 (núm. 9/05), l’esborrany de la qual s’havia
remès amb antelació als senyors diputats.
Es fa constar que ha estat exposat al tauler d’anuncis d’aquesta
Corporació un exemplar de l’acta, d’acord amb el que disposa el
R.O.F. i la resta de la normativa vigent respecte de la publicitat
dels actes corporatius
COMISSIÓ DE RECURSOS PATRIMONIALS I CONTRACTACIÓ

3. Proposta d’adjudicació la memòria valorada “Seguretat vial,
reordenació d’accessos existents. LV-3025 de la C-26 a
Agramunt, pk 13+000 a 13+190.
Primer. Declarar vàlida la licitació.
Segon. Adjudicar el contracte per a l’execució de la “MV.
Seguretat vial. Reordenació d’accessos existents. LV-3025 de la
C-26 a Agramunt. pk 13+000 a 13+190”, a la proposta formulada
per l’empresa M. i J. Gruas, SA (NIF: A-25031576), per haver
obtingut major puntuació en la fase de valoració, pel preu ofert
de 40.800,00 euros (quaranta mil vuit-cents euros).
COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I NOVES TECNOLOGIES

4. Petites ajudes
La Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, en ús de les
facultats delegades per la Presidència mitjançant el decret núm.
2507, de 7 d’agost de 2003, acorda:
Primer. Concedir diverses petites ajudes, per import de 36.000
euros, dictaminades favorablement per la Comissió de
Cooperació Municipal i Noves Tecnologies en la seva sessió de
10 de febrer de 2005, amb càrrec a la partida 2005 N 040 441
762003 Pla de Petites Ajudes a Municipis.

Segon. Concedir una petita ajuda, per import de 9.513,65 euros,
dictaminada favorablement per la Comissió de Cooperació
Municipal i Noves Tecnologies en la seva sessió de 21 de febrer
de 2005, amb càrrec a la partida 2005 N 040 441 762003 Pla de
Petites Ajudes a Municipis.
Tercer. Concedir diverses petites ajudes, per import de
506.743,33 euros, dictaminades favorablement per la Comissió
de Cooperació Municipal i Noves Tecnologies en la seva sessió
de 28 de febrer de 2005, amb càrrec a la partida 2005 N 040 441
762003 Pla de Petites Ajudes a Municipis.
Lleida, 15 de març de 2005
Vist i plau. El president, Isidre Gavín i Valls
El secretari general, Basilio Gómez Monzón

−♦−
CONSELLS COMARCALS
CONSELH GENERAU D’ARAN
EDICTE
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SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA D’UNA ORDENANÇA

Havent-se procedit a l’exposició pública de l’acord d’aprovació
inicial -per part del Ple del Conselh Generau d’Aran, en sessió
extraordinària de 25 de novembre de 2004-, de l’ordenança
reguladora de la gestió de residus urbans de la Val d’Aran,
mitjançant edicte inserit al BOP núm. 158, de 16 de desembre de
2004, i atès que no s’han presentat reclamacions ni al·legacions
al respecte, d’acord amb l’article 201 del ROAS, es publica
íntegrament el text de l’ordenança esmentada.
ORDENANÇA REGULADORA
De la gestió de residus urbans de la Val d’Aran
Exposició de motius
El medi ambient és una matèria transversal que travessa els
diferents sectors de l’activitat administrativa. És per això que, a
l’incís final del primer paràgraf de l’article 130 R.2 del Tractat de
la Unió Europea, s’estipula que les exigències de la protecció del
medi ambient les cal integrar en la definició i en la realització de
les altres polítiques de la comunitat. El caràcter transversal de la
política ambiental s’explica pel fet que en el mateix article 2 del
Tractat, a on es fixen les finalitats de la Comunitat Europea, hi
figura el del creixement sostenible i no inflacionista que respecti
el medi ambient. Aquesta concepció globalitzadora dels estats
membres té, en definitiva, a tots els poders públics de l’Estat
espanyol -ens locals inclosos- subjectes al mandat constitucional
de sobrevetllar per la utilització racional de tots els recursos
naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la
vida i defensar i restaurar el medi ambient.
Però per això mateix, el concepte de medi ambient té un caràcter
transversal, així com ho demostra el considerable nombre
d’ordenances locals de contingut ambiental o vinculades a la
protecció del medi.
Títols competencials
El títol competencial general es troba, com és ben sabut, a la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local: articles
25.2.f), 26.1.d) i 28) sota la mateixa denominació de “protecció del
medi ambient”, a més d’altres títols més específics com el de
“protecció de la salut pública” -article 25.2 h)-, “servei de recollida
i tractament de residus”, entre d’altres. D’altra banda, cal tenir en
compte que el servei de tractament de residus és un servei declarat
essencial i reservat als ens locals per l’article 86.3 de la LRBRL,
desplegant l’article 128.2 de la Constitució Espanyola.
El Conselh Generau d’Aran, atesos els acords de delegació de la
gestió de residus sòlids urbans per part dels Ajuntaments d’Aran
al seu favor, realitza el Servei de Gestió de Residus en la totalitat
del territori aranès: per aquesta raó, presenta la següent proposta
d’ordenança de gestió de residus urbans de la Val d’Aran com a
instrument de treball.
A més, també cal tenir en compte la Llei 16/90, de 13 de juliol,
sobre el règim especial de la Val d’Aran, i la legislació sectorial
que bàsicament està constituïda per:
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- La Llei autonòmica 14/86, de 25 d’abril, general de sanitat i la
Llei autonòmica 15/90, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària.
- La Llei autonòmica 6/93, de 15 de juliol, reguladora dels
residus i la Llei 15/03, de 13 de juny, de modificació de la Llei
6/93, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
- La Llei autonòmica 11/97, de 24 d’abril, d’envasos i residus
d’envasos i,
- La Llei estatal 10/98, de 21 d’abril, de residus.
TÍTOL I
Servei General de Residus
CAPÍTOL 1
Disposicions generals sobre la gestió dels residus
Article 1. Objecte i àmbit
1. Aquest capítol té per objecte regular les condicions en que el
Conselh Generau d’Aran ha de prestar, i l’usuari utilitzar, el
servei de recollida de residus municipals i d’altres residus, la
gestió dels quals correspongui als ens locals.
2. Tenen la condició d’usuaris del servei municipal de recollida
de residus tots els veïns i d’altres persones físiques amb domicili
a la Val d’Aran, així com les persones físiques o jurídiques
titulars de qualsevol tipus d’establiment professional, comercial,
industrial o de serveis situat al territori aranès.
Article 2. Objectius
En matèria de residus, els objectius del Conselh Generau d’Aran
són els següents:
a) Promoure la minimització dels residus i la seva perillositat
b) Promoure’n la seva reutilització
c) Promoure la recollida segregada i selectiva de les diferents
fraccions residuals
d) Reciclar materials
e) Avaluar energèticament
f) Disposar adequadament els rebuigs
g) Regenerar els espais degradats per descàrregues incontrolades
h) Crear una consciència col·lectiva de protecció del medi
Article 3. Residus municipals
Són residus municipals els residus domèstics i, també, els residus
de comerços, d’oficines, de serveis i d’altres que, per la seva
naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus
domèstics, incloses les fraccions recollides selectivament.
Article 4. Classificació dels residus municipals
Als efectes d’aquesta ordenança es consideren tres grups de
residus municipals:
a) Residus municipals ordinaris. Són els produïts per l’activitat
domèstica particular, els residus de comerços, d’oficines, de
serveis i d’altres generadors singulars, assimilables als
municipals, així com els procedents de la neteja viària i dels
espais verds
b) Residus municipals voluminosos. Són els que no poden ser
evacuats per medis convencionals de recollida per causa de la
seva envergadura, com són els grans electrodomèstics, mobles,
matalassos, somiers, portes i d’altres. El sistema habitual de
recollida és la deixalleria.
c) Residus municipals especials. Són els que tenen el mateix
origen que els residus ordinaris però que, atesa la seva
composició, han de ser gestionats de manera diferenciada perquè
poden comprometre el tractament biològic o la recuperació
d’altres fraccions, a més de comportar un risc per al medi o per a
la salut de les persones, com ara són les pintures, llums
fluorescents, piles usades, frigorífics, olis usats, bateries de
vehicles, runes, demolicions i residus de la construcció que
continguin fibrociment i qualsevol altre residu qualificat en el
catàleg de residus de Catalunya.
Article 5. Fraccions residuals
Amb la finalitat de definir les diferents formes per a la seva
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gestió, els residus municipals es divideixen en les fraccions
residuals següents:
1. Matèria orgànica. Comprèn els residus orgànics propis de la
llar que es produeixen principalment a les cuines en la
manipulació, preparació i consum de menjar, i també els residus
que provenen de generadors singulars, com ara els mercats,
restaurants, hotels, comerços i d’altres. També s’inclouen en
aquesta categoria els residus de jardineria i poda, tant si provenen
d’espais públics com privats.
2. Paper i cartró. Comprèn diaris, revistes, fulletons, cartrons,
paper escrit, paper d’ordinador, paper de cuina i tota classe
d’envasos i restes d’aquests materials.
3. Vidre. Inclou els residus d’envasos de només un ús, emprats
per a les ampolles d’aigües minerals, vins, licors, cerveses,
refrescos, conserves, menjars preparats i d’altres envasos, així
com els vidres de finestres i miralls lliurats a la deixalleria.
4. Envasos lleugers. Inclou tota classe d’envasos i d’altres
productes fabricats amb materials plàstics, en les seves diferents
composicions -polietilè de baixa densitat (PEBD), polietilè d’alta
densitat (PEAD), polipropilè (PP), poliestirè (PS), policlorur de
vinil (PVC), polietilè tereftalat (PET), poliuretà (PU) i qualsevol
d’altre-, així com fabricats amb materials metàl·lics que inclou
tota classe d’elements, productes, envasos, llaunes, o embalatges
de ferro, coure, plom, llautó, alumini, acer o qualsevol altre
metall o aliatge de metalls.
5. Tèxtils. Inclou roba, draps, restes de tapisseria, però també
calçat i d’altres peces de vestir de pell.
6. Runa. Demolicions i d’altres residus de la construcció i de
l’enderroc d’edificacions, la gestió dels quals és competència
municipal, d’acord amb el que disposa el decret 201/94, de 26 de
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.
7. Residus sanitaris (grups I i II). Aquests residus es gestionaran
de conformitat amb el decret 300/92, de 24 de novembre,
d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris; el decret 71/94, de
22 de febrer, sobre els procediments de gestió dels residus
sanitaris i les demés normes que els despleguen o substitueixen.
8. Materials composats de dues o més fraccions, sempre que
siguin avaluables de forma independent.
9. Rebuigs. Materials no inclosos en cap de les fraccions
residuals anteriors o que, malgrat que formen part d’alguna
d’elles, no són avaluables.
Article 6. Categories de residus en funció de la seva procedència
Segons el seu origen, els residus s’inclouen en les categories
següents:
1. Les deixes de l’alimentació i del consum domèstic produïdes
pels ciutadans en els habitatges particulars.
2. Les cendres de calefacció domèstica individual.
3. Els residus procedents de les escombrades de les voreres
realitzades pels propis veïns.
4. Les branques i deixes resultants de la poda dels arbres i del
manteniment de plantes, sempre que es lliurin trossejades en
bosses.
5. Els envasos, embalatges, embolcalls i d’altres produïts en
locals comercials.
6. Les fraccions residuals produïdes per activitats comercials i de
serveis, sempre que siguin assimilables a residus municipals.
7. Els residus produïts pel consum de bars, restaurants i d’altres
establiments que tinguin per objecte la venda de productes
alimentaris cuinats o en els quals es realitzin consumicions de
qualsevol classe, així com els produïts en grans superfícies
comercials, supermercats, autoserveis i establiments similars.
8. Els residus de consum en general produïts en residències,
hotels, hospitals, clíniques, col·legis i d’altres establiments
públics, assimilables a residus municipals.
9. Els mobles, instruments domèstics i trastos vells, inclosa la
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roba, el calçat i qualsevol producte anàleg. En aquesta categoria
s’inclouen els residus sanitaris dels grups I i II, assimilables a
municipals de conformitat amb el decret 300/92, de 24 de
novembre, d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris.
10. Les deposicions dels animals domèstics que siguin lliurades
de manera higiènicament acceptable.
11. Els vehicles fora d’ús o no aptes per a la circulació quan hi
concorrin les condicions de presumpció d’abandonament, i
aquells altres vehicles, els propietaris dels quals n’hagin fet
renúncia expressa a favor del Conselh Generau d’Aran per
procedir a la seva disposició.
Article 7. Residus exclosos del servei de recollida de residus
Queden exclosos del servei de recollida de residus els materials
següents:
1. Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers,
magatzems i instal·lacions de tractament de residus.
2. Les cendres produïdes en instal·lacions de calefacció central
dels edificis.
3. Els residus sanitaris d’hospitals, clíniques, centres
d’assistència, laboratoris i d’altres establiments similars, inclosos
en els grups III i IV del decret 300/92, de 24 de novembre,
d’ordenació de la gestió dels residus sanitaris.
4. Els animals morts.
5. Les deixes i fems produïts a l’escorxador, granges, laboratoris,
casernes i d’altres establiments similars, públics i/o privats.
6. Els productes procedents del decomís.
7. Qualsevol material residual que, en funció del seu contingut o
presentació, es pugui qualificar de tòxic o perillós.
8. Qualsevol altre material residual assimilable als assenyalats en
els números anteriors i, en tot cas, els que en circumstàncies
especials determini el síndic d’Aran o el conselhèr que, per
delegació o desconcentració, exerceixi la competència
corresponent.
Article 8. Classes de serveis de recollida
Els serveis de recollida es divideixen en serveis generals, serveis
de deixes i de runes.
CAPÍTOL 2
Disposicions sobre la recollida
Article 9. Modalitats de recollida general de residus
Segons el tipus de residus, d’una banda, i també en funció de les
característiques urbanístiques dels diferents pobles i zones del
parçan, el servei municipal de recollida general de residus pot
adoptar, indistintament, les modalitats següents:
a) Recollida indiferenciada dels residus assenyalats en els
números 1, 2, 3, 4 i 10 de l’article 6 d’aquesta ordenança per
mitjà de contenidors a les voreres, en tant que d’acord amb la
legislació sectorial d’aplicació no sigui obligatòria la recollida
segregada de la fracció orgànica dels residus municipals, així
com la matèria orgànica i del rebuig, als quals es refereixen els
números 1 i 9 de l’article 5
b) Sistemes pneumàtics a les voreres i als habitatges de recollida
segregada de matèria orgànica i d’altres fraccions residuals,
d’acord amb el que es disposa per a cada zona
c) Recollida selectiva de les fraccions residuals dels residus
assenyalats en els números 2, 3 i 4 de l’article 5 d’aquesta
ordenança, per mitjà de contenidors situats en àrees d’aportació
determinades
d) Recollida indiferenciada, o bé segregada i selectiva, per mitjà
de cubells i d’altres contenidors d’ús col·lectiu per part de
comunitats d’usuaris
e) Recollida indiferenciada, o bé segregada i selectiva,
mitjançant contenidors d’ús específic per als comerços i
establiments públics
f) Recollida per conductes d’ús col·lectiu de fraccions
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indiferenciades o selectives per part de comunitats d’usuaris,
comerços o establiments públics
Article 10. Obligacions dels usuaris
1. La utilització de les diferents modalitats de recollida, en funció
de la fracció residual a la qual estan destinades, i el respecte als
horaris fixats són obligatoris per als usuaris.
2. Els diferents règims, horaris, freqüències i sistemes de
recollida seran establerts pel síndic d’Aran o pel conselhèr de
l’àrea, en funció de les competències que tingui atorgades per
delegació o desconcentració, o d’altra persona en qui es delegui.
3. La Sindicatura també podrà establir l’obligació que les bosses,
com també els cubells i d’altres contenidors comunitaris -en
particular en les modalitats dels apartats c) i d) de l’article
anterior- siguin homologats.
4. Els usuaris també queden obligats a lliurar les deixes en
condicions que no produeixin escombraries mentre duri
l’operació. Si per incompliment d’aquest deure es buidessin
residus a la via pública, l’usuari en serà el responsable. Caldrà
també que les caixes de cartró siguin convenientment plegades i
empaquetades per reduir el seu volum.
5. Els serveis del Conselh Generau d’Aran poden refusar la
recollida dels residus que no hagin estat convenientment
presentats i lliurats pels usuaris, d’acord amb el que s’estipula en
aquest article.
Article 11. Limitacions relatives a la utilització dels contenidors
1. En els pobles o parçans on s’hagi establert la recollida per
mitjà de contenidors fixos, es prohibeix estacionar vehicles
davant de la zona senyalitzada per a la ubicació del contenidor.
2. Es prohibeix moure o traslladar contenidors dels seus
emplaçaments.
3. Es prohibeix d’encolar o fixar per qualsevol mètode (cola,
cinta adhesiva, grapes, etc...) cartells o pannells de qualsevol
tipus en els contenidors de residus, incloent-se expressament els
cartells anunciadors de les festes majors.
Article 12. Altres prohibicions
En relació a la gestió de residus, està prohibit:
a) El lliurament de deixes que continguin líquids, aigües
residuals, olis cremats i residus líquids o susceptibles de liquarse
b) L’evacuació de residus sòlids per la xarxa de clavegueram,
encara que s’hagin triturat prèviament
c) Les instal·lacions de cremadors domèstics, individuals o
col·lectius, per a deixes
d) L’evacuació pels conductes d’ús col·lectiu, als quals es
refereix el paràgraf 4 de l’article següent, de deixes materials
sense protegir, i l’abocament de líquids, d’aigües residuals, olis
cremats i de residus líquids o que es puguin liquar
CAPÍTOL 3
Recollida i transport de residus industrials i de residus
especials
SECCIÓ 1A
Condicions generals
Article 13. Àmbit d’aplicació
1. Aquest capítol regula les condicions en que s’han de
desenvolupar les operacions de recollida i de transport dels
serveis de gestió de residus industrials i especials prestats per
particulars, d’acord amb el que disposen el decret legislatiu 2/91,
de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals
vigents en matèria de residus industrials i la Llei 6/93, de 15 de
juliol, de residus.
2. Als efectes d’aplicació d’aquest capítol, s’entén per recollida i
transport el conjunt d’operacions següents:
a) La càrrega dels residus sobre el vehicle de transport, efectuada
a l’interior de l’establiment lliurador, o bé a la via pública quan
es disposi d’autorització per a fer-ho. La càrrega s’entendrà
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igualment tant si es fa per mitjà del buidat de l’element
contenidor en el camió, com si es procedeix a la càrrega directa
del vehicle
b) El transport de residus pròpiament dit, fins al punt de
destinació autoritzat
c) Si cal, les operacions corresponents al transvasament dels
residus
3. Tenen la condició de residus industrials tots els materials
sòlids, gasosos o líquids resultants d’un procés de transformació
o d’utilització, de consum o de neteja el productor o el posseïdor
del qual ho destini a l’abandonament, que són objecte del decret
legislatiu 2/91 de 26 de setembre, i que tenen la condició de
residus especials d’acord amb la classificació del catàleg de
residus de Catalunya.
4. Als efectes d’aquesta ordenança, també tenen la categoria de
residus industrials els residus que, malgrat estar assimilats com a
municipals per les seves condicions de presentació, volum, pes
quantitats de lliurament diari, contingut d’humitat i d’altres
característiques, no puguin -al criteri dels serveis- ser objecte
dels serveis de recollida general, sectorials o de deixalleria.
5. Tenen la condició de residus especials els classificats com a
tals al catàleg de residus de Catalunya.
6. No són objecte d’aquest capítol els residus radioactius.
Article 14. Condicions de transport
1. El lliurament e el transport de residus industrials i especials es
fa sempre per mitjà d’elements contenidors o de transport
perfectament tancats, de manera que no es puguin produir
vessaments ni escombraries dels materials o de pols a l’exterior.
2. En cas de que es produeixi algun dels incidents als quals es
refereix el paràgraf anterior, els responsables tenen l’obligació de
netejar l’espai que hagi resultat afectat, sense perjudici de les
responsabilitats civils, administratives i penals en que s’hagi
pogut incórrer.
Article 15. Càrrega dels residus
1. La càrrega dels residus industrials i especials sobre el vehicle
de transport s’ha de fer a l’interior de l’establiment lliurador.
Només en casos de manifesta impossibilitat es podrà efectuar a la
via pública, prèvia autorització de l’administració municipal i del
Conselh Generau d’Aran.
2. Quan es tracti de residus especials, la càrrega a la via pública
requereix autorització municipal i del Conselh Generau d’Aran
prèvia i específica.
3. No es permet la permanència de residus industrials ni especials
a la via pública mentre s’espera el vehicle de recollida. Els
lliuradors estan obligats a custodiar-los fins al moment que
s’hagi de produir la recollida, a l’interior de les seves
dependències.
44. Un cop buidats, els elements contenidors dels residus
industrials i especials s’han de retirar immediatament de la via
pública.
Article 16. Obligacions
Els productors, posseïdors i gestors autoritzats que produeixin,
manipulin o transportin residus industrials o especials estan
obligats a facilitar al Conselh Generau d’Aran tota la informació
que se’ls demani sobre l’origen, naturalesa, composició,
característiques, quantitat, forma d’evacuació, sistemes de
pretractament i tractament definitiu, i destinació final dels seus
residus, com també a facilitar les actuacions d’inspecció,
vigilància i control que els serveis municipals considerin
pertinents.
SECCIÓ 2A
Prestació del servei municipal de recollida i transport
de residus industrials i especials
Article 17. Excepcionalitat del servei
1. Amb caràcter excepcional i només en els casos que
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específicament determini el Conselh Generau d’Aran, la
recollida i el transport dels residus industrials i especials podran
ser realitzats pels propis serveis del Conselh ja sigui directament
o per mitjà de formes de gestió indirecta.
2. En qualsevol cas, el servei de recollida i transport de residus
industrials i residus especials no és un servei de prestació
obligatòria.
Article 18. Tractament previ
1. El Conselh Generau d’Aran pot exigir que per a la prestació
del servei de recollida i transport de residus industrials i especials
els productors i posseïdors efectuïn un tractament previ adequat.
2. En tot cas, els serveis de Gestió de Residus no acceptaran els
residus industrials o especials que per la seva naturalesa o forma
no puguin ser recollits amb els medis ordinaris dels que disposa
el Conselh Generau d’Aran.
3. En el supòsit del paràgraf anterior, el productor o el posseïdor
dels residus ha de comunicar al Conselh Generau d’Aran la
necessitat d’evacuar els seus residus amb la finalitat que els
serveis municipals determinin la forma més adequada de
recollida i transport.
Article 19. Taxes
Per a la prestació del servei municipal de recollida i transport de
residus industrials i especials, els usuaris han d’abonar la taxa
que fixa la corresponent ordenança fiscal.
SECCIÓ 3A
Recollida i transport de residus industrials i especials
per particulars
Article 20. Subjecció a llicència
1. La recollida i transport de residus industrials i especials
realitzada per particulars està subjecta a prèvia llicència
municipal.
2. Els particulars que recullin i transportin residus industrials i
especials també estan obligats a facilitar al Conselh Generau
d’Aran, i a l’ajuntament corresponent, la relació de les
característiques dels vehicles afectats per aquestes activitats.
3. Els elements de càrrega, recollida i transport de residus
industrials i especials han de complir totes les condicions i
requeriments que la legislació vigent exigeix per al transport i la
circulació d’aquest tipus de residus.
4. Per obtenir la llicència municipal, els transportistes de residus
industrials i especials han d’acreditar la seva inscripció al
Registre de gestors de residus.
Article 21. Responsabilitat
Els productors i posseïdors de residus industrials i especials que
els lliurin a un tercer que no hagi obtingut la prèvia llicència
municipal, respondran solidàriament amb el transportista de
qualsevol mal que puguin causar com també de la infracció en
que hagin incorregut.
TÍTOL II
Publicitat
Mesures de prevenció. minimització i reciclatge dels residus
generats per la publicitat directa a les bústies
Article 22. Objecte de les mesures de publicitat comercial
1. Aquest títol té per objecte regular la publicitat comercial
directa a les bústies, com també la publicitat comercial directa
per via postal, amb la finalitat de reduir al màxim la producció de
residus de paper que genera i minimitzar la quantitat de residus
que els Serveis de gestió de residus han de recollir, introduint els
elements necessaris per disminuir les molèsties que aquesta
activitat provoqui als ciutadans.
2. Està exclosa de l’àmbit d’aplicació d’aquest títol la
propaganda electoral i institucional.
Article 23. Titulars de l’activitat de publicitat comercial
1. Només poden exercir l’activitat de publicitat comercial, les
empreses de distribució de material publicitari a les bústies
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-legalment constituïdes per a aquesta finalitat-, les mateixes
empreses anunciants i les empreses que distribueixen publicitat
per compte de tercers, inscrites al Registre general de publicitat,
com també les administracions i d’altres institucions públiques.
2. L’inici de l’activitat de propaganda ha de ser objecte de
comunicació a l’Ajuntament afectat.
Article 24. Forma d’efectuar la publicitat comercial
1. La publicitat s’ha de dipositar a l’interior de les bústies
particulars i/o en aquells espais que els veïns o la comunitat de
propietaris de l’edifici hagin establert a aquest efecte.
2. Es prohibeix deixar publicitat al terra dels vestíbuls i dels
portals de les finques.
Article 25. Identificació de la publicitat
Tot el material publicitari que es distribueixi, siguin les que
siguin les seves característiques, ha de portar en lloc visible una
identificació de l’empresa distribuïdora, que contindrà com a
mínim el nom de l’empresa, el seu NIF, l’adreça i el telèfon.
Aquesta obligació s’estén a les empreses anunciants en cas que
siguin elles mateixes les distribuïdores.
Article 26. Presentació de la publicitat
1. Amb la finalitat d’evitar molèsties als ciutadans, s’ha de plegar
correctament el material publicitari tenint en compte les
dimensions habituals de la boca de les bústies.
2. Amb la finalitat de facilitar el seu reciclatge, no es pot
plastificar ni introduir en bosses de plàstic o sobres plastificats el
material publicitari. Si cal utilitzar sobres, aquests han de ser de
paper o cartró.
Article 27. Abstenció de distribuir publicitat
1. Les empreses distribuïdores de material publicitari s’han
d’abstenir d’entrar a les finques o de dipositar-lo a les bústies,
quan la comunitat de propietaris o cada veí, individualment,
indiquin expressament la seva voluntat de no rebre’n. A aquests
efectes, l’Ajuntament facilitarà a les comunitats de propietaris i
als ciutadans un adhesiu en el qual s’expressi la negativa a rebre
publicitat a les seves bústies.
2. Les entitats i empreses que utilitzin la publicitat directa per via
postal també s’han d’abstenir d’enviar-ne als ciutadans que així
els hi comuniquin. A aquests efectes, l’Administració municipal
facilitarà als ciutadans una llista dels gremis i associacions de
publicitat directa que ofereixen el servei de donar-se de baixa en
el repartiment d’aquest tipus de publicitat postal.
Article 28. Reciclatge del material publicitari
1. Un cop usat, el material publicitari passa a tenir la consideració
de Residu municipal i el seu destí preferent ha de ser el
reciclatge.
2. A aquests efectes, les comunitats de propietaris poden
instal·lar al vestíbul o portal de la finca, un contenidor específic
per a recollir el material publicitari usat i facilitar-ne així la
recollida.
TÍTOL III
Gestió de runes
SECCIÓ 1A
Disposicions generals
Article 29. Àmbit d’aplicació
1. Aquest títol regula:
a) El dipòsit, el lliurament, la càrrega, el transport, l’acumulació
i l’abocament de les terres, runes, enderrocs i d’altres residus de
la construcció continguts al decret 201/94, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
b) La instal·lació a la via pública de contenidors i de sacs de runes
destinats a la recollida i al transport d’aquests residus procedents
de la construcció i de la demolició d’edificis i obres en general
2. Les disposicions d’aquest títol no són d’aplicació 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 s’aplicaran,
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en canvi, totes les prescripcions del present títol sobre gestió de
residus a la prevenció i correcció de l’escombraria a la via
pública, produïda com a conseqüència de la càrrega, descàrrega i
transport relacionats amb les obres.
3. Amb caràcter general, la Gestió de runes, la seva vinculació
amb les llicències municipals d’edificació i d’enderrocs i la seva
garantia es regeixen pel model d’ordenança reguladora per a la
Gestió de runes i terres aprovat pel Conselh de Govern, en sessió
ordinària de 4 d’abril de 2000 i pel decret 201/94, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i d’altres residus de la construcció.
Article 30. Definicions
Als efectes d’aquest títol, s’entendrà per:
a) Contenidor metàl·lic: el recipient metàl·lic reutilizable, de
forma prismàtica trapezoïdal o rectangular, equipat amb tapa i
dispositius que permetin la seva càrrega i descàrrega
mecanitzada des de vehicles adaptats exclusivament al seu
transport amb la intervenció d’un operari sol
b) Sac de runes: el recipient de teixits de materials tèxtils o
plàstics, de forma cúbica o prismàtica rectangular, dotat de
dispositius de suspensió que permetin la seva càrrega i
descàrrega des de vehicles amb caixa de càrrega dotats dels
elements d’elevació que calgui, amb la intervenció d’un operari
sol
c) Titular del contenidor o del sac de runes: la persona física o
jurídica promotora de l’obra o, en el seu cas, el titular de la
llicència d’obres
d) Responsables del contenidor o del sac de runes: la persona
física o jurídica que el comercialitza ella mateixa o amb la
intermediació de tercers, percebent directament o indirectament
del seu usuari un preu pel seu subministrament, recollida,
transport i disposició un cop ple, així com el promotor o el titular
de la llicència d’obres
e) Transportista del contenidor o del sac de runes: la persona
física o jurídica, coincident o no amb el responsable del sac de
runes, degudament inscrita en el Registre de transportistes de la
Junta de residus, i responsable de la seva recollida, transport i
disposició un cop ple.
Article 31. Finalitats de la intervenció del Conselh Generau en
la Gestió de les runes
1. La intervenció del Conselh Generau d’Aran en la gestió de
terres i runes té per objecte evitar:
a) L’abocament incontrolat o fet de manera inadequada
b) L’abocament en llocs no autoritzats
c) L’ocupació il·lícita de terrenys o de béns de domini públic
d) El deteriorament de paviments, de la via pública i d’altre
elements estructurals dels pobles
e) L’abandonament a la via pública de les runes i dels contenidors
i sacs amb els que es recullen
f) La generació d’escombraries a la via pública i a d’altres
superfícies de la ciutat
I també:
g) Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i
substàncies que contenen aquests residus de la construcció
h) Garantir que les operacions de recollida, transport, valoració i
de disposició del rebuig es desenvolupin atenent les exigències i
requeriments d’una alta protecció del medi ambient i de
preservació de la natura i del paisatge
2. En particular, el Conselh Generau d’Aran fomentarà que
l’abocament de terres i runes es faci en llocs que convinguin a
l’interès públic i de manera que es faciliti la recuperació d’espais
degradats.
3. En les obres municipals, tant si s’executen com si són objecte
de contractació a tercers, l’Ajuntament intentarà que s’utilitzin
materials procedents del reciclatge de runes i enderrocs.
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Article 32. Recollida de runes a la via pública
1. El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i d’altres
residus de la construcció a la via pública s’han d’efectuar per mitjà
de contenidors metàl·lics o de sacs de runes degudament autoritzats.
2. Queda prohibit l’abandonament i la recollida d’altres residus
en els contenidors i sacs de terres i runes, com també el dipòsit
d’aquests residus de la construcció en contenidors de recollida de
residus municipals, exceptuant els destinats a la recollida
indiferenciada, no segregada ni selectiva, en els quals es poden
dipositar terres i runes quan el volum diari no passi dels 20 litres.
3. Ni en contenidors metàl·lics, ni en sacs situats a la via pública,
no es poden dipositar 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.
Article 33. Condicions
L’evacuació, lliurament i dipòsit de terres, runes i d’altres residus
de la construcció s’han d’ajustar a les condicions següents:
a) Aquests residus no es poden evacuar barrejats amb d’altres,
amb les excepcions previstes en el present títol
b) No es poden dipositar en els contenidors metàl·lics o en els
sacs de runes residus que continguin matèries inflamables,
explosives, nocives o perilloses, residus susceptibles de
putrefacció o de produir olors desagradables i tota classe de
materials que, per qualsevol motiu, puguin causar molèsties als
veïns i vianants
c) No es poden dipositar mobles, trastos vells, o qualsevol d’altre
material residual en els contenidors metàl·lics i sacs de runes,
regulats en aquest títol
d) No es poden abocar terres, runes i enderrocs en terrenys de
domini públic municipal que no estiguin expressament habilitats
per a aquesta finalitat
e) No es poden abocar aquests residus de la construcció en
terrenys de propietat pública o particular, exceptuant que es tracti
de dipòsits controlats degudament autoritzats
SECCIÓ 2A
Recollida de runes per mitjà de contenidors i sacs de runes
Article 34. Subjecció a llicència
1. La col·locació de contenidors metàl·lics i de sacs de runes a la
via pública ha de ser autoritzada per l’administració municipal,
per mitjà de la corresponent llicència, en la que es destacarà el
termini per a la qual s’atorga.
2. Els contenidors i sacs de runes situats a l’interior acotat de les
zones d’obres no tenen necessitat de llicència però tret d’això, els
responsables de l’obra s’han d’ajustar a les disposicions del
present títol.
3. Les ordenances fiscals establiran les exaccions que cal complir
per a la col·locació de contenidors i sacs de runes a la via pública.
Article 35. Identificació dels contenidors i dels sacs
1. Els contenidors metàl·lics i els sacs de runes s’han d’identificar
per mitjà de la presentació en la seva part exterior de les següents
dades.
a) Nom i/o raó social i telèfon del titular
b) Nom i/o raó social del transportista que ha de recollir el
contenidor o el sac de runes, si no es tracta de la mateixa empresa
responsable
c) Indicatiu corresponent al pagament de la corresponent exacció
municipal
d) Data de caducitat de la llicència
2. L’omissió de qualssevol d’aquests requisits justificarà que el
contenidor o el sac de runes sigui retirat pels Serveis municipals,
amb el cost del transport, buidament i dipòsit del seu contingut a
càrrec, solidàriament, del titular, del responsable, del
transportista i del constructor, i amb independència de la sanció
que correspongui per la infracció en la que s’hagi incorregut.
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3. Els contenidors metàl·lics s’han de pintar amb colors que els
destaquin i facilitin la seva visibilitat.
Article 36. Instal·lació i retirada dels contenidors
1. Les operacions d’instal·lació i de retirada dels contenidors
metàl·lics s’han de realitzar de forma que no causin molèsties als
ciutadans.
2. Els contenidors s’han de manipular de manera que el seu
contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o
escampat pel vent.
3. En cap cas, el contingut de materials no excedirà el nivell més
baix del límit superior del contenidor. L’incompliment d’aquest
requisit ocasionarà, a més de la sanció corresponent, la retirada
del contenidor afectat, amb el cost de transport, buidament i
dipòsit a càrrec del titular.
4. Al retirar el contenidor, el seu titular o bé el titular de la
llicència d’obres, ha de deixar en perfecte estat de neteja la
superfície de la via pública ocupada pel contenidor i el seu entorn
immediat.
5. El titular del contenidor i el de la llicència, solidàriament, són
els responsables dels danys causats en el paviment i d’altres
elements de la via pública, i tenen l’obligació de comunicar-ho
immediatament als serveis municipals.
Article 37. Classes de contenidors en funció del carrer
1. Els contenidors metàl·lics per a runes es classifiquen en
ordinaris i especials. En tot cas, es consideraran especials tots
aquells contenidors que ultrapassin els 5 m3.
2. En els carrers normals, amb calçada i voreres pavimentades,
només es permetrà la col·locació i utilització de contenidors
ordinaris.
3. Els contenidors especials només s’autoritzaran en casos
excepcionals degudament justificats, amb llicències especials
sempre que es disposin en zones amplies, lliures i sobre terres
sense pavimentar.
4. També poden utilitzar-se contenidors especials en treballs vials
que es situïn dins la zona tancada de les obres i sempre que la
col·locació no representi un increment de la superfície de la zona.
5. L’administració municipal podrà establir limitacions en
l’horari de permanència a la via pública dels contenidors i dels
sacs de runes.
Article 38. Ubicació dels contenidors i sacs de runes
1. Els contenidors metàl·lics i sacs de runes se situaran, sempre
que sigui possible, a l’interior de la zona tancada d’obres i, en cas
contrari, a les calçades de les vies públiques, quan aquestes
tinguin una amplada de tres metres o més. En els altres casos,
caldrà sol·licitar l’aprovació de la zona proposada.
2. Els contenidors i els sacs de runes es col·locaran preferentment
davant de l’obra a la que serveixen o tant a prop com sigui
possible, i caldrà que es situïn de manera que no impedeixin la
visibilitat dels vehicles especialment als encreuaments,
respectant les distàncies establertes, a efectes d’estacionar, per
l’ordenament general i municipal d’aplicació.
3. Els contenidors i els sacs de runes no es poden ubicar en els
passos de vianants, ni davant d’aquests, ni en els guals, ni en les
zones en les quals està prohibit d’aparcar i aturar-se, excepte que
aquestes reserves hagin estat concedides per a la mateixa obra.
4. En cap cas, no es poden ubicar els contenidors ni els sacs de
runes, ni que sigui parcialment, damunt de les tapes d’accés de
serveis públics, ni damunt de boques d’incendis, dels clots dels
arbres, ni en general sobre cap d’element urbanístic la utilització
del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas
d’emergència.
5. Tampoc no es poden situar els contenidors ni els sacs de runes
damunt de les voreres l’amplada de les quals, un cop deduït
l’espai ocupat per les tanques, no permeti una zona de lliure pas
per als vianants d’1 metre com a mínim, un cop situat el
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contenidor o el sac; ni en les calçades, quan l’espai que queda
lliure per a la circulació sigui inferior a 2,75 metres en les vies de
només un sentit de marxa o de 6 metres en les vies de doble
sentit.
6. En tots els casos, els contenidors metàl·lics es situaran sempre
de manera que el costat més llarg sigui situat en paral·lel amb la
vorera.
7. Quan els contenidors o els sacs es situïn a la calçada, cal que
estiguin ubicats a 20 cm de la vorera, de forma que no impedeixin
que les aigües superficials puguin circular fins al desguàs
corresponent.
8. A la vorera, els cal situar a la vora d’aquesta, però sense que
cap de les seves parts no sobrepassi la línia d’encintat.
9. Quan els contenidors metàl·lics i els sacs de runes han de
quedar en el carrer durant el servei i es trobin ubicats en una
calçada sense aparcament de vehicles, han de portar a la part
exterior els senyals reflectants o lluminosos suficients per fer-los
identificables.
Article 39. Retirada de contenidors
Els contenidors metàl·lics a la via pública seran retirats:
a) 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
b) En el termini de les 24 hores següents a l’acabament de les
obres, encara que no hagi finalitzat el termini de la seva llicència
c) En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat
d) Quan els calgui buidar, un cop plens, i sempre en el mateix dia
en què s’hagin omplert
Article 40. Lliurament de les runes als serveis de gestió de
residus
Els ciutadans podran lliurar les runes directament en els llocs
d’acumulació de terres i runes establerts a aquest efecte a les
deixalleries quan el volum del lliurament sigui inferior a 1m3.
SECCIÓ 3A
Transport de terres i runes
Article 41. Règim jurídic d’aplicació
1. Les normes d’aquesta Secció, sobre transport de runes per les
vies urbanes, són d’aplicació sense perjudici del deure dels
transportistes de donar compliment al que estipula el Codi de
circulació i la resta de l’ordenament vigent en cada moment en
matèria de transport.
2. En aplicació d’aquesta normativa, els transportistes que hagin
de sortir fora del casc urbà han de posseir la corresponent tarja de
transport.
Article 42. Condicions del transport
1. Els vehicles en els qual s’efectua el transport de terres i runes
han de reunir les condicions adequades per evitar l’escampada
del seu contingut a la via pública.
2. En la càrrega i descàrrega dels vehicles s’adoptaran les
precaucions per impedir que s’embruti la via pública.
3. No es permet que els materials sobrepassin les vores superiors
dels vehicles. Tampoc no es permet la utilització de suplements
addicionals no autoritzats per augmentar les dimensions o la
capacitat de càrrega dels vehicles ni dels seus contenidors.
4. Els materials transportats s’han de cobrir o protegir, de manera
que no se’n desprengui pols ni es produeixin escampades de
materials a la via pública.
Article 43. Neteja de la via pública
1. Els promotors de l’obra i els titulars de la llicència
d’edificació, solidàriament amb els transportistes de terres i runes
estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram de la via
pública que s’hagi embrutat com a conseqüència de les
operacions de càrrega, transport i descàrrega, o dels possibles
abocaments accidentals.
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2. Els transportistes també estan obligats a retirar les terres i
runes que s’hagin escampat en llocs no autoritzats, sense
perjudici de la infracció en la que s’hagi pogut incórrer i de la
sanció que se’ls pugui imposar després de la instrucció del
corresponent expedient.
3. Els serveis municipals i els del Conselh Generau d’Aran poden
procedir a la neteja de la via pública afectada i a la retirada dels
materials escampats, en els supòsits als quals es refereixen els
dos paràgrafs anteriors, a càrrec en tot cas dels responsables.
4. En relació als paràgrafs anteriors, són responsables solidaris,
juntament amb els transportistes, els empresaris i els promotors
de les obres, treballs o enderrocs que hagin originat el transport
de les terres i runes.
5. La responsabilitat sobre la darrera destinació de les terres i
runes s’exigeix a partir del moment que aquestes són rebudes i
descarregades en els equipaments adequats i se’n fa càrrec un
gestor autoritzat de residus.
Article 44. Registre de transportistes
Els transportistes de terres i runes han d’estar inscrits en el
Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Article 45. Taxes
1. Al donar la llicència d’obres, cal abonar la quota de la
corresponent taxa de transport de terres i runes, regulada per
l’ordenança fiscal d’aplicació.
2. El pagament d’aquesta taxa dóna dret, en les condicions
establertes en els articles anteriors a:
a) Produir runes, terres, enderrocs i d’altres residus de la
construcció i demolició d’edificis, obres i d’altres treballs
b) Ocupar la via pública
c) Transportar aquestes runes pel poble, excepte en aquells trams
viaris que determini l’administració municipal
TÍTOL IV
Infraccions i sancions
SECCIÓ 1A
Disposicions generals
Article 46. Disposició general sobre infraccions
1. Als efectes del règim d’infraccions i sancions establert en
aquest títol i d’acord amb allò que disposen els apartats a), b) i c)
de l’article 42.3 de la Llei 14/86, de 25 d’abril, general de sanitat,
els preceptes continguts en aquesta ordenança tenen la naturalesa
de normes de control sanitari del medi ambient, de les indústries,
de les activitats, dels serveis i de la convivència humana.
2. Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que
vulneri les normes establertes en aquesta ordenança, com també
aquelles altres que estiguin tipificades a la legislació sectorial,
reguladora de les matèries que s’hi inclouen, sens prejudici que
els preceptes d’aquesta Ordenança puguin contribuir a una més
correcta identificació de les conductes i a una determinació més
precisa de les sancions, introduint les corresponents
especificacions i graduacions.
Article 47. Disposició general sobre competències
1. Les infraccions de les normes d’aquesta ordenança seran
sancionades pel síndic d’Aran o per l’alcalde, bé per altres òrgans
de l’administració municipal o del Conselh Generau d’Aran, ja
sigui en virtut de les competències que específicament els
atribueixi una altra ordenança o reglament municipal, sigui per
desconcentració o per delegació.
2. També correspon al síndic d’Aran o a l’alcalde, quan sigui de
la competència del Conselh Generau d’Aran o de la competència
municipal, la imposició de les sancions tipificades a
l’ordenament de l’Estat o de la Generalitat de Catalunya.
Article 48. Restauració
A més de la imposició de la sanció que correspongui,
l’administració municipal o bé el Conselh Generau d’Aran han
d’adoptar les mesures necessàries per a la restauració de la
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realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit, amb
l’execució subsidiària, si cal, de les obres o activitats a càrrec de
l’infractor i l’exacció dels tributs o preus públics establerts a
l’efecte.
SECCIÓ 2A
Infraccions
Article 49. Tipificació general de les infraccions
1. Les infraccions es classifiquen en lleugeres, greus i molt greus.
2. D’acord amb allò que disposa la Llei 14/86, de 25 d’abril,
general de sanitat, amb caràcter general i sense perjudici de les
precisions que es fan en aquest mateix article i de les
especificacions contingudes en els articles següents, la
classificació de les infraccions s’estableix d’acord amb les
tipificacions contingudes en els paràgrafs següents.
3. Són infraccions lleugeres:
a) Les simples irregularitats en l’observació de les normes
contingudes en aquesta ordenança i en la legislació sectorial, que
no tinguin transcendència directa per al medi ambient ni per a la
salut pública
b) Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o
risc per al medi natural o la salut pública siguin d’escassa entitat
c) Aquelles altres que, en raó dels criteris observats en aquest
article, mereixin la qualificació de lleugeres o que no sigui
procedent la seva qualificació com a infraccions greus o molt
greus
4. Són infraccions greus:
a) Les que reben expressament aquesta qualificació en aquesta
ordenança o en la legislació sectorial aplicable
b) Les que es produeixen per manca de controls i precaucions
exigibles en l’activitat o servei de que es tracti
c) Les que siguin concurrents amb d’altres infraccions sanitàries
o ambientals lleugeres, o hagin servit per facilitar-les o encobrirles
d) L’incompliment dels requeriments específics que formula el
Conselh Generau d’Aran, sempre que es produeixi per primer
cop
e) La resistència a subministrar dades, facilitar informació o
prestar col·laboració al Conselh Generau d’Aran o als seus agents
f) La reincidència en la comissió d’infraccions lleugeres, en els
darrers tres mesos
g) Aquelles altres que, segons els criteris observats en aquest
article, mereixin la qualificació de greus o que no sigui procedent
la seva qualificació com a infraccions lleugeres o molt greus.
h) Donar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta
o que indueixi a l’error, implícitament o explícitament.
5. Són infraccions molt greus:
a) Les que reben expressament aquesta qualificació en aquesta
ordenança o en la legislació sectorial aplicable
b) Les que es realitzin de forma conscient i deliberada, sempre
que es produeixi un dany greu
c) Les que siguin concurrents amb d’altres infraccions sanitàries
o ambientals greus, o hagin servit per facilitar o encobrir la seva
comissió
d) L’incompliment reiterat dels requeriments formulats pel
Conselh Generau d’Aran
e) La negativa absoluta a facilitar informació o prestar
col·laboració als serveis de control i d’inspecció
f) La resistència, coacció, amenaça, represàlia, desacatament o
qualsevol d’altra pressió exercida sobre les autoritats o els agents
municipals o el Conselh Generau d’Aran
g) La reincidència en la comissió de cinc faltes greus en els
darrers dos anys
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h) Aquelles altres que, segons els criteris observats en aquest
article, mereixen la qualificació de molt greus o que no sigui
procedent la seva qualificació com a infraccions lleugeres o greus
6. La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors
s’estableix sense perjudici de les tipificacions específiques que,
en relació a les accions o omissions contràries a les obligacions
d’informació, comunicació, autorització, llicència, permís,
inspecció, control o verificació, es preveuen a la Llei 3/98, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental.
Article 50. Infraccions en matèria de gestió de residus
1. En matèria de gestió de residus, són infraccions greus i molt
greus, les tipificades a la Llei 6/93, de 14 de juliol, de residus, al
decret legislatiu 2/91, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la
refosa dels textos legals vigents en matèria de residus industrials,
i a les disposicions amb rang de llei que substitueixen o
modifiquen les anteriors.
2. A més de les infraccions tipificades com a lleugeres a la
legislació esmentada en l’apartat anterior, també en són per
infracció de la present ordenança les que es tipifiquen en els
següents apartats:
2.1. En matèria de residus municipals:
a) Lliurar residus diferents als indicats per a cada tipus de servei
b) Dipositar residus fora del contenidor o en un contenidor
diferent del que correspongui
c) Lliurar a la recollida domiciliària residus prohibits
d) Transvasar o manipular residus fora dels parcs de recollida,
concentració o tractament
e) No utilitzar els contenidors que determinin els serveis
municipals o del Conselh Generau d’Aran
f) Lliurar els residus sense complir els requisits o les condicions
fixades per aquesta ordenança
g) No fixar en els contenidors les dades d’identificació
h) Tractar o manipular els elements contenidors o fer-ho sense
tenir en compte de no fer-los malbé
i) No renovar els contenidors privats quan pel seu estat haurien
d’estar fora de servei
j) Deixar residus en llocs i condicions no permesos per aquesta
ordenança
k) No retirar de la via pública, en l’horari previst, els contenidors
no fixes, cubells, etc
l) No deixar en perfectes condicions de neteja les superfícies de
la via pública ocupada en retirar el contenidor
m) No disposar d’un espai tancat per a residus en els hotels i
establiments turístics de nova construcció amb més de 50 places
n) No mantenir els espais esmentats a l’apartat anterior en
condicions d’higiene i neteja
o) Vulnerar les normes tècniques municipals en la instal·lació o
funcionament dels conductes col·lectius d’evacuació de residus o
utilitzar-les en contra de les previsions d’aquesta ordenança
p) Dipositar en els contenidors de recollida sectorial materials
diferents als consignats
q) Emportar-se objectes o residus dipositats en els contenidors de
les deixalleries sense autorització expressa escrita
r) Dipositar els residus en el carrer abans de les 19.00 hores quan
la prestació del servei de recollida sigui nocturn, excloent les
excepcions establertes en aquesta ordenança
s) Incomplir les normes d’ús de les deixalleries
t) Fixar o enganxar, per qualsevol mètode, tot tipus de pannells,
cartells, pancartes, programes de festes majors, etc. en els
contenidors, casetes o marquesines propietat del Conselh
Generau
2.2. En matèria de prevenció, minimització i reciclatge dels

26

22 DE MARÇ 2005

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 40

residus generats per la publicitat directa en les bústies són faltes
lleugeres:
a) Exercir l’activitat sense comunicació prèvia a l’Ajuntament
b) Repartir material publicitari sense la identificació de
l’empresa distribuïdora i/o anunciant
c) Plastificar els prospectes i d’altre material publicitari, o
introduir-lo en bosses de plàstic o sobres plastificats
d) Distribuir publicitat en les bústies dels propietaris o veïns que
hagin fet ús del seu dret a no rebre’n per mitjà de l’adhesiu
previst per aquesta ordenança
e) Distribuir publicitat per via postal a les persones que hagin fet
ús del seu dret de no rebre’n
f) No plegar com cal o no disposar correctament el material
publicitari a les bústies o en el lloc disposat pels propietaris o
veïns
2.3. En matèria de terres, runes, enderrocs i d’altres residus de la
construcció, d’acord amb la Llei 6/93, de 15 de juliol, reguladora
dels residus, es tipifiquen en la present ordenança:
a) Ocupar indegudament la via pública o d’altres terrenys i béns
de domini públic municipal
b) Deteriorar paviments i d’altres elements estructurals dels
pobles
c) Embrutar la via pública i d’altres espais públics o visibles de
la via pública
d) Situar contenidors i sacs de runes sense llicència municipal
e) Utilitzar contenidors o sacs de runes per part de persona
diferent del seu titular o responsable
f) No disposar de la identificació externa prevista en aquesta
ordenança per als contenidors i sacs de runes
g) No tapar els contenidors en els supòsits previstos en aquesta
ordenança
h) Causar molèsties als veïns i d’altres ciutadans en les
operacions d’instal·lació, càrrega, descàrrega i retirada dels
contenidors i dels sacs de runes.
i) No utilitzar o manipular els contenidors i els sacs de runes en
la forma exigida per aquesta ordenança
j) No retirar els contenidors i els sacs de runes quan així ho
exigeixi aquesta ordenança
k) Efectuar operacions prohibides en matèria de lliurament i
transport de terres i runes
l) Incomplir els horaris, els itineraris i les condicions de transport
establertes per aquesta ordenança
En relació a les normes d’aquesta ordenança sobre contenidors i
sacs de runes, són responsables de les infraccions previstes en els
paràgrafs anteriors, tant els titulars com els responsables dels
contenidors o sacs de runes, així com en el seu cas els
transportistes, d’acord amb les definicions establertes al respecte
per l’article 30 d’aquesta ordenança
SECCIÓ 3A
Sancions
Article 51. Règim general de sancions
Amb caràcter general i sempre que no hi hagi previst altra cosa
en els articles següents o en la legislació sectorial, les infraccions
d’aquesta ordenança seran sancionades:
a) Les lleugeres, amb una multa d’entre 6,00 euros i 1.800,00
euros
b) Les greus, amb una multa d’entre 1.800,01 euros i 9.000,00
euros
Les molt greus, amb una multa d’entre 9.000,01 euros i
15.000,00 euros
Article 52. Sancions en matèria de gestió de residus
1. En matèria de gestió de residus municipals, les faltes lleugeres

tipificades en els paràgrafs 2.1 i 2.2 de l’article 50 d’aquesta
ordenança es sancionaran amb una multa d’entre 20.000,00 euros
i 50.000,00 euros si l’activitat que ha donat lloc a la infracció és
de caràcter domèstic i particular, i entre 50.000,01 euros i
500.000,00 euros si l’activitat en qüestió és de caràcter
comercial, industrial o de serveis.
2. Amb caràcter general i d’acord amb la Llei 6/93, de 15 de
juliol, de residus o les disposicions amb rang de Llei que la
modifiquin o reemplacin, les faltes en aquesta matèria es
sancionaran amb les següents quantitats:
a) Les infraccions lleugeres, entre 120,00 euros i 300,00 euros
b) Les Infraccions greus, entre 300,01 euros i 30.000,00 euros
c) Les infraccions molt greus, entre 30.000,01 euros i 60.000,00
euros
Article 53. Multes coercitives
Com a mitjà d’execució forçosa, les multes coercitives
s’imposaran de conformitat i en aplicació de la respectiva
legislació sectorial.
Article 54. Graduació de les sancions
2. Les sancions s’imposaran d’acord amb els següents criteris de
graduació:
a) La gravetat de la infracció
b) El perjudici causat als interessos generals
c) El benefici obtingut
d) La intencionalitat
e) La reiteració
f) La reincidència
3. En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas,
la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a
l’infractor que el compliment de les normes infringides.
Article 55. Procediment sancionador
1. El procediment sancionador serà el que amb caràcter general
hagi establert el Conselh Generau d’Aran.
2. Supletòriament serà d’aplicació el procediment sancionador
previst per les actuacions de la Generalitat de Catalunya i, en el
seu cas, el que reguli la legislació de l’Estat.
3. Quan la proposta de resolució del procediment sancionador
tramitat per l’administració del Conselh Generau d’Aran
contingui una sanció que, per la quantitat de la multa o pel seu
caràcter, no sigui competència del Conselh Generau d’Aran, el
síndic d’Aran elevarà l’expedient a l’òrgan que sigui competent
per a imposar la sanció que es proposi, de conformitat amb la
legislació sectorial aplicable.
Disposició final. Aquesta ordenança entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al BOP, d’acord amb el previst als articles 65.2
i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
EDICTE
SUS ERA APROBACION DEFINITIVA D’UA ORDENANÇA

En tot auer-se procedit ara exposicion publica der acòrd
d’aprobacion iniciau -per part deth Plen deth Conselh Generau
d’Aran, en session extraordinària de 25 de noveme de 2004-,
dera ordenança reguladora dera gestion de residus urbans dera
Val d’Aran, mejançant edicte inserit en BOP num. 158, de 16 de
deseme de 2004, e dat que non s’an presentat reclamacions ne
allegacions ath respècte, cossent damb er article 201 deth ROAS,
se publique intègrament eth tèxte dera ordenança nomentada.
ORDENANÇA REGULADORA
Dera gestion de residus urbans dera Val d’Aran
Exposicion de motius
Eth miei ambient ei ua matèria transversau que trauèsse es
diferenti sectors dera activitat administratiua. Ei per açò qu’en
incís finau deth prumèr paragraf der article 130 R.2 deth Tractat
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dera Union Europèa, s’estipule qu’es exigéncies dera proteccion
deth miei ambient les cau integrar ena definicion e ena
realizacion des autes politiques dera comunautat. Eth caractèr
transversau dera politica ambientau s’explique per hèt qu’en
madeish article 2 deth Tractat, a on se fixen es finalitats dera
Comunautat Europèa, i figure eth deth creishement sostenible e
non inflacioniste que respècte eth miei ambient. Aguesta
concepcion globalizadora des estats membres a, en definitiua, a
toti es podèrs publics der Estat espanhòl -ens locaus includidisubjèctes ath mandat constitucionau de susvelhar pera
utilizacion racionau de toti es recorsi naturaus, damb era
finalitat de protegir e mielhorar era qualitat dera vida e defensar
e restaurar eth miei ambient.
Mès per açò madeish, eth concèpte de miei ambient a un caractèr
transversau, atau com ac demòstre eth considerable nombre
d’ordenançes locaus de contiengut ambientau o vinculades ara
proteccion deth miei.
Títols competenciaus
Eth títol competenciau generau se trape, coma ei ben sabut, ena
Lei 7/85, de 2 d’abriu, reguladora des bases de regim locau:
articles 25.2.f), 26.1.d) e 28 dejós dera madeisha denominacion
de “proteccion deth miei ambient”, ath delà d’auti títols mès
especifics coma eth de “proteccion dera salut publica” -article
25.2 h)-, “servici de remassada e tractament de residus”, entre
d’auti. D’aute biais, cau auer en compde qu’eth servici de
tractament de residus ei un servici declarat essenciau e reservat
as ens locaus per article 86.3 dera LBRL, en tot desplegar er
article 128.2 dera Constitucion Espanhòla.
Eth Conselh Generau d’Aran, dadi es acòrds de delegacion dera
gestion de residus solids urbans per part des Ajuntaments d’Aran
ath sòn favor, realize eth Servici de gestion de residus ena
totalitat deth territòri aranés: per aguesta rason, presente era
següenta prepausa d’ordenança de gestion de residus urbans
dera Val d’Aran coma esturment de trabalh.
Ath delà, tanben cau auer en compde era Lei 16/90, de 13 de
junhsèga, sus eth regim especiau dera Val d’Aran e era
legislacion sectoriau que basicament ei constituïda per:
- Era Lei autonomica 14/86, de 25 d’abriu, generau de sanitat e
era Lei autonomica 15/90, de 9 de junhsèga, d’ordenacion
sanitària.
- Era Lei autonomica 6/93, de 15 de junhsèga, reguladora des
residus e era Lei 15/03, de 13 de junh, de modificació dera Lei
6/93, de 15 de junhsèga, reguladora des residus.
- Era Lei autonomica 11/97, de 24 d’abriu, d’envasi e residus
d’envasi e,
- Era Lei estatau 10/98, de 21 d’abriu, de residus.
TÍTOL I
Servici Generau de Residus
CAPÍTOL 1
Disposicions generaus sus era gestion des residus
Article 1. Objècte e ambit
1. Aguest capítol a per objècte regular es condicions en qu’eth
Conselh Generau d’Aran a de prestar, e er usatgèr utilizar, eth
servici de recuelhuda de residus municipaus e d’auti residus, era
gestion des quaus correspongue as ens locaus.
2. An era condicion d’usatgèrs deth servici municipau de
recuelhuda de residus, toti es vesins e d’autes persones fisiques
damb domicili ena Val d’Aran, atau coma es persones fisiques o
juridiques titulares de quinsevolh tipe d’establiment
professionau, comerciau, industriau o de servicis plaçat en
territòri aranés.
Article 2. Objectius
En matèria de residus, es objectius deth Conselh Generau d’Aran
son es que seguissen:
a) Promòir era minimizacion des residus e era sua perilhositat
b) Promòir-ne era sua reutilizacion
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c) Promòir era recuelhuda segregada e selectiva des diferentes
fraccions residuaus
d) Reciclar materiaus
e) Valorizar energeticament
f) Dispausar adequadament es refusaments
g) Regenerar es espacis degradadi pes descargues
incontròtlades
h) Crear ua consciéncia collectiua de proteccion deth miei
Article 3. Residus municipaus
Son residus municipaus es residus domètges e, tanben, es residus
de comèrci, d’oficines, de servicis e d’auti que pera sua natura o
composicion, pòden assimilar-se as residus domètges, includides
es fraccions recuelhudes selectivament.
Article 4. Classificacion des residus municipaus
As efèctes d’aguesta ordenança se considèren tres grops de
residus municipaus:
a) Residus municipaus ordinaris. Son es produsits pera activitat
domètja particulara, es residus de comèrci, d’oficines, de
servicis e d’auti generadors singulars, assimilables as
municipaus, atau coma es procedents dera limpiesa viària e des
espacis verds
b) Residus municipaus voluminosi. Son es que non pòden èster
evacuats per mieis convencionaus de recuelhuda per causa dera
sua envergadura, coma son es grani electrodomètges, mòbles,
matalassi, somièrs, pòrtes e d’auti. Eth sistèma abituau de
recuelhuda ei eth depòsit de dèishes
c) Residus municipaus especiaus. Son es qu’an eth madeish
origen qu’es residus ordinaris mès que, dada era sua
composicion, an d’èster gestionadi de manèra diferenciada
pr’amor que pòden comprométer eth tractament biologic o era
recuperacion d’autes fraccions, ath delà de comportar un risc
entath miei o entara salut des persones, com ara son es pintures,
lums fluorescentes, piles usades, frigorifics, òlis usats, bateries
de veïculs, tarcums, esbaussi e residus dera construccion que
contienguen fibrociment e quinsevolh d’aute residu qualificat en
catalòg de residus de Catalunya
Article 5. Fraccions residuaus
Damb era finalitat de definir es diferentes formes entara sua
gestion es residus municipaus se dividissen enes fraccions
residuaus següentes:
1. Matèria organica. Comprén es residus organics pròpris deth
larèr que se produsissen principaument enes codines ena
manipulacion, preparacion e consum de minjar, e tanben es
residus provinents de generadors singulars, com ara es mercats,
restaurants, otèls, comèrci e d’auti. Tanben s’includissen en
aguesta categoria es residus de jardineria e pòda, autant se
provien d’espacis publics coma privadi.
2. Papèr e carton. Comprén diaris, revistes, huelhetons, cartons,
papèr escrit, papèr d’ordenador, papèr de codina e tota sòrta
d’envasi e engolòpes d’aguesti materiaus.
3. Veire. Includís es residus d’envasi de sonque un usatge,
tengudi entàs ampolhes d’aigües mineraus, vins, licors, cerveses,
refresqui, consèrves, minjars premanidi e d’auti envasi, atau
coma es veires de hièstres e miralhs liurats ath depòsit de
dèishes.
4. Envasi leugèrs. Includís tota sòrta d’envasi e d’auti productes
fabricadi damb materiaus plastics, enes sues diferentes
composicions -polietilen de baisha densitat (PEBD), polietilen
de nauta densitat (PEAD), polipropilen (PP), poliestiren (PS),
policlorur de vinil (PVC), polietilen tereftalat (PET), poliuretan
(PU) e quinsevolh d’aute-, atau coma fabricadi damb materiaus
metallics qu’includís tota sòrta d’elements, productes, envasi,
lhaunes, salèrs, o embalatges de hèr, coeire, plom, laton, alumini,
acèr o de quinsevolh d’aute metau o aliatge de metaus.
5. Tèxtils. Includís ròba, draps, rèstes de tapisseria, mès tanben
caucèr e d’autes pèces de vestir de pèth.

28

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA NÚM. 40

6. Tarcum. Esbaussi e d’auti residus dera construccion e dera
des.hèta d’edificacions, era gestion des quaus ei competéncia
municipau, cossent damb çò que dispause eth decrèt 201/94, de
26 de junhsèga, regulador des Des.hètes e d’Auti residus dera
construccion.
7. Residus sanitaris (grops I e II). Aguesti residus se gestionaràn
de conformitat damb eth decrèt 300/92, de 24 de noveme,
d’ordenacion dera gestion de residus sanitaris; eth decrèt 71/94,
de 22 de hereuèr, sus es procediments de gestion des residus
sanitaris e d’autes normes que les despleguen o substituïssen.
8. Materiaus compausats de dues o mès fraccions, tostemps que
siguen valorizables de forma independenta.
9. Rebocaments. Materiaus non includits en cap des fraccions
residuaus anteriores o que, maugrat que formen part de
quauqu’un d’eri, non son valorizables.
Article 6. Categories de residus en foncion dera sua procedéncia
Segontes eth sòn origen, es residus s’includissen enes categories
següentes:
1. Es dèishes dera alimentacion e deth consum domètge
produsides pes ciutadans enes abitatges particulars.
2. Es cendres de cauhatge domètge individuau.
3. Es residus procedenti des escampades des trepadèrs realizades
pes pròpris vesins.
4. Es branques e dèishes resultantes dera pòda des arbes e deth
mantieniment de plantes, tostemps que se liure talhucada en
bosses.
5. Es envasi, embalatges, engolòpes e d’auti produsits en locaus
comerciaus.
6. Es fraccions residuaus produsides per activitats comerciaus e
de servicis, tostemps que siguen assimilables a residus
municipaus.
7. Es residus produsits peth consum de bars, restaurants e d’auti
establiments qu’agen per objècte era venta de productes
alimentaris codinadi o enes quaus se realizen consumicions de
quinsevolha sòrta, atau coma es produsits en granes superfícies
comerciaus, supermercats, autoservicis e establiments parièrs.
8. Es residus de consum en generau produsits en residéncies,
otèls, espitaus, cliniques, collègis e d’auti establiments publics,
assimilables a residus municipaus.
9. Es mòbles, esturments domètges e trastes vielhs, includida era
ròba, eth caucèr e quinsevolh producte analòg. En aguesta
categoria s’includissen es residus sanitaris des grops I e II,
assimilables a municipaus de conformitat damb eth decrèt
300/92, de 24 de noveme, d’ordenacion dera gestion des residus
sanitaris.
10. Es deposicions des animaus domètges que siguen liurades de
manèra igienicament acceptabla.
11. Es veïculs dehòra d’usatge o non-aptes entara circulacion
quan i concòrren es condicions de pressumpcion
d’abandonament, e aqueri d’auti veïculs, es proprietaris des
quaus n’agen hèt renóncia exprèssa a favor deth Conselh
Generau d’Aran entà procedir ara sua disposicion.
Article 7. Residus excludits deth servici de recuelhuda de residus
Demoren excludits deth servici de recuelhuda de residus es
materiaus següents:
1. Es rebocaments, cendres e escòries produsits en fabriques,
talhèrs, magasèms e installacions de tractament de residus.
2. Es cendres produsides enes installacions de cauhatge centrau
des edificis.
3. Es residus sanitaris d’espitaus, cliniques, centres
assistenciaus, laboratòris e d’auti establiments similars,
includits enes grops III e IV deth decrèt 300/2, de 24 de noveme,
d’ordenacion dera gestion des residus sanitaris.
4. Es animaus mòrts.
5. Es dèishes e hiems produsits en aucider, granges, laboratòris,
casèrnes e d’auti establiments similars, publics e/o privadi.
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6. Es productes procedenti deth decomís.
7. Quinsevolh materiau residuau que, en foncion deth sòn
contiengut o presentacion, se pogue qualificar de toxic o
perilhós.
8. Quinsevolh d’aute materiau residuau assimilable as remercadi
enes numeròs anteriors e, en tot cas, es qu’en circonstàncies
especiaus determine eth sindic d’Aran o eth conselhèr que, per
delegacion o desconcentracion, exercisque era competéncia
corresponenta.
Article 8. Classes de servicis de recuelhuda
Es servicis de recuelhuda se dividissen en servicis generaus,
servicis de dèishes e de tarcums.
CAPÍTOL 2
Disposicions sus era recuelhuda
Article 9. Modalitats de recuelhuda generau de residus
Segontes eth tipe de residus, d’un biais, e tanben en foncion des
caracteristiques urbanistiques des diferenti pòbles e zònes deth
parçan, eth servici municipau de recuelhuda generau de residus
pòt adoptar, indistintament, es modalitats següentes:
a) Recuelhuda indiferenciada des residus remercadi enes
numeròs 1, 2, 3, 4 e 10 der article 6 d’aguesta ordenança per
miei de contienedors enes trepadèrs en tant que, cossent damb
era legislacion sectoriau d’aplicacion, non sigue obligatòria era
recuelhuda segregada dera fraccion organica des residus
municipaus, atau coma era matèria organica e deth refusament,
as quaus se referissen es numeròs 1 e 9 der article 5
b) Sistèmes pneumatics enes trepadèrs e enes abitatges de
recuelhuda segregada de matèria organica e d’autes fraccions
residuaus, cossent tamb çò que se dispause entà cada zòna
c) Recuelhuda selectiva des fraccions residuaus des residus
assenhalats enes numeròs 2, 3 e 4 der article 5 d’aguesta
ordenança, per miei de contienidors plaçadi en airaus
d’aportacion determinades
d) Recuelhuda indiferenciada, o ben segregada e selectiva, per
miei de farrats e d’auti contienedors d’usatge collectiu per part
de comunitats d’usatgèrs
e) Recuelhuda indeferenciada, o ben segregada e selectiva,
mejançant contienedors d’usatge especific entà comèrçi e
establiments publics
f) Recuelhuda per conductes d’usatge collectiu de fraccions
indeferenciades o selectives per part de comunautats d’usatgèrs,
comèrci o establiments publics
Article 10. Obligacion des usatgèrs
1. Era utilizacion des diferentes modalitats de recuelhuda, en
foncion dera fraccion residuau ara quau son destinades, e eth
respècte as oraris fixadi son obligatòris entàs usatgèrs.
2. Es diferenti regims, oraris, freqüéncies e sistèmes de
recuelhuda seràn establidi peth sindic d’Aran o peth conselhèr
der airau en foncion des competéncies qu’age autrejades per
delegacion o desconcentracion o d’auta persona en qué se
delegue.
3. Era Sindicatura tanben poirà establir era obligacion qu’es
bosses, coma tanben es farrats e d’auti contienedors
comunautaris -en particular enes modalitats des apartats c) e d)
der article anterior- siguen omologadi.
4. Es usatgèrs tanben demoren obligadi a liurar es dèishes en
condicions que non produsisquen sostres pendent dure era
operacion. Se per incompliment d’aguest déuer se uedèssen
residus ena via publica, er usatgèr ne serà eth responsable.
Calerà tanben qu’es caishes de carton siguen convenientament
plegades e empaquetades entà redusir eth sòn volum.
5. Es servicis deth Conselh Generau d’Aran pòden rebucar era
recuelhuda des residus que non agen estat convenientament
presentadi e liuradi pes usatgèrs, cossent damb çò que s’estipule
en aguest article.
Article 11. Limitacions relatives ara utilizacion des contienedors
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1. Enes pòbles o parçans a on s’age establit era recuelhuda per
miei de contienedors fixi, se proïbís estacionar veïculs dauant
dera zòna senhalizada entath plaçament deth contienedor.
2. Se proïbís mòir o trasladar contienedors des sòns
emplaçaments.
3. Se proïbis d’encolar o fixar per quinsevolh mètode (còla, cinta
adesiua, grapes, eca...) cartèlhs o pannèus de quinsevolh tipe
enes contienedors de residus, en tot includir-se exprèssament es
cartèlhs anonciadors des hèstes majors.
Article 12. Autes proïbicions
En relacion ara gestion de residus, ei proïbit:
Eth liurament de dèishes que contienguen liquids, aigües
residuaus, òlis cremadi e residus liquids o susceptibles de liquarse.
a) Era evacuacion de residus sòlids entath hilat d’esgotadèrs,
encara que s’agen triturat prealablement
b) Es installacions de cremadors domètges, individuaus o
collectius, entà dèishes
c) Era evacuacion pes conductes d’usatge collectiu, as quaus se
referís eth paràgraf 4 der article següent, de dèishes materiaus
sense protegir, e er abocament de liquids, d’aigües residuaus,
òlis cremats e de residus liquids o que se poguen liquar
CAPÍTOL 3
Recuelhuda e transpòrt de residus industriaus e de residus
especiaus
Seccion 1a: Condicions Generaus
Article 13. Ambit d’aplicacion
Aguest Capítol regule es condicions en que s’an de desvolopar es
operacions de recuelhuda e de transpòrt des servicis de gestion
de Residus Industriaus e Especiaus prestadi per particulars,
cossent damb açò que dispausen eth decrèt legislatiu 2/91, de 26
de seteme, peth quau s’apròve era rehonuda des tèxtes legaus
vigents en matèria de Residus Industriaus e era Lei 6/93, de 15
de junhsèga, de Residus.
As efèctes d’aplicacion d’aguest Capítol, s’entén per Recuelhuda
e Transpòrt eth conjunt d’operacions següentes:
Era carga des residus sus eth veïcul de transpòrt, efectuada en
interior der establiment liurador, o ben ena via publica quan se
dispause d’autorizacion entà hè’c. Era carga s’entenerà
igualment autant se se hè peth miei deth uedat der element
contienedor en camion, coma se se procedís ara carga dirècta
deth veïcul.
Eth transpòrt de residus pròpriament dit, enquiath punt de
destinacion autorizat.
Se cau, es operacions corresponentes ath trasvassament des
residus.
An era condicion de Residus Industriaus toti es materiaus solids,
gasosi o liquids resultants d’un procès de transformacion o
d’utilizacion, de consum o de limpiesa eth productor o eth
possedidor deth quau lo destine ar abandonament, que son
objècte deth decrèt legislatiu 2/91 de 26 de seteme, e qu’an era
condicion de Residus Especiaus cossent damb era classificacion
deth Catalòg de Residus de Catalunya.
As efèctes d’aguesta Ordenança, tanben an era categoria de
Residus Industriaus es residus qu’a despiet d’èster assimilables
coma Municipaus pes sues condicions de presentacion, volum,
pes quantitats de liurament diari, contiengut d’umitat e d’autes
caracteristiques, non poguen -ath critèri des servicis- èster
objècte des servicis de recuelhuda generau, sectoriaus o de
depòsit de dèishes.
An era condicion de Residus Especiaus es classificadi coma tals
en Catalòg de Residus de Catalunya.
Non son objècte d’aguest capítol es Residus Radioactius.
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Article 14. Condicions de transpòrt
Eth liurament e eth transpòrt de Residus Industriaus e Especiaus
se hè tostemp per miei d’elements contienedors o de transpòrt
perfèctament barradi, de manèra que non se poguen produsir
vessaments ne sostres des materiaus o de povàs en exterior.
En cas de que se produsisque quauqu’un des incidents as quaus
se referís eth paragraf anterior, es responsables an era
obligacion de limpiar er espaci qu’age resultat afectat, sense
perjudici des responsabilitats civils, administratiues e penaus en
que s’age pogut incórrer.
Article 15. Carga des residus
1. Era carga des residus industriaus e especiaus sus eth veïcul de
transpòrt s’a de hèr en interior der establiment liurador. Sonque
en cassi de manifèsta impossibilitat, se poirà efectuar ena via
publica, prealabla autorizacion dera administracion municipau
e deth Conselh Generau d’Aran.
2. Quan se tracte de residus especiaus, era carga ena via publica
requerís autorizacion municipau e deth Conselh Generau d’Aran
prealabla e especifica.
3. Non se permet era permanéncia de residus industriaus ne
especiaus ena via publica mentre se demore eth veïcul de
remassada. Es liuradors son obligadi a costudiar-los enquiath
moment que s’age de produsir era remassada, en interior des
sues dependéncies.
4. Un còp uedadi, es elements contienedors des Residus
Industriaus e Especiaus s’an de retirar immediatament dera via
publica
Article 16. Obligacions
Es productors, possedidors e gestors autorizadi que
produsisquen, manipulen o transpòrten residus industriaus o
especiaus son obligadi a facilitar ath Conselh Generau d’Aran
tota era informacion que se les demane sus er origen, natura,
composicion, caracteristiques, quantitat, forma d’evacuacion,
sistèmes de pretractament e tractament definitiu, e destinacion
finau des sòns residus, coma tanben a facilitar es actuacions
d’inspeccion, vigilància e contròtle qu’es servicis municipaus
considèren pertinents.
SECCION 2AU
Prestacion deth servici municipau de remassada e transpòrt de
residus industriaus e especiaus
Article 17. Excepcionalitat deth servici
1. Damb caractèr excepcionau e sonque enes cassi
qu’especificament determine eth Conselh Generau d’Aran, era
remassada e eth transpòrt des residus industriaus e especiaus
poiràn èster realizadi pes pròpris servicis deth Conselh ja sigue
dirèctament o per miei de formes de gestion indirècta.
2. En quinsevolh cas, eth servici de recuelhuda e transpòrt de
residus industriaus e residus especiaus non ei un servici de
prestacion obligatòria.
Article 18. Tractament prealable
1. Eth Conselh Generau d’Aran pòt exigir qu’entara prestacion
deth servici de remassada e transpòrt de residus industriaus e
especiaus es productors e possedidors efectuen un tractament
prealable adequat.
2. En tot cas, es servicis de gestion de residus non acceptaràn es
residus industriaus o especiaus que pera sua natura o forma non
poguen èster recuelhudi damb es mieis ordinaris des que
dispause eth Conselh Generau d’Aran.
3. En supausat deth paragraf anterior, eth productor o eth
possedidor des residus a de comunicar ath Conselh Generau
d’Aran eth besonh d’evacuar es sòns residus damb era finalitat
qu’es servicis municipaus determinen era forma mès adequada
de remassada e transpòrt.
Article 19. Taxes
Entara prestacion deth servici municipau de remassada e
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transpòrt de residus industriaus e especiaus, es usatgèrs an
d’abonar era taxa que fixe era corresponenta ordenança fiscau.
SECCION 3AU
Remassada e transpòrt de residus industriaus e especiaus per
particulars
Article 20. Subjeccion a licéncia
1. Era remassada e transpòrt de residus industriaus e especiaus
realizada per particulars ei subjècta a prealabla licéncia
municipau.
2. Es particulars que recuelhen e transpòrten residus industriaus
e especiaus tanben son obligadi a facilitar ath Conselh Generau
d’Aran e ar ajuntament corresponent, era relacion des
caracteristiques des veïculs afectadi per aguestes activitats.
3. Es elements de carga, remassada e transpòrt de residus
industriaus e especiaus an de complir totes es condicions e
requeriments qu’era legislacion vigenta exigís entath transpòrt e
era circulacion d’aguest tipe de residus.
4. Entà obtier era licéncia municipau, es transportistes de
residus industriaus e especiaus an d’acreditar era sua
inscripcion en Registre de gestors de residus.
Article 21. Responsabilitat
Es productors e possedidors de residus industriaus e especiaus
que les liuren a un tresau que non age obtiengut era prealabla
licéncia municipau, responeràn solidàriament damb eth
transportista de quinsevolh mau que poguen causar coma tanben
dera infraccion en qué agen incorrut.
TITOL II
Publicitat
Mesures de prevencion. minimizacion e reciclatge des residus
generadi pera publicitat dirècta enes boètes.
Article 22. Objècte des mesures de publicitat comerciau
1. Aguest capítol a per objècte regular era publicitat comerciau
dirècta enes boètes, coma tanben era publicitat comerciau
dirècta per via postau, damb era finalitat de redusir ath maxim
era produccion de residus de papèr que genère e minimizar era
quantitat de residus qu’es Servicis de gestion de residus an de
recuélher, en tot introdusir es elements de besonh entà disminuïr
es molèsties qu’aguesta activitat provòque as ciutadans.
2. Ei excludida der àmbit d’aplicacion d’aguest títol, era
propaganda electorau e institucionau.
Article 23. Titulars dera activitat de publicitat comerciau
1. Sonque pòden exercir era activitat de publicitat comerciau, es
empreses de distribucion de materiau publicitari enes boètes legauments constituïdes entad aguesta finalitat-, es madeishes
empreses anonciantes e es empreses que distribuissen publicitat
per compde de tresaus, inscrites en Registre generau de
publicitat, coma tanben es administracions e d’autes institucions
publiques.
2. Er inici dera activitat de propaganda a d’èster objècte de
comunicacion ar Ajuntament afectat.
Article 24. Forma d’efectuar era publicitat comerciau
1. Era publicitat s’a de depausar en interior des boètes
particulares e/o en aqueri espacis qu’es vesins o era comunautat
de proprietaris der edifici agen establit ad aguest efècte.
2. Se proïbís deishar publicitat en tèrra des vestíbuls e des
portaus des finques.
Article 25. Identificacion dera publicitat
Tot eth materiau publicitari que se distribuisse, siguen es que
siguen es sues caracteristiques, a d’amiar en lòc visible ua
identificacion dera empresa distribuïdora, que contierà coma
minim eth nòm dera empresa, eth sòn NIF, era adreça e eth
telefon. Aguesta obligacion s’estén as empreses anonciantes en
cas que siguen eres madeishes es distribuïdores.
Article 26. Presentacion dera publicitat
1. Damb era finalitat d’esvitar molèsties as ciutadans, s’a de
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plegar corrèctament eth materiau publicitari, en tot auer en
compde es dimensions abituaus dera boca des boètes.
2. Damb era finalitat de facilitar eth sòn reciclatge, non se pòt
plastificar ne introdusir en bosses de plastic o engolòpes
plastificades eth materiau publicitari. Se cau utilizar engolòpes,
aguestes an d’èster de papèr o carton.
Article 27. Abstencion de distribuïr publicitat
1. Es empreses distribuïdores de materiau publicitari s’an
d’abstier d’entrar enes finques o de depositar-lo enes boètes,
quan era comunautat de proprietaris o cada vesin,
individuauments, indiquen exprèssament era sua volentat de non
receber-ne. Ad aguesti efèctes, er Ajuntament facilitarà as
comunautats de proprietaris e as ciutadans un adesiu en quau
s’exprèsse era negatiua a recéber publicitat enes sues boètes.
2. Es entitats e empreses qu’utilizen era publicitat dirècta per via
postau tanben s’an d’abstier d’enviar-ne as ciutadans qu’atau
les ac comuniquen. Ad aguesti efèctes, era Administracion
municipau facilitarà as ciutadans ua lista des grèmis e
associacions de publicitat dirècta qu’aufrissen eth servici de
dar-se de baisha en repartiment d’aguest tipe de publicitat
postau.
Article 28. Reciclatge deth materiau publicitari
1. Un còp usat, eth materiau publicitari passe a auer era
consideracion de residu municipau e eth sòn destin preferent a
d’èster eth reciclatge.
2. Ad aguesti efèctes, es comunautats de proprietaris pòden
installar en vestíbul o portau dera finca un contienedor especific
entà recuélher eth materiau publicitari usat e facilitar-ne atau
era remassada.
TITOL III
Gestion de tarcums
SECCION 1A
Disposicions generaus
Article 29. Ambit d’aplicacion
1. Aguest títol regule:
a) Eth depòsit, eth liurament, era carga, eth transpòrt, era
acumulacion e er abocament des tèrres, tarcums, des.hètes e
d’auti residus dera construccion contiengudi en decrèt 201/94,
de 26 de junhsèga, regulador des deshètes e d’auti residus dera
construccion
b) Era installacion ena via publica de contienedors e de sacs de
tarcums destinadi ara remassada e ath transpòrt d’aguesti
residus procedenti dera construccion e dera demolicion
d’edificis e òbres en generau
2. Es disposicions d’aguest títol non son d’aplicacion as tèrres e
d’auti materiaus assimilables quan siguen destinadi ara venta o
ath subministrament entà trabalh d’òbra naua. Òc que
s’aplicaràn, en cambi, totes es prescripcions deth present títol
sus gestion de residus ara prevencion e correccion dera lordèra
ena via publica, produsida coma conseqüéncia dera carga,
descarga e transpòrt relacionadi damb es òbres.
3. Damb caractèr generau, era gestion de tarcums, era sua
vinculacion damb es licéncies municipaus d’edificacion o de
des.hèta e era sua garantia se regissen peth modèu d’ordenança
reguladora entara gestion de tarcums e tèrres aprovat peth
Conselh de Govèrn, en session ordinària de 4 d’abriu de 2000 e
peth decrèt 201/94, de 26 de junhsèga, regulador des des.hètes e
d’auti residus dera construccion.
Artícle 30. Definicions
As efèctes d’aguest títol, s’entenerà per:
a) Contienedor metallic: eth recipient metallic reutilizable, de
forma prismatica trapezoidau o rectangular, equipat damb tapa
e dispositius que permèten era sua carga e descarga mecanizada
des de veïculs adaptadi exclusivament ath sòn transpòrt damb
era intervencion d’un operari solet.
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b) Sac de tarcums: eth recipient de teishits de materiaus textils o
plastics, de forma cubica o prismatica rectangulara, dotat de
dispositius de suspension que permèten era sua carga e descarga
des de veïculs damb caisha de carga dotadi des elements
d’elevacion que calgue, damb era intervencion d’un operari
solet.
c) Titular deth contienedor o deth sac de tarcums: era persona
fisica o juridica promotora dera òbra o, en sòn cas, eth titular
dera licéncia d’òbres.
d) Responsables deth contienedor o deth sac de tarcums: era
persona fisica o juridica que lo comercialize, era madeisha o
damb era intermediacion de tresaus, en tot percéber dirèctament
o indirèctament deth sòn usatgèr un prètz peth sòn
subministrament, recuelhuda, transpòrt e disposicion un còp
plen, atau com eth promotor o eth titular dera licéncia d’òbres.
e) Transportista deth contienedor o deth sac de tarcums: era
persona fisica o juridica, coincidenta o non damb eth
responsable deth sac de tarcums, degudament inscrita en
Registre de transportistes dera junta de residus, e responsable
dera sua recuelhuda, transpòrt e disposicion un còp plen.
Article 31. Finalitats dera intervencion deth Conselh Generau ena
gestion des tarcums
1. Era intervencion deth Conselh Generau d’Aran ena gestion de
tèrres e tarcums a per objècte esvitar:
a) Er abocament incontrotlat o hèt de manèra indequada
b) Er abocament en lòcs non autorizadi
c) Era aucupacion illicita de terrens o de bens de domini public
d) Eth deteriorament de paviments, dera via publica e d’auti
elements estructuraus des pòbles
e) Er abandonament ena via publica des tarcums e des
contienedors e sacs damb es que se remassen
f) Era generacion de lordèra ena via publica e d’autes
superficies dera ciutat
E tanben:
g) Obtier eth maxim profitament des subproductes, matèries e
substàncies que contien aguesti residus dera construccion
h) Garantir qu’es operacions de remassada, transpòrt,
avalorizacion e de disposicion deth rebocament se desvolopen en
tot atier es exigéncies e requeriments d’ua nauta proteccion deth
miei ambient e de preservacion dera natura e deth paisatge
2. En particular, eth Conselh Generau d’Aran fomentarà qu’er
abocament de tèrres e tarcums se hèsque en lòcs que
convienguen ar interès public e de manèra que se facilite era
recuperacion d’espacis degradadi.
3. Enes òbres municipaus, autant se s’executen com se son
objècte de contractacion a tresaus, er Ajuntament sajarà que
s’utilizen materiaus procedenti deth reciclatge de tarcums e
des.hètes.
Article 32. Remassada de tarcums ena via publica
1. Eth depòsit e era remassada de tèrres, tarcums, des.hètes e
d’auti residus dera construccion ena via publica s’an d’efectuar
per miei de contienedors metallics o de sacs de tarcums
degudament autorizadi.
2. Quede proïbit er abandonament e era remassada d’auti
residus enes contienedors e sacs de tèrres e tarcums, coma
tanben eth depòsit d’aguesti residus dera construccion en
contienedors de remassada de residus municipaus, en tot
exceptuar es destinadi ara remassada indiferenciada, non
segregada ne selectiua, enes quaus se pòden depausar tèrres e
tarcums quan eth volum diari non passe des 20 litres.
3. Ne en contienedors metallics, ne en sacs plaçadi ena via
publica, non se pòden depausar residus que tot e procedir de
moviments de tèrres, òbres de reforma, o de des.hètes
d’immòbles, siguen caracterizables coma Residus Especiaus,
cossent damb aquerò que dispause eth catalòg de residus de
Catalunya.
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Article 33. Condicions
Era evacuacion, liurament e depòsit de tèrres, tarcums e d’auti
residus dera construccion s´an d’ajustar as condicions
següentes:
a) Aguesti residus non se pòden evacuar barrejadi damb d’auti,
damb es excepcions previstes en present títol
b) Non se pòden depausar enes contienedors metallics o enes
sacs de tarcums residus que contienguen matèries inflamables,
explosiues, nociues o perilhoses, residus susceptibles de
putrefaccion o de produsir olors desagradables e tota sòrta de
materiaus que, per quinsevolh motiu, poguen causar molèsties as
vesins e vianants
c) Non se pòden depausar mòbles, trastes vielhs, o quinsevolh
d’aute materiau residuau enes contienedors metallics e sacs de
tarcum, reguladi en aguest títol
d) Non se pòden abocar tèrres, tarcums e des.hètes en terrens de
domini public municipau que non siguen exprèssament abilitadi
entad aguesta finalitat
e) Non se pòden abocar aguesti residus dera construccion en
terrens de proprietat publica o particulara, en tot exceptuar que
se tracte de depòsits controtladi degudament autorizadi.
SECCION 2AU
Remassada de tarcums per miei de contienedors e sacs
de tarcums
Article 34. Subjeccion a licéncia
1. Era collocacion de contienedors metallics e de sacs de
tarcums ena via publica a d’èster autorizada pera
administracion municipau, per miei dera corresponenta licéncia,
ena que se remercarà eth tèrme entara quau s’autrège.
2. Es contienedors e sacs de tarcums plaçadi en interior acotat
des zònes d’òbres non an besonh de licéncia mès, trèt d’açò, es
responsables dera òbra s’an d’ajustar as disposicions deth
present títol.
3. Es ordenançes fiscaus establiràn es exaccions que cau complir
entara collocacion de contienedors e sacs de tarcums ena via
publica.
Article 35. Identificacion des contienedors e des sacs
1. Es contienedors metallics e es sacs de tarcums s’an
d’identificar per miei dera presentacion ena sua part exteriora
des següentes donades.
a) Nòm e/o rason sociau e telefon deth titular
b) Nòm e/o rason sociau deth transportista qu’a de recuélher eth
contienedor o eth sac de tarcums, se non se tracte dera madeisha
empresa responsabla
c) Indicatiu corresponent ath pagament dera corresponenta
exaccion municipau
d) Data de caducitat dera licéncia
2. Era omission de quinssevolh d’aguesti requisits justificarà
qu’eth contienedor o eth sac de tarcums sigue retirat pes servicis
municipaus, damb eth còst deth transpòrt, uedatge e depòsit deth
sòn contiengut a cargue, solidàriament, deth titular, deth
responsable, deth transportista e deth constructor, e damb
independéncia dera sancion que correspongue pera infraccion
ena que s’age incorrut.
3. Es contienedors metallics s’an de pintar damb colors que les
destaquen e faciliten era sua visibilitat.
Article 36. Installacion e retirada des contienedors
1. Es operacions d’installacion e de retirada des contienedors
metallics s’an de realizar de forma que non causen molèsties as
ciutadans.
2. Es contienedors s’an de manipular de manèra qu’eth sòn
contiengut non quèigue ena via publica o non pogue èster lheuat
o escampat peth vent.
3. En cap cas, eth contiengut de materiaus non excedirà eth nivèu
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mès baish deth limit superior deth contienedor. Er incompliment
d’aguest requisit ocasionarà, ath delà dera sancion
corresponenta, era retirada deth contienedor afectat, damb eth
còst de transpòrt, uedatge e depòsit a cargue deth titular.
4. En retirar eth contienedor, eth sòn titular o ben eth titular dera
licéncia d’òbres a de deishar en perfècte estat de limpiesa era
superfícia dera via publica aucupada peth contienedor e eth sòn
entorn immediat.
5. Eth titular deth contienedor e eth dera licéncia, solidàriament,
son es responsables des maus causadi en paviment e d’auti
elements dera via publica, e an era obligacion de comunica’c
immediatament as servicis municipaus.
Article 37. Classes de contienedors en foncion deth carrèr
1. Es contienedors metallics entà tarcums se classifiquen en
ordinaris e especiaus. En tot cas, se consideraràn especiaus toti
aqueri contienedors qu’ultrapassen es 5 m3.
2. Enes carrèrs normaus, damb cauçada e trepadèrs
pavimentadi, sonque se permeterà era collocacion e utilizacion
de contienedors ordinaris.
3. Es contienedors especiaus sonque s’autorizaràn en cassi
excepcionaus degudament justificadi, damb licéncies especiaus
tostemp que se dispausen en zònes amplies, liures e sus tèrres
sense pavimentar.
4. Tanben pòden utilizar-se contienedors especiaus en trabalhs
viaus que se placen laguens era zòna barrada des òbres e
tostemp qu’era collocacion non represente un increment dera
superficia dera zòna.
5. Era administracion municipau poirà establir limitacions en
orari de permanéncia ena via publica des contienedors e des
sacs de tarcums.
Article 38. Ubicacion des contienedors e sacs de tarcums
1. Es contienedors metallis e sacs de tarcums se plaçaràn,
tostemp que sigue possible, en interior dera zòna barrada
d’òbres e, en cas contrari, enes cauçades des vies publiques,
quan aguestes agen ua amplada de tres mètres o mès. Enes auti
cassi, calerà sollicitar era aprobacion dera zòna prepausada.
2. Es contienedors e es sacs de tarcums se collocaràn
preferentament dauant dera òbra ara que servissen o tant apròp
coma sigue possible, e calerà que se placen de manèra que non
impedisquen era visibilitat des veïculs especiauments enes
crotzes, en tot respectar es distàncies establides, a efèctes
d’estacionar, per ordenament generau e municipau d’aplicacion.
3. Es contienedors e es sacs de tarcums non se pòden plaçar enes
passi de vianants, ne dauant d’aguesti, ne enes guals, ne enes
zònes enes quaus ei proïbit de parcar e arturar-se, exceptat
qu’aguestes resèrves agen segut concedides entara madeisha
òbra.
4. En cap de cas, non se pòden plaçar es contienedors n’es sacs
de tarcums, ne que sigue parciauments, dessús des tapes d’accès
de servicis publics, ne dessús de boques d’incèndis, des clòts des
arbes, ne en generau sus cap d’element urbanistic era utilizacion
deth quau pogue èster dificultada en circonstàncies normaus o
en cas d’emergéncia.
5. Tanpòc non se pòden plaçar es contienedors n’es sacs de
tarcums dessús des trepadèrs era amplada des quaus, un còp
dedusit er espaci aucupat pes tanques, non permeten ua zòna de
liure pas entà vianants d’1 mètre coma minim, un còp plaçat eth
contienedor o eth sac; n’enes cauçades, quan er espaci que
demore liure entara circulacion sigue inferior a 2,75 mètres enes
vies de sonque un sentit de marcha o de 6 mètres enes vies de
doble sentit.
6. En toti es cassi, es contienedors metallics se plaçaràn tostemp
de manèra qu’eth costat mès long sigue plaçat en parallèl damb
eth trepadèr.
7. Quan es contienedors o es sacs se placen ena cauçada, cau
que siguen ubicadi a 20 cm deth trepadèr, de forma que non
impedisquen qu’es aigües superficiaus poguen circular enquiath
desaigüe corresponent.
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8. En trepadèr, les cau plaçar ara vòra d’aguest, mès sense que
cap des sues parts non suberpasse era linha d’encintat.
9. Quan es contienedors metallics e sacs de tarcums an de
demorar en carrèr pendent eth servici e se trapen ubicadi en ua
cauçada sense parcatge de veïculs, an d’amiar ena part exteriora
es senhaus reflectantes o luminoses sufisentes entà hèr-los
identificables.
Article 39. Retirada de contienedors
Es contienedors metallics ena via publica seràn retiradi:
1. Quan age caducat eth tèrme entath quau s’a autrejat era
licéncia d’aucupacion dera via publica e, en tot cas, quan age
expirat eth dera licéncia d’òbres.
2. En tèrme des 24 ores següentes ar acabament des òbres,
encara que non age finalizat eth tèrme dera sua licéncia.
3. En quinsevolh moment, a requeriment des agents dera
autoritat.
4. Quan les calgue uedar, un còp plens, e tostemp en madeish dia
en que s’agen amplit.
Article 40. Balhament des tarcums as servicis de gestion de
residus
Es ciutadans poiràn balhar es tarcums dirèctament enes lòcs
d’acumulacion de tèrres e tarcums establits ad aguest efècte enes
depòsits de dèishes, quan eth volum deth liurament sigue inferior
a 1m3.
SECCION 3AU
Transpòrt de tèrres e tarcums
Article 41. Regim juridic d’aplicacion
1. Es normes d’aguesta Seccion, sus transpòrt de tarcums pes
vies urbanes, son d’aplicacion sense perjudici deth déuer des
transportistes de dar compliment a çò qu’estipule eth Còdi de
circulacion e era rèsta der ordenament vigent en cada moment en
matèria de transpòrt.
2. En aplicacion d’aguesta normativa, es transportistes qu’agen
de gésser dehòra deth casc urban an de possedir era
corresponenta targèta de transpòrt.
Article 42. Condicions deth transpòrt
1. Es veïculs enes quaus s’efectue eth transpòrt de tèrres e
tarcums an de reünir es condicions adequades entà esvitar eth
sostrament deth sòn contiengut ena via publica.
2. Ena carga e descarga des veïculs s’adoptaràn es precaucions
entà impedir que s’enlordisque era via publica.
3. Non se permet qu’es materiaus suberpassen es vòres superiors
des veïculs: Tanpòc non se permet era utilizacion de suplements
addicionaus non autorizadi entà aumentar es dimensions o era
capacitat de carga des veïculs ne des sòns contienedors.
4. Es materiaus transportadi s’an de corbir o protegir, de manèra
que non se’n desprengue povàs ne se produsisquen sostraments
de materiaus ena via publica.
Article 43. Limpiesa dera via publica
1. Es promotors dera òbra e es titulars dera licéncia
d’edificacion, solidàriament damb es transportistes de tèrres e
tarcums, son obligadi a procedir ara limpiesa immediata deth
tram dera via publica que s’age enlordit coma conseqüéncia des
operacions de carga, transpòrt e descarga, o des possibles
abocaments accidentaus.
2. Es transportistes tanben son obligadi a retirar es tèrres e
tarcums qu’agen sostrat en lòcs non autorizadi, sense perjudici
dera infraccion ena que s’age pogut incórrer e dera sancion que
se les pogue impausar dempús dera instruccion deth corresponet
expedient.
3. Es servicis municipaus e es deth Conselh Generau d’Aran
pòden procedir ara limpiesa dera via publica afectada e ara
retirada des materiaus sostradi, enes supausats as quaua se
referissen es dus paragrafs anteriors, a cargue en tot cas des
responsables.
4. En relacion as paragrafs anteriors, son responsables solidaris,
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amassa damb es transportistes, es empresaris e es promotors des
òbres, trabalhs o des.hètes qu’agen originat eth transpòrt des
tèrres e tarcums.
5. Era responsabilitat sus era darrèra destinacion des tèrres e
tarcums exigís a partir deth moment qu’aguestes son recebudes
e descargades enes equipaments adequadi e se’n hèr cargue un
gestor autorizat de residus.
Article 44. Registre de transportistes
Es transportistes de tèrres e tarcums an d’èster inscrits en
Registre generau de gestors de residus de Catalunya.
Article 45. Taxes
1. En balhar era licéncia d’òbres, cau abonar era quòta dera
corresponenta taxa de transpòrt de tèrres e tarcums, regulada
pera ordenança fiscau d’aplicacion.
2. Eth pagament d’aguesta taxa da dret, enes condicions
establides enes articles anteriors a:
a) Produsir tarcums, tèrres, deshètes e d’auti residus dera
construccion e demolicion d’edificis, òbres e d’auti trabalhs
b) Aucupar era via publica
c) Transportar aguesti tarcums peth pòble, exceptat en aqueri
trams viaris que determine era administracion municipau
TÍTOL IV
Infraccions e sancions
SECCION 1A
Disposicions generaus
Article 46. Disposicion generau sus infraccions
1. As efèctes deth regim d’infraccions e sancions establit en
aguest Títol e cossent damb aquerò que dispausen es apartats a),
b) e c) der article 42.3 dera Lei 14/86, de 25 d’abriu, generau de
sanitat, es precèptes contiengudi en aguesta ordenança an era
natura de normes de contròtle sanitari deth miei ambient, des
indústries, des activitats, des servicis e dera conviuença umana.
2. Constituís infraccion administrativa tota accion o omission
que vulnère es normes establides en aguesta ordenança, coma
tanben aqueres autes que siguen tipificades ena legislacion
sectoriau, reguladora des matèries que se i includissen, sens
prejudici qu’es precèptes d’aguesta ordenança poguen
contribuïr a ua mès corrècta identificacion des conductes e a ua
determinacion mès precisa des sancions, en tot introdusir es
corresponentes especificacions e graduacions.
Article 47. Disposicion generau sus competéncies
1. Es infraccions des normes d’aguesta ordenança seràn
sancionades peth sindic d’Aran o per alcalde, ben pes auti
organs dera administracion municipau o deth Conselh Generau
d’Aran, ja sigue en vertut des competéncies qu’especificament
les atribuïsque ua auta ordenança o reglament municipau, sigue
per desconcentracion o per delegacion.
2. Tanben correspon ath sindic d’Aran o ar alcalde, quan sigue
dera competéncia deth Conselh Generau d’Aran o dera
competéncia municipau, era imposicion des sancions tipificades
en ordenament der Estat o dera Generalitat de Catalunya.
Article 48. Restauracion
Ath delà dera imposicion dera sancion que correspongue, era
administracion municipau o ben eth Conselh Generau d’Aran an
d’adoptar es mesures de besonh entara restauracion dera
realitat fisica alterada e der orde juridic infringit, damb era
execucion subsidiaria, se cau, des òbres o activitats a carge der
infractor e era exaccion des tributs o prètzi publics establidi ar
efècte.
SECCION 2AU
Infraccions
Article 49. Tipificacion generau des infraccions
1. Es infraccions se classifiquen en leugères, grèus e plan grèus.
2. Cossent damb aquerò que dispause era Lei 14/86, de 25
d’abriu, generau de sanitat, damb caractèr generau e sense
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perjudici des precisions que se hèn en aguest madeish article e
des especificacions contiengudes enes articles que seguissen, era
classificacion des infraccions s’establís cossent damb es
tipificacions contiengudes enes paragrafs següents.
3. Son infraccions leugères:
a) Es simples irregularitats ena observacion des normes
contiengudes en aguesta ordenança e ena legislacion sectoriau,
que non agen transcendéncia dirècta entath miei ambient ne
entara salut publica.
b) Es cometudes per simpla negligéncia, tostemp qu’era
alteracion o risc entath miei naturau o era salut publica siguen
d’escassa entitat
c) Aqueres autes que, en rason des critèris tiengudi en aguest
article, meréishen era qualificacion de leugères o que non sigue
procedenta era sua qualificacion coma infraccions grèus o plan
grèus
4. Son infraccions grèus:
a) Es que receben exprèssament aguesta qualificacion en
aguesta ordenança o ena legislacion sectoriau aplicabla
b) Es que se produsissen per manca de contròtles e precaucions
exigibles ena activitat o servici de qué se tracte
c) Es que siguen concorrentes damb d’autes infraccions
sanitàries o ambientaus leugères, o agen servit entà facilitar-les
o encurbir-les
d) Er incompliment des requeriments especifics que formule eth
Conselh Generau d’Aran, tostemp que se produsisque per
prumèr còp
e) Era resisténcia a subministrar donades, facilitar informacion
o balhar collaboracion ath Conselh Generau d’Aran o as sòns
agents
f) Era reincidéncia ena comission d’infraccions leugères, enes
darrèri tres mesi
g) Aqueres autes que, segontes es critèris tiengudi en aguest
article, meréishen era qualificacion de grèus o que non sigue
procedenta era sua qualificacion coma infraccions leugères o
plan grèus
h) Balhar informacion o documentacion faussa, inexacta,
incomplèta o qu’induïsque ar error, implicita o explicitament
5. Son infraccions plan grèus:
a) Es que receben exprèssament aguesta qualificacion en
aguesta ordenança o ena legislacion sectoriau aplicabla
b) Es que se realizen de forma conscienta e deliberada, tostemp
que se produssisque un danh grèu
c) Es que siguen concorrentes damb d’autes infraccions
sanitàries o ambientaus grèus, o agen servit entà facilitar o
encorbir era sua comission
d) Er incompliment reiterat des requeriments formuladi peth
Conselh Generau d’Aran
e) Era negatiua absoluta a facilitar informacion o prestar
collaboracion as servicis de contròtle e d’inspeccion
f) Era resisténcia, coaccion, menaça, represàlia, desacatament o
quinssevolha d’auta pression exercida sus es autoritats o es
agents municipaus o eth Conselh Generau d’Aran
g) Era reincidéncia ena comission de cinc faltes grèus enes
darrèri dus ans
h) Aqueres autes que, segontes es critèris tiengudi en aguest
article, meréishen era qualificacion de plan grèus o que non
sigue procedent era sua qualificacion coma infraccions leugères
o grèus
6. Era tipificacion generau d’infraccions des paragrafs anteriors
s’establís sense perjudici des tipificacions especifiques que, en
relacion as accions o omissions contràries as obligacions
d’informacion, comunicacion, autorizacion, licéncia, permís,
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inspeccion, contròtle o verificacion, se previen ena Lei 3/98, de
27 de hereuèr, dera Intervencion Integrau dera administracion
ambientau.
Article 50. Infraccions en matèria de gestion de residus
1. E matèria de gestion de residus, son infraccions grèus e plan
grèus es tipificades ena Lei 6/93, de 14 de junhsèga, de Residus,
en decrèt Legislatiu 2/91, de 26 de seteme, peth quau s’apròve
era rehonuda des tèxtes legaus vigents en matèria de residus
industriaus, e enes disposicions damb rang de lei que
substituissen o modifiquen es anteriors.
2. Ath delà des infraccions tipificades coma Leugères ena
legislacion nomentada en apartat anterior, tanben ne son per
infraccion dera presenta ordenança es que se tipifiquen enes
següents apartats:
2.2. En matèria de residus municipaus:
a) Balhar residus diferents as remercadi entà cada tipe de servici
b) Depausar residus dehòra deth contienedor o en un
contienedor diferent deth que correspongue
c) Balhar ara remassada domiciliària de residus proïbidi
d) Transvassar o manipular residus dehòra des parcs de
remassada, concentracion o tractament
e) Non utilizar es contienedors que determinen es servicis
municipaus o deth Conselh Generau d’Aran
f) Balhar es residus sense complir es requisits o es condicions
fixades per aguesta ordenança
g) Non fixar enes contienedors es donades d’identificacion
h) Tractar o manipular es elements contienedors o hè’c sense hèr
en compde de non hè-les a maubé
i) Non renauar es contienedors privats quan peth sòn estat
aurien d’èster dehòra de servici
j) Deishar residus en lòcs e condicions non permetudes per
aguesta ordenança
k) Non retirar dera via publica, en orari previst, es contienedors
non fixes, farrats, eca
l) Non deishar en perfèctes condicions de limpiesa es superfícies
dera via publica aucupada en retirar eth contienedor
m) Non dispausar d’un espaci barrat entà residus enes otèls e
establiments turistics de naua construccion damb mès de 50
places
n) Non mantier es espacis nomentadi en apartat anterior en
condicions d’igièna e limpiesa
o) Vulnerar es normes tecniques municipaus ena installacion o
foncionament des conductes collectius d’evaquacion de residus o
utilizar-les en contra des previsions d’aguesta ordenança
p) Depausar enes contienedors de remassada sectoriau
materiaus diferenti as consignadi
q) Emportar-se objèctes o residus depositadi enes contienedors
des depòsits de dèishes sense autorizacion exprèsa escrita
r) Depausar es residus en carrèr abantes des 19.00 ores quan era
prestacion deth servici de remassada sigue nocturn, en tot
excludir es excepcions establides en aguesta ordenança
s) Incomplir es normes d’usatge des depòsits de dèishes
t) Fixar o encolar, per quinsevolh mètode, tot tipe de pannèus,
cartèlhs, pancartes, programes de hèstes majores, eca. enes
contienedors, casètes o marquesines proprietat deth Conselh
Generau
2.2. En matèria de prevencion, minimizacion e reciclatge des
residus generadi pera publicitat dirècta enes boètes son faltes
leugères:
a) Exercir era activitat sense comunicacion prealabla ar
Ajuntament
b) Repartir materiau publicitari sense era identificacion dera
empresa distribuïdora e/o anoncianta
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c) Plastificar es prospèctes e d’aute materiau publicitari, o
introdusir-lo en bosses de plastic o engolòpes plastificades
d) Distribuïr publicitat enes boètes des proprietaris o vesins
qu’agen hèt usatge deth sòn dret a non receber-ne per miei deth
pegasolet previst per aguesta ordenança
e) Distribuir publicitat per via postau as persones qu’agen hèt
usatge deth sòn dret de non receber-ne
f) Non plegar coma cau o non dispausar corrèctament eth
materiau publicitari enes boètes o en lòc dispausat pes
proprietaris o vesins
2.3. En matèria de tèrres, tarcums, des.hètes e d’auti residus dera
construccion, cossent damb era Lei 6/93, de 15 de junhsèga,
reguladora des residus, se tipifiquen ena presenta ordenança:
a) Aucupar indegudament era via publica o d’auti terrens e bens
de domini public municipau
b) Deteriorar paviments e d’auti elements estructuraus des
pòbles
c) Enlordir era via publica e d’auti espacis publics o visibles
dera via publica
d) Plaçar contienedors e sacs de tarcums sense licéncia
municipau
e) Utilizar contienedors o sacs de tarcums per part de persona
diferenta deth sòn titular o responsable
f) Non dispausar dera identificacion extèrna prevista en aguesta
Ordenança entàs contienedors e sacs de tarcums
g) Non caperar es contienedors enes supausats previsti en
aguesta ordenança
h) Causar molèsties as vesins e d’auti ciutadans enes operacions
d’installacion, carga, descarga e retirada des contienedors e des
sacs de tarcums
i) Non utilizar o manipular es contienedors e es sacs de tarcums
ena forma exigida per aguesta ordenança
j) Non retirar es contienedors e es sacs de tarcums quan atau ac
exigisque aguesta ordenança
k) Efectuar operacions proïbides en matèria de liurament e
transpòrt de tèrres e tarcums
l) Incomplir es oraris, es itineraris e es condicions de transpòrt
establides per aguesta ordenança
En relacion as normes d’aguesta ordenança sus contienedors e
sacs de tarcums, son responsables des infraccions previstes en
paragrafs anteriors, autant es titulars coma es responsables des
contienedors o sacs de tarcums, atau coma en sòn cas es
transportistes, cossent damb es definicions establides ath
respècte per article 30 d’aguesta ordenança.
SECCION 3AU
Sancions
Article 51. Regim generau de sancions
Damb caractèr generau e tostemp que non i age previst d’auta
causa enes articles següents o ena legislacion sectoriau, es
infraccions d’aguesta ordenança seràn sancionades:
a) Es leugères, damb ua multa d’entre 6,00 euros e 1.800,00
euros
b) Es grèus, damb ua multa d’entre 1.800,01 euros e 9.000,00
euros
c) Es plan grèus, damb ua multa d’entre 9.000,01 euros e
15.000,00 euros
Article 52. Sancions en matèria de gestion de residus
1. En matèria de gestion de residus municipaus, es faltes leugères
tipificades enes paragrafs 2.1 e 2.2 der article 50 d’aguesta
ordenança se sancionaràn damb ua multa d’entre 20.000,00
euros e 50.000,00 euros s’era activitat qu’a dat lòc ara
infraccion ei de caractèr domètger e particular, e entre 50.000,01
e 500.000,00 euros s’era activitat en qüestion ei de caractèr
comerciau, industriau o de servicis.
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2. Damb caractèr generau e cossent damb era Lei 6/93, de 15 de
junshèga, de residus o es disposicions damb rang de Lei que la
modifiquen o remplacen, es faltes en aguesta matèria se
sancionaràn damb es següentes quantitats:
a) Es infraccions leugères, entre 120,00 euros e 300,00 euros
b) Es infraccions grèus, entre 300,01 euros e 30.000,00 euros
c) Es infraccions plan grèus, entre 30.000,01 euros e 60.000,00
euros
Article 53. Multes coercitiues
Coma miei d’execucion forçosa, es multes coercitiues
s’impausaràn de conformitat e en aplicacion dera respectiva
legislacion sectoriau.
Article 54. Graduacion des sancions
1. Es sancions s’impausaràn cossent damb es següents critèris de
graduacion:
a) Era gravetat dera infraccion
b) Eth perjudici causat as interèssi generaus
c) Eth benefici obtiengut
d) Era intencionalitat
e) Era reiteracion
f) Era reincidéncia
2. Ena fixacion des multes se tierà en compde que, en tot cas, era
comission dera infraccion non resulte mès beneficiosa entar
infractor qu’eth compliment des normes infringides
Article 55. Procediment sancionador
1. Eth procediment sancionador serà çò que damb caractèr
generau age establit eth Conselh Generau d’Aran.
2. Supletòriament serà d’aplicacion eth procediment
sancionador previst pes actuacions dera Generalitat de
Catalunya e, en sòn cas, çò que regule era legislacion der Estat.
3. Quan era prepausa de resolucion deth procediment
sancionador tramitat pera administracion deth Conselh Generau
d’Aran contiengue ua sancion que, pera quantitat dera multa o
peth sòn caractèr, non sigue competéncia deth Conselh Generau
d’Aran, eth sindic d’Aran lheuarà er expedient ar organ que
sigue competent entà impausar era sancion que se prepause, de
conformitat damb era legislacion sectoriau aplicable.
Disposicion finau. Aguesta ordenança entrarà en vigor eth
londeman dera sua publicacion en BOP, cossent damb çò previst
enes articles 65.2 e 70.2 dera Lei 7/85, de 2 d’abriu, reguladora
des bases de regim locau.
Vielha, 31 de gèr de 2005
El síndic, Carlos Barrera Sánchez

−♦−
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
EDICTE
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El Ple del Consell Comarcal del Solsonès, en la sessió delegada
de data 11 de març de 2005, va prendre, entre altres, el següent
acord:
1. Aprovar el projecte d’obra titulat: “Projecte d’ampliació del
dipòsit comarcal del Solsonès, al terme municipal de Clariana de
Cardener”.
2. Declarar la utilitat pública de l’obra objecte de l’esmentat
projecte.
3. Amb l’aprovació del projecte es dóna per iniciat l’expedient
d’expropiació.
4. S’obre un període d’exposició al públic de trenta dies a
comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci,
perquè es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin convenients al registre general d’aquesta Corporació.
En cas de no presentar-se cap reclamació ni al·legació, l’acord
inicial d’aprovació esdevindrà definitiu.

Solsona, 14 de març de 2005
El president, Joan Serra i Caball

−♦−
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE TREMP
EXP. 277/2003-75
EDICTE
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Que per resolució d’aquesta Alcaldia núm. 64/05 del dia 15-32005, es determina que el Sr. Josep M. Ardanuy i Tarrat, 1r tinent
d’alcalde substituirà al Sr. Ubach, alcalde de l’Ajuntament de
Tremp durant els dies 24 al 28 de març inclusivament.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Tremp, 15 de març de 2005
L’alcalde, Joan Ubach i Isanta

−♦−
AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
2219

Aprovat per la Corporació el plec de clàusules administratives
particulars que ha de regir la subhasta pública per a la
contractació de l’obra que es detalla a continuació, i atès l’article
270 de la Llei 8/87, de 15 d’abril, s’exposa al públic pel termini
de vint dies hàbils per tal que es puguin presentar possibles
reclamacions.
Simultàniament, s’anuncia la subhasta pública, si bé
condicionada al que es disposa a l’article 122.2 del Reial decret
legislatiu 781/86, de 18 d’abril.
1. Entitat adjudicadora
a) Ajuntament de Castellserà
b) Dependència que tramita l’expedient: Secretaria
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: Separata “A” del modificat del
desglossat de la 1a. part de la 2a. fase del projecte d’execució del
centre integrat d’atenció a la gent gran
b) Divisió per lots i número: no escau
c) Lloc d’execució: Av. Dr. Borrell
d) Termini d’execució: quatre mesos
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: subhasta
4. Pressupost base de la licitació
Import total: 118.232,55 euros, IVA vigent inclòs.
5. Garanties
La garantia provisional a constituir serà del 2% del pressupost del
contracte i la definitiva serà del 4% de l’import d’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castellserà
b) Domicili: Av. Catalunya, 4
c) Localitat i codi postal: 25334
d) Telèfon: 973 61 00 05
e) Fax: 973 61 03 11
f) Data límit per a l’obtenció de documents i informació: sis dies
abans de prescriure la presentació d’ofertes.
7. Requisits específics del contractista
a) Classificació: no és necessària
b) Altres requisits: els establerts en els plecs de clàusules
administratives particulars
8. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació: vint-i-sis dies naturals posteriors al

