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tal com estableix l’art. 235 del DL 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i art. 37 i 38 del Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, a 
efectes de formular al·legacions, reclamacions i suggeriments, i si 
durant aquest termini no es presenta cap al·legació es considerarà 
aprovat defi nitivament, sense ulterior acord.
La documentació es pot consultar a les ofi cines municipals en 
horari d’atenció al públic.
Les Avellanes, 6 d’agost de 2012
L’Alcaldessa, M. Carme Garrofé i Amorós

  

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
EDICTE 7024
Al Butlletí Ofi cial de la Província de Lleida núm. 81 de data 12 
de juny de 2012, al Diari Ofi cial de la Generalitat de Catalunya 
núm. 6149 de data 14 de juny de 2012, al diari La Mañana de 
data 8 de juny de 2012 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
s’ha publicat l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora dels 
residus de la construcció, i durant el període reglamentari de 
30 dies hàbils no s’ha presentat cap reclamació, suggeriment o 
al·legació al respecte.
D’acord amb el que estableix l’article 65 del Decret 179/95, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i servis 
dels ens locals, l’aprovació inicial ha esdevingut defi nitiva i es 
publica íntegrament l’ordenança esmentada.
Contra aquest acord els interessats poden interposar recurs 
contenciós administratiu durant el període de dos mesos comptats 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al Butlletí 
Ofi cial de la Província de Lleida.
Les Borges Blanques, 17 d’agost de 2012
L’alcalde, Enric Mir Pifarré
Ordenança reguladora dels residus de la construcció
CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1r. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte establir el règim jurídic de la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, sense 
perjudici de la normativa que resulta d’aplicació.
Article 2n. Àmbit d’aplicació
2.1. La present ordenança és d’aplicació al terme municipal de les 
Borges Blanques.
2.2. Aquesta Ordenança és aplicable als residus de la construcció 
i demolició, que es generen a les obres de construcció o demolició 
a les que fa referència l’article 3r.
2.3. Queden excloses de l’àmbit d’aplicació de la present 
ordenança les terres i pedres no contaminades per substàncies 
perilloses, reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent 
o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, 
sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la seva destinació 
a reutilització i que s’hagi previst aquesta reutilització en l’estudi 
de gestió i en el pla de gestió de residus de la construcció i 
demolició.
Article 3r. Defi nicions
Als efectes d’aquesta Ordenança s’entén per:
3.1. Residu de construcció i demolició: qualsevol substància o 
objecte de què el seu posseïdor o la seva posseïdora es desprèn o 
tingui la intenció o l’obligació de desprendre-se’n i es genera en 
una obra de construcció o demolició.
3.2. Obra de construcció o demolició: l’activitat que consisteix 
en:
a) La construcció, rehabilitació, reparació, reforma o demolició 
d’un bé immoble, com ara un edifi ci, una carretera, un port, 
un aeroport, un ferrocarril, un canal, una presa, una instal·lació 
esportiva o d’oci, així com qualsevol anàleg d’enginyeria civil.

b) La realització de treballs que modifi quen la forma o substància 
del terreny o del subsòl, com ara excavacions, injeccions, 
urbanitzacions o altres anàlegs, amb l’exclusió d’activitats a 
les quals sigui aplicable la directiva 2006/21/CE del Parlament 
Europeu i del Consell, de 15 de març, sobre gestió dels residus 
d’indústries extractives. 
Es considera part integrant de l’obra tota instal·lació que hi doni 
servei exclusiu, i en la mesura que els seu muntatge i desmuntatge 
tingui lloc durant l’execució de l’obra o al fi nal, com ara plantes 
de matxucar, plantes de fabricació de formigó, gravaciment o sòl-
ciment, plantes de prefabricats de formigó, plantes de fabricació 
de mescles bituminoses, tallers de fabricació d’encofrats, tallers 
d’elaboració de ferralla, magatzems de materials i magatzems de 
residus de l’obra mateixa i plantes de tractament dels residus de 
construcció i demolició de l’obra.
3.3. Obra menor de construcció o reparació domiciliària: obra 
de construcció o demolició en un domicili particular, comerç, 
ofi cina o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i entitat 
constructiva i econòmica escassa, que no suposi alteració del 
volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del nombre 
d’habitatges i locals, i que no precisa de projecte signat per 
professionals titulats.
3.4. Persona productora de residus de construcció i demolició:
a) La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística 
en una obra de construcció o demolició; en les obres que no 
necessiten llicència d’obres, té la consideració de persona 
productora del residu la persona física o jurídica titular del bé 
immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.
b) La persona física o jurídica que efectua operacions de 
tractament, de mescla o d’un altre tipus, que ocasionen un canvi 
de naturalesa o de composició dels residus de construcció o 
demolició.
c) La persona importadora o adquirent de residus de la construcció 
i demolició en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.
3.5. Persona posseïdora de residus de construcció i demolició: 
la persona física o jurídica que té en els seu poder els residus 
de construcció i demolició i que no té la condició de gestor o 
gestora de residus. En tot cas, té la consideració de persona 
posseïdora la persona física o jurídica que executa l’obra de 
construcció o demolició, com ara la persona constructora, els o 
les subcontractistes o els treballadors i treballadores autònomes. 
En tot cas, no tenen la consideració de persona posseïdora de 
residus de construcció i demolició els treballadors i treballadores 
per compte d’altri.
CAPÍTOL II
Gestió dels residus de construcció i demolició
Article 4t. Obligacions de la persona productora de residus de 
construcció i demolició
4.1. Quan la persona productora de residus de construcció i 
demolició presenta la sol·licitud de llicència d’obres (i en el 
moment que determini l’ens local en cas que decideixi que aquest 
requisit l’han de complir també els productors de residus de la 
construcció provinents d’obres menors) ha de complir amb les 
següents obligacions:
a) Incorporar al projecte d’execució de l’obra un estudi de gestió 
de residus, d’acord amb allò establert a l’article 4 del Reial Decret 
105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició.
b) Fiançar els costos previstos de gestió de residus, conforme les 
determinacions establertes al capítol IV de la present ordenança. 
Aquesta fi ança pot ser dipositada per la persona productora de 
residus de la construcció o demolició o per un gestor o gestora 
autoritzada  que pertanyi a una associació empresarial del sector 
de la construcció de la qual la persona productora dels residus en 
sigui membre.
4.2. Una vegada fi nalitzades les obres, la persona productora de 
residus de construcció i demolició té l’obligació de presentar a 
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l’Ajuntament el certifi cat de gestió que fa referència l’article 15 
del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa 
de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 
es regula la producció i gestió del residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus 
de la construcció. 
4.3. En cas que en l’Estudi de Gestió i en el corresponent Pla 
de Gestió s’hagi previst la reutilització de residus generats 
en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de 
restauració, condicionament o rebliment, cal que a la llicència 
d’obres es determini com s’ha d’acreditar aquesta gestió. Aquesta 
acreditació pot realitzar-se mitjançant els serveis tècnics del 
mateix Ajuntament o mitjançant empreses acreditades externes i 
el cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels 
residus.
4.4. En el cas d’obres subjectes a comunicació prèvia, caldrà 
adjuntar junt a la documentació que regula la pròpia ordenança, 
el justifi cant del dipòsit de la fi ança de residus. Per a poder 
calcular l’import de la fi ança, l’Ajuntament farà una estimació del 
volum de residus, atenent a les característiques específi ques de 
l’actuació i, en els seu cas, les justifi cacions tècniques aportades 
pel sol·licitant.
S’exceptuen els casos d’obra menor en què caldrà presentar una 
declaració jurada de portar a un dipòsit controlat els residus de la 
construcció, i un cop acabada l’obra caldrà presentar el certifi cat 
expedit pel dipòsit controlat. A l’efecte, s’entén per obra menor 
les obres de conservació i manteniment així com les obres que 
no afecten fonamentalment l’estructura de la resistència, la 
sustentació, la seguretat dels edifi cis i instal·lacions, o suposen 
alteració de volum.
Article 5è. Obligacions de la persona posseïdora de residus de 
construcció i demolició
5.1. La persona posseïdora dels residus de construcció i demolició 
ha de presentar a la propietat un pla de gestió que refl ecteixi com 
ha de portar a terme les obligacions que li corresponen en relació 
amb els residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò 
establert a l’article 12 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió del 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.
5.2. Quan els residus de construcció i demolició no es gestionen 
per la persona posseïdora dels mateixos, aquesta està obligada 
a lliurar-los a un gestor de residus autoritzat, qui emetrà el 
corresponent certifi cat referent a les quantitat i residus lliurats 
i l’entregarà al sol·licitant de la llicència d’obres, d’acord amb 
allò disposat a l’article 15 del Decret 89/2010, de 29 de juny, pel 
qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió del 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.
CAPÍTOL III
Instal·lació, dipòsit i retirada de contenidors de residus de la 
construcció i demolició a la via pública
Article 6è. Recollida de residus de la construcció i demolició.
El lliurament dels residus podrà efectuar-se de les maneres 
següents:
a) Directament als contenidors o sacs col·locats amb la preceptiva 
autorització municipal a la via pública d’acord a les ordenances 
municipals corresponents, que  hauran estat contractats pel 
propietari, productor o posseïdor dels residus, i que posteriorment 
seran transportats al dipòsit controlat de runes autoritzat.
b) Directament a les instal·lacions de gestió autoritzades (àrees 
d’aplec provisional, dipòsit controlat, planta de reciclatge) 
designades a l’expedient de la llicència d’obres, mitjançant el 
pagament del preu corresponent en els casos que així procedeixi.
Article 7è. Prohibicions

Es prohibeix expressament:
a) L’abandonament i la recollida d’altres residus no especifi cats 
a l’article 3r de la present Ordenança en els contenidors i sacs, 
així com també el dipòsit d’aquests residus de la construcció en 
recipients diferents dels contenidors i sacs.
b) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que, tot i 
procedir de moviments de terres, obres de reforma o enderrocs 
d’immobles, siguin caracteritzables com a residus especials 
d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus de Catalunya.
c) Dipositar en els contenidors o en els sacs residus que continguin 
matèries infl amables, explosives, nocives o perilloses; siguin 
susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i 
tota mena de materials que, per qualsevol motiu, puguin causar 
molèsties als veïns i vianants.
d) Dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material 
residual en els contenidors i sacsa que no siguin els provinents 
directament de la pròpia obra o demolició.
Article 8è. Identifi cació dels contenidors i sacs
Tots els contenidors i els sacs instal·lats a la via pública hauran de 
presentar al seu exterior de manera perfectament visible:
a) El nom o raó social i telèfon del responsable del sac o 
contenidor.
b) El nom o raó social del transportista que ha de recollir 
el contenidor o el sac, sinó es tracta de la mateixa empresa 
responsable.
c) Número d’identifi cació del contenidor o sac.
d) Pla o indicatiu de la llicència municipal.
L’omissió de qualsevol d’aquests requisits comportarà la 
consideració del sac o contenidor com a residu abandonat a 
la via pública i justifi carà per sí mateixa la seva retirada pels 
serveis municipals, amb el cost del transport, dipòsit i disposició 
del contingut a càrrec, solidàriament, del responsable del sac o 
contenidor, del transportista i de l’usuari, amb independència de 
la sanció que pugui correspondre.
Article 9è. Règim general de col·locació
Els contenidors i sacs es col·locaran de forma que no molestin ni 
obstaculitzin la lliure circulació i trànsit de les vies públiques. Si 
l’Ajuntament considera que la ubicació escollida per la persona 
productora dels residus pot ser causa de molèsties veïnals o de 
mobilitat, obligarà el moviment del contenidor o sac a un lloc 
més adient.
Article 10è. Retirada dels contenidors i sacs
Els contenidors i sacsa hauran de ser retirats un cop fi nalitzada 
l’obra.
No obstant, i en qualsevol cas, s’ha de procedir a la retirada dels 
contenidors i sacs quan hagi caducat el termini per al qual s’ha 
atorgat la llicència d’ocupació de la via pública, i en tot cas, quan 
hagi expirat el de la llicència d’obres.
CAPÍTOL IV
Determinació, constitució i retorn de la fi ança
Article 11è. Objecte de fi ança
L’objecte de la fi ança ha de ser garantir que els residus de la 
construcció i demolició generats en una obra concreta per la 
persona productora seran gestionats d’acord amb la normativa 
vigent.
Article 12è. Determinació de l’import de la fi ança
L’import de la fi ança queda fi xat en la quantia d’11 euros per tona 
de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un mínim de 150 
euros, de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Decret 
89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula 
la producció i gestió del residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
Article 13è. Formes de constitució de la fi ança
La fi ança pot fer-se efectiva en la forma prevista a la Llei 30/207, 
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de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, pels mitjans 
següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic.
b) Aval.
c) Contracte d’assegurança de caució.
Article 14è. Retorn de la fi ança
L’Ajuntament ha de procedir a  retorn de la fi ança quan la persona 
que l’ha dipositada presenta el certifi cat de gestió al què fa 
referència l’article 4 de la present ordenança.
Article 15è. Execució de la fi ança
L’execució de la fi ança dipositada és procedent en cas 
d’incompliment de l’obligació garantida, d’acord amb allò 
disposat en la normativa aplicable.
CAPÍTOL V
Règim sancionador
Article 16è. Infraccions i sancions
Les infraccions a les disposicions d’aquesta ordenança són 
sancionades d’acord amb el que disposa el Decret legislatiu 
1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus.
Disposició transitòria
Els titulars de les obres iniciades amb anterioritat a l’entrada en 
vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió, 
tot i no haver constituït les fi ances corresponents, estan obligats 
a realitzar-la d’acord amb la normativa aplicable i podran ser 
requerits en qualsevol moment per l’Ajuntament per tal que així 
ho acreditin.
Disposició fi nal
La present ordenança entrarà en vigor un cop publicat el seu text 
íntegre al Butlletí Ofi cial de la Província, i un cop transcorregut 
el termini de 15 dies hàbils, previst a l’article 65.2 de la Llei 
reguladora de les bases de règim local 7/85, de 2 d’abril.

  

AJUNTAMENT DE LES BORGES BLANQUES
EDICTE 7084
Atès l’article 3 del Reial Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, 
de mesures urgents en matèria pressupostaria, tributaria i 
fi nancera per a la correcció del dèfi cit públic, i atès que el proper 
mes de setembre s’inicia el curs escolar i és necessari cobrir les 
places vacants de tècniques d’educació infantil a la Llar d’Infants 
Municipal de les Borges Blanques, considerant-se aquest un 
cas prioritari ja que afecta al funcionament dels serveis públics 
essencial. Per Decret d’Alcaldia, de data 20 d’agost de 2012, s’ha 
acordat el següent:
Primer. Nomenar, amb caràcter d’urgència, per cobrir les places 
vacants de tècniques d’educació infantil, amb efectes del dia 5 de 
setembre de 2012 i fi ns que fi nalitzi el curs escolar 2012-2013 a:
NOM I COGNOMS DNI JORNADA
M. Dolors Martín Niubó 78087481C Completa
Gemma Sans Sans 78084992S Completa
Janet Grummich Rodié 43716314F Completa
Segon. Nomenar, amb caràcter d’urgència a la senyora María 
del Mar Mònico Martín, amb DNI 78078679, per cobrir 1/3 de 
la jornada de la plaça d’educadora a la Llar d’Infants Municipal 
de les Borges Blanques, per substituir la reducció de la jornada 
laboral de la senyora Núria Capell, a partir del proper 5 de 
setembre de 2012 i fi ns al 29 de desembre de 2012.
Així doncs, la jornada laboral de María del Mar Mònico Martín 
serà de dilluns a divendres, de les 15.30 hores a les 18.00 hores.
La qual cosa es fa pública de conformitat amb el que preveu els 
articles 55.f) i 94.3 del Decret 214/1990, pel qual s’aprova el 
Reglament de personal de les entitats locals, i els articles 53.1.i, i 
291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Les Borges Blanques, 20 d’agost de 2012
L’alcalde, Enric Mir i Pifarré

  

AJUNTAMENT DE CABANABONA
EDICTE 7091

Aprovació defi nitiva d’ordenances fi scals
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 6 de juliol de 2012, va 
aprovar inicialment la modifi cació de les següents ordenances 
fi scals:
· Ordenança fi scal número 2, reguladora de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.
· Ordenança fi scal número 8, reguladora de la taxa per l’expedició 
de documents administratius.
Atès que durant el període d’exposició al públic no s’ha presentat 
cap al·legació o reclamació, l’acord ha esdevingut defi nitiu, 
segons l’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local.
Els acords provisionals, que han esdevingut defi nitius són els que 
s’especifi quen a continuació:
1) S’aprova per a l’exercici 2013 i següents la modifi cació de 
l’actual ordenança fi scal número 2, reguladora de l’impost sobre 
vehicles de tracció mecànica.
Es modifi ca l’article 4, corresponent a exempcions i bonifi cacions, 
que queda redactat tal i com segueix:
1. Estaran exempts d’aquest impost:
a) Els vehicles ofi cials de l’Estat, comunitats autònomes i entitats 
locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana
b) Els vehicles de representacions diplomàtiques, ofi cines 
consulars, agents diplomàtics i funcionaris consulars de carrera 
acreditats a Espanya, que siguin súbdits dels respectius països, 
identifi cats externament i a condició de reciprocitat en la seva 
extensió i grau
c) Els vehicles dels organismes internacionals amb seu o ofi cina a 
Espanya i dels seus funcionaris o membres amb estatut diplomàtic
d) Els vehicles respecte dels quals així es derivi del disposat en 
tractats o convenis internacionals
e) Les ambulàncies i altres vehicles directament destinats a 
l’assistència sanitària o al trasllat de ferits o malalts
f) Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda la tara 
dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per construcció, no 
puguin assolir en pla una velocitat superior a 45 km/h, projectats i 
construïts especialment (i no merament adaptats) per a l’ús d’una 
persona amb alguna disfunció o incapacitat física
Així mateix, n’estan exempts els vehicles matriculats a nom de 
minusvàlids i per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s’aplicarà 
sempre que es mantinguin aquestes circumstàncies, tant als 
vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats 
al seu transport.
Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no 
resultaran aplicables als subjectes passius benefi ciaris d’aquestes 
per a més d’un vehicle simultàniament.
A efectes del que disposa aquest paràgraf, es consideraran 
persones amb minusvalia aquelles que tinguin aquesta condició 
legal en grau igual o superior al 33 per 100.
Per poder gaudir d’aquesta exempció els interessats hauran de 
presentar davant de l’Ajuntament la següent documentació:
- El certifi cat de la minusvalia que els afecta emès per l’Òrgan 
competent.
- Declaració de la destinació del vehicle, així com de les persones 
que es transporten en el vehicle per al qual es sol·licita l’exempció.
- Els autobusos, microbusos i la resta de vehicles destinats o 
adscrits al servei de transport públic urbà, sempre que tinguin una 
capacitat superior a nou places, inclosa la del conductor.


