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AJUNTAMENT DE  
CABANABONA 

ANUNCI SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ DEL 

PROJECTE DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PRODUCCIÓ I 

GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ 
 

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de 

millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb 

caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'Ordenança Municipal reguladora de la 

producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, es recapta l'opinió dels 

subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura 

norma sobre: 

 

a) ELS PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA INICIATIVA. 

 

Aquesta Ordenança constitueix un instrument que potenciarà la reducció, reutilització i 

recuperació dels residus de la construcció i demolició. D’aquesta manera, s’evitarà 

l’abandonament i recollida dels residus i el dipòsit d’aquests en recipients diferents dels 

contenidors i sacs. També s’aconseguirà un tractament d’aquells residus considerats 

especials. 

 

b) LA NECESSITAT I L'OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ. 

 

Es considera necessari i oportú per a aquest Municipi l'aprovació d'una Ordenança municipal 

que reguli la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció 

generats en les obres d’enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu 

abandonament, per tal d’establir una regulació addicional a la d’atorgament de les llicències 

municipals d’obres, ordres d’execució i declaracions de ruïna. 

 

c) ELS OBJECTIUS DE LA NORMA: 

 

Com a objectiu principal de la norma es determina la gestió controlada dels enderrocs i altres 

residus de la construcció, les obres d’enderrocament, construcció i excavació. 
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d) LES POSSIBLES SOLUCIONS ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES. 

 

Resulta precís aprovar una Ordenança Municipal reguladora de la producció i gestió dels 

residus de la construcció i demolició perquè actualment aquest municipi manca de regulació 

pròpia que desenvolupi la legislació existent sobre la matèria. La regulació a través d’una 

Ordenança es considera l’instrument més idoni per tal que la corporació pugui fer ús de les 

seva facultats reguladores.  

 

 

 

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les 

seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de 

QUINZE DIES HÀBILS a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la 

web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en l'article 

16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

 

 

 

 

Cabanabona, 18 de novembre de 2021 

 

 

L’alcalde,  
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