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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DELS
RESIDUS INERTS DE LA CONSTRUCCIÓ

Capítol I - Disposicions Generals
Article 1. La present Ordenança té com a objecte regular, dins de l’àmbit de les competències de
l’Ajuntament de Chilches/Xilxes i del seu terme municipal, la gestió controlada dels residus de la
construcció generats que es destinen a la seua eliminació, establint una regulació addicional a la de
l’atorgament de les llicències municipals d’obres.

Article 2. Definicions.

1. S’entendrà per  RESIDU, d’acord amb el que establix l’Art.  4.a de la Llei 10/2000,  de
Gestió de Residus, “ (...) qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es desprenga o del que
tinga la intenció  o l’obligació  de desprendre’s,  pertanyent a alguna de les categories  que s’inclouen en
l’annex 1 de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. En tot cas tindran esta consideració els que
figuren en el Catàleg Europeu de Residus (C.E.R.), així com en el Catàleg Valencià de Residus”.

2. S’entendrà  per  RESIDU INERT,  d’acord  amb  el  que  establix  l’Art.  4.d  de  la  Llei
10/2000, de Gestió de Residus, “ (...) els residus que no experimenten transformacions físiques,
químiques o biològiques significatives. Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen
física ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries
amb què entren en contacte de manera que puguen donar lloc a contaminació del medi o perjudicar la
salut humana; el lixiviat total, el contingut de contaminants dels residus i l’ecotoxicidad del lixiviat no
superaran els límits que reglamentàriament s’establisquen

3. A  fi  d’esta  Ordenança,  els  residus  inerts,  generats  en  els  diferents  tipus  d’obres  es
classifiquen en:

a. Residus  de  demolició:  materials  i  substàncies  que  s’obtenen  de  l’operació  de
derrocament d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica generalment.

b. Residus de construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat
de la construcció.

c. Residus  d’excavació:  terres,  pedres  o  altres  materials  que  s’originen  en  l’activitat
d’excavació del sòl.

4. Els diferents tipus d’obres generadores de residus inerts es classifiquen en:

a. Obra  de  derrocament:  és  aquella  que,  a  l’empara  de  la  corresponent  llicència
municipal, únicament procedix a derrocar un edifici o construcció preexistent.

b. Obra de nova construcció:  és  aquella  que,  a l’empara de la  corresponent  llicència
municipal, genera residus derivats de l’activitat de la construcció, fruit de l’excavació
en el sòl o del rebuig de materials empleats en la pròpia obra.

c. Obra menor: és aquella que, a l’empara de la corresponent llicència municipal, té com
a objecte les xicotetes reformes d’immobles, que no suposen el seu total derrocament
i/o no necessiten de projecte tècnic per a la seua execució.

Article 3. Regulació general.

1. L’atorgament de les noves llicències d’obres, ressenyades en l’Art. 2.1 anterior, requerirà la prèvia
presentació d’una garantia o fiança que responga de la gestió dels residus generats en instal·lacions
autoritzades per a la seua recepció.
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2. L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió dels residus quedarà fixada d’acord amb el
que establix l’article 5 d’esta Ordenança.

Article 4. Procediment de gestió.

4.1 GESTIÓ PARTICULAR:

L’interessat  a  sol·licitar  una  llicència  d’obres  de  derrocament,  de  nova  construcció  i  d’obra
menor:

a) Adjuntarà a la sol·licitud de llicència d’obres la Fitxa de Valoració de Residus. Gestió
Particular,  adjunta com annex I  a  la  present  Ordenança,  en la  que es  ressenyarà una
descripció dels mateixos, quantificant-los en volum i/o pes.

b) Acreditarà davant de l’Ajuntament Xilxes/Chilches haver subscrit, amb gestor autoritzat,
un document d’acceptació que garantisca el correcte destí dels residus, separats per tipus,
document en què es farà constar el codi de gestor i el domicili de l’obra.

Després de l’atorgament de la  llicència  municipal  i  prèviament a  l’entrega del  Cartell  d’Obra,
acreditatiu de que esta pot iniciar-se, el sol·licitant haurà de constituir fiança per a acreditar la
correcta gestió dels residus.

4.2.- GESTIÓ MUNICIPAL:

Les obres menors, es podran gestionar a més, a través del servici municipal de gestió de residus.
Els interessats que opten per esta modalitat:

a) Adjuntaran a la sol·licitud de llicència d’obres la Fitxa de Valoració de Residus. Gestió
Municipal,  adjunta com annex II a la present Ordenança, en la que es ressenyarà una
descripció dels mateixos, quantificant-los en volum i/o pes.

b) Aportaran Declaració Responsable del constructor/promotor de què els residus generats
durant l’execució de les obres, es depositaran en el contenidor municipal habilitat per a la
seua gestió. (ANNEX III)

c) Adjuntaran,  així  mateix,  el  corresponent  justificant  del  pagament  del  preu  públic  del
servici.

d) Quan la naturalesa de les obres a realitzar requerisca la col·locació d’un contenidor per a
la  gestió  municipal  enfront  de  l’obra  a  què  servix,  haurà  d’obtindre’s  prèviament
l’autorització de l’ocupació de la via pública, adjuntant-se a la sol·licitud de la referida
ocupació el justificant de l’ingrés de la taxa corresponent.

Article 5. Determinació dels costos i garanties en la Gestió Particular.

1. L’import de la fiança per a garantir la correcta gestió de les terres i runes queda fixada de
la manera següent:

○ Residus de demolició i de la construcció: 12,00 €/m3 dels residus previstos en la Fitxa
de Valoració de Residus, amb un mínim de 120,00 €.

○ Residus d’excavacions: 6,00 €/m3 dels residus previstos en la Fitxa de Valoració de
Residus, amb un mínim de 300,00 € i un màxim de 24.000,00 €.

En aquells casos en què es demostre la dificultat per a preveure el volum de residus, la
fiança es calcularà basant-se en els percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost
d’execució material de l’obra:

Obres de derrocament 0,15 % del P.E.M.

Obres de nova construcció 0,15 % del P.E.M.
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Obres d’excavació 0,07 % del P.E.M.

En tot cas, l’import resultant de l’aplicació d’estos percentatges no podrà ser inferior als
mínims o superior als màxims fixats anteriorment.

2. La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes, en
el moment d’obtindre la llicència d’obres i amb anterioritat a l’entrega del Cartell d’Obra,
acreditatiu de que esta pot iniciar-se.

L’Administració  podrà  requerir  al  sol·licitant,  quant  detecte  algun  defecte  en  la
quantificació dels residus a gestionar, la constitució de la resta de la fiança, corresponent a
la diferència resultant del pressupost d’execució material de les obres autoritzades.

La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant pels mitjans següents:

○ Depòsit en diners efectius.

○ Aval  o  fiança  de  caràcter  solidari  prestat  per  un  Banc,  per  una  Caixa  d’Estalvis
Confederada, Caixa Postal d’estalvis o per Cooperatives de Crèdit qualificades.

S’eximix de constituir fiança en els casos en què el particular tramite la llicència en la modalitat de
Gestió Municipal.

Article 6. Règim de gestió.

El lloc d’entrega dels residus serà indicat en la llicència i podrà efectuar-se de la manera següent:

● Directament  en  els  contenidors  col·locats  en  el  front  de  l’obra  a  què  servixen,
l’autorització del qual, a l’empara de la llicència d’Ocupació de Via Pública, ha d’haver-se
obtingut  prèviament  i  que,  una  vegada  replets  o  finalitzada  l’obra,  haurà  de  ser
transportats al depòsit controlat de runes autoritzat.

● En  les  instal·lacions  de  gestió  autoritzades  (àrees  d’arreplega  provisional,  depòsit
controlat,  planta  de reciclatge)  ja  siguen municipals,  supramunicipals  o comarcals,  per
mitjà del pagament del preu corresponent en els casos que així procedisca.

Article 7. Exclusions.

No  es  consideraran  residus  destinats  a  l’eliminació,  les  terres  o  materials  procedents
d’excavacions que hagen de ser reutilitzats com a farcit per a una altra obra o ús autoritzat. En
este  sentit,  el  titular  de  la  llicència  quedarà  exempt de la  constitució  de  l’aval  o  fiança  i,  en
conseqüència, haurà d’aportar justificant d’acceptació d’estos materials, per part del promotor i/o
contractista de l’obra o ús receptor.

Article 8. Devolució de la fiança.

L’import  de  la  fiança serà  tornat  quan s’acredite  documentalment que la  gestió  s’ha efectuat
adequadament. En este sentit serà preceptiva la presentació, en el termini d’un mes a comptar de
la finalització de l’obra,  del  certificat  del  gestor autoritzat  pel  que fa a la quantitat i  tipus de
residus entregats.

Article 9. Execució de la fiança.

El no compliment de les  determinacions d’esta Ordenança,  en quan a la correcta gestió dels
residus, serà motiu de l’execució de la fiança per part de l’Ajuntament, independentment de les
sancions que puguen aplicar-se d’acord al règim sancionador previst en esta Ordenança i la resta
de legislació vigent.
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Capítol II - Règim Disciplinari
Article 10. Infraccions i sancions.

1. La  inobservança  o  vulneració  de  les  prescripcions  contingudes  en  la  present
Ordenança, constituïxen infracció administrativa i seran sancionades d’acord amb el
que establixen els articles següents, sense perjuí,  si és el cas, de les corresponents
responsabilitats civils i penals.

2. A  l’efecte  del  que  establix  este  capítol,  els  residus  tindran  sempre  un  titular
responsable,  qualitat  que  correspondrà  al  productor,  posseïdor  o  gestor  dels
mateixos. La responsabilitat serà solidària en els supòsits següents:

a. Quan el posseïdor o el gestor de residus faça el seu entrega a persona física o
jurídica distinta, que no estiga autoritzada per a això.

b. Quan siguen diversos  els  responsables  d’algun deteriorament  ambiental  o  dels
danys  i  perjuís  causats  a  tercers  i  no  fóra  possible  determinar  el  grau  de
participació de les diferents persones físiques o jurídiques en la realització de la
infracció. 

3. Quan  els  danys  causats  es  produïsquen  per  acumulació  d’activitats  degudes  a
diferents persones, l’Ajuntament podrà imputar individualment la responsabilitat i els
seus efectes econòmics.

Article 11. Classificació de les infraccions.

1. A més de les infraccions tipificades en l’Art. 34 de la Llei 10/1998 de Residus i en l’Art.
73 de la Llei 10/2000 de Gestió de Residus, es consideren infraccions, a l’efecte d’esta
Ordenança, les tipificades en este article.

2. Les infraccions es classifiquen en: molt greus, greus i lleus.

3. Es consideren infraccions molt greus a l’efecte de la present Ordenança:

a. L’exercici d’una activitat descrita en esta Ordenança sense la preceptiva autorització, o
amb ella  caducada o suspesa,  l’incompliment  de  les  obligacions  imposades  en les
autoritzacions, així com l’actuació en forma contrària al que establix esta Ordenança
quan l’activitat no estiga subjecta a autorització específica, sempre que s’haja produït
un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’haja posat en perill greu la salut
de les persones.

b. L’exercici d’una activitat descrita en esta Ordenança sense la preceptiva autorització, o
amb ella  caducada o suspesa,  l’incompliment  de  les  obligacions  imposades  en les
autoritzacions, així com l’actuació en forma contrària al que establix esta Ordenança
quan l’activitat no estiga subjecta a autorització específica, quan la conducta tinga lloc
en espais protegits en funció del seu valor ecològic.

c. L’abandó, abocament o eliminació incontrolats de qualsevol tipus de residus inerts, en
l’àmbit territorial del municipi de Chilches/Xilxes, sempre que s’haja produït un dany
o deteriorament greu per al medi ambient o s’haja posat en perill greu la salut de les
persones.

d. L’ocultació o alteració maliciosa de dades aportats als expedients administratius per a
l’obtenció de qualsevol autorització, permisos o llicències relacionades amb l’exercici
de les activitats regulades en esta Ordenança.

e. L’ocultació, falsedat o manipulació de les dades aportats en virtut de les obligacions
exigides  per  la  normativa  aplicable  o  per  les  estipulacions  contingudes  en
l’autorització.
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4. Es consideren infraccions greus a l’efecte de la present Ordenança:

a. L’exercici  d’una  activitat  descrita  en  la  present  Ordenança  sense  la  preceptiva
autorització,  o  amb ella  caducada  o  suspesa,  o  l’incompliment  de  les  obligacions
imposades en les autoritzacions, així com l’actuació en forma contrària al que establix
esta Ordenança, quan l’activitat no estiga subjecta a autorització específica, sense que
s’haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o sense que haja
posat en perill greu la salut de les persones.

b. L’abandó,  abocament  o eliminació  incontrolats  de  qualsevol  tipus de  residu inert,
sense que s’haja produït un dany o deteriorament greu per al medi ambient o s’haja
posat en perill greu la salut de les persones.

c. L’incompliment  de  l’obligació  de  proporcionar  documentació,  l’ocultació  o
falsejament  de  les  dades  exigits  per  la  present  Ordenança  o  per  les  estipulacions
contingudes en l’autorització,  així  com l’incompliment  de l’obligació de custòdia i
manteniment de la dita documentació.

d. La falta de constitució de les fiances o garanties previstes en la present Ordenança, o
de la seua renovació, quan siguen obligatòries.

e. L’entrega, venda o cessió de qualsevol residu de la construcció, a persones físiques o
jurídiques diferents de les assenyalades en la Llei 10/2000, de Gestió de Residus o que
no  posseïsquen  la  deguda  autorització  per  a  la  gestió,  així  com l’acceptació  dels
mateixos  en  condicions  diferents  de  les  que  apareguen  en  les  corresponents
autoritzacions o en les disposicions establides en la llei.

f. La comissió d’alguna de les  infraccions indicades en l’apartat  3 del  present article
quan, per la seua escassa quantia o entitat, no meresquen la qualificació de molt greus.

5. Es consideren infraccions lleus a l’efecte de la present Ordenança:

a. L’exercici d’una activitat descrita en esta Ordenança sense que s’haja efectuat, si és el
cas, el corresponent registre administratiu.

b. El  retard  en  el  subministrament  de  la  documentació  que  calde  proporcionar  a
l’administració d’acord amb allò que s’ha establit per esta Ordenança o per la altres
normativa aplicable o per les estipulacions contingudes en les autoritzacions.

c. La comissió d’alguna de les  infraccions indicades en l’apartat  4 del  present article
quan, per la seua escassa quantia o entitat, no meresquen la qualificació de greus.

d. Qualsevol infracció al que establix esta Ordenança o en les estipulacions contingudes
en les autoritzacions, quan no estiga tipificada com molt greu o greu.

Article 12. Prescripció de les infraccions.

1. Les infraccions molt greus establides per la present Ordenança prescriuran al cap de cinc
anys, les greus als tres anys i les lleus a l’any.

2. El termini de prescripció començarà a comptar-se des del dia en què la infracció s’haguera
comés.

3. El termini de prescripció s’interromprà per la iniciació, amb coneixement de l’interessat,
del  procediment  sancionador,  reprenent-se  el  termini  de  prescripció  si  l’expedient
sancionador  estiguera  paralitzat  durant  més  d’un  mes  per  causa  no  imputable  al
presumpte responsable.
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Article 13. Sancions.

1. La  concreció  de  les  sancions  dins  dels  límits  establits  es  fixarà  tenint  en  compte  el  grau  de
participació dels subjectes, la intencionalitat o negligència amb què va ser realitzada la infracció, la
reincidència, la quantia del benefici il·lícit obtingut, la importància dels danys i perjuís causats i la
major o menor possibilitat de reparació de la realitat física alterada.

2. Les infraccions previstes en esta Ordenança podran donar lloc a la imposició de totes o d’algunes
de les següents sancions, d’acord amb la distribució de competències previstes en l’Art. 17:

a. En el cas d’infraccions molt greus, caldrà ajustar-se al que disposa la legislació sectorial vigent.

b. En el cas d’infraccions greus:

■ Multa des de 600,01 € fins a 30.000,00 €.

■ Revocació de l’autorització o suspensió de la mateixa per un temps de fins a un any, en
els supòsits d’infraccions tipificades en les lletres a), d), e) i f) de l’Art. 11.4..

c. En el cas d’infraccions lleus:

■ Multa des de 200,00 € fins a 600,00 €.

Article 14. Equiparació al benefici.

En  cap  cas  el  muntant  econòmic  de  la  sanció  serà  inferior  al  benefici  il·lícit  obtingut  per
l’infractor, podent superar-se els límits de la multa previstos en l’article anterior. La valoració del
benefici il·lícit es realitzarà d’acord amb valors i preus de mercat.

Article 15. Obligació de reposar.

Sense perjuí de la sanció penal o administrativa que s’impose, els infractors estaran obligats a la
reposició o restauració de les coses al ser i estat anteriors a la infracció comesa, en la forma i
condicions establides per l’òrgan sancionador.

La prescripció d’infraccions i sancions no afectarà l’obligació de restaurar les coses al seu ser i
estat primitiu, ni a la d’indemnitzar pels danys i perjuís causats.

Article 16. Multes coercitives i execució subsidiària.

1. Amb independència de les sancions que puguen correspondre en concepte de sanció, si
els infractors no procediren a la reposició o restauració, els òrgans competents podran
acordar  la  imposició  de  multes  coercitives,  una  vegada  transcorreguts  els  terminis
assenyalats  en  el  requeriment  corresponent.  La  quantia  de  cada  una  de  les  multes
coercitives no superarà el 20% de la sanció establida.

2. Així mateix, en el supòsit previst en l’apartat anterior, així com quan el posseïdor d’un sòl
contaminat  no  realitze  les  operacions  de  neteja  i  recuperació,  podrà  procedir-se  a
l’execució subsidiària per compte de l’infractor i a costa seu.

Article 17. Procediment.

1. L’Ajuntament serà competent per a la imposició de sancions per les infraccions lleus i
greus relacionades en l’Art. 13.2

2. L’Alcalde  podran  proposar  als  òrgans  competents  de  l’administració  autonòmica  la
imposició de sancions quan estimen que correspon una sanció superior al límit de la seua
competència.

3. El  procediment  per  a  la  imposició  de  les  sancions  serà  l’establit  en  el  Reial  Decret
1.398/1993,  de 4 d’agost,  pel qual es va aprovar el  Reglament del  Procediment per a
l’Exercici de la Potestat Sancionadora, dictat en aplicació del títol IX de la Llei 30/1992,
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de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, sense perjuí de les especialitats previstes en este títol.

Article 18. Mesures provisionals.

1. Quan s’haja iniciat un procediment sancionador, l’òrgan competent per a la imposició de
la sanció podrà adoptar alguna o algunes de les següents mesures provisionals:

a. Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguen les disposicions
d’esta Ordenança o siguen indegudament realitzades.

b. Requerir  a  la  infractor  perquè,  en  el  termini  atorgat,  introduïsca  les  rectificacions
necessàries per a ajustar-les a les condicions de l’autorització o a les prescripcions
d’esta ordenança i/o procedisca al restabliment dels espais degradats.

c. Ordenar  l’aplicació  de  les  mesures  tècniques  adequades  que  garantisquen  el
compliment  de  les  prescripcions  d’esta  ordenança  i  de  la  legislació  vigent  en  la
matèria.

d. Ordenar la reposició dels danys i perjuís ocasionats a les instal·lacions o qualsevol
altre bé del domini públic que resulte afectat.

2. No s’adoptarà cap mesura provisional sense el tràmit d’audiència prèvia als interessats,
llevat  que  concórreguen  raons  d’urgència  que  aconsellen  la  seua  adopció  immediata,
basades en la producció d’un dany greu per a la salut humana o el medi ambient, o que es
tracte  de  l’exercici  d’una  activitat  regulada  en  esta  Ordenança  sense  la  preceptiva
autorització o amb ella caducada o suspesa, en els casos de la qual la mesura provisional
imposada haurà de ser revisada, ratificada o deixada sense efecte després de l’audiència als
interessats.

En el tràmit d’audiència previst en este apartat es donarà als interessats un termini màxim
de  15  dies  perquè  puguen  aportar  quantes  al·legacions,  documents  o  informacions
estimen convenients.

3. Les mesures provisionals ací descrites seran independents de les resolucions que sobre la
sol·licitud d’adopció de mesures provisionals puguen adoptar els jutges dels ordes civil o
penal degudes a l’exercici d’accions de responsabilitat per persones legitimades.

Article 19. Publicitat.

Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per a la salut de les persones, per al
medi ambient, per a qualsevol dels casos jurídics emparats per la legislació penal o implica una
manifesta  desobediència  de  l’autoritat  local,  l’Administració  Local  cursarà  la  corresponent
denúncia davant de la jurisdicció ordinària i, si és el cas, donarà compte al Ministeri Fiscal.

Així mateix, l’òrgan que exercisca la potestat sancionadora podrà acordar la publicació, en el diari
oficial corresponent i a través dels mitjans de comunicació social que considere oportuns, de les
infraccions comeses així com les sancions imposades i els noms i cognoms o raó social de les
persones físiques o jurídiques responsables, sempre que hagueren adquirit ja el caràcter de ferms.
Igualment, es farà pública l’efectiva restitució dels danys ambientals.

Disposició Transitòria
Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb anterioritat a
l’entrada en vigor d’esta ordenança, pendents encara de la seua gestió, encara no havent depositat
la fiança corresponent, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i podran ser requerits per
l’Ajuntament en qualsevol moment perquè així ho acrediten.
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Disposició Final
La present Ordenança entrarà en vigor una vegada transcorregut el termini previst en l’Art. 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim Local i darrere de la publicació,
en el Butlletí Oficial de la província, del seu text definitivament aprovat.

La present ordenança va ser aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament de data 27 de gener de
2005 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, núm. 58 de
data 14 de maig de 2005.

Chilches/Xilxes, a 3 de juny de 2005.

EL SECRETARI,

Annex I. Fitxa de valoració de residus. Gestió Particular

FITXA DE VALORACIÓ DE RESIDUS

PRODUCTOR DELS RESIDUS

Dades del Promotor de l’obra

Nom / Raó social: N.I.F.:

Domicili: Municipi:

Responsable: D.N.I.: Càrrec: 

Dades del Constructor de l’obra

Nom / Raó social: N.I.F.:

Domicili: Municipi:

Responsable: D.N.I.: Càrrec:

Transportista

Nom / Raó social: N.I.F.:

Domicili: Municipi:

Dades de l’obra

Tipus d’obra:

Situació: Municipi:

Expedient d’obra núm.: Llicència Municipal núm.:

GESTOR AUTORITZAT de residus de la construcció

Nom / Raó social: 

Empresa gestora: Codi:

Tipus d’instal·lació:

Situació: Municipi:

Domicili:

RESIDUS

Descripció Codi C.E.R. (veure dors) Volum (m3) Pes (Tm)
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TOTAL

OBSERVACIONS

A Chilches/Xilxes, a _________ de _______________________ de _________.

EL PROMOTOR EL PRODUCTOR DE RESIDUS

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades seran incorporats a
fitxers  automatitzats  responsabilitat  de  l’Ajuntament  de  Xilxes/Chilches,  el  qual  els  utilitzarà  per  a  la  gestió  i  tractament
d’expedients de l’àrea d’Urbanisme i resta de funcions pròpies municipals. Les seues dades no se cediran a cap tercer, excepte per
obligacions legals. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigisca’s per escrit a l’Ajuntament a la adreça que
figura al peu. Addicionalment autoritza a l’Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud, consultant
tant els seus propis arxius com els d’altres Administracions Públiques que siguen necessaris.

Relació dels residus acceptats, segons la classificació continguda en el Catàleg Europeu de Residus.

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

17 01 01 Formigó

17 01 02 Rajoles

17 01 03 Teules i materials ceràmics

17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.

17 01 07 Mescles de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06

17 02 01 Fusta

17 02 02 Vidre

17 02 03 Plàstic

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el cód 17 03 01

17 03 03 Quitrà d’hulla i productes enquitranades.

17 04 01 Coure, bronze, llautó.

17 04 02 Alumini

17 04 03 Plom

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 06 Estany

17 04 07 Metalls mesclats

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses.
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17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

17 05 03 Terres i pedres que contenen substàncies perilloses

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 06 Fangs de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05

17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses

17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l’especificat en el codi 17 05 07

17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d’aïllament que consistixen en, o contenen, substàncies perilloses.

17 06 04 Materials d’aïllament diferents  dels especificats  en els  codis  17 06 01 i  17 06 03 (només fibra de vidre i  llanes  minerals,  no
bromeres de poliuretà i altres polímers orgànics)

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.

17 08 01 Materials de construcció a base d’algeps contaminats amb substàncies perilloses.

17 08 02 Materials de construcció a partir d’algeps diferents dels especificats en el codi 17 08 01

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de
resines que contenen PCB , condensadors que contenen PCB)

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses.

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 23 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

20 01 35 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, que contenen components perillosos

20 01 36 Equips elèctrics i electrònics rebutjats.

20 01 37 Fusta que contenen substàncies perilloses

20 01 38 Fusta diferent de l’especificada en codi anterior

20 02 02 Terres i pedres de residus de parcs i jardins.

16 02 09 Transformadors i condensadors que contenen PCB

16 02 10 Equips rebutjats que contenen PCB, o estan contaminats per ells, diferents dels especificats en el codi 16 02 10

16 02 11 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, CFC, HFC.

16 02 12 Equips rebutjats que contenen amiant lliure

16 02 13 Equips rebutjats que contenen components perillosos, diferents dels especificats en els codis 16 02 09 a 16 02 12

16 02 14 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 Components perillosos retirats d’equips rebutjats

16 02 16 Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 16 02 15
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Annex II. Fitxa de valoració de residus. Gestió Municipal

FITXA DE VALORACIÓ DE RESIDUS. GESTIÓ MUNICIPAL
PRODUCTOR DELS RESIDUS

DADES DEL PROMOTOR DE L’OBRA

Nom / Raó social: N.I.F.:

Domicili: Municipi:

Responsable: D.N.I.: Càrrec: 

DADES DEL CONSTRUCTOR DE L’OBRA

Nom / Raó social: N.I.F.:

Domicili: Municipi:

Responsable: D.N.I.: Càrrec:

TRANSPORTISTA

Nom / Raó social: N.I.F.:

Domicili: Municipi:

DADES DE L’OBRA

Tipus d’obra:

Situació: Municipi:

Expedient d’obra nº: Llicència Municipal núm.:

GESTOR AUTORITZAT de residus de la construcció

Nom / Raó social: 

Empresa gestora: Codi:

Tipus d’instal·lació:

Situació: Municipi:

Domicili:

RESIDUS

Descripció
Codi C.E.R.

(veure dors)
Volum (m3) Pes (TM)

TOTAL

OBSERVACIONS
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En Chilches/Xilxes, a _________ de _______________________ de _________.

EL PROMOTOR EL PRODUCTOR DE RESIDUS

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les seues dades seran incorporats a
fitxers  automatitzats  responsabilitat  de  l’Ajuntament  de  Xilxes/Chilches,  el  qual  els  utilitzarà  per  a  la  gestió  i  tractament
d’expedients de l’àrea d’Urbanisme i resta de funcions pròpies municipals. Les seues dades no se cediran a cap tercer, excepte per
obligacions legals. Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació dirigisca’s per escrit a l’Ajuntament a l'adreça que
figura al peu. Addicionalment autoritza a l’Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries per a esta sol·licitud, consultant
tant els seus propis arxius com els d’altres Administracions Públiques que siguen necessaris.

Relació dels residus acceptats, segons la classificació continguda en el Catàleg Europeu de 
Residus.

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

17 01 01 Formigó

17 01 02 Rajoles

17 01 03 Teules i materials ceràmics

17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics que contenen substàncies perilloses.

17 01 07 Mescles de formigó, rajoles, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06

17 02 01 Fusta

17 02 02 Vidre

17 02 03 Plàstic

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el cód 17 03 01

17 03 03 Quitrà d’hulla i productes enquitranades.

17 04 01 Coure, bronze, llautó.

17 04 02 Alumini

17 04 03 Plom

17 04 04 Zinc

17 04 05 Ferro i acer

17 04 06 Estany

17 04 07 Metalls mesclats

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres substàncies perilloses.

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

17 05 03 Terres i pedres que contenen substàncies perilloses

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses.

17 05 06 Fangs de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05

17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses
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17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l’especificat en el codi 17 05 07

17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d’aïllament que consistixen en, o contenen, substàncies perilloses.

17 06 04 Materials d’aïllament diferents  dels especificats  en els  codis  17 06 01 i  17 06 03 (només fibra de vidre i  llanes  minerals,  no
bromeres de poliuretà i altres polímers orgànics)

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.

17 08 01 Materials de construcció a base d’algeps contaminats amb substàncies perilloses.

17 08 02 Materials de construcció a partir d’algeps diferents dels especificats en el codi 17 08 01

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de
resines que contenen PCB , condensadors que contenen PCB)

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses.

17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 01 23 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

20 01 35 Equips elèctrics i electrònics rebutjats, que contenen components perillosos

20 01 36 Equips elèctrics i electrònics rebutjats.

20 01 37 Fusta que contenen substàncies perilloses

20 01 38 Fusta diferent de l’especificada en codi anterior

20 02 02 Terres i pedres de residus de parcs i jardins.

16 02 09 Transformadors i condensadors que contenen PCB

16 02 10 Equips rebutjats que contenen PCB, o estan contaminats per ells, diferents dels especificats en el codi 16 02 10

16 02 11 Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs, CFC, HFC.

16 02 12 Equips rebutjats que contenen amiant lliure

16 02 13 Equips rebutjats que contenen components perillosos, diferents dels especificats en els codis 16 02 09 a 16 02 12

16 02 14 Equips rebutjats diferents dels especificats en els codis 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 Components perillosos retirats d’equips rebutjats

16 02 16 Components retirats d’equips rebutjats diferents dels especificats en el codi 16 02 15

Annex III. Declaració Responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE
D. /Sra._________________________________________________________________ amb
DNI  _____________________________________  domiciliat  en  Municipi
______________________Província  ___________________________________________
en qualitat de ___________________________________________ de les obres consistents en
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Sent necessària la gestió controlada dels residus de la construcció generats per a l’execució de les
obres descrites i, en compliment de l’Art. 4.2.b de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Gestió
dels Residus Inerts de la Construcció,

DECLARE
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Que  els  residus  generats  durant  l’execució  de  les  obres  detallades  anteriorment,  quantificats
PROVISIONALMENT en la Fitxa de Valoració de Residus, es depositaran en el contenidor
municipal habilitat per a la seua gestió.

I perquè així  conste als  efectes legals de poder obtindre  la llicència  d’obres,  firma la  present
declaració,

En,________________________a________de_______________________________de 2013

A Chilches/Xilxes, a 3 de juny de 2005. L’ALCALDE,

DILIGÈNCIA.- La present ordenança va ser aprovada per acord del Ple de l’Ajuntament de
data 27 de gener de 2005 i publicat el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Castelló,  núm. 58 de data 14 de maig de 2005.  A Chilches/Xilxes,  a 3 de juny de 2005.  EL
SECRETARI,

Així mateix es fa constar que la mateixa ha sigut objecte de modificació per acord del Ple de
l’Ajuntament  adoptat  en  sessió  celebrada  el  dia  27  de  juny de  2013,  una  vegada  resoltes  i
incorporades a la mateixa les alteracions proposades d’ofici i publicat el seu text íntegre en el
Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Castelló,  núm.  85,  de  data  16 de  juliol de  2013.  A
Chilches/Xilxes , a 16 de juliol de 2013. EL SECRETARI,
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