Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres

Publicat al BOP Tarragona núm. 284 de data 12 de desembre de 2001

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA GESTIÓ DE RUNES I TERRES

CAPÍTOL I: Disposicions generals
Article1r. Objecte.
La present Ordenança té per objecte la regulació de les operacions de gestió controlada
dels enderrocs, runa i residus provinents preferentment de la construcció en general i
generats en les obres d’enderrocament, construcció i excavació, que es destinen al seu
abandonament, establint una regulació addicional a la d’atorgament de les llicències
municipals d’obres.
Són objectius d’aquesta regulació:
a) Garantir que les operacions de disposició del rebuig es duguin a terme atenent
a les exigències i requeriments d’una alta protecció del medi ambient i de la
preservació de la naturalesa i del paisatge.
b) Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que
contenen aquests residus, com són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, coure,
sorra, vidre, pedra, plàstics..
Article 2n. Àmbit d’aplicació.
Aquesta Ordenança és d’estricte compliment en tot el terme municipal d’Amposta així com
en la comarca del Montsià, en els casos de que el Consell Comarcal el Montsià tingui i actuï
en competències delegades.
Article 3r. Definicions i classificacions.
Són residus, els enderrocs, la runa i altres deixalles de la construcció que contenen
fraccions valorables que s’han de recuperar i altres fraccions que han de ser objecte de
deposició controlada en el sòl per tal que es reincorporin al cicle de la naturalesa en
condicions òptimes.
A l’objecte d’aquesta Ordenança les terres i runes es classifiquen en:
a) D’enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament
d’edificis, instal·lacions, i obra de fàbrica en general.
b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat en
general.
c) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat de l’excavació
del sòl.
3.2. A la vegada, es consideren tres supòsits bàsics d’obra:
a) Obra d’enderrocament: és l’obra subjecta a llicència municipal on únicament s’ha
d’enderrocar un edifici o construcció preexistent.
b) Obra de nova construcció: és l’obra subjecta a llicència municipal que genera residus
derivats de l’activitat de la construcció, fruit de l’excavació en el sòl o del rebuig.
c) Obra menor: és l’obra corresponent a petites reformes d’immobles que no suposen el
total d’enderrocament i/o les que no precisin de projecte tècnic i estiguin subjectes a
una llicència d’obres menors.
Alhora, els residus d’enderrocs i d’excavació es classifiquen en:
a) Originats en una activitat específica i independent subjecta a llicència urbanística
municipal.

1

Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres

b) Originats en una activitat d’enderrocament o excavació inclosa en una activitat de
construcció subjecta a llicència urbanística municipal.
c) Originats en activitats que no necessiten projecte tècnic.
No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials
procedents de l’excavació que hagin de ser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra
autoritzada.
A l’objecte d’aquest Decret es considera:
a) Productor del residu: el propietari de l’immoble o estructura que l’origina.
b) Posseïdor del residu: el titular de l’empresa que efectua les operacions
d’enderrocament, construcció, reforma, excavació o altres operacions generadores dels
residus, o la persona física o jurídica que els tingui en possessió i no tingui la condició
de gestor de residus.
c) Gestors del residu: el titular de les instal·lacions on s’efectuen les operacions de
valoració dels residus i el titular d’instal·lacions on s’efectua la disposició del rebuig.
d) Administració ambiental actuant: L’Ajuntament, Consell Comarcal i Generalitat de
Catalunya que dintre de les seves competències desenvolupen les seves accions de
regulació de gestió i control.
Article 4t. Normativa d’aplicació.
Els residus
objecte d’aquesta Ordenança poden ser gestionats com els residus
assimilables als municipals dintre de les competències de control de la seva gestió, d’acord
amb la legislació vigent.
Són d’aplicació, el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus
de la construcció, que regulen l’àmbit específic o tipologia específica dels residus generats
a Catalunya en el marc de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus adaptat als
principis de la Unió Europea en matèria de gestió dels residus per les modificacions del
Decret 161/2001, de 12 de juny.
Article 5è. Obligacions del productor i posseïdor.
Són obligacions del productor i del posseïdor dels residus:
a) Sol·licitar la llicència d’obres d’enderrocament, de nova construcció o de tinença de
residus.
b) Acompanyar la fulla d’estimació i valoració del volum previsible de generació de
residus, característiques especificant dipòsit autoritzat del gestor d’enderrocs al que
seran traslladats.
c) Lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge per a la disposició del
rebuig i abonar-li, si s’escau, el cost de gestió.
d) Facilitar a les administracions competents en la matèria tota la informació que se’ls
sol·liciti i les actuacions d’inspecció que aquestes ordenin.
e) Fiançar, si s’escau, en el moment d’obtenir la llicència urbanística municipal, els costos
previstos de gestió dels residus llevat del cas en que aquest fiançament sigui aportat
pel gestor del residu.
Article 6è. Obligacions del gestor.
El gestor de residus deurà:
- Haver obtingut la llicència municipal per a l’exercici de l’activitat i la inscripció en el
Registre de gestors de residus d’enderrocs de la Junta de Residus.
- Complir les obligacions especifiques del gestor determinades l’art. 6 del Decret
201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
modificat del Decret 161/2001, de 12 de juny.
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-

Complir totes les determinacions que constin en la llicència per a l’exercici de l’activitat
de reciclatge o de disposició del rebuig,

Són obligacions especifiques del gestor de residus:
a) Mantenir les instal·lacions en servei d’explotació durant tot el període de vigència de la
llicència. En cas de cessament voluntari de l’activitat abans que expiri el període de
vigència de la llicència, haurà d’oferir gratuïtament les instal·lacions l’ens públic que
tingui les competències de control de la gestió per tal que es pugui subrogar en
l’exercici de l’activitat durant tot el període de vigència.
b) Fiançar, mitjançant la subscripció d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil,
els possibles danys i perjudicis que es puguin originar en l’exercici de les activitats de
gestió i el compliment de les condicions especificades en la llicència.
c) Facilitar als ens ambientals competents tota la informació que li sol·licitin i les
actuacions d’inspecció que aquests ordenin.
d) Garantir que les operacions de transport dels residus es duen a terme en correctes
condicions ambientals.
Article 7è. Instal·lacions de reciclatge i disposició de rebuig.
L’exercici de les activitats de gestió dels residus d’enderrocs i altres residus de la
construcció resta subjecte a les determinacions de la Llei 3/1998 de 27 de febrer,
d’intervenció integral de l’Administració ambiental i del Reglament que la desenvolupa.
Les instal·lacions de disposició del rebuig en el sòl de residus inerts tindran com a
requeriments ambientals especials les seves afeccions al paisatge i el programa de
restauració del territori afectat.
L’atorgament de la corresponent llicència ambiental tindrà en compte els criteris establerts
en l’apartat anterior i la suficiència de les instal·lacions de deposició del rebuig d’acord amb
els programes de gestió aprovats per la Generalitat de Catalunya.
Article 8è. Acció dels ens locals.
L’Ajuntament, dintre de les seves competències desenvolupa les seves accions de
regulació, gestió i control.
El Consell Comarcal, dintre de les seves competències pròpies o delegades pels
ajuntaments desenvoluparà a la comarca les mateixes accions i en especial la coordinació
del servei en els aspectes que superen l’àmbit dels termes municipals.
Article 9è. Acció de la Generalitat.
L’Administració de la Generalitat de Catalunya participarà en la gestió del servei mitjançant,
entre altres, les accions següents:
a) Foment de les plantes de reciclatge i de disposició del rebuig.
b) Foment de les actuacions de comercialització i ús de les fraccions residuals
recuperades.
c) Vetllar perquè l’ús dels residus s’adreci prioritàriament a la recuperació d’àrees
degradades per activitats extractives i s’empri com a materials en les obres públiques.
d) Exercir les funcions de control ambiental de les activitats de gestió.
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CAPÍTOL II: Procediment i de l’atorgament de les llicències
Article 10è. Procediment.
El procediment per l’atorgament de la llicència urbanística d’enderroc o excavació serà el
següent:
1) Presentació de la sol·licitud de la llicència urbanística d’enderroc o excavació al
moment de sol·licitar la llicència municipal d’obres.
2) Presentació simultània de full de declaració amb la quantia i valoració estimativa de les
runes (Projecte tècnic en el cas de que el volum de residus sigui superior a 1.000 tones)
3) Constitució de fiança garantint el compliment de la obligació de transport i dipòsit de
residus.
4) Atorgament de la llicència d’enderroc o excavació.
5) Presentació posterior davant de l’Ajuntament, de certificat justificatiu del transport i
dipòsit, lliurat pel centre gestor de runes.
6) Informe tècnic director de les obres, justificatiu en el cas d’haver-se declarat el
reciclatge de residus a la mateixa obra.
Article 11è. Presentació de la sol·licitud de la llicència urbanística d’enderroc o excavació al
moment de sol·licitar la llicència municipal d’obres.
Tot promotor, propietari de l’immoble posseïdor o causant de residus, al moment de
sol·licitar la llicència municipal d’obres està obligat a presentar simultàniament sol·licitud
de la llicència urbanística d’enderroc o excavació.
Estan exempts d’obtenir la llicència urbanística d’enderroc o excavació, les obres o
actuacions que produeixi menys d’1 m³ de runes i sempre que justifiqui el seu reciclatge o
utilització en la mateixa obra o instal·lació.
Article 12è. Presentació simultània de full de declaració amb la quantia i valoració estimativa
de les runes (Projecte tècnic en el cas de que el volum de residus sigui superior a 1.000 tones).
A la sol·licitud de la llicència d’obres s’acompanyarà una sol·licitud de llicència urbanística
d’enderrocament o excavació acompanyada:
1. Si el volum de residus és superior a 1.000 tones, per un projecte tècnic subscrit per
l’autor del projecte o director de les obres, que determini:
a) El volum i característiques dels residus que s’originaran, ja siguin de l’operació
d’enderrocament de construccions existents, ja siguin de les operacions d’excavació
i de construcció.
b) Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.
c) La instal·lació o instal·lacions de reciclatge o disposició del rebuig on es gestionaran
en el cas que no s’utilitzin o reciclin en la mateixa obra.
2. Si el volum de residus és inferior a 1.000 tones, dintre del projecte de les obres o per una
fulla de sol·licitud (segons el model indicatiu que s’acompanya) que detallarà
resumidament els elements anteriors i subscrita el propietari productor del residu, el
titular de l’empresa que realitza les operacions, el tècnic director de les obres i el titular del
centre del gestor de residus.
Valoració del volum previsible de generació de residus i les seves característiques,
especificant la instal·lació o instal·lacions de valoració o de disposició del rebuig
autoritzades i inscrites en el registre de gestors d’enderrocs per la Junta de Residus on es
gestionaran.
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La manca de les determinacions fixades en els dos números anteriors en el projecte tècnic
serà suficient per denegar la llicència sol·licitada.
En qualsevol cas, el sol·licitant acreditarà haver signat amb el gestor de residus un
document d’acceptació que sigui suficient per garantir la correcta destinació del volum i
tipus de residus.
La determinació de la instal·lació de gestió d’enderrocs, la runa i altres residus de la
construcció ha d’atendre principalment a la proximitat al lloc de generació.
En el cas que les runes vulguin utilitzar-se i reciclar-se a la mateixa obra, s’haurà de
justificar oportunament en la documentació presentada l’ús i el sistema de reciclatge que
s’emprarà i acabades les obres, acreditar que aquestes operacions s’han realitzat d’acord
amb aquesta documentació.
Els projectes d’obres públiques no subjectes a llicència municipal, es regiran per la seva
normativa específica i concretaran, en tot cas, el sistema de gestió de les terres i materials
sobrants.
Model indicatiu de sol·licitud de llicència i full de declaració figura a l’Annex 1.
Article 13è. Constitució de fiança garantint el compliment de la obligació de transport i dipòsit
de residus.
Per garantir la correcta destinació dels residus, el sol·licitant, en el moment d’obtenir la
llicència municipal, atorga la corresponent fiança.
Estaran exempts de prestació de la fiança les empreses de la construcció que gestionin els
residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions
empresarials del sector de la construcció de les quals sigui membre. També estaran
exempts si la planta és de titularitat de l’ens local que s’atorga la llicència.
Article 14è. Forma d’establir garanties. Fiança
L’import de la fiança que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicència municipal, es
fixa en les quanties següents:
a) Residus d’enderrocs i de la construcció, 12,02 €/ m³ de residus previstos en el
projecte, amb un mínim de 120,20 €.
b) Les excavacions, 6,01 €/m³, amb un mínim de 300,50 € i un màxim de 24.040,48 €.
En aquells casos que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fiança
es calcularà en base als percentatges següents, a aplicar sobre el pressupost total de
l’obra:
- Obres d’enderrocament:……………………………………………………...0,15 %
- Obres de nova construcció:…………………………………………………..0,15 %
- Obres d’excavació:…………………………………………………………...0,07 %
Estaran exempts de prestació de fiança:
1. Les empreses de la construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades
de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de
la construcció de la qual sigui membre.
2. Les obres o actuacions que procedeixi menys d’1 m³ de runes i sempre que
justifiqui el seu reciclatge o utilització en la mateixa obra o instal·lació.
3. També estaran exemptes si la planta és de titularitat de l’ens local que atorga la
llicència.
La fiança serà constituïda pel sol·licitant a favor de l’Ajuntament en el moment d’obtenir la
llicència d’obres d’acord amb la valoració del volum previsible de generació de terres i
runes incorporat a la documentació tècnica de la sol·licitud de llicència d’obres
d’enderrocament, de nova construcció.
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L’administració podrà requerir al sol·licitant , quan detecti algun defecte de la base de
càlcul, la constitució de la resta de la fiança corresponent a la diferència resultant del
pressupost.
La fiança podrà fer-se efectiva pel sol·licitant en la forma prevista pel RDleg. 2/2000 de 16
de juny de text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i
preferentment en metàl·lic, valors públics o privats, aval bancari o contracte de segur de
caució.
Article 15è. Atorgament de la llicència urbanística d’enderrocament o excavació.
En la llicència d’enderrocament, construcció, reforma, moviment de terres o una altra que
generi residus que són objecte d’aquest Decret, figuraran almenys les dades identificatives
de la fulla normalitzada de la sol·licitud.
Es podrà imposar l’obligació de destriar en origen les matèries que han de ser objecte de
reciclatge, sempre que concorrin les circumstàncies següents:
a) Que es disposi de plantes de reciclatge suficients i idònies.
b) Que l’obra o construcció ho permeti materialment.
c) Que els costos siguin assumibles a raó de la magnitud de les matèries valorables,
les seves característiques i la distància a la planta o plantes de reciclatge.
El titular de l’empresa que efectua les operacions que generen la producció de residus ha
de donar compliment a les determinacions que sobre la gestió dels residus es fixen en la
llicència municipal i específicament les de lliurar-los a un gestor autoritzat.
Model indicatiu de Llicència urbanística d’enderroc o excavació per a l’adequada gestió de
runes i terres, figura a l’Annex 1.
Article 16è. Règim de gestió.
Amb posterioritat a l’atorgament de la llicència municipal que impliqui producció de terres,
runes i altres residus de la construcció, el sol·licitant ha de portar els residus a la instal·lació
degudament autoritzada i inscrita en el Registre de gestors d’enderrocs de la Junta de
Residus, abonar el preu corresponent i obtenir-ne el certificat i els justificants als que es fa
referència en l’apartat anterior a fi de presentar-lo a l’Ajuntament.
El lloc de lliurament de les terres i runes serà indicat en la llicència i podrà efectuar-se de
les següents maneres:
a) Directament als contenidors col·locats d’acord a les ordenances municipals o
comarcals 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), mitjançant el pagament del preu
corresponent en els casos que així procedeixi.
Article 17è. Presentació posterior davant de l’Ajuntament, de certificat justificatiu dels transport
i dipòsit de residus, lliurat pel centre gestor de runes.
Després d’acabada l’obra, el gestor farà entrega al sol·licitat del corresponent certificat
referent a les quantitats i residus lliurats. Aquest certificat, juntament amb els comprovants
justificatius del pagament del preu corresponent, s’ha de presentar a l’Ajuntament en el
termini màxim de 30 dies a comptar des del seu lliurament pel gestor.
Article 18è. Informe tècnic director de les obres, justificatiu en el cas d’haver-se declarat el
reciclatge de residus a la mateixa obra.
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En el cas d’haver-se declarat al projecte o al full de declaració realitzada, el reciclatge de
residus a la mateixa obra, el tècnic director de les obres deurà presentar un informe
detallat, justificatiu del volum utilització i dipòsit dels productes reciclats a la mateixa obra.
Article 19è. Exclusions
No es consideraran residus destinats a l’abandonament, les terres o materials procedents
d’excavació que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra o ús
autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llicència quedarà exempt del pagament del preu
corresponent, i en conseqüència de la presentació dels comprovants justificatius.
En qualsevol cas, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització municipal i
acreditar la correcta gestió davant la Junta de Residus quan aquesta així ho requereixi.
Article 20è. Retorn de la fiança.
L’import de la fiança serà retornat quan es presenti el certificat de gestor acreditant-se
documentalment que la gestió s’ha efectuat adequadament.
Article 21è. Execució de la fiança.
El no compliment de les determinacions d’aquesta Ordenança en quan a la correcta gestió
de les terres i runes, serà motiu de l’execució de la fiança per part de l’Ajuntament per
actuar subsidiàriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d’acord al
règim sancionador previst a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus.

CAPÍTOL III: Règim sancionador i disciplinari
Article 22è. Infraccions.
Constituirà infracció tota actuació que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta
ordenança i restarà subjecta a la imposició de les sancions corresponents.
Es consideraran infraccions de la present ordenança les previstes a la Llei 6/1993 de 15 de
juliol reguladora de residus i seran sancionades d’acord amb el règim sancionador previst
al mateix text legal.
Article 23è. Sancions.
Les infraccions a les disposicions de la present ordenança seran sancionades d’acord amb
el que disposa la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
L’incompliment en la presentació de la fiança a la demora no justificada en la seva
aportació a l’Ajuntament constitueix una infracció administrativa d’acord amb la tipificació
establerta en la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
Article 24è. Qualificació de les infraccions.
Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificació es farà
tenint en compte els criteris continguts a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de
residus, arts. 80 i 81, a més dels següents:
a) La major o menor transcendència de la infracció.
b) El perjudici ocasionat als interessos generals.
c) La reiteració per part de l’infractor.
d) El benefici que hagi aportat a l’infractor.
e) Qualsevol altra circumstància concorrent que incideixi el grau de culpabilitat de
l’infractor.
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Article 25è. Procediment de sanció.
Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenança no es poden imposar si no en
virtut de la incoació del corresponent expedient sancionador, amb audiència de la part
interessada i que es tramitarà d’acord amb el que preveu el marc normatiu vigent.
Article 26è. Responsabilitat.
Seran responsables de la comissió d’infraccions les persones, físiques o jurídiques , que per
acció o omissió, contravinguin allò que es considerarà infracció de la present ordenança.
Article 27è. Quantia de les multes.
La quantia de la multa és com a mínim de 120,20 € fins a 6.010,12 € (com màxim per a les
sancions molt greus) en el cas de municipis de menys de 50.000 habitants i fins a 60.101,
21€ (com a màxim per a les sancions molt greus) en el cas dels municipis de més de 50.000
habitants.
Article 28è. Infraccions de risc.
Si l’actuació realitzada per l’infractor suposa risc potencial per la salut de les persones, pel
medi ambient, o per qualsevol dels béns jurídics emparats per la legislació penal o implica
una manifesta desobediència de les de l’autoritat local, l’Administració municipal causarà la
corresponent denúncia davant la jurisdicció ordinària i, si s’escau en donarà compte al
Ministeri Fiscal.
Article 29è. Mesures.
En el cas de vulneració de les disposicions de la present ordenança i amb independència
de la imposició de les multes procedents, l’Administració Municipal, amb la finalitat de
restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions comeses, podrà adoptar les
mesures següents:
a) Suspendre provisionalment els treballs d’abocament que contradiguin les mesures
establertes a la llicència urbanística d’enderroc o excavació per a l’adequada gestió
de runes i terres o de la seva ordenança i disposicions reguladores dels enderrocs i
altres residus de la construcció o que siguin indegudament realitzades.
b) Requerir a l’infractor per que en el termini atorgat, introdueixi les rectificacions
necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les prescripcions
d’aquesta ordenança, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels espais
degradats.
c) Ordenar l’aplicació de les mesures tècniques adequades que garanteixin el
compliment de les prescripcions d’aquesta ordenança, i en general, de la legislació
vigent en la matèria.
d) Ordenar la reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions o
qualsevol altre bé del domini públic que en resulti afectat.
Article 30è. Règim supletori
En tot allò que no estigui previst en aquesta ordenança és d’aplicació, segons els casos, la
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, el Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció amb les modificacions del
Decret 161/2001, de 12 de juny i la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, així com la resta de disposicions sectorials en matèria de residus i de règim local
que les despleguen o complementen.
Disposició transitòria

8

Ordenança Municipal per a la gestió de runes i terres

Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, pendents encara de la seva gestió,
tot i no haver constituït les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera
adequada i podran ser requerits per l’Ajuntament, en qualsevol moment i per tal que així
ho acreditin.
Disposició final
La present ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils comptats
a partir de l’endemà del dia de la publicació de la seva aprovació definitiva, al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona.
La present Ordenança va ser aprovada en sessió plenària de data 24 de setembre de 2001.
Annex 1
Model de sol·licitud de llicència i full de declaració
Propietari productor de residus……………………………………………………………
ADREÇA………………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………………………………..
TELÈFON………………………………………………………………………………...
Havent de realitzar obres al seu municipi
Adreça del lloc de producció de runes…………………………………………………….
Distància aproximada al centre gestor de residus…………………………………………
Sol·licita de l’Ajuntament, amb coneixement i comú acord amb:
Titular de l’empresa contractista………………………………………………………….
ADREÇA………………………………………………………………………………….
DNI o NIF…………………………………………………………………………………
TELÈFON………………………………………………………………………………...

Tècnic director de les obres……………………………………………………………….
ADREÇA………………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………………………………..
TELÈFON………………………………………………………………………………...
Titular del centre gestor de residus………………………………………………………..
ADREÇA………………………………………………………………………………….
DNI o NIF…………………………………………………………………………………
TELÈFON………………………………………………………………………………...
De conformitat amb la Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres, llicència
urbanística d’enderroc o excavació per a l’adequada gestió de runes i terres, amb la
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següent quantia i valoració de les runes, a estimació de l’esmentat tècnic director de les
obres:

Tipus de residus
Runes
Terres
Productes
de
ceràmica
Formigons
Ferralla
Fusta
Altres
TOTALS m³

Volum total en m³

m³ a reciclar o utilitzar a
la mateixa obra

m³ a transportar a la
planta de residus

_______________, a _____ de ________________________ de 2007.
El propietari productor de residus

El titular de l’empresa

Tècnic director de les obres

Pel centre gestor de residus

Annex 2
Model de llicència urbanística d’enderroc o excavació per a l’adequada gestió de runes i terres
Atesa la sol·licitud de llicència que presenta:
Propietari productor de residus……………………………………………………………
ADREÇA………………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………………………………..
TELÈFON………………………………………………………………………………...
Per fer enderrocs o excavacions amb motiu de les obres que realitza en:
Adreça del lloc de producció de runes…………………………………………………….
Distància aproximada al centre gestor de residus…………………………………………
Atesa la quantia i valoració de les runes, estimada pel del tècnic director de les obres:
Tècnic director de les obres……………………………………………………………….
ADREÇA………………………………………………………………………………….
DNI………………………………………………………………………………………..
TELÈFON………………………………………………………………………………...
Atès el comú acord que per a l’adequada gestió de runes i terres, existeix amb:
Titular de l’empresa contractista………………………………………………………….
ADREÇA………………………………………………………………………………….
DNI o NIF…………………………………………………………………………………
TELÈFON………………………………………………………………………………...
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Titular del centre gestor de residus
ADREÇA………………………………………………………………………………….
DNI o NIF…………………………………………………………………………………
TELÈFON………………………………………………………………………………...
De conformitat amb la Ordenança municipal per a la gestió de runes i terres, la Junta de
Govern Local en sessió de data ____ de ______ de 2007 atorga a la part promotora, llicència
urbanística d’enderroc o excavació per a l’adequada gestió de runes i terres, per fer
l’enderroc, excavació i l’adequada gestió de runes i terres següents:
m³ a reciclar o
utilitzar a la mateixa
obra

Tipus de residus
Volum total en m³
Runes
Terres
Productes de
ceràmica
Formigons
Ferralla
Fusta
Altres
TOTALS m³

m³ a transportar a la
planta de residus

D’acord amb l’art.14è d’aquesta ordenança, el promotor o propietari productor de residus,
deurà en el termini de quinze dies, presentar fiança per import de ________ €, que podrà
fer-se efectiva pel sol·licitant en la forma prevista pel Rdleg. 2/2000 de 16 de juny de text
refós de la Llei de contractes administracions públiques i preferentment en metàl·lic, valors
públics o privats, aval bancari o contracte de segur de caució.
______________, a _____ de ____________________ de 2007.
L’alcalde

El secretari
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