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Preàmbul
La inexistència d’un text normatiu en què es regule qüestions com ara les mesures de seguretat i
protecció en les obres de construcció, de cara als tercers aliens a elles o el control quant a les
emissions i evacuació de residus per elles generats, es fa necessari elaborar una disposició
normativa que ordene esta matèria.
Quant a la primera de les matèries referides, és objecte de regulació en l’àmbit estatal, però
únicament quant a la relació existent entre el treballador i l’empresari, mai quant a la possible
influència perniciosa de l’obra sobre aquells tercers que estiguen desvinculats d’ella.
Respecte de la segona matèria al·ludida, si bé l’Ordenança de Circulació arreplega determinacions
en relació a l’ocupació de via pública amb contenidors, este text ve a desenrotllar aquelles,
contenint noves determinacions que concreten i especifiquen el ja establit amb caràcter general.
Tot això motiva l’aprovació de la present Ordenança que, en el seu contingut, ve fonamentalment
a arreplegar i ordenar les regles que de forma casuística es venia imposant en la pràctica.

Títol I - Disposicions Generals (objecte, àmbit d’aplicació i
definicions)
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació.

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OG05 Ordenança General Reguladora
Seguretat en les Obres de Construcció

de

les

Mesures

de

Protecció

i

v 2013.03.06

Les presents ordenances tenen com a objecte l’establiment, dins de l’àmbit de les competències
de l’Ajuntament de Chilches/Xilxes i del seu terme municipal, d’una sèrie de mesures mínimes
perquè les obres de construcció es desenrotllen de tal manera que no perille la seguretat dels
tercers aliens a elles, així com també per a evitar les emissions o abocaments que puguen
ocasionar molèsties a la resta de ciutadans.
Article 2. Definicions.
Quant a la definició dels diversos elements que intervenen en esta regulació, ens remetem a l’Art.
4 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, així com també a l’Art.
2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’establixen les disposicions mínimes de
seguretat i de salut en les obres de construcció.

Títol II - Mesures de Seguretat i Protecció
Capítol I - limitacions temporals

Article 3. Restricció temporal d’obres.

1. Les obres de construcció que es realitzen dins del terme municipal i que es desenrotllen
en períodes de temps dilatats hauran de programar les seues activitats de tal manera que
aquelles que afecten directament el vial públic, com ara col·locació de bastides, afluència
de camions pesats o altres o produïsquen molèsties greus al veïnat, no tinguen lloc durant
la temporada turística estival en el Poblat Marítim, ni durant les setmanes de festes locals
en el Poble.
2. Als efectes assenyalats, s’entendrà per:
a) Temporada turística estival, el període comprés entre l’1 de juliol i el 31 d’agost.
b) Setmanes de festes locals del Poble, el període comprés entre el diumenge previ a la
setmana de celebració de les festes del Santíssim Crist del Jonc i de Sant Vicent
Ferrer, fins al següent dilluns posterior.
3. Durantes eixe període no es permet l’execució dels següents tipus d’obres:
a) Moviment de terres de qualsevol tipus;
b) Excavacions i desmuntes de qualsevol classe, tant en buidatge com en rases o pous,
dames o en mina;
c) Fonamentacions de qualsevol classe, siguen tipus zapata, riostras, lloses, murs,
pantalles, pilotatge o encepats, així com l’execució de qualsevol element estructural
d’envergadura;
d) Instal·lacions de bastides, grues-torre de qualsevol classe o plataformes d’elevació;
e) Qualssevol travats de derrocament i demolició;
f) Farciments i compactacions de terres a cel obert o en rases;
g) Com a conseqüència de l’anterior, el transport de terres o runes a abocador;
h) Es prohibix, així mateix, l’execució de qualsevol tipus d’obra que produïsca molèsties
greus al veïnat, independentment de que estiga inclòs o no en algun dels apartats
anteriors.
4. Estes activitats només es podran realitzar durant el període citat quan siga absolutament
necessari, sotmetent-se, en tot cas, al criteri de l’Autoritat Municipal.
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5. Totes aquelles obres que disposen de la preceptiva llicència municipal, sempre que es
tracte d’obres NO incloses en l’apartat anterior i que no generen molèsties al veïnat,
hauran d’adequar el seu horari d’execució entre les 8:00 i les 20:00 hores.
6. En el supòsit d’obres que incomplisquen les condicions anteriors i produïsquen molèsties,
de persistir en la seua execució, es procedirà a ordenar la paralització immediata de les
mateixes durant els períodes establits en l’apartat 2 d’este article.

Capítol II - senyalització
Article 4. Senyalització.
1. En les obres de construcció haurà d’advertir-se prou el perill que representen per a les
persones alienes a elles, per mitjà de senyalització situada en lloc visible, llegible amb
claredat.
2. També se senyalitzarà prou el material o maquinària que supose un obstacle per al pas
dels tercers aliens a l’obra, així com les operacions de càrrega i descàrrega.
3. Esta senyalització haurà d’adaptar-se a la zona en què s’ubique l’obra, havent d’indicar la
redistribució del tràfic rodat, d’acord amb les indicacions establides per la Policia Local.
4. Els gastos de senyalització vial que s’ocasionen com a conseqüència de l’obra de
construcció seran a càrrec del promotor, constructor o titular de les obres.

Capítol III - Ocupació de via pública
Article 5. Sol·licitud d’ocupació de via pública.
1. Tota sol·licitud de Llicència d’Obra que es formule haurà d’acompanyar-se de sol·licitud
de Llicència d’Ocupació de la via pública necessària per a la col·locació en esta de
material, runes i la resta d’elements de l’obra, segons les necessitats previstes o , si és el
cas, la declaració expressa de la seua innecessarietat. En el cas d’obres majors, s’adjuntarà
a la presentació del Projecte d’Execució. (VEURE ANNEX I).
La Llicència d’Ocupació de la Via Pública es facilitarà a l’entrega del Cartell d’Obra.
2. Així mateix, s’assumirà en esta sol·licitud compromís de depositar els abocaments inerts a
abocador legalment autoritzat, d’acord amb el que establix l’ordenança Municipal de
Gestió dels Residus Inerts de la Construcció, donant a la resta de residus el destí
determinat en la legislació vigent i acreditant el compliment d’estos extrems al finalitzar
l’obra.
Article 6. Règim d’ús del dret d’ocupació de via pública.
1.

En l’execució de les obres de construcció es reservarà en el solar ocupat un espai suficient
per a la càrrega i descàrrega del material necessari, de tal manera que estes operacions
només es realitzaran en la via pública quan, segons l’orde d’execució de l’obra i en atenció
al criteri dels Servicis Tècnics Municipals, siga absolutament necessari.

3.

La concessió de llicències d’obra no genera en cap cas el dret a l’ocupació de la via pública
ni cap altre ús privatiu de la mateixa, que, en tot cas, haurà de ser específicament
autoritzat.

4.

En el cas de concedir-se autorització per a l’ocupació de la via pública amb contenidors,
bastides o altres elements de l’obra, esta es limitarà únicament a l’espai i temps pel qual
s’haja concedit, davant de l’obra a què servisquen, sense que en cap cas puga servir per a la
ubicació permanent de maquinària, materials o altres objectes no relacionats en
l’autorització.
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5.

La utilització dels guals, així com, en general, de qualsevol tipus d’ocupació de la via
pública, estarà regulada per l’Autoritat Municipal de tal manera que, en atenció a qualsevol
circumstància podrà ser anul·lada temporalment, previ avís a l’interessat.

6.

L’Ajuntament queda exonerat de tota responsabilitat pels danys que poguera ocasionar-se
com a conseqüència de l’ocupació de la via pública, havent de repercutir esta únicament en
el titular de la corresponent autorització.

Article 7. Documentació a aportar amb la sol·licitud d’ocupació de via pública.
1. Junt amb les oportunes sol·licituds d’autorització d’ocupació de la via pública haurà
d’acompanyar-se, a més de la documentació especificada en els articles anteriors, el
quadre resum indicatiu de la delimitació, amb aportació d’expressió gràfica de la seua
situació en la via pública, i duració de l’ocupació.
2. Així mateix, a la sol·licitud de Llicència d’Ocupació de la via pública haurà d’acompanyarse aval suficient per a respondre dels deterioraments que en esta poguera ocasionar-se, la
quantia de la qual es determinarà per l’Alcaldia, en base l’Informe dels Servicis Tècnics i
en funció del valor de reposició dels possibles danys que es pogueren causar.
Article 8. Neteja de la zona d’obra.
Serà obligatori procedir a la neteja diària de les zones afectades per les obres, així com el
manteniment en condicions adequades dels servicis públics municipals (albellons, etc.) afectats,
per a garantir el funcionament normal dels mateixos, així com procedir al reg de les zones
afectades per la generació d’un elevat índex de pols.
Article 9. Servitud d’accés a les zones d’ocupació privativa temporal.
Les zones públiques que hagen sigut objecte d’autorització per a ocupació privativa temporal
estaran subjectes a la seua inspecció, per part dels Servicis Tècnics Municipals, per a l’execució de
labors de manteniment de les zones públiques.
SECCIÓ PRIMERA: CONTENIDORS.

Article 10. Àmbit d’aplicació i règim de concessió d’autoritzacions per a la seua col·locació.
1. A l’efecte de la present secció, s’entén extensible la regulació continguda en esta per als
contenidors a tot receptacle que, amb les condicions mínimes exigibles quant a estanquïtat i
ornament, complisca la mateixa finalitat que aquells.
2. La col·locació de contenidors en la via pública requerirà autorització prèvia de l’Ajuntament.
(VEURE ANNEX I).
3. La sol·licitud d’autorització de col·locació la realitzarà el productor de residus, indicant la
llicència que empararia l’actuació generadora dels residus o, per mandat, el contractista de l’obra,
tot això d’acord amb el que establix l’ordenança Municipal de Gestió dels Residus Inerts de la
Construcció. De la mateixa manera, es farà constar el compromís del sol·licitant quant a
l’abocament de runes en lloc legalment habilitat, d’acord amb el que establix l’article 39 d’esta
Ordenança, i la seua responsabilitat en cas d’incompliment.
4. Els gastos de retirada de vehicles per a la col·locació de contenidors, en el cas de ser necessària,
seran en tot cas de càrrec del titular de l’autorització de col·locació.
5. Per a la concessió d’esta autorització haurà de complir-se en tot cas els requisits següents:
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a)

L’empresa que haja de prestar el servici haurà d’estar censada en el Registre habilitat
per la Llei 10/1998, com a gestor de residus.

b)

Haurà de presentar-se quantes dades siguen necessaris per a la total identificació de
l’empresa o persona física peticionària de la col·locació.

c)

Haurà de presentar-se la pòlissa d’assegurança, degudament actualitzada, que
responga de qualsevol classe de danys i perjuís que, per la col·locació del contenidor,
s’ocasionen en la via pública.

Article 11. Estat del contenidor.
1. Els titulars dels contenidors hauran de mantindre en tal estat que tinguen adherida pintura
reflectora per a la seua deguda senyalització; així com mantindre-ho en bon estat de
conservació, especialment en les cares exteriors, quedant prohibida la utilització de tots
aquells que no reunisquen esta exigència.
2. El contenidor haurà de portar imprés, en lloc ben visible, el nom o raó social de l’empresa
titular del mateix, així com un telèfon per a la seua immediata localització i el número
d’identificació del contenidor.
Article 12. Condicions d’ús dels contenidors.
Els contenidors, cas d’autoritzar-se la seua ubicació en la calçada, hauran de complir les
condicions següents:
a)

Situar-se en la zona d’aparcament i no en la vorera, excepte indicació en contra;
davant de l’obra a què servisquen o tan prop com siga possible d’ella, de tal manera
que no impedisquen la visibilitat dels vehicles, especialment en els encreuaments,
respectant les distàncies establides per als estacionaments en la normativa vigent en
matèria de circulació.

b)

No podran situar-se en els passos de vianants, ni davant d’ells o dels guals i rebaixos
per a minusvàlids, ni en cap altra reserva d’espai i parada, excepte quan estes reserves
d’espai hagen sigut sol·licitades per la mateixa obra i autoritzades per l’Ajuntament.

c)

El contenidor haurà de situar-se almenys a un metre de distància de passos de
vianants, guals, rebaixos i la resta de reserves d’espai i parada.

d)

En cap cas podran ser col·locats, totalment o parcialment, sobre les tapes d’accés als
servicis públics, sobre boques de reg, hidrants, escocells o registres ni, en general,
sobre cap element urbanístic la utilització de les quals poguera ser dificultada en
circumstàncies normals o en cas d’emergència.

e)

Hauran de disposar d’un suport intermedi (falques, tacs de fusta, etc.) entre li
contenidor i el paviment, per a evitar que este resulte danyat.

f)

Es col·locaran de manera que el seu costat més llarg estiga situat en sentit paral·lel a
la vorera, excepte en els trams d’aparcament en bateria.

g)

Hauran de situar-se a 0,20 metres de la vorera, de manera que no impedisquen que
les aigües superficials aconseguixen i discórreguen per la rigola fins a l’embornal més
pròxim.

h)

Els elements de contenció de xicoteta capacitat i la retirada dels quals no siga
susceptible de causar danys en el paviment, podran situar-se sobre les voreres
l’amplària de les quals permeta una zona lliure de pas d’un metre com a mínim una
vegada col·locat el contenidor.

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES - AJUNTAMENT DE XILXES

AYUNTAMIENTO DE CHILCHES
AJUNTAMENT DE XILXES
OG05 Ordenança General Reguladora
Seguretat en les Obres de Construcció

de

les

Mesures

de

Protecció

i

v 2013.03.06

i)

L’ompliment del contenidor haurà de realitzar-se per mitjà d’un conducte
d’evacuació de runes, protegint la descàrrega sobre el contenidor per mitjà d’una lona
prou resistent per a evitar l’eixida de pols i runes.

j)

si açò últim no fóra possible, la descàrrega es realitzarà manualment o amb carretons
i rampa de descàrrega, que estarà ubicada també en la calçada, mai en la vorera.

k)

estaran degudament coberts en tots els períodes no coincidents amb l’horari laboral
en què són utilitzats normalment i la seua càrrega no podrà sobrepassar el pla
horitzontal determinat per les seues vores superiors.

l)

haurà de mantindre’s net de residus la contornada del contenidor.

Article 13. Retirada de contenidors.
Els contenidors d’obres es retiraran de la via pública, excepte autorització administrativa
expressa:
a)

una vegada replets, dins del termini de vint-i-quatre hores.

b)

abans de les catorze hores del dissabte o des de les vint hores de les vespres dels dies
festius, i fins a les huit hores del dilluns o dia següent al festiu.

c)

una vegada finalitzada l’obra, dins del termini de vint-i-quatre hores.

d)

en tot cas, quan l’Autoritat Municipal així ho requerisca.

Article 14. Restriccions d’ús.
Quan l’obra de construcció es realitze en llocs de difícil accés o en que la col·locació de
contenidors dificultarien excessivament el pas o poguera danyar el paviment, l’evacuació de runes
es realitzarà per mitjà d’altres sistemes de menor repercussió per al viari públic, com ara sacs
especialment dissenyats per a la contenció de runes, tancats hermèticament i construïts en
material prou robust.
Article 15. Incompliment.
1. En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions arreplegades en esta Secció,
l’Ajuntament podrà resoldre la revocació de l’autorització atorgada, que podrà portar amb
si la revocació de l’autorització concedida per a realitzar l’activitat que haja generat
l’abocament per al que es va sol·licitar la col·locació del contenidor, havent de procedir el
titular a la immediata retirada del contenidor de la via pública.
2. Qualsevol ocupació de la via pública sense llicència portarà amb si, prèvia advertència a
l’autor de la dita ocupació, la seua immediata retirada per part del departament d’Obres i
Servicis d’este Ajuntament, a càrrec d’aquell; que haurà de satisfer, a més de tots els gastos
que es generen, les sancions establides en esta Ordenança.
3. Tot això s’entén sense perjuí de la imposició de la sanció que corresponga d’acord amb el
que disposa el Títol IV d’esta Ordenança.
SECCIÓ SEGONA: TANCA I IL·LUMINACIÓ.

Article 16. Responsabilitat.
La regulació continguda en les seccions següents s’entén sense perjuí de la corresponent
responsabilitat del tècnic que, segons el projecte presentat, haja d’assumir.
Article 17. Obligació i condicions de tanca.
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1. Tota obra de construcció que es realitze en el Terme Municipal de Chilches/Xilxes haurà
de disposar d’una tanca perimetral d’altura, material i estructura suficient per a evitar el
pas a la mateixa a persones alienes a ella, d’acord amb les característiques legalment
establides.
2. També haurà de complir les degudes condicions de seguretat i ornament; corresponent la
seua instal·lació, conservació i manteniment al particular o empresa titular de la llicència
d’obra.
Article 18. Règim de concessió d’autorització.
Per a l’obtenció d’autorització per a la col·locació de tanca haurà d’acompanyar-se a la sol·licitud
un pla de planta a escala adequada segons l’entitat de l’obra a realitzar, de l’estat actual i
delimitació de la zona objecte del tanca, amb indicació de la superfície que es vaja a ocupar i
detalls detallats de les característiques de la tanca (secció, materials, etc.); sent necessari per a la
concessió de la dita autorització l’informe favorable dels Servicis Tècnics Municipals, en el que es
determinarà les dimensions en planta que podrà ocupar. (VEURE ANNEX I).
Article 19. Mitjans per a evitar la caiguda d’objectes.
Les obres de construcció limítrofs o pròximes a la via pública o lloc habitat hauran de disposar de
xarxes d’arreplega d’objectes degudament homologades i agarrades a lloc fix, així com també de
tots els sistemes de prevenció de caiguda d’objectes que legalment siguen exigibles.
Article 20. Condicions de tanca.
La porta o portes de què disposen els tanques s’obriran cap a l’interior i hauran de tancar-se en
quant s’abandonen els treballs, quedant prohibit ocupar la via pública amb materials destinats a
finques en construcció o reforma fora de la tanca. No obstant això, quan per estretor del carrer o
per altres circumstàncies no es puga col·locar el tanca en les condicions descrites amb la capacitat
suficient per a l’emmagatzemament de materials, l’Ajuntament, amb caràcter excepcional, podrà
autoritzar que el mateix isca a la calçada en determinades condicions.
Article 21. Il·luminació.
En les obres que s’executen en la via pública o espais tocant a ella, es col·locarà el suficient
nombre de llums per a advertir el públic del perill o obstacle que existisca, havent de romandre
les dites llums enceses des del fosquejar fins a l’alba.
SECCIÓ TERCERA: BASTIDES.

Article 22. Règim de concessió d’autoritzacions.
La instal·lació de bastides de qualsevol classe que afecten la via pública està subjecta a la
concessió de amb l’autorització prèvia municipal, per a l’obtenció de la qual s’acompanyarà a la
sol·licitud la corresponent documentació gràfica en què es reflectisca la disposició, altres detalls
del mateix certificat de la seua correcta instal·lació, emés per tècnic competent. Requerirà també
l’informe favorable dels Servicis Tècnics Municipals respecte d’això. (VEURE ANNEX II).
Article 23. Responsabilitat i condicions de col·locació.
1. La dita construcció, siga quin siga el tipus de bastida, es farà sota la responsabilitat del
director d’obra o encarregat de la mateixa, qui obligarà a complir totes les condicions
legalment establides.
2. En tot cas, els bastides no impediran el lliure trànsit per la via pública de vehicles de
servicis com ara els d’arreplega de fems, neteja vial, vehicles prioritaris, etc.
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3. Quan els bastides se situen sobre zones de pas de vianants o vehicles, estos quedaran en
tot cas expedits al pas públic, i hauran d’estar construïts de manera que es protegisca este
pas, formant túnels estructurats de tal manera que queden prou protegits a este efecte.
SECCIÓ QUARTA: MÀQUINES, FERRAMENTES I MATERIALS.

Article 24. Règim de concessió d’autorització.
L’ocupació de la via pública amb màquines, ferramentes, útils o altres instruments, així com amb
qualsevol classe d’objectes i materials de construcció estarà subjecta a la concessió de amb
l’autorització prèvia municipal, per a l’obtenció de la qual s’acompanyarà a la sol·licitud la
corresponent documentació gràfica en què es reflectisca la disposició i la resta de detalls dels
mateixos. (VEURE ANNEX I).
Article 25. Prohibició de deposició directa de materials en la via pública.
Aquells materials de construcció, com ara ciments, arena, grava, mescles o semblants, quan es
troben fora del recinte limitat de l’obra podran situar-se únicament en la via pública sempre que
es troben convenientment arreplegats en contenidors destinats a este efecte o degudament
envasaments i autoritzats.
Article 26. Condicions de seguretat i ornament i restricció temporal d’esta ocupació.
Tots els elements esmentats en este capítol i els espais per ells ocupats oferiran les degudes
condicions de seguretat i ornament i seran col·locats en tot cas de manera que no entorpisquen el
trànsit públic. Així mateix, no podran romandre en sòl públic des de les catorze hores dels
dissabtes, o des de les vint hores de les vespres dels dies festius, fins a les huit hores dels dilluns o
dies següents a festius, havent de procedir-se a la seua retirada per part del titular de l’autorització
amb la deguda antelació, excepte autorització expressa per raons justificades.
Article 27. Enllumenat.
Qualsevol dels elements referits que per necessitat degudament justificada hagueren de romandre
durant la nit en la zona de circulació de la via pública, hauran de ser senyalitzats pels seus
propietaris, enllumenant-los convenientment.
SECCIÓ QUINTA: AMORTIGUACIÓN DE L’EFECTE VISUAL.

Article 28. Obligació de col·locar cobertes opaques.
En totes les obres de construcció que es realitzen en el Terme Municipal de Chilches/Xilxes
podrà exigir-se, en funció de l’interés públic, la col·locació de cobertes de material opac que
cobrisquen la totalitat de l’edificació i amortisca així l’efecte visual.

Capítol IV - Alteracions del trànsit
Article 29. Talls de trànsit.
1. No es podrà produir el tall de trànsit d’una via pública amb ocasió la realització d’una obra de
construcció sense l’autorització prèvia de l’Ajuntament. (VEURE ANNEX III).
2. En els supòsits en què s’autoritze el tall de trànsit d’una via, este haurà de ser comunicat a la
Policia Local amb una antelació mínima de 48 hores, a l’efecte d’habilitar les mesures necessàries
per a la desviació del trànsit.

Article 30. Caravanes de vehicles.
En aquells casos en què, pel tipus de material, maquinària o altres elements de l’obra que es
transport, els vehicles que els porten hagen de realitzar una tasca consecutiva de descàrrega,
9
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succeint-se en esta labor i, per tant, romanent els vehicles següents a l’espera, esta no es realitzarà
en la mateixa via d’accés a l’obra de construcció si això suposa l’alteració del trànsit. En estos
supòsits es designarà per la Policia Local un lloc d’espera per a estos vehicles, acudint únicament
al lloc de descàrrega quan, segons es desenrotllen estes labors, això no supose una greu alteració
del trànsit.
Article 31. Transports especials.
En els supòsits en què, per les grans dimensions de l’objecte transportat, el material objecte de
transport o una altra circumstància, el seu pas pel Municipi requerisca l’adopció de mesures de
seguretat, senyalització, acompanyament o altres, este pas haurà de ser comunicat prèviament a la
Policia Local, perquè esta fixe el dia, hora, ruta i mesures de seguretat que hagen d’adoptar-se.
Article 32. Horari de càrrega i descàrrega.
1. Les operacions de càrrega i descàrrega de maquinària, materials, etc per a les obres de
construcció, podran ser limitades per l’Autoritat Municipal quant a l’horari atenent a les
circumstàncies del cas com ara el lloc, l’època de l’any o altres que puguen accentuar els
inconvenients d’eixe tipus d’activitats.
2. En tot cas, quan es realitze qualsevol activitat haurà de ser comunicada a la Policia Local
amb l’antelació mínima de 48 hores.

Títol III - Control de residus i emissions
Capítol I - Control de residus
Article 33. Obligació de neteja i retirada de residus.
1. Totes les activitats que puguen ocasionar brutícia en la via pública, siga quin siga el lloc en
què es desenrotllen i sense perjuí de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguen
necessàries, exigixen de la seua titular l’obligació d’adoptar les mesures adequades per a
evitar esta brutícia, així com també la de netejar la part de la via pública i els seus elements
estructurals que hagen resultat afectats i la de retirar els materials residuals resultants,
depositant-los a abocador legalment autoritzat, si són inerts, o donant-los el destí
corresponent, d’acord amb la legislació vigent, si no ho són.
2. L’Autoritat Municipal, amb referència al número anterior, podrà exigir en tot moment les
accions de neteja, retirada i depòsit corresponents, o efectuar-les subsidiàriament a càrrec
dels infractors.
Article 34. Obligatorietat de la utilització de mitjans de contenció per al material d’obra.
1. Com a mesura preventiva, les persones que realitzen obres de construcció deuran, dins
del recinte de l’obra, col·locar elements de protecció al voltant de les runes, terres i
elements sobrants de l’obra, de manera que s’impedisca la seua dispersió fora de la zona
de treball.
2. Quan les obres es realitzen en la via pública o en zones immediates a esta, s’haurà
d’instal·lar els corresponents elements de protecció, així com també tubs per a la càrrega i
descàrrega de materials i runes, que hauran de reunir les condicions necessàries per a
impedir embrutar la via pública i evitar danys a les persones i les coses.
Article 35. Prohibició de deposició directa de residus en la via pública i el seu abocament
incontrolat.
1. Es prohibix l’abandó o deposició de qualsevol material residual directament en la via
pública, o el seu abocament en qualsevol dels seus elements: clots d’arbres, séquies,
marges, albellons o altres, excepte autorització expressa.
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2. Els residus s’hauran de depositar en tot cas en la via pública per mitjà d’elements de
contenció autoritzats per l’Ajuntament, d’acord amb el que disposa la present Ordenança
sobre la col·locació de contenidors en la via pública o d’acord amb allò que s’ha estipulat
en l’ordenança Municipal de Gestió dels Residus Inerts de la Construcció.
Article 36. Obligació de neteja en les operacions de càrrega i descàrrega.
1. Finalitzades les operacions de càrrega i descàrrega o eixida i entrada en les obres de
qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia en la via pública, el titular de la llicència
d’obra procedirà a ordenar la neteja de la via pública, dels elements que hagen sigut
embrutats i procediran a la retirada dels materials descarregats.
2. Els vehicles que isquen del recinte de l’obra hauran de netejar-se per mitjà d’aigua a
pressió, per a evitar la propagació de fang o altres substàncies en la via pública.
3. La responsabilitat per l’incompliment d’esta disposició, així com pels danys que poguera
per això ocasionar-se, recaurà sobre el titular de la llicència d’obres.
Article 37. Condicions de neteja en el transport de runes i materials d’obra.
1. Els vehicles que transporten runes, terres i la resta de materials susceptibles de produir
brutícia, dins del terme municipal de Chilches/Xilxes, hauran de cobrir estos materials
amb lones de material resistent i prou agarrades al vehicle.
2. També hauran d’humitejar prou els materials esmentats abans d’iniciar-se el seu transport.
3. La responsabilitat per l’incompliment d’esta disposició, així com pels danys que poguera
per això ocasionar-se, recaurà sobre el conductor del vehicle i subsidiàriament sobre el
titular de l’autorització de transport del mateix.
Article 38. Condicions de neteja en el transport de formigó.
1. Es prohibix el transport de formigó en vehicle formigonera sense portar tancada la boca
de descàrrega amb un dispositiu que impedisca la descàrrega del formigó en la via pública.
2. Es prohibix la neteja de les formigoneres en la via pública; així com també el de carretons,
cubetes i la resta d’elements per a la seua contenció.
3. La responsabilitat, per l’incompliment d’esta disposició, recaurà sobre el titular de
l’autorització de transport i el conductor, ambdós estaran obligats a la retirada del formigó
abocament, la neteja de la via pública afectada i la reparació dels danys causats, sense
perjuí de les sancions que corresponguen.
Article 39. Obligació d’abocament de runes a abocador degudament autoritzat.
1. En tot cas i amb caràcter imperatiu l’abocament de runes es realitzarà a abocadors
degudament autoritzats. A este efecte, al sol·licitar la Llicència d’Obra generadora de tals
residus haurà d’assumir-se formalment este compromís, d’acord amb el que establix
l’ordenança Municipal de Gestió dels Residus Inerts de la Construcció.
2. L’Autoritat Municipal competent, quan així ho requerisca les necessitats de protecció del
medi ambient i de regeneració de determinades zones del Municipi, podrà disposar
l’obligatorietat d’abocament en els llocs que designe, durant el període de temps que
estime necessari.
Article 40. Prohibició de busca i selecció en els contenidors de residus sitis en la via pública.

11

OG05 Ordenança GeneralReguladorade lesMesuresde Protecciói Seguretaten lesObres de Construcció

1. Es prohibix la busca i selecció dels materials residuals albergats en els contenidors sitis en
la via pública per a l’arreplega de runes, arenes, mobles, vidres, paper, o altres, a l’espera
de ser retirats pels servicis corresponents.
2. Si esta busca i selecció produïx brutícia en la via pública, s’aplicarà el que disposa l’article
trenta-tres.
Article 41. Abocaments prohibits.
Es prohibix realitzar en la via pública les activitats següents:
1. Buidar, depositar o tirar qualsevol classe de material en la calçada o voreres, forats, solars
sense edificar o xarxa de clavegueram; amb l’excepció que existisca autorització especial o
que, pel seu caràcter d’urgència, ho ordene l’Autoritat Municipal competent.
2. Abocar aigua bruta sobre la calçada, voreres, forats o solars sense edificar.
3. Tirar qualsevol classe de producte industrial, líquid, sòlid o solidificable, que per la seua
naturalesa puga produir danys en el paviment o afectar la integritat i seguretat de les
persones i les instal·lacions municipals de sanejament, clavegueram i depuració.
4. Les altres accions que es determinen en la corresponent Ordenança del Servici Publique
d’Abastiment i Sanejament d’Aigües.
Article 42. Condicions de col·locació de material en la via pública.
En tots els casos en què s’autoritze la col·locació en la via pública de ciments, formigó o un altre
material semblant, este no es farà directament sobre la vorera o calçada sinó que haurà de
col·locar-se planxes de polietilè o material semblant que evite possibles danys.

Capítol II - Emissions sonores
Article 43. Horari de treball i límits de sonoritat.
1. Les obres de construcció no podran realitzar-se fora de la franja horària prevista en l’Art.
3r per als dies laborables, ni tampoc en els dies festius. Els equips empleats no podran
originar a cinc metres de distància nivells sonors superiors a 90 db.
2. S’exceptua de la prohibició anterior dels treballs nocturns, les obres urgents o per raó de
necessitat o perill i aquelles que pels seus inconvenients no puguen executar-se durant el
dia.
3. En els supòsits de l’apartat anterior, els treballs haurà d’autoritzar-los expressament
l’Ajuntament, que determinarà els límits temporals i sonors que hauran de complir.
4. En aquelles obres de construcció en què puga realitzar-se diverses activitats, aquelles que
produïsquen majors nivells sonors, es realitzaran entre les deu hores i les vint hores,
haguda consideració de la proximitat d’edificacions residencials, hoteleres, hospitalàries,
etc.
Article 44. Horari de càrrega i descàrrega.
1. Es prohibix terminantment la càrrega i descàrrega de material de construcció, maquinàries
i la resta d’elements de les obres de construcció entre les vint-i-dos hores i les huit hores.
2. En la resta de la jornada, esta activitat es realitzarà amb la màxima atenció per a
minimitzar les molèsties, reduint-les a les estrictament necessàries. I d’acord amb el que
establix l’Ordenança Municipal de Circulació.

Capítol III - Emissions de gasos, pols, vapors, fums i altres
Article 45. Obligatorietat del control d’emissions.
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Els llocs on es realitzen activitats que generen gasos, vapors, fums, pols o altres emissions
anàlogues, estaran convenientment preparats, de tal manera que les concentracions màximes
d’estos despreniments no superen les xifres que figuren en l’annex II del Reglament d’activitats
molestes, Insalubres, nocives i perilloses.
Article 46. Obligació de neteja i desenrunament per a evitar emissions de pols.
1. Els llocs on s’exercisquen activitats susceptibles de produir o desprendre pols hauran de
mantindre’s en condicions de constant neteja i es desenrunaran amb la necessària
freqüència les parts exposades a la deposició de pols, prèvia humidificació amb aigua o
amb escampament d’altres substàncies higroscòpiques.
2. En totes les activitats que originen pols, es prendran les mesures necessàries per a reduir
la seua dispersió al mínim possible.

Títol IV - Règim Disciplinari
Article 47. Infraccions i sancions.
1. Les infraccions de les normes d’esta Ordenança seran sancionades per l’Alcaldia amb una
multa, dins dels límits ressenyats en els articles següents, sense perjuí de l’aplicació de les
corresponents mesures executòries previstes en la present Ordenança.
2. Seran sancionats per infraccions a allò que s’ha estipulat en la present Ordenança el
promotor, l’empresari i/o el tècnic responsable de la coordinació de seguretat i salut de
l’obra, com a conseqüència de les quals siga necessari executar alguna de les actuacions
regulades en esta Ordenança, així com els altres responsables assenyalats en la mateixa.
3. Independentment de la imposició de sancions als responsables, prèvia tramitació del
corresponent procediment sancionador, subsistirà l’obligació de rescabalament de danys a
càrrec dels que siguen declarats responsables.
Article 48. Classificació de les infraccions.
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
2. Es consideren infraccions lleus:
a) Incompliment del deure de senyalització de l’obra.
b) No cobrir el material transportat amb una lona o no humitejar-lo.
c) La busca selectiva de residus en els contenidors sitis en la via pública.
d) Infringir allò que s’ha preceptuat en els articles 41 i 42 de la present Ordenança.
e) No complir l’obligació de coberta de l’obra amb tela opaca o altres condicions
d’ornament exigides en la presenta Ordenança.
f) El deteriorament dels paviments i la resta d’elements estructurals del municipi
produïts pel maneig dels elements de contenció.
g) No procedir a la neteja immediata del tram de la via afectada, en el cas que la via
pública s’embrutara a conseqüència del depòsit de residus en els contenidors i de les
operacions de càrrega i descàrrega, transport, neteja de maquinària i la resta
d’activitats referides en la present Ordenança.
h) No retirar els elements de contenció de conformitat amb el que establix esta
Ordenança.
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i) No complir les determinacions referents a l’emplaçament, forma de col·locació,
identificació i la resta de condicions dels elements de contenció assenyalats en la
present Ordenança.
j) Falta de notificació a la Policia Local de talls de trànsit, caravanes de vehicles,
transports especials i la resta d’alteracions del trànsit degudament autoritzades.
k) Qualsevol acció o omissió que no resulte tipificada com a infracció greu o molt greu
en esta Ordenança.
3. Es consideren infraccions greus:
a) Realitzar l’abocament de residus o deposició de material directament a la via pública
sense utilitzar elements de contenció autoritzats per l’Ajuntament.
b) Efectuar el transport de residus sense complir els requisits necessitats en esta
Ordenança.
c) Falta d’autorització de l’Autoritat Municipal de transports especials que discórreguen
pel terme municipal.
d) La reiteració en les faltes lleus.
e) L’incompliment de les disposicions contingudes en la present Ordenança en relació
amb els horaris de treball, càrrega i descàrrega o altres activitats susceptibles de
produir increments en els nivells sonors en les propietats veïnes; així com també el de
les relatives a emissions de pols, fums, vapors, gasos, etc.
f) Ocupació parcial de la via pública o el tall parcial del trànsit no autoritzats.
4. Es consideren infraccions molt greus:
a) L’obstrucció activa o passiva de l’activitat de control i inspectora de l’Administració,
no facilitant als organismes municipals competents quanta informació li siga
sol·licitada en relació amb les actuacions emparades per les respectives llicències.
b) L’incompliment de les determinacions relatives a les característiques tècniques del
tanca, il·luminació, bastimentada, xarxes d’arreplega d’objectes, col·locació de
màquines, ferramentes i materials, i altres altres mesures de seguretat contingudes en
les Seccions segona, tercera i quarta del Capítol tercer del Títol segon.
c) Incompliment de l’obligació d’abocar runes en les zones determinades per l’Autoritat
Municipal, segons el que disposa l’article 39 de la present Ordenança, així com també
la de seguir els tràmits que, quant al depòsit i retirada d’altres substàncies sòlides,
líquides o gasoses, es determinen en les Ordenances Municipals.
d) Els talls totals de trànsit en la via pública sense autoritzar.
e) La reincidència en les faltes greus.
Article 49. Sancions.
1. Sense perjuí d’exigir, quan procedisca, la corresponent responsabilitat civil o penal, així
com la preferent aplicació del règim sancionador que arreplegue la legislació sectorial, les
infraccions als preceptes d’esta Ordenança, a més de donar lloc a les conseqüències que
s’arrepleguen en la present Ordenança, seran sancionades de la forma següent:
a) Les lleus, amb multes de 100’00 € a 500’00 €.
b) Les greus, amb multes de 500’01 € a 2.000’00 €.
c) Les molt greus, amb multes de 2.000’01 € a 6.000’00 €.
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2. Per a graduar la quantia de la sanció es tindrà en compte la naturalesa de la infracció, la
gravetat del dany produït, la intencionalitat, la reincidència i la resta de circumstàncies
concurrents.
Article 50. Multes coercitives.
Per a aconseguir l’efectivitat de les obligacions contingudes en la present Ordenança,
l’incompliment reiterat de les disposicions contingudes en ella podrà comportar, a més de la
imposició de les sancions referides en l’article anterior, de conformitat amb l’Art. 99 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, la imposició de multes coercitives en la mateixa quantia que la
imposada per l’incompliment originari; i reiterant-se esta imposició pel transcurs de cada període
de temps igual al termini donat per al seu compliment sense que este s’haguera realitzat. Tot això,
sense perjuí que l’Ajuntament puga, per a garantir l’execució dels seus actes, optar per la
utilització de qualsevol altre dels mitjans d’execució forçosa previstos en la dita disposició legal.

Disposicions Addicionals
Primera. Tota autorització concedida per l’Ajuntament en relació a la via pública haurà
d’entendre’s en precari, de tal forma que no es genera cap dret a favor de l’autoritzat, podent ser
suspesa o cancel·lada en qualsevol moment per l’Autoritat Municipal competent.
Segona. El titular de l’obra de construcció haurà de reposar tots els servicis urbanístics,
paviments i infraestructures que resulten danyats com a conseqüència de les obres en els terminis
que, en cada cas, assenyalen els Servicis Tècnics Municipals.
A estos efectes, l’Ajuntament podrà requerir la contractació d’una pòlissa d’assegurança que
cobrisca estos possibles danys i la quantia de la qual es determinarà atenent a l’entitat de l’obra i la
resta de circumstàncies.

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 després de la publicació,
en el Butlletí Oficial de la província, del seu text definitivament aprovat.
La present Ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 30 de
desembre de 2004 i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló núm.
36, de 24 de març de 2005.
Chilches/Xilxes, a 1 d’abril de 2005.
L’ALCALDE,
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NÚM. Exp.
LLICÈNCIA
Obra

ANNEX I.
Sol·licitud d’ocupació de via pública
El senyor/Senyora:

Empresa Constructora:

NOM I COGNOMS

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

EN REPRESENTACIÓ DE:

DOMICILI

DOMICILI

CODI POSTAL

MUNICIPI

CODI POSTAL

MUNICIPI

PROVÍNCIA

DNI – NIF

PROVÍNCIA

DNI – NIF

TELÈFON

FAX

TELÈFON

FAX

EXPOSA,
Núm.
Expediente

Que desitja realitzar l’acte següent:
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:

EMPLAÇAMENT

Per a la qual cosa es fa necessària l’ocupació de la via pública per a la col·locació de material, runes i la
resta d’elements de l’obra, segons les necessitats que, a continuació es detallen:
Superfície:
Duració de l’ocupació:
S’adjunta croquis indicatiu de la zona a ocupar:
S’adjunta aval d’ocupació de via pública:
Col·locació de contenidor
Col·locació de tanca i il·luminació
Col·locació de maquinària, ferramentes i la resta de materials

M2s
dies
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

Per tot quant antecedix, SOL·LICITE d’eixa Administració LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA, assumint el compromís de:
1.

Sol·licitar l’autorització prèvia de l’Ajuntament per a la col·locació, si és el cas, de bastides, així com
dels talls de trànsit necessaris i derivats de l’execució de les obres.

2.

Mantindre en bon estat el contenidor, amb les condicions mínimes exigibles quant a estanquïtat i
ornament, així com la de la pintura reflectora adherida per a la seua deguda senyalització i de portar
imprés, en lloc visible, el nom o raó social de l’empresa titular del mateix, junt amb un número de
telèfon per a la seua immediata localització i el número d’identificació del contenidor i retirar-ho,
una vegada replets o finalitzada l’obra, dins del termini de vint-i-quatre hores.

3.

Depositar els abocaments inerts a abocador legalment autoritzat, donant a la resta de residus el destí
determinat en la legislació vigent, acreditant el compliment d’estos extrems al finalitzar l’obra.
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4.

Complir als altres requisits establits en l’Ordenança Municipal de Mesures de Protecció i Seguretat
per a Tercers i Control de Residus i Emissions en les Obres de Construcció.

S’adjunta a la present:
Fotocòpia del cens del gestor de residus en el Registre habilitat respecte d’això per la
legislació vigent.
Justificant per a la total identificació de l’empresa o persona física peticionària de la
col·locació del contenidor.
Fotocòpia de la pòlissa d’assegurança, degudament actualitzada, que responga de qualsevol
classe de danys i perjuís que s’ocasionen en la via pública per la col·locació del contenidor.
Croquis justificatiu de l’emplaçament del contenidor.
A Chilches/Xilxes, a ____________ de ___________________________________ de ___________.

EL PROMOTOR

EL PRODUCTOR DE RESIDUS
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NÚM. Exp.
LLICÈNCIA
OCUPACIÓ

ANNEX II.
Autorització prèvia per a instal·lació de bastides.
El senyor/Senyora:

Empresa Constructora (productor de residus):

NOM I COGNOMS

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

EN REPRESENTACIÓ DE:

DOMICILI

DOMICILI

CODI POSTAL

MUNICIPI

CODI POSTAL

MUNICIPI

PROVÍNCIA

DNI – NIF

PROVÍNCIA

DNI – NIF

TELÈFON

FAX

TELÈFON

FAX

EXPOSA, que havent obtingut la preceptiva Llicència d’ocupació de Via Pública, amb el número
d’expedient ressenyat al marge i fent-se necessària la instal·lació d’un bastida.
S’adjunta a la present:
Pla a escala de l’estat actual i delimitació de la zona objecte de tanca, reflectint la disposició i
la resta de detalls per a la instal·lació del mateix.
Certificat, emés per tècnic competent, relatiu a l’adequada instal·lació del bastida.
SOL·LICITA d’eixa Administració AUTORITZACIÓ per a la instal·lació del bastida, assumint el
compromís de:
1.

El bastida no impedirà el lliure trànsit per la via pública de vehicles de servicis com ara els
d’arreplega de fems, neteja vial, vehicles prioritaris, etc.

2.

En el cas que el bastida se situe sobre zones de pas de vianants o vehicles, quedarà en tot cas
expedits al pas públic i estarà construït de manera que es protegisca este pas, formant túnels
estructurats de tal manera que quede prou protegit a este efecte.

A Chilches/Xilxes, a ____________ de ___________________________________ de ___________.
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LLICÈNCIA
OCUPACIÓ

Autorització prèvia per a l’alteració del trànsit.
El senyor/Senyora:

Empresa Constructora (productor de residus):

NOM I COGNOMS

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL

EN REPRESENTACIÓ DE:

DOMICILI

DOMICILI

CODI POSTAL

MUNICIPI

CODI POSTAL

MUNICIPI

PROVÍNCIA

DNI – NIF

PROVÍNCIA

DNI – NIF

TELÈFON

FAX

TELÈFON

FAX

EXPOSA, que havent obtingut la preceptiva Llicència d’ocupació de Via Pública, amb el número
d’expedient ressenyat al marge i fent-se necessari procedir al tall de trànsit per a donar servici a l’obra,
durant un període d’HORES.
S’adjunta a la present:
Pla a escala de l’estat actual i proposta de desviació del mateix.
SOL·LICITA d’eixa Administració AUTORITZACIÓ per al tall provisional de trànsit, assumint el
compromís de:
1.

CARAVANES DE VEHICLES: En aquells casos en què, pel tipus de material, maquinària o altres
elements de l’obra que es transporte, els vehicles que els porten hagen de realitzar una tasca
consecutiva de descàrrega, la seua espera es realitzarà en el lloc designat per la Policia Local, acudint
al lloc de descàrrega quan, segons es desenrotllen estes labors, això no supose una greu alteració del
trànsit.

2.

Transports ESPECIALS: En els supòsits en què, per les grans dimensions de l’objecte transportat,
el material objecte de transport o una altra circumstància, el seu pas pel Municipi requerisca
l’adopció de mesures de seguretat, senyalització, acompanyament o altres, serà comunicat
prèviament i novament a la Policia Local, qui es designarà el dia, hora, ruta i mesures de seguretat
que haurà d’adoptar-se.

3.

HORARI DE CÀRREGA I DESCÀRREGA: QUALSEVOL nova activitat de càrrega i descàrrega
serà comunicada a la Policia Local amb l’antelació mínima de 48 hores

A Chilches/Xilxes, a ____________ de ___________________________________ de ___________.

A Chilches/Xilxes, a 1 d'abril de 2005. L'ALCALDE,
DILIGÈNCIA.- La present Ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària de data 30 de desembre de 2004 i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la
Província de Castelló núm. 36, de 24 de març de 2005. A Chilches/Xilxes, a 1 d’abril de 2005.
EL SECRETARI,
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