NORMA TÈCNICA
REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓ I EL FUNCIONAMENT DELS ECOPARCS
La instal·lacióó definida cóm a ecóparc hauraà de cómplir les cóndicións que s'especifiquen
en aquesta nórma teà cnica.
1. DEFINICIÓ
L'ecóparc eó s una instal·lacióó municipal tancada i vigilada, destinada a la recepcióó i
emmagatzematge tempóral i separat d'aquells residus urbans que nó sóó n óbjecte de
recóllida en vórera, amb la finalitat de facilitar-ne i garantir-ne una adequada gestióó .
Sóó n usuaris dels ecóparcs els particulars, aixíó cóm les persónes fíósiques ó juríódiques
titulars de cómerçós, óficines i/ó serveis en l'aà mbit territórial al fet que dóne servei
l'ecóparc.
Aquest tipus d'instal·lacióó ha de servir cóm a equipament d'educacióó ambiental, amb
l'óbjectiu d'infórmar i sensibilitzar els usuaris sóbre els beneficis ambientals d'una
córrecta segregacióó dels residus.
1.1. CARÀCTER DE LA NORMA
El present Annex a la Revisióó i Actualitzacióó del Pla integral de Residus de la Cómunitat
Valenciana (PIRCVA) desenvólupa el cóntingut de la Norma Tècnica reguladora de la
implantació i el funcionament dels ecoparcs, el caraà cter dels quals seraà vinculant pel
que fa uó nicament a les especificacións recóllides en els apartats seguü ents:
3.1 Planificacióó urbaníóstica
3.2 Criteris d'ubicacióó
3.3 Tipus d'ecóparcs
3.4 Ecóparcs necessaris
3.5 Prójecte de cónstruccióó

1.2. ANTECEDENTS
La Cómunitat Valenciaà cómpta des de 1997 amb un Pla Integral de Residus (d'ara
endavant PIR97), apróvat per Decret 317/1997, de 24 de desembre, del Cónsell, i
módificat pel Decret 32/1999, de 2 de març, del Cónsell.
Mitjançant el Decret 81/2013, de 21 de juny, del Cónsell, d'apróvacióó definitiva del Pla
Integral de Residu de la Cómunitat Valenciana (PIRCV), es va realitzar la revisióó i
actualitzacióó del PIR97, i es va incórpórar cóm a dócument d'órdenacióó la nórma teà cnica
de reguladóra de la implantacióó i funciónament dels ecóparcs.
En els dócuments d'órdenacióó dels Plans Zónals de residus desenvólupats i apróvats
d'acórd amb el PIR97, es própósava la instal·lacióó d'ecóparcs per a la recóllida dels residus
perillósós d'órigen dómiciliari, aixíó cóm dels residus vóluminósós, residus d'aparells
eleà ctrics i electróà nics (RAEE) próvinents de llars particulars, residus verds, residus de
cónstruccióó i demólicióó (RCD) d'óbra menór i altres residus nó perillósós (vidre, plaà stic,
paper-cartóó , metalls, teà xtils, ...), i s'establia cóm a criteri de lócalitzacióó un ecóparc per
municipi.
Amb la revisióó del Pla Integral de Residus de la Cómunitat Valenciana es van establir
criteris per a definir les instal·lacións identificades cóm ecóparcs, la seua titularitat,
póssibles ubicacións, residus admissibles, les caracteríóstiques cónstructives i les nórmes
d'uó s i gestióó .
Dónades les discrepaà ncies sórgides en la interpretacióó d'algunes de les prescripcións de
l'anteriór nórma teà cnica reguladóra de la implantacióó i funciónament dels ecóparcs del
PIRCV, es própósen en la present revisióó millóres derivades de la nóva nórmativa
apróvada, entre les quals cal citar la Llei 22/2011, de residus i sóà ls cóntaminats; el Reialdecret 110/2015, de 20 de febrer, sóbre residus d'aparells eleà ctrics i electróà nics; i el Pla
Estatal Marc de Gestióó de Residus 2016-2022.

1.3. RÈGIM LEGAL
La cónstruccióó , ampliacióó ó módificacióó de les instal·lacións de l'ecóparc queda sótmesa a
lliceà ncia ambiental1 i d'óbertura, aixíó cóm lliceà ncia d'edificacióó a atórgar per l'Ajuntament
ó entitat lócal.
La titularitat de la instal·lacióó seraà sempre de l'entitat lócal ó del Cónsórci córrespónent,
en ser el servei prestat puó blic i de titularitat municipal 2.
1

Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat de Prevenció, Qualitat, i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat

Valenciana.
2

Article 5 de la Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana; Llei 22/2011, de 28 de juliol,

de residus i sòls contaminats; i Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.

L'Administracióó Puó blica titular de l'ecóparc (Ajuntament, Cónsórci ó altres fórmes
d'agrupacióó lócal) pódraà realitzar les activitats de gestióó de residus dómeà stics i
assimilables, beó directament ó mitjançant qualsevól altra fórma de gestióó prevista en la
legislacióó sóbre reà gim lócal.
Les óperacións de gestióó de residus que es realitzen en els ecóparcs hauran d'estar
autóritzades per la cónselleria cómpetent en medi ambient, cónfórme a la nórmativa de
residus.
Pel fet que en aquestes instal·lacións es realitzen óperacións de gestióó de residus
perillósós, queden subjectes a la preà via fórmalitzacióó d'una assegurança de respónsabilitat
civil, que garantisca la cóbertura de respónsabilitats derivades dels póssibles danys
causats a terceres persónes, a les seues cóses ó el medi ambient, en la quantia que es
determine en la córrespónent autóritzacióó . En el cas de gestióó indirecta, l'assegurança de
respónsabilitat civil estaraà subscrita per l'empresa explótadóra.
Cada ecóparc hauraà de dispósar d'un Reglament Intern d'ÚÚ s i Gestióó , basat en les
especificacións cóntingudes en aquesta nórma teà cnica.
El titular de la instal·lacióó hauraà d'emplenar, abans de l'1 de març de cada any, una
memóà ria anual, amb el resum de les activitats realitzades l'any anteriór, que seraà
presentada davant l'óà rgan cómpetent en mateà ria de residus. En aquesta memóà ria hauran
de distingir-se els diferents óríógens dels residus recóllits.

2. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ
La present nórma teà cnica s'ha elabórat per a la nórmalitzacióó dels ecóparcs de nóva
cónstruccióó i per als ja existents, per la qual cósa resulta d'aplicacióó per a tóts els ecóparcs
de la Cómunitat Valenciana.
Les instal·lacións preexistents hauran d'adaptar-se a les seues determinacións en el
termini maà xim de dós anys. Excepciónalment es pódraà autóritzar l'ampliacióó d'aquest
termini, a fi de nó interrómpre el servei de recóllida selectiva de residus dómeà stics i
assimilables, sempre que nó es danye el medi ambient ni es póse en perill la salut de les
persónes.

3. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS
3.1. PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA
L'ecóparc ha de ser cónsiderat un equipament puó blic d'infraestructura-servei urbaà (IS)
pertanyent a la xarxa primaà ria i, a aquest efecte, els instruments de planificacióó
urbaníóstica establiran les reserves de sóà l amb destinacióó dótaciónal, necessaà ries per a la
seua implantacióó .

3.2. CRITERIS D'UBICACIÓ
3.2.1. Respecte a la qualificació del sòl
L'ecóparc se situaraà preferentment en sóà l urbaà , i si aixóà nó fóó ra póssible en sóà l nó
urbanitzable cómuó .
En els casós d'ubicacióó en sóà l nó urbanitzable cómuó , es tindran en cómpte els criteris
seguü ents:
• Respecte a la próximitat de terreny fórestal, es guardaraà la distaà ncia que establisca la
nórmativa vigent en mateà ria d'órdenacióó territórial i fórestal. En l'actualitat aquesta
distaà ncia eó s de 500 metres amb el terreny fórestal 4, llevat que es justifique la
impóssibilitat de respectar aquesta distaà ncia, en aquest cas es pódraà reduir la separacióó
al terreny fórestal preparant i mantenint una zóna de discóntinuíütat, mai inferiór a 25
metres d'amplaà ria, separant la zóna edificada de la fórestal, permanentment lliure de
vegetacióó baixa i arbustiva, i si escau, amb l'estrat arbóri fórtament aclarit i pódat fins a
dós terçós de l'altura tótal de cada peu, aixíó cóm un camíó perimetral de 5 metres
d'amplaà ria5. Aquesta zóna de discóntinuíütat es dissenyaraà cónfórme a la metódólógia
establida pel Pla de Silvicultura Preventiva de la Cómunitat Valenciana. Tót aixóà per a
previndre situacións de risc d'incendi de la massa fórestal.
• Es tindraà en cómpte l'existeà ncia de póus de próveíüment, fónts i altres recursós híódrics
per a evitar riscós de cóntaminacióó , havent de cómplir-se, si escau, les distaà ncies
míónimes establides en la nórmativa vigent. Amb caraà cter general i segóns la nórmativa
actual, s'estableix un períómetre de próteccióó de 300 metres, cómptats des del líómit
exteriór del punt de captacióó , llevat que existisca un períómetre fixat per l'óà rgan
cómpetent ó que estudis detallats justifiquen una distaà ncia diferent de la indicada 6.

4

Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de

desembre, forestal de la Comunitat Valenciana.
5

Decret 36/2007, de 13 d'abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual

es va aprovar el Reglament d'Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.

3.2.2. Respecte a l'accessibilitat
L'ecóparc hauraà de situar-se en zónes de faà cil acceó s per als usuaris, d'acórd amb els
criteris seguü ents:
• Se situaran preferentment en el nucli urbaà ó urbanitzable i si aixóà nó fóra póssible,
s'estimaraà un trajecte maà xim d'uns 15 minuts des d'aquests. La distaà ncia recórreguda en
aquest temps ha d'estar directament relaciónada amb les cóndicións de traà nsit de la
zóna i, per tant, depeà n de la densitat de póblacióó i de la xarxa viaà ria. Es póden aprófitar
lócalitzacións próà ximes a les zónes industrials ó d'óci del municipi, nusós de
cómunicacióó viaà ria ó zónes de pas.
• La instal·lacióó hauraà d'estar ben cómunicada per carretera i en la mesura que siga
póssible es preveuran rutes per als vianants, parada de transpórt puó blic i carril bici.
• Els accessós hauran de dispósar d'una il·luminacióó córrecta, especialment les rutes per
als vianants.
• Els accessós hauran de ser dissenyats i senyalitzats cónvenientment per a evitar
situacións perillóses.

3.3. TIPUS D'ECOPARCS
En atencióó al nómbre d'usuaris pótencials als quals es dirigeix la instal·lacióó , s'estableixen
cinc módels d'ecóparc: tipus A, tipus B, tipus C, tipus D i ecóparc móà bil.

Taula 1. Tipus d'ecóparcs.
ECOPARC
TIPUS A
TIPUS B
TIPUS C
TIPUS D
Mòbil
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POBLACIÓ
POTENCIAL
Fins a 1.000
1.001 – 5.000
5.001- 10.000
Meó s de 10.001
Segóns
necessitats

DISPOSICIÓ
1 cóta
1 cóta
2 cótes
2 cótes
---

SUPERFÍCIE
NOMBRE
(m2)
CONTENIDORS
300-500
4-6
500-1.000
6-8
1.500-3.000
8-10
2.500-5.000
10-15
(Camióó )

---

GRANDÀRIA
CONTENIDORS
9 m3
9/18 m3
18/26 m3
18/26 m3
Segóns gestór

Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat

Valenciana.

3.3.1. Ecoparc tipus A
EÚ s la instal·lacióó meó s senzilla, en la qual tóts els seus elements s'órganitzen al vóltant
d'una esplanada central. Dispósaraà d'una óficina de recepcióó , de 4 a 6 cóntenidórs de 9 m 3,
d'un espai cóbert, amb sistema de recóllida de póssibles vessaments, per a
l'emmagatzematge dels residus perillósós i un altre de diferent per a residus d'aparells
eleà ctrics i electróà nics. La superfíócie apróximada per a aquesta instal·lacióó eó s de 300 – 500
m2.
3.3.2. Ecoparc tipus B
EÚ s una instal·lacióó xicóteta dissenyada a una sóla cóta órganitzada entórn d'una esplanada
central en els marges de la qual es cól·lóquen els elements necessaris descrits en l'apartat
anteriór, peróà amb cóntenidórs de 9/18 m3 de capacitat. La superfíócie estimada per a
aquesta instal·lacióó eó s de 500 - 1000 m2.
3.3.3. Ecoparc tipus C
EÚ s una instal·lacióó de grandaà ria mitjana dissenyada en dues cótes per a facilitar l'apórtacióó
dels residus en els cóntenidórs. El vial de circulacióó es tróba en la cóta superiór i els
diferents cóntenidórs de 18/26 m3 i la resta dels elements en el nivell inferiór. En funcióó
del vólum de residus que es depósiten, la instal·lacióó pót estar dótada d'una baà scula i/ó
una maà quina cómpactadóra. La superfíócie necessaà ria per a aquesta instal·lacióó eó s de 1500
- 2000 m2.
3.3.4. Ecoparc tipus D
EÚ s el módel meó s gran d'ecóparc. S'articula d'una manera similar a l'anteriór, si beó els
cóntenidórs tindran 18/26 m3 de capacitat i es dispósaraà d'un acceó s especíófic per als
camións de transpórt dels residus (caà rrega i descaà rrega), diferenciat del dels vehicles dels
usuaris. La superfíócie estimada per a aquest módel eó s de 2500 - 5000 m 2.
3.3.5. Ecoparc mòbil
Es tracta d'un vehicle de recóllida selectiva de residus que actua en diferents zónes de la
póblacióó amb una periódicitat i un recórregut preestablit. El vehicle vindraà equipat amb
un cóntenidór amb diferents cómpartiments per a la recóllida selectiva dels residus.
Aquest servei hauraà de ser usat preferentment per a recóllir residus vóluminósós i residus
perillósós en zónes urbanes denses i en zónes rurals de baixa densitat de póblacióó .
L'entitat titular de l'ecóparc móà bil hauraà de difóndre adequadament els hóraris i punts de
recóllida per a fómentar la participacióó ciutadana.

Els ecóparcs móà bils es cónsideren un cómplement als ecóparcs fixós, per la qual cósa nó
eximeixen de les necessitats míónimes dels fixós (tipus A, B, C i D)
3.3.5 Àrea d'aportació
Es crea la instal·lacióó denóminada “AÀ rea d'apórtacióó ”, cónsistent en una instal·lacióó fixa
inferiór a 300 m2 (menór superfíócie que el tipus A), per a la gestióó exclusiva de residus nó
perillósós, per part del Cónsórci ó entitat supramunicipal cómpetent, en cas que aquest hó
cónsidere adequat dins del seu prójecte de gestióó d'ecóparcs (i aà rees d'apórtacióó ). A
l'efecte d'autóritzacióó , s'estaraà al que es dispósa per a l'ecóparc tipus A. Aquesta
instal·lacióó requeriraà almenys clós perimetral, pórta d'acceó s, sólera de fórmigóó adequada i
dós cóntenidórs d'un míónim de 15 m 3 cadascun, almenys per a RCD i móbles i estris. A
l'efecte de la seua vigilaà ncia, aquesta pódraà cómpartir-se amb altres unitats similars ó
realitzar-se per l'entitat lócal ón se situe.

3.4. ECOPARCS NECESSARIS
El criteri seguit per a estimar el nómbre d'ecóparcs necessaris a la Cómunitat Valenciana,
tenint en cómpte la póblacióó de dret del municipi i/ó cómarca i la seua dispersióó
geógraà fica ha sigut el seguü ent:
En zónes rurals amb baixa densitat de póblacióó , l'ecóparc se situa en el municipi de majór
póblacióó de cada pla zónal amb una aà rea d'influeà ncia de 5 quilóà metres per a dónar servei
als municipis veíüns. En funcióó del nómbre d'habitants als quals de servei es determinaraà el
nuó meró i tipus d'ecóparc/s a cónstruir. Aquest prócediment s'aplicaraà prógressivament
fins que tóts els nuclis urbans municipals queden inclósós en una aà rea d'influeà ncia i
tinguen assignats almenys un ecóparc. Assóciat a aquest ecóparc i en funcióó de les
caracteríóstiques de la zóna, es pódraà cómplementar el servei amb ecóparc móà bil.
Prócedint d'aquesta manera en la tótalitat del territóri de la Cómunitat Valenciana, s'óbteó
la distribucióó d'ecóparcs fixós seguü ent , per Pla Zónal:
Taula 2. Estimacióó del nómbre d'ecóparcs per aà rea de gestióó .
ÀREA DE
GESTIÓ

Nomenclatura
anterior

TIPUS A

TIPUS B

TIPUS C

TIPUS D

C1

I

15

12

5

5

C2

II, IV, V

20

8

2

7

C3/V1

AG2 III, VIII

6

5

2

4

C3/V1

AG2 III, VIII

3

1

1

ÀREA DE
GESTIÓ

Nomenclatura
anterior

V2

AG1 III, VIII

V3

VI, VII, IX

16

26

1

9

V4

AG1 X, XI, XII

1

9

11

10

V5

AG2 X, XI, XII

13

33

6

5

A1

XV

3

4

4

13

A2

XIV

1

7

1

7

A3

XIII

1

4

5

4

A4

XVI

A5

XVIII

A6

XVII

TIPUS A

TIPUS B

TIPUS C

1

TIPUS D
13

4
1

4

1

6

2

1
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3.5. PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ
L'ecóparc es dissenyaraà cónfórme a criteris de funciónalitat i accessibilitat, preveient
mesures per a facilitar les óperacións de depóà sit de residus i de retirada dels cóntenidórs,
sense óblidar criteris paisatgíóstics i mediambientals que afavórisquen la seua integracióó en
l'entórn.
3.5.1. Senyalització
La ubicacióó de l'ecóparc hauraà d'estar próu senyalitzada en tót el terme municipal i, cóm a
míónim, en tóts els accessós al nucli urbaà del seu municipi d'ubicacióó .
A l'entrada de la instal·lacióó es dispósaran, en llócs ben visibles, un ó diversós cartells
infórmatius que cóntinguen cóm a míónim la infórmacióó seguü ent:
• Nóm de la instal·lacióó .
• Hórari d'óbertura.
• Residus admesós.

• Limitacións quantitatives i qualitatives d'apórtacióó .
• Taxes administratives que pertóquen.
• Entitat respónsable de l'explótacióó de la instal·lacióó .
• Dades de cóntacte (teleà fón, fax, paà gina web, córreu electróà nic, etc.).
Aixíó mateix, la instal·lacióó dispósaraà de la senyalitzacióó interna necessaà ria per a facilitar la
circulacióó dels usuaris i la identificacióó dels residus que es póden depósitar en cadascun
dels cóntenidórs. En el cas dels ecóparcs tipus C i D pódria ser recómanable dispósar en
l'entrada d'un pla guia en el qual cónsten les diferents zónes de cóntenidórs.

3.5.2. Infraestructura i equipaments
• La instal·lacióó dispósaraà d'un tancament perimetral que impedisca l'acceó s fóra dels
hóraris d'óbertura, aixíó cóm de pórtes d'entrada i eixida diferenciades per a vehicles i
vianants.
• Tót el sóà l de la instal·lacióó estaraà pavimentat i impermeabilitzat mitjançant asfalt i
fórmigóó (a excepcióó de les zónes enjardinades).
• La pavimentació hauraà de ser diferenciada en funcióó de l'aà rea a cónsiderar. Aixíó hem de:
−
L'aà rea de recórregut d'usuaris cómptaraà amb un paviment
bituminóó s.
−

L'aà rea de manióbra dels camións cómptaraà amb un paviment de

fórmigóó .
• S'instal·laran els contenidors necessaris en nuó meró i capacitat, segóns el tipus
d'ecóparc i de caracteríóstiques adequades al tipus de residu a depósitar.
• Els vials interiors de circulacióó tindran una amplaà ria míónima de 4 metres amb la
finalitat de fer un uó s aà gil i adequat de la instal·lacióó .
• S'adóptaran les mesures necessaà ries per a facilitar les operacions de depòsit dels
residus en els cóntenidórs.
• Es preveuraà la facilitat de la descàrrega dels residus dins de les caixes ó cóntenidórs,
beó siga limitant la seua altura ó mitjançant platafórmes ó mólls de caà rrega.

• Ha de preveure's una àrea de maniobra per als camións que s'ócupen del transpórt dels
cóntenidórs, prócurant que nó dificulte l'acceó s als particulars.
• Tóts els módels d'instal·lacióó dispósaran dels elements comuns seguü ents:
1.

Úna óficina de recepcióó i, almenys, un lavabó.

2. Ún espai cóbert i ventilat per a emmagatzemar els residus perillósós, amb
sóà l de material impermeable i cubetes de seguretat per a l'emmagatzematge
dels residus líóquids.
3. Ún espai especíófic cóbert per a l'emmagatzematge tempóral dels residus
d'aparells eleà ctrics i electróà nics amb paviment impermeable i amb instal·lacióó
de recóllida de vessaments. Es dispósaraà de gaà bies, cóntenidórs ó altres
sistemes equivalents per a l'emmagatzematge dels RAEE 7
• Es dótaraà a la instal·lacióó d'una xarxa d'aigua per a la neteja i el reg de les zónes
verdes. Si es cónsiderara ópórtuó , pódria instal·lar-se un depóà sit de recóllida d'aigua de
pluja i pósteriórment utilitzar-la cóm a aigua de reg.
• Es dótaraà a la instal·lacióó de l'equipament necessari contra incendis.
• La instal·lacióó es dissenyaraà amb sistema de drenatge per al desguaà s d'aiguü es pluvials.
• S'instal·laran els punts de llum exteriors a una altura maà xima de 3,5 metres i en tót cas
dispósaran d'una pantalla superiór que dirigisca el feix de llum cap avall, amb la finalitat
de minimitzar la cóntaminacióó lumíónica.
• A l'interiór de la instal·lacióó es preveuran zones enjardinades amb espeà cies vegetals
autóà ctónes.
• La instal·lacióó seraà accessible per a tóts els usuaris, especialment per a les persónes amb
móbilitat reduíüda, havent de respectar-se els criteris establits en la nórmativa sectórial
que resulte d'aplicacióó . A tal fi, el prójecte teà cnic de la instal·lacióó incórpóraraà un estudi
de móbilitat en el qual s'analitze el cómpliment de tóts els criteris establits en la
nórmativa sectórial i les sólucións óferides per a facilitar l'acceó s al puó blic en general 3.
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Reial-decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics

Llei 1/1998, de 5 de maig, d'Accessibilitat i Supressió de Barreres Arquitectòniques, Urbanístiques i de la

Comunicació (DOGV núm. 3237 de 7 de maig de 1998), i Decret 39/2004, de 5 de març, del Consell de la Generalitat,
pel qual es desenvolupa la Llei 1/1998, de 5 de maig (DOGV núm. 4709 de 10 de març de 2004).

Reial-decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE núm. 74 de 28 de març
de 2006).

4. RESIDUS ADMISSIBLES
En qualsevól dels tipus d'ecóparc, s'admetran els residus dómeà stics i assimilables que es
relaciónen a cóntinuacióó , segóns la códificacióó establida en la Llista Európea de Residus 9:
CAPÍTOL 15 RESIDUS D'ENVASOS (inclosos els residus d'envasos de la recollida
selectiva municipal); ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA.
150101 Envasós de paper i cartóó
150102 Envasós de plaà stic
150103 Envasós de fusta
150104 Envasós metaà l·lics
150105 Envasós cómpóstós
150106 Envasós mesclats
150107 Envasós de vidre
150109 Envasós teà xtils
150110 Envasós que cóntenen restes de substaà ncies perillóses ó estan cóntaminats per
elles
150111 Envasós metaà l·lics, inclósós els recipients a pressióó buits, que cóntenen una
matriu sóà lida i pórósa perillósa
150202 Absórbents, materials de filtracióó (inclósós els filtres d'óli nó especificats en una
altra categória), draps de neteja i róbes prótectóres cóntaminades per substaà ncies
perillóses.
150203 Absórbents, materials de filtracióó , draps de neteja i róbes prótectóres diferents
dels especificats en el códi 15 02 02

9

Codi de la Llista Europea de Residus, d'acord amb la Decisió 2014/955/UE de la Comissió, de 18 de desembre de

2014, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva
2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell.

CAPÍTOL 20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables
procedents dels comerços, indústries i institucions), incloses les fraccions recollides
selectivament.
200101 Paper i cartóó
200102 Vidre
200110 Róba
200111 Teixits
200113 Dissólvents
200114 AÀ cids
200115 AÀ lcalis
200117 Próductes fótóquíómics
200119 Plaguicides
200121 Tubs fluórescents i altres residus que cóntenen mercuri
200123 Equips rebutjats que cóntenen clórófluórócarburs
200125 Olis i greixós cómestibles
200126 Olis i grasses diferents dels especificats en el códi 20 01 25
200127 Pintures, tintes, adhesius i resines que cóntenen substaà ncies perillóses
200128 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents dels especificats en el códi 200127
200129 Detergents que cóntenen substaà ncies perillóses
200130 Detergents diferents dels especificats en el códi 200129
200133 Bateries i acumuladórs especificats en els códis 16 06 01, 16 06 02 ó 16 06 03 i
bateries i acumuladórs sense classificar que cóntenen aqueixes bateries
200134 Bateries i acumuladórs diferents dels especificats en el códi 20 01 33
200135 Equips eleà ctrics i electróà nics rebutjats, diferents dels especificats en els códis 20
01 21 i 20 01 23, que cóntenen cómpónents perillósós
200136 Equips eleà ctrics i electróà nics rebutjats diferents dels especificats en els códis 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

200137 Fusta que cónteó substaà ncies perillóses
200138 Fusta diferent de l'especificada en el códi 20 01 37
200139 Plaà stics
200140 Metalls
200201 Residus biódegradables de parcs i jardins
200202 Terra i pedres
200307 Residus vóluminósós

ALTRES RESIDUS ADMISSIBLES
170107 Mescles de fórmigóó , rajóles, teules i materials ceraà mics diferents de les
especificades en el códi 170106
170904 Residus mesclats de la cónstruccióó i demólicióó diferents dels
especificats en els códis 170901,170902 i 170903.
170903 Altres residus de cónstruccióó i demólicióó (inclósós els residus mesclats)
que cóntenen substaà ncies perillóses.
(Únicament fa referència als residus i enderrocs provinents d'obres menors de la
construcció i reparació domiciliària)
080399 Altres residus de la distribucióó i utilitzacióó de tintes d'impressióó
(Inclou cartutxos de tòner i d'impressió usats)
090107 Pel·líócules i paper fótógraà fic que cóntenen plata ó cómpóstós de plata.
(Inclou les radiografies d'origen domiciliari)
160103 Pneumaà tics al final de la seua vida uó til
(els provinents de domicilis particulars)

4.1. RESIDUS ADMISSIBLES EN FUNCIÓ DEL SEU ORIGEN
Seran admissibles en l'ecóparc els residus dómeà stics i assimilables, cónsiderant-se cóm a
tals, d'acórd amb l'article 3.b) de la Llei 22/2011, de 28 de juliól, de residus i sóà ls
cóntaminats, els generats en les llars cóm a cónsequü eà ncia de les activitats dómeà stiques. Es
cónsideraren tambeó residus dómeà stics els similars als anteriórs generats en serveis i
induó stries.
S'inclóuen tambeó en aquesta categória els residus que es generen en les llars d'aparells
eleà ctrics i electróà nics, róba, piles, acumuladórs, móbles i estris aixíó cóm els residus i
enderrócs próvinents d'óbres menórs de cónstruccióó i reparacióó dómiciliaà ria.
A aquest efecte, en la mesura en queà es generen en dómicilis, cómerçós, óficines i/ó
serveis, els residus derivats d'activitats de manteniment 10 a tercers efectuades en aquests
llócs tindran la cónsideracióó de residus dómeà stics i assimilables, pódent el titular de
l'activitat de manteniment depósitar-lós en l'ecóparc, sempre que s'acómpanye dócument
fefaent que acredite l'óperacióó de manteniment efectuada.
Quan la prócedeà ncia del residu siga diferent de la de dómicilis particulars, l'Ajuntament
pódraà establir limitacións de quantitats a depósitar i/ó periódicitat en la realitzacióó dels
lliuraments a l'ecóparc. Aixíó mateix, es pódran establir taxes ó preus puó blics a pagar per
les empreses que facen uó s de les instal·lacións puó bliques per al depóà sit de residus
dómeà stics ó assimilables. Tót aixóà sense perjudici de la facultat de gestiónar-lós per si
mateixós ó entregar-lós a gestórs autóritzats, de cónfórmitat amb allóà previst en l’article
17 de la Llei 22/2011, de residus i sóà ls cóntaminats.
5. RESIDUS NO ADMISSIBLES
En cap cas, nó seran admissibles en l'ecóparc els residus seguü ents:
a) Residus próvinents de la recóllida selectiva de mateà ria órgaà nica.
b) Residus sanitaris.
c) Residus radióactius.
d) Residus generats per les activitats mineres ó extractives.
e) Vehicles fóra d'uó s
f) Materials explósius (de piróteà cnia, airbags, etc.).
g) Residus mesclats.
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Per exemple; manteniment d'instal·lacions elèctriques, d'aire condicionat, lampisteria, pintura, i altres reparacions

domiciliàries

6. NORMES D'ÚS I GESTIÓ DE L'ECOPARC
Tóts els ecóparcs han de dispósar d'un Reglament Intern d'uó s i gestióó , en el qual es
recullen cóm a míónim les especificacións seguü ents:
6.1. EL PERSONAL DE LA INSTAL·LACIÓ
Tóta instal·lacióó dispósaraà d'una persóna respónsable durant l'hórari d'óbertura al puó blic
que s'encarregaraà del cóntról del seu funciónament, infórmaraà els usuaris i vigilaraà que
aquests en facen un bón uó s, mantindraà un registre diari d'entrades i eixides, órganitzaraà
amb els gestórs autóritzats la recóllida dels residus, i cómunicaraà a l'entitat gestóra de les
incideà ncies que óbserve.
Tót el persónal de la instal·lacióó hauraà de dispósar dels cóneixements previs necessaris
sóbre el seu funciónament, la cómpósicióó i tipus dels residus admissibles.
L'Entitat Gestóra de la instal·lacióó própórciónaraà als seus treballadórs la fórmacióó
adequada sóbre prevencióó de riscós labórals.
6.2. HORARI
La instal·lacióó dispósaraà d'un hórari d'óbertura al puó blic adaptat a les necessitats dels
usuaris pótencials, amb la finalitat de facilitar la seua utilitzacióó .
Es recómana que la instal·lacióó rómanga óberta al puó blic durant algun dia del cap de
setmana i durant la setmana, en hóraris cómpatibles amb l'hórari labóral per a facilitar
l'aflueà ncia d'usuaris.
Aixíó mateix, es recómana que l'hórari d'óbertura cóincidisca amb les hóres de sól per a
minimitzar el cónsum energeà tic, sempre que la resta de cóndiciónants hó permeten.
6.3. FUNCIONAMENT
El respónsable de la instal·lacióó supervisaraà la quantitat i cómpósicióó de tóts els residus
que es pretenguen depósitar, amb la finalitat de cómpróvar que es tracta de residus
admissibles. En cas de dubte sóbre la prócedeà ncia ó naturalesa del residu, pódraà rebutjarló, fent-hó cónstar en el llibre d'incideà ncies.
Els residus perillósós hauran de ser depósitats en els cóntenidórs pertinents, segóns les
indicacións especíófiques del persónal de la instal·lacióó . Aixíó mateix, es vetlaraà perqueà els
usuaris depósiten la resta de residus en els cóntenidórs adequats. En cap cas es permetraà
la retirada de residus per part d'usuaris.

El persónal de la instal·lacióó cóntrólaraà perióà dicament l'estat dels cóntenidórs i avisaraà els
gestórs autóritzats córrespónents per a la retirada dels residus amb la periódicitat
necessaà ria, abans de cómprómetre la capacitat de l'ecóparc. En cap cas la frequü eà ncia de
retirada seraà superiór als 6 mesós per als residus perillósós.
Es cóntrólaraà l'uó s eficient de l'energia i l'estalvi híódric en els usós sanitaris, en la neteja de
les instal·lacións i en el reg de les zónes verdes.

6.4.

GESTIÓ DELS RESIDUS DEPOSITATS11

La gestióó dels residus depósitats inclóuraà les óperacións seguü ents: recepcióó , classificacióó ,
emmagatzematge i lliurament a gestór autóritzat.
En les óperacións de gestióó pósteriórs a la recepcióó del residu es prióritzaraà la preparacióó
per a la reutilitzacióó a la valóritzacióó ; i aquesta a l'eliminacióó , mitjançant depóà sit en
abócadór.
El transpórt i la gestióó dels residus es realitzaran sempre amb gestórs autóritzats per la
Cónselleria cómpetent en medi ambient per als residus de queà es tracte 12. Les empreses
que realitzen la gestióó de residus perillósós utilitzaran els dócuments de cóntról i
seguiment establits en la legislacióó vigent.
El respónsable de la instal·lacióó pórtaraà un registre diari en el qual es cónsignen les
entrades i eixides de residus, especificant el tipus, quantitat, órigen i destinacióó , aixíó cóm el
nuó m. del dócument de cóntról i seguiment de residus perillósós, quan siga necessaà ria la
seua utilitzacióó .
Abans de l'1 de març de cada any s'emplenaraà una memóà ria anual, amb el resum de les
activitats realitzades l'any anteriór, que seraà presentada davant la direccióó general
cómpetent en mateà ria de residus. En l'Annex es detalla el módel de memóà ria que s'hauraà
d'emplenar.
6.5. CONSIDERACIONS EN LA MANIPULACIÓ DELS RESIDUS
Cóm a nórma general, seraà l'entitat explótadóra de l'ecóparc la que garantiraà l'adequada
gestióó dels residus d'acórd amb la legislacióó vigent.
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Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats, Reial-decret 833/1998 pel qual s'aprova el reglament de residus

tòxics i perillosos –modificat pel Reial-decret 952/1997, Reial-decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells
elèctrics i electrònics i altra normativa sectorial d'aplicació.
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La llista d'empreses inscrites en el Registre de Gestors Autoritzats de Residus de la Comunitat Valenciana pot

consultar-se en la pàgina web de la Conselleria competent en medi ambient: www.agroambient.gva.es

La manipulacióó dels residus depósitats en la instal·lacióó es realitzaraà tenint en cómpte les
caracteríóstiques especials de cadascun. En cap cas es mesclaran entre si residus de
diferent cómpósicióó i s'adóptaran les mesures precises per a evitar vessaments de
substaà ncies pótencialment cóntaminants.
6.5.1. Residus perillosos
• Els residus perillósós s'emmagatzemaren en una zóna especialment dissenyada per a
aixóà : estaraà pavimentada, ensóstrada i ventilada, amb sistemes que permeten la retencióó
i recóllida d'abócaments accidentals.
• En el cas de residus líóquids dispósaran de safates ó cubetes que garantisquen el
cónfinament i pósteriór recóllida dels póssibles vessaments. Aixíó mateix, es cómptaraà
amb l'adequada quantitat d'absórbent nó inflamable per a sóluciónar els póssibles
vessaments accidentals durant la manipulacióó dels residus líóquids.
• Els residus perillósós es depósitaran cónvenientment segregats per tipus, envasaments,
identificats i etiquetatges cónfórme a l'indicat en l'article 14 del Reial-decret 833/1988.
• Es respectaran les classificacións i el tipus de cóntenidór per a emmagatzematge dels
residus perillósós, segóns els criteris dels gestórs als quals es destinen.
• Les bateries s'han de cól·lócar de manera que nó es puga abócar el líóquid que cóntenen i
sóbre safates que recullen els póssibles abócaments accidentals.
• Per als ólis usats d'autómócióó es prendran les precaucións necessaà ries per a evitar
abócaments, sóbretót en el traspaà s de recipients. S'avisaraà els usuaris dels riscós i la
próhibicióó de mesclar ólis de naturaleses diferents (els de mótór amb els alimentaris, per
exemple).
• Per als residus de dissólvents, pintures ó vernissós, el respónsable de la instal·lacióó
avisaraà els usuaris de la próhibicióó de mesclar aquests residus amb uns altres de
diferents caracteríóstiques, i recómanaraà que es depósiten tancats i en el seu envaà s
óriginal, amb la finalitat de facilitar la seua identificacióó i aixíó póder garantir-ne la
córrecta gestióó .
• Pel mateix mótiu s'hauran de separar les piles bótóó de la resta de piles, depósitant-se en
cóntenidórs clarament diferenciats.
6.5.2. Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE)
• El Reial-decret 110/2015, de 20 de febrer, sóbre residus d'aparells eleà ctrics i electróà nics,
óbliga les entitats lócals a establir els sistemes que facen póssible la recóllida separada
de, almenys gratuíütament per a l'usuari, dels RAEE dómeà stics.

• Les cóndicións d'emmagatzematge en els ecóparcs hauran de cóntemplar el que
s'estableix en l'Annex VIII.1 del RD 110/2015 per a les instal·lacións de recóllida
d'entitats lócals.
• Pel fet que alguns aparells eleà ctrics i electróà nics póden presentar en la seua cónstitucióó
cómpónents perillósós, s'emmagatzemaran óbligatóà riament en zónes cóbertes i sóbre
superfíócies impermeables, dótats de sistemes per a la recóllida de póssibles vessaments.
• Les Entitats Lócals inclóuran en les instal·lacións de recóllida espais habilitats per als
RAEE que puguen ser destinats a la preparacióó per a la reutilitzacióó .
• En el cas de RAEE cóntenint gasós fluórócarbónats (CFC, HCFC i HFC ó hidrócarburs
gasósós, HC): Frigóríófics, cóngeladórs, equips d'aire cóndiciónat, etc., ha d'evitar-se el
trencament del circuit de refrigeracióó de l'aparell (que eó s exteriór i teó fórma de reixeta)
per a evitar la fuita del gas cónfinat i l'óli.
• En el cas de RAEE cóntenint tubs de raigs catóà dics (TRC) cóm televisórs, mónitórs, etc.,
eó s impórtant evitar el trencament dels tubs de raigs catóà dics, perqueà cóntenen
cómpónents perillósós, cóm plóm i sulfurs de cadmi i zinc. Es recómana la utilitzacióó de
gaà bies especíófiques per a pantalles.
• Els llums fluórescents, els llums de baix cónsum, les laà mpades LED de la categória 3 del
Reial-decret 110/2015, sóbre residus d'aparells eleà ctrics i electróà nics hauran
d'emmagatzemar-se en un uó nic cóntenidór.
• Les lluminaà ries cómpactes amb llums fluórescents ó de baix cónsum, els móà bils i els
equips de telecómunicacións hauran d’emmagatzemar-se en cóntenidórs especíófics per a
cada tipus de residu i d'acórd amb les especificacións teà cniques d'aquests cóntenidórs
inclóses en el RD de RAEE.
6.5.3. Pneumàtics
• Per a la recepcióó i emmagatzematge de pneumaà tics usats s'estaraà al que es dispósa en la
nórmativa vigent en la mateà ria. En l'actualitat s'estaraà al que es dispósa en el Reialdecret 1.619/2005, de 30 de desembre, sóbre la gestióó de pneumaà tics fóra d'uó s.
• En l'ecóparc sóls es pódran acceptar pneumaà tics próvinents dels dómicilis particulars i
en cap cas els generats cóm a cónsequü eà ncia d'activitats ecónóà miques.
• En aquest sentit, i amb l'óbjectiu de previndre el frau i assumir la respónsabilitat de la
recóllida i córrecta gestióó dels NFÚ depósitats pels particulars, els Cónsórcis de residus i
ens supramunicipals de gestióó , pódran subscriure acórds amb els SCRAP de NFÚ per a
delimitar del tótal de NFÚ depósitats, aquells que es tróben dins del seu aà mbit de
respónsabilitat d'acórd amb les óbligacións que li impósa la nórmativa aplicable.

• S'entendraà per pneumaà tic uó nicament la cóberta de cautxuó , havent-se de depósitar la
llanda metaà l·lica en el cóntenidór destinat als residus metaà l·lics.
• L'emmagatzematge dels pneumaà tics es realitzaraà tenint en cómpte les nórmes de
seguretat establides en la nórmativa de próteccióó d'incendis vigent, amb la finalitat
d'evitar el risc d'incendi i la seua própagacióó .
6.6. NETEJA I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS
Les instal·lacións han de presentar en tót móment un adequat estat de neteja i
manteniment. Les óperacións de neteja inclóuran les mateixes instal·lacións i la
maquinaà ria amb els seus equips, els accessós des de l'exteriór i l'entórn meó s immediat.
Les instal·lacións i la seua maquinaà ria han d'estar en perfecte estat de manteniment amb
la finalitat de minimitzar la generacióó d'ólórs, fums i sórólls que puguen supósar móleà sties
per als usuaris i els cónfróntants. Aixíó mateix, s'adóptaran les mesures ópórtunes per a
evitar que les aiguü es pluvials s'acumulen a l'interiór dels cóntenidórs ó puguen afectar els
residus reutilitzables depósitats.
Les instal·lacións estaran degudament equipades amb les mesures cóntra incendis
exigides per la nórmativa en vigór. I estaraà absólutament próhibit fumar en les zónes
d'emmagatzematge de próductes inflamables.
6.7. TAXES ADMINISTRATIVES PER PRESTACIÓ DEL SERVEI
Per als residus prócedents d'óficines, cómerçós i serveis es pódraà repórtar la taxa
administrativa córrespónent en funcióó de l'activitat d'órigen, de les unitats ó magnituds
depósitades i del residu de queà es tracte. Aquestes taxes seran establides pel titular de la
instal·lacióó a traveó s de l'órdenança fiscal córrespónent.
Per al cas de residus admissibles diferents dels de prócedeà ncia dómiciliaà ria, es repórtaraà
en tót cas la taxa administrativa córrespónent en funcióó de les unitats ó magnituds
depósitades del residu de queà es tracte. En aquest cas, la quantia de la taxa ó preus puó blics
a pagar per les empreses que facen uó s de les instal·lacións puó bliques per al depóà sit de
residus dómeà stics ó assimilables nó pódraà ser deficitaà ria i hauraà d'assegurar el cóst de les
óperacións de gestióó .
La infórmacióó relativa a les taxes que han de ser abónades, aixíó cóm de l'órdenança fiscal
que les apróva hauraà de figurar en llóc visible a l'entrada de l'ecóparc.

6.8. ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL
Les entitats lócals realitzaran actuacións de sensibilitzacióó i difusióó ambiental per a dónar
a cóneà ixer als ciutadans l'existeà ncia i els beneficis de l'ecóparc. S'órganitzaran
perióà dicament cól·lóquis i jórnades divulgatives en els cól·legis i instituts, aixíó cóm amb les
assóciacións de veíüns i de cómerciants de la lócalitat. Es cól·lócaran cartells per la póblacióó
i es faraà uó s dels mitjans de cómunicacióó lócals amb aquesta fi.
Les instal·lacións es pódran utilitzar per a activitats educatives relaciónades amb la
temaà tica ambiental. Per a aixóà es dissenyaraà un prógrama d'activitats educatives que
resulte atractiu per a tóts els estrats de póblacióó . Seraà cónvenient establir cól·labóracións
perióà diques amb les escóles, instituts i assóciacións sócials municipals.
6.9. CONTROL DE LA GESTIÓ DE L'ECOPARC
El persónal de la instal·lacióó pórtaraà un registre infórmatitzat en el qual es faraà cónstar:
• L'uó s de les instal·lacións per part dels usuaris . El respónsable de la instal·lacióó
emplenaraà per a cada dia una fitxa d'entrada en la qual cónste la data; la cómpósicióó dels
residus depósitats i la quantitat de cadascun d'ells.
• Els incidents i reclamacións que s'hagen próduíüt. El respónsable de la instal·lacióó
dócumentaraà aquestes circumstaà ncies en una fitxa explicativa, sense perjudici que
s'emplenen els fulls de reclamacións exigits per la nórmativa reguladóra de cónsum.
• La gestióó dels residus depósitats. El respónsable de la instal·lacióó emplenaraà una fitxa
d'eixida en cadascuna dels lliuraments de residus als gestórs autóritzats en la qual
cónstaraà la data; tipus i quantitat de residus entregats; dades de l'empresa transpórtista
i del vehicle utilitzat, aixíó cóm de l'empresa gestóra; i manera de gestióó que s'aplicaraà a
cada residu.
• La gestióó ecónóà mica de la instal·lacióó . L'Entitat Gestóra dócumentaraà tóts els ingressós i
despeses cónfórme a les nórmes de cómptabilitat i mensualment emplenaraà una fitxa de
gestióó ecónóà mica a manera de resum que seraà remesa a l'entitat lócal titular de la
instal·lacióó .
• Les labórs de neteja i manteniment de la instal·lacióó i de la maquinaà ria. El persónal
encarregat hauraà d'emplenar una fitxa de neteja i manteniment en la qual s'indicaraà les
dades del treballadór, dia i la labór realitzada.

7. ANNEX
MEMOÀ RIA ANÚAL DE GESTIOÚ DE RESIDÚS DOMEÀ STICS I ASSIMILABLES EN ELS
ECOPARCS
MEMOÀ RIA ANÚAL DE GESTORS DE RESIDÚS DOMEÀ STICS I ASSIMILABLES

MÚNICIPI:
ECOPARC

ANY

NIF

Núm. GESTOR DE RESIDUS
/CV

Titular de la instal·lacióó :
(Ajuntament, Cónsórci...)
Persóna de cóntacte:
Teleà fón de cóntacte:

Titular de l'activitat (adjudicatari, empresa explótadóra...) de l'explótacióó :

Persóna de cóntacte:
Teleà fón de cóntacte:

RESIDÚS D'ORIGEN DOMEÀ STIC I ASSIMILABLE
TAULA ENTRADES
Codi LER
080399
090107
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150109
150110
150111
150202
160103
170107
170903
170904
200101
200102
200110/200111

DESCRIPCIÓ

Altres unitats de mesura
Tones

Quantitat i unitat
de mesura

Factor de
conversió
a tones

Cartutxós de tóà ner i impressióó usats
Radiógrafies:
Envasós:
Paper cartóó (igluó blau):
Plaà stics:
Fusta:
Metalls:
Bric:
Barrejats (igluó gróc):
Vidre (igluó verd):
Teà xtils:
Envasós de plaà stic amb substaà ncies perillóses:
Envasós metaà l·lics amb substaà ncies perillóses:
Absórbents:
Absórbents:
Filtres usats d'autómócióó :
Pneumaà tics:
Mescles de fórmigóó , rajóles...
RCD barrejats amb RP
RCD barrejats
Paper i cartóó :
Vidre:
Róba usada:
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TAULA ENTRADES
200113
200114
200115
200117
200119
200121
200123
200125
200126
200127/200128
200129
200130
200133
200134
200135
200136
200137
2001038
200139
200140

Altres unitats de mesura

Dissólvents:
AÀ cids:
AÀ lcalis:
Próductes fótóquíómics:
Plaguicides:
Piles que cóntenen mercuri:
Fluórescents:
Frigóríófics i equips amb CFC:
Olis usats de cuina
Olis usats de mótórs:
Pintura al dissólvent:
Detergents que cóntenen substaà ncies perillóses:
Detergents diferents dels especificats en el códi 200129
Bateries i acumuladórs:
Piles alcalines:
Mónitórs i pantalles
Equips eleà ctrics i
electróà nics amb RP
Úns altres:
Equips eleà ctrics i electróà nics sense RP
Fusta que cónteó substaà ncies perillóses
Fusta
Plaà stics
Ferró:
Acer:
Metalls:
Alumini:
Úns altres:
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TAULA ENTRADES
200201
200202
200307

Altres unitats de mesura

Póda de jardineria:
Terra i pedres
Vóluminósós

Móbles:
Matalassós:
Úns altres:
TOTAL ECOPARC
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TAULA EIXIDES A GESTORS AUTORITZATS: (S'hauraà d'emplenar la taula seguü ent per
cada tipus de residu emmagatzemat)
Codi LER:
Descripció:
Raó
social

NIF

Núm.
Gestor

NIMA

Municipi

Província

Quantitat
(tones)

TOTAL
GESTIONAT (t)

ALTRES ASPECTES A DECLARAR:
(Indicar aquells residus gestionats que no s'hagen declarat en la taula anterior, així com
qualsevol incidència ocorreguda durant l'explotació)
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