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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’AGRICULTURA I PESCA,
ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

12043 Ordre APM/1007/2017, de 10 d’octubre, sobre normes generals de valorització 
de materials naturals excavats per a la seva utilització en operacions de 
rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar.

Fins a l’aprovació de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, la 
utilització de residus de materials consistents en sòls contaminats excavats i altres 
materials naturals excavats en activitats de construcció, quan es destinaven a obres 
diferents d’aquelles en què es van generar, no estava prevista específicament a l’articulat 
de la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus.

El Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de 
residus de construcció i demolició, va establir a l’article 3.1.a) que les terres i pedres no 
contaminades per substàncies perilloses utilitzades en la mateixa obra, en una obra 
diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, s’exceptuaven del 
seu àmbit d’aplicació, sempre que es pugui acreditar de manera fefaent la seva destinació 
a reutilització.

En cas que no es pugui acreditar de manera fefaent que la destinació dels residus de 
construcció i demolició sigui alguna de les operacions que esmenta l’article 3.1.a) del Reial 
decret 105/2008, d’1 de febrer, es tractaria d’una operació de valorització o d’eliminació de 
residus, a què s’aplicaria el que estableix la normativa de residus, en particular l’article 8 
del Reial decret 105/2008, d’1 de febrer, en el cas de valorització, i el Reial decret 1481/2001, 
de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus mitjançant el dipòsit en 
abocador, en el cas d’eliminació.

L’article 2.1.b) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, en transposició de l’article 2.1.c) de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, 
sobre els residus, i per la qual es deroguen determinades directives, estableix que la Llei 
esmentada no és aplicable als sòls no contaminats excavats i altres materials naturals 
excavats durant les activitats de construcció, quan es tingui la certesa que aquests 
materials s’utilitzen amb fins de construcció en el seu estat natural en el lloc o l’obra d’on 
es van extreure.

L’article 27 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, sotmet les instal·lacions on s’hagin de dur 
a terme operacions de tractament de residus al règim d’autorització per l’òrgan ambiental 
competent de la comunitat autònoma on estan ubicades. D’altra banda, les persones 
físiques o jurídiques que pretenguin efectuar una operació de tractament de residus han 
d’obtenir autorització de l’òrgan ambiental competent de la comunitat autònoma on tinguin 
el seu domicili, que és vàlida per a tot el territori espanyol.

D’altra banda, l’article 28 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, preveu que puguin quedar 
exemptes d’autorització les persones físiques o jurídiques que valoritzin residus no 
perillosos, si s’estableixen respecte a cada tipus d’activitat normes generals que 
especifiquin els tipus i les quantitats de residus a què es pot aplicar aquesta exempció, així 
com els mètodes de tractament que s’hagin d’utilitzar. Les normes esmentades han de 
garantir que el tractament del residu es faci sense posar en perill la salut de les persones 
i sense que es danyi el medi ambient.

D’això es pot deduir que aquests materials naturals excavats quan es destinin a 
operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van generar han patit un 
canvi de règim jurídic a partir de la publicació de la Llei 22/2011, de 28 de juliol. Per tot 
això, amb l’aplicació de l’article 8 del principi de jerarquia de residus i l’article 28 
d’exempcions dels requisits d’autorització de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, es pretén amb 
aquesta Ordre permetre la utilització d’aquests materials en obres de construcció diferents 
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d’aquelles en què es van generar i en operacions de rebliment, sense necessitat que se 
sol·liciti autorització de gestor de residus per part de les persones físiques o jurídiques que 
han de portar a terme les operacions de valorització esmentades.

En línia amb els principis i objectius de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, mitjançant 
aquesta Ordre ministerial es pretén establir uns requisits proporcionats al risc ambiental 
que dels materials naturals excavats es puguin derivar, i assegurar que es prevenen els 
efectes negatius sobre la salut de les persones i el medi ambient. Així mateix, l’aplicació 
d’aquesta Ordre contribueix a l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos naturals, i facilita 
la seva valorització quan es destinin a una operació de rebliment o a una obra diferent 
d’aquelles en què es van generar.

En definitiva, a través d’aquesta Ordre es regula la utilització de residus d’obres de 
construcció i demolició consistents en materials naturals que es generin com a excedents 
de les excavacions necessàries per a l’execució estricta de les obres i que siguin no 
perillosos i no contaminats, com ara terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres, en 
operacions de rebliment i en obres diferents d’aquelles en què es van generar. Aquests 
materials han de complir els requisits tècnics propis de l’obra de destinació en els termes 
en què quedi previst en el plec de condicions tècniques del projecte de l’obra de destinació 
esmentada i en les que preveu la comunicació que es presenti davant la comunitat 
autònoma, de manera que aquestes característiques tècniques dels materials puguin estar 
adaptades al tipus d’obra de destinació. Obres que poden ser tant de naturalesa pública 
com privada, i que poden ser de gran envergadura o de petita dimensió, d’infraestructures, 
de caràcter residencial, industrial, portuari, comercial, etcètera.

Aquesta Ordre s’integra per sis articles, dues disposicions transitòries, dues 
disposicions finals i tres annexos. Els articles 1 i 2 estan destinats a l’objecte i a l’àmbit 
d’aplicació de l’Ordre; en l’àmbit d’aplicació s’inclou la utilització dels materials naturals 
excavats, en substitució d’altres materials que compleixen la mateixa funció, en obres de 
construcció i en operacions de rebliment, consistents les primeres d’una banda en el 
rebliment de forats amb finalitats constructives, així com en la construcció d’obres de terra: 
rebliments portuaris, terraplens, pedraplens, rebliments i rebliments localitzats. La inclusió 
d’aquestes obres de terra és important pels grans volums dels materials i la freqüència 
amb la qual s’utilitzen amb aquesta destinació, atès que d’aquesta manera es tracta de 
contribuir a un ús sostenible dels recursos naturals. Quant a les operacions de rebliment, 
engloba diferents operacions com són la rehabilitació del terreny afectat per les activitats 
de les indústries extractives, la restauració d’espais degradats, així com els 
condicionaments de camins o de vies pecuàries.

L’article 3 està dedicat als requisits relatius als materials naturals excavats. Aquests 
requisits es refereixen tant a la quantitat màxima a excavar com a valoritzar, així com als 
requisits de qualitat que han de complir. Aquest article permet únicament la classificació 
d’aquests materials. L’article 4 desplega les obligacions del productor o posseïdor inicial 
dels materials naturals excavats, el qual ha d’assegurar, mitjançant una declaració 
responsable, a la persona física o jurídica que fa la valorització d’aquests materials, que 
aquests estan inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre, és a dir, que es tracta de 
materials naturals excavats, que no estan barrejats amb altres materials ni que hagin 
suportat cap activitat potencialment contaminant o que es tinguin indicis que el sòl pugui 
estar contaminat. L’article 5 conté les obligacions de les entitats o empreses que porten a 
terme les activitats de valorització dels materials naturals excavats, entre les quals hi ha; 
presentar una comunicació davant l’òrgan ambiental competent de la comunitat autònoma 
segons el que especifica l’annex I per part de les persones físiques o jurídiques que portin 
a terme la valorització; la comprovació que els materials que s’han de valoritzar són 
exclusivament materials naturals excavats; assegurar, mitjançant una declaració 
responsable, que en cas que sigui necessari un emmagatzematge d’aquests materials 
aquest no supera els dos anys de durada; disposar d’un arxiu físic o telemàtic en què s’ha 
de recollir per ordre cronològic, indicant la data de recepció, la quantitat i naturalesa dels 
residus valoritzats, l’origen d’aquests, l’entitat o empresa que hagi efectuat el lliurament i 
el mitjà de transport; i presentar, com a màxim un mes després de les operacions de 
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valorització, un resum de les activitats dutes a terme per les persones físiques o jurídiques 
que van emetre la comunicació esmentada anteriorment davant el mateix òrgan que va 
rebre la comunicació, segons el contingut que reflecteix l’annex II. Aquest article també 
recull l’aplicació del Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de 
residus a l’interior del territori de l’Estat, als trasllats entre les obres d’origen dels materials 
naturals excavats i les de destinació.

Finalment l’article 6 estableix els requisits de responsabilitat, vigilància, inspecció, 
control i règim sancionador, mitjançant la seva remissió al títol VII de la Llei 22/2011, de 28 
de juliol.

Aquesta Ordre ministerial es dicta a l’empara de l’article 28 de la Llei 22/2011, de 28 de 
juliol, que faculta el ministre d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient perquè, 
mitjançant una ordre ministerial, aprovi les normes generals en relació amb l’exempció 
d’autorització que preveu l’article esmentat.

Quant al fonament competencial d’aquesta norma, aquesta Ordre té la consideració de 
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, de conformitat amb el que disposa 
l’article 149.1.23a de la Constitució.

La present norma, per tant, garanteix els principis de necessitat i eficàcia, 
proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atenent 
les circumstàncies descrites i la tramitació seguida.

En l’elaboració d’aquesta Ordre ministerial s’han consultat les comunitats autònomes i 
les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les entitats locals i els sectors més representatius 
potencialment afectats. A més el projecte s’ha analitzat a la Comissió de coordinació en 
matèria de residus, s’ha sotmès al Consell Assessor del Medi Ambient, i al tràmit de 
participació pública, d’acord amb el que disposa la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual 
es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia 
en matèria de medi ambient, i amb el que disposa la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del 
Govern.

En virtut d’això, amb l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Funció Pública, d’acord 
amb el Consell d’Estat, disposo:

Article 1. Objecte.

1. Aquesta Ordre estableix les normes generals de valorització dels residus no 
perillosos consistents en sòls no contaminats excavats i altres materials naturals excavats 
procedents d’obres de construcció o de demolició, que es generen com a excedents per a 
l’execució estricta de l’obra, i que es destinen a operacions de rebliment i a altres obres 
diferents d’aquelles en què es van generar.

2. Quan es compleixin aquestes normes generals, queden exemptes d’autorització 
les persones físiques o jurídiques que portin a terme la valorització d’aquests residus, en 
aplicació de les previsions de l’article 28 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 
contaminats.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Aquesta Ordre és aplicable als residus no perillosos consistents en sòls no 
contaminats excavats i altres materials naturals excavats procedents d’obres de 
construcció o demolició, com ara terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres, que inclou 
el codi LER (Llista Europa de residus) 17 05 04 (d’ara endavant «materials naturals 
excavats»).

2. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordre els materials naturals que 
esmenta l’apartat 1 quan:

a) s’excavi estiguin barrejats amb altres materials o objectes diferents dels materials 
naturals, com ara restes de formigó, materials ceràmics, metalls, plàstics, fustes, etc., o
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b) procedeixin de sòls que hagin suportat alguna de les activitats potencialment 
contaminants que defineix el Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la 
relació d’activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la 
declaració de sòls contaminats, així com quan es tinguin indicis que el sòl pugui estar 
contaminat.

3. S’entén per obres de construcció o demolició les que defineix l’article 2.c) del Reial 
decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició.

4. Aquests materials només es poden utilitzar, als efectes d’aquesta Ordre, en 
operacions de valorització en substitució d’altres materials que no siguin residus, i han de 
complir la mateixa funció en:

a) Obres de construcció, consistents en el rebliment de zones o de forats d’un 
emplaçament amb la finalitat de millorar el terreny per a l’exercici de les seves funcions en 
activitats constructives com ara obres d’urbanització o altres de similars. Aquesta definició 
inclou la construcció d’obres de terra com ara terraplens, rebliments portuaris i altres de 
similars.

b) Operacions de rebliment, l’objecte de les quals és la utilització de residus idonis 
amb fins de rehabilitació del terreny afectat per les activitats de les indústries extractives, 
restauració d’espais degradats, condicionaments de camins o vies pecuàries.

5. Quan les operacions de valorització que esmenta l’apartat anterior, en virtut d’una 
altra legislació específica, estiguin sotmeses al compliment d’altres requisits o altres tràmits 
administratius, aquesta Ordre no els eximeix del seu compliment.

Article 3. Requisits relatius als materials naturals excavats.

1. La quantitat màxima excavada no pot ser superior a la justificada en els projectes 
d’origen.

2. La quantitat màxima dels materials naturals excavats per aplicar aquesta Ordre és 
la que estigui justificada en els projectes de destinació.

3. Els materials naturals excavats només es poden classificar segons la seva 
naturalesa i segons la seva granulometria quan sigui procedent.

4. Els materials naturals excavats no s’han de barrejar amb altres residus diferents o 
amb substàncies que els puguin contaminar, tant durant l’execució de l’excavació com 
durant les operacions posteriors de classificació i transport fins al seu lliurament a la persona 
física o jurídica que ha de portar a terme la valorització en el lloc en què s’hagin d’utilitzar.

5. Els materials naturals excavats han de complir els requisits que estableixen els 
plecs de condicions tècniques del projecte de les obres de destinació. Així mateix han de 
complir les condicions o els requisits que, si s’escau, s’imposin a les autoritzacions 
administratives corresponents.

Article 4. Obligacions del productor o posseïdor inicial dels materials naturals excavats.

1. S’entén per productor i posseïdor inicial dels materials naturals excavats els que 
defineixen els articles 3.i) i 3.j) respectivament de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

2. El productor o posseïdor inicial dels materials naturals excavats està obligat a 
lliurar-los bé a una entitat o empresa registrada de conformitat amb el que estableix 
l’article 5 d’aquesta Ordre o a gestionar-los de conformitat amb el que estableix 
l’article 17.1.a) i 17.1.b) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

3. En tots dos casos, el lliurament dels materials naturals excavats per part dels 
productors o posseïdors inicials s’ha d’acreditar documentalment. En el document ha de 
constar, almenys, la identificació del productor o posseïdor, l’obra de procedència, la 
quantitat, expressada en tones, la naturalesa dels materials lliurats, així com la identificació 
de les persones físiques o jurídiques que han de fer la valorització i l’obra de destinació, en 
coherència amb el que preveu l’article 17.1 últim paràgraf de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.
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4. En cas que els materials naturals excavats es lliurin a una entitat o empresa registrada 
de conformitat amb el que estableix l’article 5 d’aquesta Ordre, la responsabilitat dels productors 
o altres posseïdors inicials d’aquests materials conclou quan es faci el lliurament esmentat. La 
documentació acreditativa del lliurament s’ha de conservar, durant almenys els tres anys 
següents, en coherència amb el que preveu l’article 40 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

5. El productor o posseïdor inicial ha d’assegurar a la persona física o jurídica que ha 
de dur a terme l’operació de valorització que els materials naturals excavats compleixen el 
que estableix l’article 2, apartats 1 i 2, mitjançant una declaració responsable el model de 
la qual figura a l’annex III.A.

6. El productor o posseïdor inicial dels materials naturals excavats, si genera més 
de 1.000 tones l’any de residus no perillosos ha de presentar una comunicació davant 
l’òrgan ambiental competent de la comunitat autònoma on es van generar, de conformitat 
amb el que estableix l’article 29.1.a) de la Llei 22/2011, de 28 de juliol. Així mateix, disposa 
de l’arxiu cronològic de conformitat amb l’article 40 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

Article 5. Obligacions de les entitats o empreses que porten a terme les activitats de 
valorització de materials naturals excavats.

1. Les persones físiques o jurídiques que portin a terme la utilització de materials 
naturals excavats procedents d’altres obres, en les operacions de valorització que esmenta 
l’article 2.4 han de:

a) Presentar una comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, davant l’òrgan ambiental 
competent de la comunitat autònoma on estigui ubicat l’emplaçament en què s’ha de portar 
a terme l’operació de valorització, en aplicació del que preveu l’article 29.1 de la 
Llei 22/2011, de 28 de juliol. El contingut de la comunicació és el que especifica l’annex I, 
i aquesta comunicació s’ha d’incorporar al Registre de producció i gestió de residus, en 
aplicació de l’article 39 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol.

b) Comprovar que els materials que s’han de valoritzar són exclusivament materials 
naturals excavats i que compleixen els requisits que estableix l’article 3.

c) Assegurar que, quan sigui necessari emmagatzemar a l’obra o a la ubicació 
d’operació de rebliment de destinació els materials naturals excavats, aquest 
emmagatzematge no ha de ser superior a dos anys, mitjançant una declaració responsable 
el model de la qual figura a l’annex III.B.

d) Assegurar que l’espai utilitzat per a l’emmagatzematge de materials naturals 
excavats ha de quedar en el seu estat originari abans d’aquesta operació. En cas que, 
després de l’operació de valorització hi hagi un excedent de material natural excavat, les 
persones físiques o jurídiques responsables de la valorització han de retirar aquest material 
com indica l’article 4.2.

Si en dos anys no s’ha produït l’operació de valorització dels materials naturals 
excavats emmagatzemats, se li ha d’aplicar l’article 54 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, 
sense perjudici de la sanció que es pugui imposar.

e) Disposar, en aplicació de l’article 40 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, d’un arxiu 
cronològic, físic o informàtic, en què s’ha de recollir, per ordre cronològic, indicant la data 
de recepció, la quantitat i naturalesa de residus valoritzats, la identificació de l’origen dels 
residus (obra de procedència), l’obra de destinació, així com l’entitat o empresa que hagi 
fet el lliurament, el mitjà de transport i la freqüència de recollida. La informació arxivada 
s’ha de guardar, almenys, durant tres anys i ha d’estar a disposició de les autoritats 
públiques als efectes de vigilància, inspecció i control.

f) Presentar, com a màxim un mes després de la finalització de les operacions de 
valorització, un resum de la seva activitat a l’òrgan que va rebre la comunicació. El 
contingut d’aquest resum és el que figura en l’annex II.

2. Pel que fa al transport dels materials naturals excavats de l’obra d’origen a la de 
destinació, li és aplicable el que estableix el Reial decret 180/2015, de 13 de març, pel qual 
es regula el trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat.
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Article 6. Responsabilitat, vigilància, inspecció, control i règim sancionador.

El règim de responsabilitat, vigilància, inspecció, control i el règim sancionador per 
assegurar el compliment d’aquesta Ordre és el que estableix el títol VII de la Llei 22/2011, 
de 28 de juliol; tot això sense detriment d’altres règims sancionadors que estableixen altres 
normes aplicables en les activitats a dur a terme.

Disposició transitòria primera. Règim aplicable a les obres amb projecte aprovat o 
presentat.

Aquesta Ordre no s’aplica a les obres o operacions de rebliment en què es dugui a 
terme alguna de les operacions de valorització que preveu l’article 2.4 i que estiguin en 
execució en el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordre, sempre que aquestes 
operacions finalitzin en el termini màxim d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta.

Disposició transitòria segona. Adopció de les mesures autonòmiques necessàries per a 
l’aplicació d’aquesta Ordre.

Abans que transcorri el termini d’entrada en vigor que preveu la disposició final segona, 
les comunitats autònomes han d’adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació efectiva 
del que estableix aquesta Ordre ministerial.

Disposició final primera. Fonament competencial.

Aquesta Ordre es dicta a l’empara de l’article 149.1.23a, que atribueix a l’Estat la 
competència exclusiva en matèria de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre ministerial entra en vigor el dia 2 de gener de 2018.

Madrid, 10 d’octubre de 2017.–La ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient, Isabel García Tejerina.

ANNEX I

Contingut de la comunicació de les persones físiques o jurídiques que prevegin 
valoritzar materials naturals excavats en operacions de rebliment i obres diferents 

d’aquelles en què es van generar

El contingut de la comunicació que les persones físiques o jurídiques, que hagin de dur 
a terme les operacions de valorització, han de presentar davant l’òrgan competent 
ambiental de la comunitat autònoma és el següent:

a) Informació sobre l’empresa que porta a terme les activitats que preveu l’article 2.4:

1. Identificació de les persones físiques o jurídiques que han de portar a terme les 
operacions de valorització dels materials naturals excavats inclòs el corresponent codi 
CNAE «Classificació nacional d’activitats econòmiques».

2. Identificació i descripció de les operacions de valorització que s’han de dur a terme 
que esmenta l’article 2.4.

3. Codi LER 17 05 04 corresponent a aquests residus, indicant el tipus concret dels 
materials naturals excavats de què, en cada cas, es tracti (terres, argiles, llims, sorres, 
graves o pedres).

b) Informació sobre la destinació dels materials:

1. Identificació de la persona física o jurídica propietària de l’emplaçament en què 
s’han de valoritzar els materials naturals excavats.
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2. Ubicació de l’emplaçament de l’obra on s’han de portar a terme les operacions de 
valorització mitjançant les coordenades UTM.

3. Estimació de la quantitat total de materials naturals excavats, en tones i en metres 
cúbics, que es pretenen valoritzar.

4. Si s’escau, emmagatzematges temporals previstos a l’obra o operació de rebliment 
de destinació per als materials naturals excavats que s’hagin de valoritzar. S’ha d’indicar 
el nombre, la ubicació i el volum de cadascun d’aquests, així com s’ha d’incloure una 
declaració responsable (annex III.B) per les persones físiques o jurídiques que han de 
portar a terme les operacions de valorització dels materials naturals excavats, on s’asseguri 
que l’emmagatzematge d’aquests materials no ha de superar els dos anys de durada.

c) Documentació complementària:

1. Còpia de l’autorització, el permís o la llicència de l’obra, en què s’ha de portar a 
terme la valorització dels materials naturals excavats, en virtut de la legislació aplicable o, 
si s’escau, còpia del document mitjançant el qual s’acrediti l’adjudicació de l’obra.

2. Còpia de la declaració responsable del productor o posseïdor inicial (annex III.A) 
que asseguri que els materials naturals excavats compleixen el que estableix l’article 2, 
apartats 1 i 2, d’aquesta Ordre.

ANNEX II

Contingut del resum de l’activitat de les persones físiques o jurídiques que van 
portar a terme les operacions de valorització dels materials naturals excavats

Identificació de la persona física o jurídica que valoritza

Nom/raó social NIF

O p e r a c i ó  d e 
valorització(1)

Naturalesa del residu(2)

(LER 17 05 04)

Quantitat Origen Destinació

Tones m3 Productor(3) Posseïdor(4) Coord. 
UTM/NIMA(5)

Data de 
recepció Titular(6) Coord. UTM/

NIMA(7)

Data de fi
de la 

valorització

(1) Tipus d’obra o operació de rebliment on s’han utilitzat els materials naturals excavats de conformitat amb 
l’article 2.4.

(2) Indiqueu si es tracta de terres, argiles, llims, sorres, graves o pedres.
(3) Identificació de la persona física o jurídica l’activitat de la qual produeixi materials naturals excavats.
(4) El productor de residus o una altra persona física o jurídica posseïdora dels materials naturals excavats.
(5) Coordenades UTM o NIMA de l’obra d’origen dels materials naturals excavats.
(6) Identificació de la persona física o jurídica propietària dels emplaçaments on han estat utilitzats els 

materials naturals excavats.
(7) Coordenades UTM o NIMA dels emplaçaments on han estat utilitzats els materials naturals excavats.
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ANNEX III

A. Model de declaració responsable del productor o posseïdor inicial dels 
materials naturals excavats

El Sr./ La Sra ............................................................................. amb DNI ......................., 
en qualitat de representant legal de l’entitat ..................................................................., 
amb NIF ….................……..

DECLARA

Que l’entitat esmentada, com a resultat de l’execució estricta de l’obra …………………
………………………………………………………………………, ha obtingut un excedent de 
materials naturals excavats.

Que aquests materials compleixen el que estableix l’article 2, apartats 1 i 2, de l’Ordre 
ministerial sobre normes generals de valorització de materials naturals excavats per a la 
seva utilització en operacions de rebliment i obres diferents d’aquelles en què es van 
generar.

Que aquests materials s’han de lliurar a l’entitat ............................................................ 
amb NIF ….................…….. per a la realització d’alguna de les operacions que conté 
l’article 2.4 de l’Ordre ministerial anterior.

(Lloc), (data).

(Signatura del representant legal i segell de l’entitat)

Signat:.......................................

B. Model de declaració responsable de l’entitat que fa la valorització 
(emmagatzematges temporals)

El Sr./ La Sra ............................................................................. amb DNI ......................., 
en qualitat de representant legal de l’entitat ..................................................................., 
amb NIF ….................……..

DECLARA

Que l’entitat esmentada ha rebut materials naturals excavats per dur a terme 
operacions de valorització en les ubicacions que es detallen en el contingut de la 
comunicació.

Que per dur a terme aquestes operacions de valorització és necessari emmagatzemar 
temporalment aquests materials.

Que l’emmagatzematge d’aquests materials, en cap cas, ha de superar els dos anys 
de durada.

(Lloc), (data).

(Signatura del representant legal i segell de l’entitat)

Signat:.......................................
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