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1. IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA 
 

Les obres objecte del present estudi són les següents:  

“OBRES DE RESTAURACIÓ EN L’ÀREA 1 DEL RECINTE SOBIRÀ I EN L’ÀREA 7 DEL RECINTE 

JUSSÀ DEL CASTELL DE PALAFOLLS”, en Carrer Camí del Castell, 28-54. 08389 Palafolls 

(Barcelona), promogudes per l’AJUNTAMENT DE PALAFOLLS com a PRODUCTOR/S DE RESIDUS 

DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, en les obres que realitzarà la constructora __PER 

DESIGNAR_______________ com a POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

 

El Promotor és el PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, per ser la persona 

física o jurídica titular de la llicència urbanística en l'obra de construcció o demolició; a més de ser la 

persona física o jurídica titular del bé immoble objecte de l'obra de construcció o demolició. També per 

ser la persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que 

ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició 

realment produïts en les seves obres han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una 

instal·lació de valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els 

termes recollits en aquest reial decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les 

seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural haurà de mantenir-se durant els 

cinc anys següents. 

 

El contractista principal és el POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, per ser la 

persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no ostenta la 

condició de gestor de residus. Tenen la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que 

executa l'obra de construcció o demolició, com ara el constructor, els subcontractistes o els treballadors 

autònoms. No tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors 

per compte d'altri. 

 

A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi 

l'obra estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com durà a terme les 

obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagin a 

produir en l'obra, en particular les recollides en el present ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

 

El Pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat, passarà a formar part 

dels documents contractuals de l'obra. 

 

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i 

sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un GESTOR DE 

RESIDUS o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus 
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de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 

reciclatge o a altres formes de valorització. 

 

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar 

en document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 

procedència i, en el seu cas, el número de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en 

metres cúbics, o en totes dues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats 

conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre *MAM/304/2002, de 8 de febrer, o 

norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de destí. 

 

Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament 

operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà 

de figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  

 

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i 

demolició per part dels posseïdors als gestors es regirà pel que s'estableix en la Llei 22/2011, de 28 de 

juliol. 

 

El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 

adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi 

o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

 

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma, la *AGÈNCIA DE *RESIDUS 

DE CATALUNYA, en què se situï l'obra, de manera excepcional, i sempre que la separació dels residus 

no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus 

de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 

 

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos 

de gestió i a lliurar al productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels residus a 

què es fa referència en l'apartat 3, del R. D. 105/2008, la documentació corresponent a cada any natural 

durant els cinc anys següents. 

 

Els plans sobre residus de construcció i demolició o les revisions dels existents que, d'acord amb els 

apartats 4 i 5 de l'article 5 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, aprovin les comunitats autònomes o les 

entitats locals, contindran com a mínim: 

 

A) La previsió de la quantitat de residus de construcció i demolició que es produiran durant el període de 

vigència del pla, desglossant les quantitats de residus perillosos i de residus no perillosos, i codificats 

conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre *MAM/304/2002, de 8 de febrer, o 

norma que la substitueixi. 
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B) Els objectius específics de prevenció, reutilització, reciclatge, altres formes de valorització i 

eliminació, així com els terminis per a aconseguir-los. 

 

C) Les mesures a adoptar per a aconseguir aquests objectius, incloses les mesures de caràcter 

econòmic. 

 

D) Els llocs i instal·lacions apropiats per a l'eliminació dels residus. 

 

E) L'estimació dels costos de les operacions de prevenció, valorització i eliminació. 

 

F) Els mitjans de finançament. 

 

G) El procediment de revisió. 

 

Els productors i posseïdors de residus urbans o municipals estaran obligats a lliurar-los a les entitats 

locals o, prèvia autorització de l'entitat local, a un gestor autoritzat o registrat conforme a les condicions i 

requisits establerts en les normes reglamentàries de la Generalitat i en les corresponents ordenances 

municipals, i, si escau, a procedir a la seva classificació abans del lliurament per a complir les 

exigències previstes per aquestes disposicions. 

 

Les entitats locals adquiriran la propietat dels residus urbans des del seu lliurament i els posseïdors 

quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguin causar tals residus, sempre que en el seu 

lliurament s'hagin observat les corresponents ordenances i altra normativa aplicable. 

 

Les entitats locals, en l'àmbit de les seves competències, estaran obligades a complir els objectius de 

valorització fixats en els corresponents plans locals i autonòmics de residus, fomentant el reciclatge i la 

reutilització dels residus municipals originats en el seu àmbit territorial. 

 

Les entitats locals competents podran obligar als productors i posseïdors de residus urbans diferents als 

generats en els domicilis particulars, i especialment als productors de residus d'origen industrial no 

perillós, a gestionar-los per si mateixos o a lliurar-los a gestors autoritzats. 

 

El GESTOR serà la persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 

componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport, la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa 

la vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, després del seu tancament, així com la seva 

restauració ambiental (GESTIÓ) dels residus, sigui o no el productor d'aquests. 

 

A més de les recollides en la legislació sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició 

complirà amb les següents obligacions: 
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a) En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, portar un 

registre en el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en 

metres cúbics, el tipus de residus, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per 

Ordre *MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, la identificació del productor, del 

posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'una altra operació anterior de 

gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en metres cúbics, i destins dels 

productes i residus resultants de l'activitat. 

 

b) Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició d'aquestes, la informació 

continguda en el registre esmentat en la lletra a). La informació referida a cada any natural haurà de 

mantenir-se durant els cinc anys següents. 

 

c) Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els termes recollits 

en aquest reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el 

productor i, en el seu cas, el número de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que 

dugui a terme una operació exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, 

deurà a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació 

de valorització o d'eliminació subsegüent a què van ser destinats els residus. 

 

d) En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un 

procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de 

tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors 

autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació 

barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense 

perjudici de les responsabilitats en què pugui incórrer el productor, el posseïdor o, en el seu cas, el 

gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació. 

 

En aplicació de la Llei 115/1994, es crea el Registre General de Gestors de Residus a Catalunya, adscrit 

a la Conselleria competent en medi ambient. En el registre constaran, com a mínim, les següents dades: 

Dades acreditatives de la identitat del gestor i del seu domicili social. Activitat de gestió i tipus de residu 

gestionat. Data i termini de durada de l'autorització, així com en el seu cas de les corresponents 

pròrrogues. 

 

Les activitats de gestió de residus perillosos quedaran subjectes a la corresponent autorització de la 

Conselleria competent en Medi Ambient i es regiran per la normativa bàsica estatal i pel que s'estableix 

en aquesta llei i normes de desenvolupament. 

 

A més de les activitats de valorització i eliminació de residus sotmeses al règim d'autorització regulat en 

la Llei 115/1994, quedaran sotmeses al règim d'autorització de la Conselleria competent en Medi 

Ambient les activitats de gestió de residus perillosos consistents en la recollida i l'emmagatzematge 

d'aquest tipus de residus, així com el seu transport quan es realitzi assumint el transportista la titularitat 
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del residu. En tot cas, aquestes autoritzacions quedaran subjectes al règim de garanties establert en la 

citada Llei. 

 

Quan el transportista de residus perillosos sigui un mer intermediari que realitzi aquesta activitat per 

compte de tercers, haurà de notificar-lo a la Conselleria competent en Medi Ambient, quedant 

degudament registrada en la forma que reglamentàriament es determini. 

 

Els gestors que realitzin activitats de recollida, emmagatzematge i transport quedaran subjectes a les 

obligacions que, per a la valorització i eliminació, s'estableixen en la Llei 115/1994, amb les 

especificacions que per a aquest tipus de residus estableixi la normativa estatal. 
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

Per a l'elaboració del present estudi s'han tingut present les següents normatives: 

 

-Artículo 45 de la Constitución Española. 

-LEY 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados. 

-El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 

Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

-LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

-REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

-Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

-LEY 115/1994, de 6 de abril, de Registre General de Gestors de Residus a Catalunya. 

 

Al present Projecte li és aplicable el Real Decreto 105/2008, segons l'art. 3.1., per produir-se residus de 

construcció i demolició com: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de «Residu» 

inclosa en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, es genera en l'obra de construcció o demolició, i que en 

generalment, no és perillós, no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, 

no és biodegradable, no afecta negativament altres matèries amb les quals entra en contacte de manera 

que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. La *lixiviabilidad 

total, el contingut de contaminants del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en 

particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.  

 

En la mateixa obra no es generen els següents residus: 

a) Terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, residus 

als quals no els és aplicable el R.D.105/2008.  

b) Residus d'indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març. 

c) Llots de dragatge no perillosos reubicats a l'interior de les aigües superficials derivats de les activitats 

de gestió de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació dels 

efectes de les inundacions o les sequeres, regulades pel Text Refós de la Llei d'Aigües, per la Llei 

48/2003, de 26 de novembre, de règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general, i 

pels tractats internacionals dels quals Espanya sigui part. 

 

Als residus que es generin en obres de construcció o demolició i estiguin regulats per legislació 

específica sobre residus, quan estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició, els han 

estat aplicable el R. D. 105/2008 en aquells aspectes no contemplats en aquella legislació. 
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També li és aplicable, en virtut de l'art. 3.1., de la Llei 10/2000, que estableix que de conformitat amb el 

que es disposa amb caràcter bàsic per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus, la citada llei serà 

aplicable a tot tipus de residus que s'originin o gestionin en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

 

És per això que es generen, segons la Llei 115/1994, qualsevol substància o objecte del qual el seu 

posseïdor es desprengui o del qual tingui la intenció o l'obligació de desprendre's, pertanyent a alguna de 

les categories que s'inclouen en l'annex 1 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus. En tot cas 

tindran aquesta consideració els que figurin en el Catàleg Europeu de Residus (*CER), així com en el 

Catàleg de Residus. 

 

A Catalunya s'estarà al que es disposa per la *AGÈNCIA DE *RESIDUS DE CATALUNYA, adscrita a la 

Conselleria competent en Medi Ambient. Les funcions de l'Entitat de Residus regulada en el capítol II del 

títol I de la llei 10/2000, fins al moment en què el Govern Valencià aprovi el seu Estatut, es 

desenvoluparan per la Direcció General d'Educació i Qualitat Ambiental, de la Conselleria de Medi 

Ambient. 

 

Tal com determina la Llei 115/1994, a Catalunya les activitats tant públiques com privades de gestió de 

residus s'executaran conforme als plans de residus aprovats per les administracions públiques 

competents. 

 

Els plans de residus aplicables són: Pla Integral de Residus, Plans Zonals de Residus, Plans Locals de 

Residus. En la localitat citada on se situa l'obra no s'ha redactat cap dels citats plans. 

 

El present ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, es redacta per la 

imposició donada en l'art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008, sobre les “Obligacions del productor de residus de 

construcció i demolició”, que haurà d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de 

residus de construcció i demolició. 
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3. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ.  

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ 

DES DE LA FASE DE PROJECTE 

SI NO 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i 
per utilizarlos al mateix emplaçament? 

X  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus? 

X  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar? 

X  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X  

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració 
de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 X 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix 
per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

- - 

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) 
per minimitzar els retalls? 

X  

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells 
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 
finalitzada la seva vida útil). 

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 
recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, 
la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es 
puguin separar amb facilitat. 

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit 
- solucions de parquet flotant front l’encolat 
- solucions de façanes industrialitzades 
- solucions d’estructures industrialitzades 
- solucions de paviments continus 
 

X  

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma 
global, s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva 
producció? 

 X 

10 (Altres bones pràctiques) X  
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4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR, CODIFICATS 

CONFORMEMENT A la LLISTA EUROPEA DE RESIDUS PUBLICADA PER 

ORDRE *MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRER O LES SEVES MODIFICACIONS 

POSTERIORS. 

Classificació i descripció dels residus 

RCDs de Nivell I.- Residus generats pel desenvolupament de les obres d'infraestructura d'àmbit local o 

supramunicipal contingudes en els diferents plans d'actuació urbanística o plans de desenvolupament de 

caràcter regional, sent resultat dels excedents d'excavació dels moviments de terra generats en el 

transcurs d'aquestes obres. Es tracta, per tant, de les terres i materials petris, no contaminats, 

procedents d'obres d'excavació. 

 

RCDs de Nivell II.- Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, 

de la demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis. 

Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives.  

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap altra 

manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb les quals entren en 

contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut 

humana. Es contemplen els residus inerts procedents d'obres de construcció i demolició, inclosos els 

d'obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència municipal o no. 

Els residus a generats seran tan sols els marcats a continuació de la Llista Europea establerta en l'Ordre 

*MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el còmput general els materials que no superin 1 m³ 

d'aportació i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 

 

 

A.1.: RCDs Nivel I 

   

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

 

A.2.: RCDs Nivel II 

   

 RCD: Naturaleza no pétrea 

    

 1. Asfalto  

  17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera  

X 17 02 01  Madera 

 3. Metales  
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  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

X 17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y Acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 06 Metales mezclados 

X  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel  

X 20 01 01 Papel 

 5. Plástico  

X 17 02 03 Plástico 

 6. Vidrio  

X  17 02 02 Vidrio 

 7. Yeso  

X 17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 
01 

 

 

 RCD: Naturaleza pétrea 

    

 1. Arena Grava y otros áridos   

X 01 04 08 
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 

X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

   

 2. Hormigón   

X 17 01 01 Hormigón 

   

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos   

X 17 01 02 Ladrillos 

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 1 7 01 06. 

   

 4. Piedra   

X 17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

 

 

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

    

 1. Basuras   

X 20 02 01 Residuos biodegradables 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

   

 2. Potencialmente peligrosos y otros 
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  17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP's) 

  17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

  17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP's 

  17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

  17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 

  17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

  17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

  17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 

  17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 

  13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

  16 01 07 Filtros de aceite 

  20 01 21 Tubos fluorescentes 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 

  16 06 03 Pilas botón 

X 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

X 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

X 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 

X 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 

X 15 01 11 Aerosoles vacios 

  16 06 01 Baterías de plomo 

X 13 07 03 Hidrocarburos con  agua 

  17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 
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5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU QUE ES 

GENERARÀ A L’OBRA, EN TONES I METRES CÚBICS. 

La estimación se realizará empleando como referencia la tabla 2 para residuos de obra nueva y la tabla 

7 para residuos de excavación, y tabla 9 para residuos especiales ambas de la GUÍA DE LA AGÈNCIA 

DE RESIDUS DE CATALUNYA, según la tipología y fase de la construcción de la vivienda.
 

 

Taula 2. Definició de la tipología i l’estimació de residus de la construcción de l’edificació 

 

 

L'estimació es realitzarà emprant com a referència la taula 2 per a residus d'obra nova i la taula 7 per a 

residus d'excavació, i taula 9 per a residus especials totes dues de la GUIA DE LA *AGÈNCIA DE 

RESIDUS DE CATALUNYA, segons la tipologia i fase de la construcció de l'habitatge. 

 

Taula 2. Definició de la tipologia i l’estimació de residus de la construcció de l’edificació 

 

RESIDUS DE RESTAURACIO MONUMENTAL     

   Tipología V Tn 

Codi CER   
m³ Volumen de Residuos/m

2
 

contruit 
Toneladas de residu/m

2 
construit 

1. FASE DE FONAMENTACIÓ I 

ESTRUCTURES 
    

170101 (formigó)  INERT 0,95 1,43 

170103 (marerial 

cerámic) 
INERT 0,48 0,71 

170407 (metalls 

barrejats) 
NO ESPECIAL 0,24 0,36 

170201 (fusta) NO ESPECIAL 0,59 0,36 

170203 (plàstic) NO ESPECIAL 0,04 0,04 

150101 (envasos de 

paper i cartó) 
NO ESPECIAL 0,04 0,04 

150110 (envasos que 

contenen restes de 

substàncies perilloses o 

están contaminats per 

elles) 

ESPECIAL 0,0001 0,0001 

2. FASE DE TANCAMENTS     

170107 (formigó) INERT 0 0 
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170603 (material 

ceràmic) 
NO ESPECIAL 0 0 

170407 (metalls 

barrejats) 
NO ESPECIAL 0 0 

170407 (fusta)  NO ESPECIAL 0 0 

170201 (plàstic) NO ESPECIAL 0 0 

170904 (residus 

barrejats de la 

construcción i de 

lènderroc diferents dels 

especificars en el codis 

170901,170902 i 

170903) 

NO ESPECIAL 0 0 

150101 (envasos de 

paper i cartó) 
NO ESPECIAL 0 0 

150110 (envasos que 

contenen substàncies 

perilloses o están 

contaminats per elles) 

ESPECIAL 0 0 

3. FASE D’ACABATS     

170101 (formigó) INERT 0,95 1,425 

170103 (marerial 

cerámic) 
NO ESPECIAL 0,475 0,7125 

170802 (marerials de 

construcción realitzats 

amb guix diferents dels 

especificats en el codi 

170801) 

NO ESPECIAL 0,00 0,00 

170201 (fusta) NO ESPECIAL 0,59 0,36 

170203 (plàstic) NO ESPECIAL 0,04 0,04 
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170904 (residus 

barrejats de 

construcción i enderroc 

diferents dels 

especificats en el codis 

170901, 170902, 

170903) 

NO ESPECIAL 9,50 14,25 

150101 (envasos de 

paper i cartó) 
NO ESPECIAL 0,040 0,036 

150110 (envasos que 

contenen substàncies 

perilloses o están 

contaminats per elles) 

ESPECIAL 0,00005 0,00005 

TOTAL POR TIPOLOGÍAS     

Inert-formigó  (170101)   1,90 2,85 

Inert-ceràmica  

(170103) 
  0,95 1,43 

NE- barreja (170904)   9,50 14,25 

NE-guix (170802)   0,00 0,00 

NE-metal170407)   0,48 0,71 

NE-fusta (170802)   1,19 0,71 

NE-plàstic (170203)   0,08 0,07 

NE-cartró (150101)   0,08 0,07 

Especial (150110)   0,0001 0,0001 

TOTAL      

    14,17 36,26 
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Taula 7. Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació 
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Taula 9. Inventari de residus Especials per a les activitats de nova construcció (també inclou la 

part d’obra nova de les reparacions o reformes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la base d'aquestes dades, l'estimació completa de residus en l'obra és: 

 

Estimació de residus      

    

Superficie Construida total (Sc) 375 m² 

Volum de residus  (0,117950 x Sc) 71,25 m³ 

Tones de residus (0,084133 x Sc) 71,25 Tn 

Estimació de volum de terres procedents de l’excavació destinats 
gestor 

363 m³ 
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Inert-Grava i sorra solta (170504) 1’7Tn./m
3
  16,73 Tn 
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6. MESURES DE SEGREGACIÓ "IN SITU" PREVISTES 

(CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ). 

Sobre la base de l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició hauran de separar-

se en fraccions, quan, de manera individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat 

prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 

 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Mesures emprades (es marquen les caselles segons l'aplicat) 

 

 Eliminació prèvia d'elements desmuntables i/o perillosos 

 
Enderrocament separatiu / segregació en obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, 
plàstics + cartó + envasis, orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les 
fraccions establertes en l'article 5.5 del RD 105/2008. 

x Enderrocament integral o recollida d'enderrocs en obra nova “tot barrejat”, i 
posterior tractament en planta 
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7. PREVISIÓ D'OPERACIONS DE VALORITZACIÓ "IN SITU" DELS 

RESIDUS GENERATS. 

Es marquen les operacions de valoració previstes i el destí previst inicialment per als materials.  

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, 
simplement seran transportats a abocador autoritzat 

 Utilització principal com a combustible o com un altre mitjà de generar energia 

 Recuperació o regeneració de dissolvents 

 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents 

 Reciclatge o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclatge o recuperació d'altres matèries orgàniques 

 Regeneració d'àcids i basis 

 Tractament de sòls, per a una millora ecològica dels mateixos 

 Acumulació de residus per al seu tractament segons l'Annex II.B de la Comissió 
96/350/CE 

 Uns altres (indicar) 
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8. DESTÍ PREVIST PER ALS RESIDUS NO REUTILITZABLES NI 

VALORITZABLES "IN SITU" (INDICANT CARACTERÍSTIQUES I 

QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDUS). 

 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Autoritat Competent 

per a la gestió de residus no perillosos. 

Terminologia: 

RCD: Residus de la Construcción i la Demolició 

RNP: Residus NO perillosos 

RSU: Residus Sòlids Urbans 

RP: Residus perillosos 

 

 

A.1.: RCDs Nivel I     

       

 1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN  Tratamiento Destino Cantidad 

x 17 05 04 
Tierras y piedras distintas de las 

especificadas en el código 17 05 03 
 

Sin 

tratamiento 

esp. 

Restauración / 

Vertedero 
> 1,00 

  17 05 06 
Lodos de drenaje distintos de los 

especificados en el código 17 05 06 
 

Sin 

tratamiento 

esp. 

Restauración / 

Vertedero 
0,00 

  17 05 08 
Balasto de vías férreas distinto del 

especificado en el código 17 05 07 
 

Sin 

tratamiento 

esp. 

Restauración / 

Vertedero 
0,00 

       

A.2.: RCDs Nivel II     

       

 RCD: Naturaleza no pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

        

 1. Asfalto      

  17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las del 

código 17 03 01 
 Reciclado 

Planta de 

reciclaje RCD 
0,00 

 2. Madera      

x 17 02 01  Madera  Reciclado 
Gestor 

autorizado RNPs 
< 1,00 

 3. Metales      

  17 04 01 Cobre, bronce, latón  Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 

0,00 

  17 04 02 Aluminio  Reciclado 0,00 

  17 04 03 Plomo    0,00 

  17 04 04 Zinc    0,00 

x 17 04 05 Hierro y Acero  Reciclado 1,00 

  17 04 06 Estaño    0,00 

  17 04 06 Metales mezclados  Reciclado 0,00 

 x 17 04 11 
Cables distintos de los especificados en 

el código 17 04 10 
 Reciclado 0,00 

 4. Papel      

x 20 01 01 Papel  Reciclado 
Gestor 

autorizado RNPs 
< 1,00 

 5. Plástico      

x 17 02 03 Plástico  Reciclado 
Gestor 

autorizado RNPs 
< 1,00 

 6. Vidrio      
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x  17 02 02 Vidrio  Reciclado 
Gestor 

autorizado RNPs 
< 1,00 

 7. Yeso      

x 17 08 02 
Materiales de construcción a partir de 

yeso distintos a los del código 17 08 01 
 Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 
< 1,00 

       

       

 RCD: Naturaleza pétrea  Tratamiento Destino Cantidad 

        

 
1. Arena Grava y otros 

áridos 
      

x 01 04 08 

Residuos de grava y rocas trituradas 

distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 

 Reciclado 
Planta de 

reciclaje RCD 
< 1,00 

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla  Reciclado 
Planta de 

reciclaje RCD 
 < 1,00 

       

 2. Hormigón       

x 17 01 01 Hormigón  
Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RCD 
< 1,00 

       

 
3. Ladrillos , azulejos y 

otros cerámicos 
      

x 17 01 02 Ladrillos  Reciclado 
Planta de 

reciclaje RCD 
> 1,00 

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos  Reciclado 
Planta de 

reciclaje RCD 
 < 1,00 

x 17 01 07 

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 

 
Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RCD 
 < 1,00 

       

 4. Piedra       

x 17 09 04 
RDCs mezclados distintos a los de los 

códigos 17 09 01, 02 y 03 
 Reciclado   < 1,00 

       

       

 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  Tratamiento Destino Cantidad 

        

 1. Basuras       

x 20 02 01 Residuos biodegradables  
Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RSU 
0,00 

 20 03 01 Mezcla de residuos municipales  
Reciclado / 

Vertedero 

Planta de 

reciclaje RSU 
 0,00 

       

 2. Potencialmente peligrosos y otros     

  17 01 06 

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y 

materiales cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 

 
Depósito 

Seguridad 

Gestor 

autorizado RPs 

0,00 

  17 02 04 
Madera, vidrio o plastico con sustancias 

peligrosas o contaminadas por ellas 
 

Tratamiento 

Fco-Qco 
0,00 

  17 03 01 
Mezclas bituminosas que contienen 

alquitrán de hulla 
 

Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

  17 03 03 
Alquitrán de hulla y productos 

alquitranados 
 

Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

  17 04 09 
Residuos metálicos contaminados con 

sustancias peligrosas 
 

Tratamiento 

Fco-Qco 
0,00 

  17 04 10 
Cables que contienen hidrocarburos, 

alquitrán de hulla y otras SP's 
 

Tratamiento 

Fco-Qco 
0,00 

  17 06 01 
Materiales de aislamiento que contienen 

Amianto 
 

Depósito 

Seguridad 
0,00 

  17 06 03 
Otros materiales de aislamiento que 

contienen sustancias peligrosas 
 

Depósito 

Seguridad 
0,00 

  17 06 05 
Materiales de construcción que 

contienen Amianto 
 

Depósito 

Seguridad 
0,00 

  17 08 01 
Materiales de construcción a partir de 

yeso contaminados con SP's 
 

Tratamiento 

Fco-Qco 
0,00 

  17 09 01 Residuos de construcción y demolición  Depósito 0,00 
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que contienen mercúrio Seguridad 

  17 09 02 
Residuos de construcción y demolición 

que contienen PCB's 
 

Depósito 

Seguridad 
0,00 

  17 09 03 
Otros residuos de construcción y 

demolición que contienen SP's 
 

Depósito 

Seguridad 
0,00 

  17 06 04 
Materiales de aislamientos distintos de 

los 17 06 01 y 03 
 Reciclado 

Gestor 

autorizado RNPs 
0,00 

  17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's  
Tratamiento 

Fco-Qco 

Gestor 

autorizado RPs 

0,00 

  17 05 05 
Lodos de drenaje que contienen 

sustancias peligrosas 
 

Tratamiento 

Fco-Qco 
0,00 

  17 05 07 
Balastro de vías férreas que contienen 

sustancias peligrosas 
 

Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

  15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…)  
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

  13 02 05 
Aceites usados (minerales no clorados 

de motor,…) 
 

Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

  16 01 07 Filtros de aceite  
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

  20 01 21 Tubos fluorescentes  
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

  16 06 04 Pilas alcalinas y salinas  
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

  16 06 03 Pilas botón  
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

x 15 01 10 
Envases vacíos de metal o plástico 

contaminado 
 

Depósito / 

Tratamiento 
< 1,00 

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices  
Depósito / 

Tratamiento 
< 1,00 

x 14 06 03 
Sobrantes de disolventes no 

halogenados 
 

Depósito / 

Tratamiento 
< 1,00 

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes  
Depósito / 

Tratamiento 
< 1,00 

x 15 01 11 Aerosoles vacios  
Depósito / 

Tratamiento 
< 1,00 

  16 06 01 Baterías de plomo  
Depósito / 

Tratamiento 
0,00 

 13 07 03 Hidrocarburos con agua  
Depósito / 

Tratamiento 
< 1,00 

  17 09 04 
RDCs mezclados distintos códigos 17 

09 01, 02 y 03 
 

Depósito / 

Tratamiento 

Restauración / 

Vertedero 
< 1,00 
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9. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES  

Els planols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en l'obra, es realitzaran per l'empresa 
contractista abans de l'inici d'obres incloent-se en el Pla que aprovarà la direcció facultativa de l'obra i la 
Propietat. En els plans s'especificarà la situació i dimensions de: 
 
 
 

X Baixants d'enderrocs si l'empresa contractista farà ús d'elles 

X 
Apilaments i/o contenidors dels diferents *RCDs (terres, petris, fustes, plàstics, 
metalls, vidres, cartons…) 

X Zones o contenidor per a rentada de canalons / cubetes de formigó 

X Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 

 Contenidors per a residus urbans 

 Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

X 
Ubicació dels apilaments provisionals de materials per a reciclar com a àrids, 
vidres, fusta o materials ceràmics. 
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10. PRESCRIPCIONS A INCLOURE EN EL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES DEL PROJECTE, EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, 

MANEIG I, EN EL SEU CAS, ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS 

RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ EN OBRA. 

AMB CARÀCTER GENERAL: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 

l'emmagatzematge, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 

demolició en obra. 

Gestió de residus de construcció i demolició 

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació conformement a la Llista 

Europea de Residus publicada per Ordre *MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 

posteriors.  

Certificació dels mitjans emprats 

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat dels 

certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, tots dos emesos per entitats 

autoritzades i homologades per l'Autoritat Competent. 

Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de 

materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar 

tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra present bon aspecte. 

 

AMB CARÀCTER PARTICULAR: 

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que 

siguin aplicable a l'obra) 

 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 

estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra 

como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 

peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 

(cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 

carpinterías y demás elementos que lo permitan 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1m³, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 

establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en 

lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

X 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se 

realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un 

modo adecuado. 

X Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
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especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 

residuos. 

Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 

contención y almacenaje de residuos. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

X 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación d cada tipo de RCD. 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 

adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante 

las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 

de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de 

la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos 

X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica 

vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipalesAsimismo los residuos de carácter 

urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con 

los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 

peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de 

febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida 

por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

X Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

X 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 

y la contaminación con otros materiales. 
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11. ESTIMACIÓ DE VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ 

CORRECTA DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, COST QUE 

FORMARÀ PART DEL PRESSUPOST DEL PROJECTE EN CAPÍTOL A 

PART. 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, 

repartit en funció del volum de cada material. 

 

Per als *RCDs de Nivell I i de Nivell II, donades les condicions d'aquests últims “TOT BARREJAT” 

s'utilitzaran les dades de projecte. 

 

Els imports dels *canones de reciclatge i abocament corresponents als volums i pes dels residus de 

construcció i demolició realment generats i transportats al gestor per al seu tractament, es justificaran a 

la direcció facultativa per a la seva certificació, mitjançant el lliurament a la mateixa dels corresponents 

certificats emesos pel gestor i/o les entitats-administracions que realitzin la corresponent gestió o 

cobrament de les corresponents taxes o cànons d'abocament. 

 

 

 

 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en Planta / 

Vertedero / Cantera / 

Gestor     (€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 363,00 33,69 12.229,47 10,3534%

10,3534%

RCDs Naturaleza Pétrea 46,17 19,87 917,40 0,7767%

RCDs Naturaleza no Pétrea 1,84 25,89 47,75 0,0404%

RCDs Potencialmente peligrosos 0,47 275,01 128,45 0,1087%

0,9258%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

413,42 0,3500%

13.736,49 11,6292%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCDs Nivel I

B.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCDs Nivel II

B.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…) [0’10 % - 0’20 %] 

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A.1. RCDs Nivel I

A.2. RCDs Nivel II

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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12. CONCLUSIÓ 

Amb tot l'anteriorment exposat, memòria i el pressupost reflectit, s'entén que queda prou desenvolupat 

l'Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit en el seu encapçalat. 

 

 

 

 

 

 

 

 


