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Estudi de Gestió de Residus 

 
 
Memòria 
 
Antecedents 
 

A continuació s'indiquen breument algunes dades del Projecte d'execució en què 
s'efectua la demolició de la part a remodelar: 
 

 Emplaçament. 

Plaça Joaquim Deusa. Almoines (València). 
 

 Tècnics redactors del Projecte d'Execució. 

El projecte d'execució es redacta per encàrrec del promotor. 
Les dades dels Tècnics redactors són els següents: 

  E.B. ARQUITECTURA I URBANISME SAFOR 7, S.L. 
  C/ Metge Grau nº7-1º. 
  46760 Tavernes de la Valldigna. 

 
 Característiques descriptives i constructives de l'obra. 

El Projecte es redacta per a la reforma i acondicionament de la plaça.  

L’ajuntament de Almoines, ha decidit escometre les obres de millora en certs 
vials del casc urbà. 

D'acord amb allò que diu l'article 122 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de 
Novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, les presents obres es classifiquen  al grup a) Obres de primer establiment, 
reforma o gran reparació.  

   
 Patologies existents i condicions de l'estat actual. 

Mal estat. 
 

 Procediment de derrocament. 

Element a element. 
 
    



Objecte de l'Estudi 
 

El present estudi té com a objecte establir el protocol d'actuació en matèria de 
gestió de residus, durant els treballs de derrocament, per a fer complir el RD 105/2008 d'1 de 
Febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de Construcció i Demolició. 
 
 
Identificació dels agents que intervenen en el procés de gestió de residus 
 
 
 Productor de residus (Promotor) 
 
 El promotor de les obres és el propietari de l'immoble. Les dades són els següents: 
 
  Nom:    AJUNTAMENT D’ALMOINES 

C.I.F.:    P-4603400 E 
  Domicili:   Plaça Major núm.1.   Almoines. 
  Comunicació:   96 280 42 14 (Telèfon). 
      96 280 43 21 (Fax). 
 
   
 
 Posseïdor de residus (Constructor). 
 
 En el moment de la redacció del Projecte no s'havia designat contractista. 
 
 En l'actualitat, es desconeix l'empresa que realitzarà els treballs de derrocament. Les 
dades que s’ompliran posteriorment són els següents: 
 
  Nom  ___________________________________________________ 
  NIF  ____________________ 
  Domicili ___________________________________________________ 
  Comunicació ______________ (Telèfon). 
    ______________ (Fax). 
 
 
 Gestor de residus 
 
 L'empresa encarregada del derrocament (posseïdor de residus) contactarà amb els 
gestors autoritzats inscrits en el registre de la Comunitat Valenciana. Partirà de les tipologies 
de gestors plantejades en este Estudi (apartat “Operacions de reutilització, valoració o 
eliminació de residus”), que a continuació es llisten: 
 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació de substàncies orgàniques que no 
s'utilitzen com a dissolvents (R3). 

 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació de metalls i compostos metàl·lics (R4). 
 Gestor autoritzat en reciclat i recuperació d'altres matèries orgàniques (R5). 

 
 

Direcció Facultativa 
 
 Per encàrrec del promotor, les obres objecte del projecte d'execució, seran dirigides 
pel mateix tècnic autor del projecte. 
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Normativa i Legislació aplicable 
Per a l'elaboració del present estudi s'han tingut present les següents normatives: 

 Article 45 de la Constitució Espanyola. 
 La Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 
 El Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició (PNRCD) 2001-2006, aprovat 

per Acord de Consell de Ministres, d'1 de juny del 2001. 
 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 
 REIAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició. 
 Orde MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 

valoració i eliminació de residus i la llista europea de residus. 
 REIAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l'eliminació de 

residus per mitjà de depòsit a abocador. 
 Llei 10/2000, de 12 de Desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana de 

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT. 
 
Estimació de la quantitat de residus de la demolició que es generaran en 
l'obra 

Partint del procediment de derrocament plantejat en el Projecte (element a 
element), es planteja una gestió de residus basada en una arreplegada selectiva en obra, 
dels mateixos. 

A partir del procediment empleat a Catalunya, indicat en la guia d’aplicació del 
Decret 201/1994 segons l’Agencia de Residus de Catalunya, s'han calculat les següents 
composicions i quantitats de residus generats, dades de càlcul en annex 1. 
 

Codi LER 
S/Ordre 
MAM/304/2002 

Denominació Residu Tones 
(Tn) 

Metres 
Cúbics 

(m3) 
RCD: Naturalesa pètria (inertes) 

17.01.01 Formigó 32.56 14.16 
17.03.02 Barreja bituminosa 8.85 7.38 

 
 
Mesures per a la prevenció dels residus 

D'acord amb el promotor es decidix actuar seguint un sistema de demolició, que 
permeta realitzar una separació i arreplegada selectiva des de l'origen de la producció dels 
residus. 

A continuació s'indiquen els tipus de residus, que es generaran en la demolició, 
aportant les mesures de prevenció, que es pretenen adoptar: 

Formigó (17.01.01): S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats 
d’enderrocaments i l’execució del paviment. Es preveu disposar de contenidor 
tancat específic. 
Barreja bituminosa (17.03.02),: S'engloben en esta tipologia, tots els residus generats 
de l’enderrocament i execució del paviment tou. Es preveu disposar de contenidor 
específic. 

 
Operacions de reutilització, valoració o eliminació dels residus. 

No es preveu la possibilitat de realitzar en obra cap de les operacions de reutilització, 
valoració ni eliminació. Per tant, es proposa la contractació de Gestors de Residus 
autoritzats, per a la corresponent retirada i posterior tractament. 



El nombre de gestors específics necessaris serà almenys, els que corresponen a les 
categories de residus estimades en l'apartat de prevenció de residus.  
 

Residu 
Existent 

Codi LER Denominació Residu Tractament (*) Destí Quantitat 
(Tn) 

× 17.01.01 Formigó Valoració R5 Gestor 
autoritzat RCD 

32.56 

× 17.03.02 Barreja bituminosa   Gestor 
autoritzat RCD 

14.16 

 
 (*) Codificació  segons Annex 1 de l'Orde MAM/304/2002,  de conformitat amb la Decisió 
96/35/CE  relativa  als residus. 
R3 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que no s'utilitzen com a dissolvents. 
R4 Reciclat o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics. 
R5 Reciclat o recuperació d'altres matèries inorgàniques. 
 

Mesures a adoptar per a la separació dels residus. 
En principi en esta obra no seria obligatori, la separació dels residus generats en el 

derrocament, ja que no se superen de forma individualitzada les quantitats previstes en l'art. 
5.5 del RD 105/2008. 

De totes maneres encara que la legislació vigent no obligue, el productor (promotor) 
ha decidit, organitzar el derrocament o deconstrucció com separatiu en origen, 
desmuntant prèviament, si és el cas els elements que pogueren ser susceptibles de 
perillositat (opcions indicades en el quadre). 

× Eliminació prèvia d'elements desmuntables i/o perillosos 

× Derrocament separatiu en origen o deconstrucció (petris, fustes, metalls,…..).  

 Derrocament integral o arreplegada de runes “tot mesclat” i posterior tractament 
en planta 

 
Almoines, novembre de 2016 

El promotor 
 
 
 
 
 

Sig. Joan Cardona Bertó 
Alcalde d’Almoines 
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Plec de Condicions 

Per al Productor de Residus (Articule 4 RD 105/2008). 
 A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 
les obligacions següents: 

 Incloure en el Projecte d'Execució de l'obra un estudi de gestió de residus, el 
qual ha de contindre com a mínim: 

1. Estimació dels residus que es van a generar, codificat d'acord amb l'Orde 
MAM/304/2002 

2. Les mesures de prevenció dels residus en l'obra objecte del Projecte. 
3. Les operacions encaminades a la possible reutilització, valoració o 

eliminació dels residus que es generen, així com les mesures per a la 
separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part 
del posseïdor dels residus, de l'obligació establida en l'apartat 5 de 
l'article 5. 

4. Plans de les instal·lacions previstes per al magatzematge, maneig, 
separació, i si és el cas, altres operacions de gestió dels residus de 
demolició dins de l'obra. 

5. Plec de prescripcions tècniques particulars en relació amb el 
magatzematge, maneig, separació, i si és el cas, altres operacions  de 
gestió dels residus de demolició dins de l'obra. 

6. Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol 
independent. 

 En obres de demolició, realitzar un inventari dels residus perillosos que es 
generaran, que haurà d'incloure's en l'estudi de gestió i assegurar el seu 
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos. 

 Disposar de la documentació, que acredite que els residus realment generats 
en la demolició han sigut gestionats, en obra o entregats a una instal·lació de 
valoració o eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat. 
La documentació corresponent a cada any natural haurà de mantindre's 
durant els cinc anys següents. 

 Constituir, quan procedisca o siga exigit per l'entitat local o autonòmica i en 
els termes que esta establisca, la fiança o garantia financera que assegure el 
compliment dels requisits establits en la llicència, en relació amb els residus 
generats en la demolició. 

 

Per al Posseïdor dels Residus (Article 5 RD 105/2008) 
La figura del posseïdor dels residus en l'obra és fonamental per a una correcta gestió 

dels residus. 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Presentar el Promotor un Pla que reflectisca com durà a terme, durant el 
procés de la demolició, totes les operacions en relació a la gestió dels residus 
que es generaran. El Pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i 
acceptat per la propietat, passarà a formar part dels documents 
contractuals de l'obra. 

 Entregar els residus a un gestor autoritzat, en el cas que el mateix no els 
gestione en obra, destinant-se preferentment, a operacions de reutilització, 
reciclat o a altres formes de valoració. 

 
 Acreditar per mitjà de document fefaent, l'entrega dels residus generats en el 

derrocament, en el que figuren almenys: la identificació del posseïdor i del 
productor, l'obra de procedència, el número de llicència, la quantitat dels 



residus (expressada en Tn i en m3), el tipus de residus entregats codificats 
d'acord amb la llista MAM/304/2002 i la identificació del gestor de les 
operacions de destí. Quan dita gestora, només realitze operacions 
d'arreplegada, emmagatzemament, transferència o transport, en el 
document anteriorment citat, haurà de constar també la identificació del 
gestor de valoració o eliminació posterior a què es destinaran els residus. 
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació a la cessió dels residus 
del posseïdor al gestor, es regirà pel que establix l'article 33 de la Llei 10/1998, 
de 21 d'Abril. 

 Estarà obligat, mentres els residus es troben en el seu poder, a mantindre en 
condicions adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla entre 
fraccions ja seleccionades, que impedisca la posterior valoració o eliminació. 

 Haurà de separar, en obra, els residus en fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cada una de les dites fraccions, la quantitat prevista 
supere les indicades en l'apartat 5 de l'article 5 del RD 105/2008. Les 
obligacions de separació previstes en l'article 5.5 seran exigibles en els termes 
indicats en la disposició final quarta del Reial Decret. Quan per falta d'espai 
físic, en l'obra, no resulte tècnicament viable efectuar la dita operació en 
origen, el posseïdor podrà encomanar la separació de residus a un gestor, en 
una instal·lació de tractament externa a l'obra, obtenint del mateix la 
documentació acreditativa de la dita operació. 

 Sufragar els corresponents costos de la gestió dels residus (referenciats en el 
paràgraf 3 de les obligacions del posseïdor), entregant al productor els 
certificats i la resta de documentació acreditativa de la gestió. Haurà de 
mantindre la documentació corresponent  a cada any natural durant els 
cinc anys següents.  

Per a la Direcció Facultativa 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Aprovar el Pla de residus, que presente el posseïdor dels residus. 
 Aprovar els mitjans previstos en obra per a la valoració dels residus, en el cas 

que esta es decidisca realitzar in situ. 

Per al Personal d'obra  
Tota persona considerada com a personal d'obra es troba sota la responsabilitat del 
contractista o posseïdor de residus. A continuació s'indiquen les obligacions, que 
entenem han d'informar del personal de l'obra en el moment en el qual s'incorpore a 
la mateixa. 

 Compliment correcte de totes aquelles ordes i normes que el responsable de 
la gestió dels residus dispose. (Així mateix pot servir-se de la seua experiència 
pràctica en l'aplicació de les dites prescripcions per a millorar-les o proposar 
unes noves).  

 Senyalitzar correctament la ubicació de la zona de contenidors de residus 
així com el seu recorregut fins al mateix. 

 Estarà obligat, a separar els residus a mesura que són generats, evitant que es 
mesclen amb altres i resulten contaminats. 

 Etiquetar de forma convenient cada un dels contenidors o recipients, que 
s'utilitzaran, en funció de les característiques dels residus que es depositaran, 
complint unes mínimes pautes  necessàries, perquè el procés siga el més 
senzill possible: 

 Les etiquetes han d'informar que materials es poden, o no, depositar 
en un determinat contenidor o recipient. La informació ha de ser 
clara i concisa. 

 Les etiquetes és convenient que tinguen gran format i que siguen d'un 
material resistent a les inclemències del temps, de manera que quede 
garantida una raonable durabilitat. 
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 No sobrecarregar excessivament els contenidors, que posteriorment, seran 
transportats, atés que són més difícils de maniobrar i transportar, i poden 
provocar caigudes de residus. 

 Normalitzar el cobriment dels contenidors prèviament a la seua eixida de 
l'obra, de manera que quede prohibida l'eixida de contenidors sense cobrir. 

 Control administratiu i seguiment de tota la informació sobre el tractament 
dels residus, tant dins com fora l'obra, conservant per a això els registres o 
albarans, de tots els moviment que es realitzen de cada tipus de residus. 

 No disposar residus apilats o amuntonats fora de les zones indicades, atés 
que la dita acció pot provocar un accident. 

Per al Gestor de Residus en general 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Rebre els residus generats en el derrocament i tramitar el procés necessari de 
tractament dels mateixos. En el supòsit d'activitats sotmeses a l'autorització 
per la legislació de residu, portar un registre en què, com a mínim, figure: la 
quantitat de residus gestionats, expressada en Tones i metres cúbics, el tipus 
de residus, codificats d'acord amb la llista MAM/304/2002, de 8 de febrer, la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedixen, o del 
gestor, quan procedisquen d'una altra operació anterior de gestió, el 
mètode de gestió aplicat, així com la quantitats , en tones i metres cúbics, i 
destins dels productes i residus resultants de l'activitat.  

 En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització, el gestor haurà de 
portar un registre, en el que com a mínim figure: la quantitat de residus 
gestionats (expressada en m'i3 Tn), el tipus de residus codificats d'acord amb 
la llista europea  de residus publicada per Orde MAM/304/2002, la 
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedixen, o del 
gestor, quan procedisquen d'una operació de gestió anterior, el mètode de 
gestió aplicat, així com les quantitats (expressades en m'i3 Tn), i destins dels 
productes i residus resultants de l'activitat. 

 Posar a disposició de les administracions publiques competents, a petició de 
les mateixes, la informació continguda en el registre indicat en l'apartat 
anterior. La informació referida a cada any natural haurà de mantindre's 
durant els cinc anys següents. 

 Entregar, al posseïdor o gestor anterior que li entregue els residus de 
derrocament, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, 
especificant el productor dels mateixos i el número de llicència de l'obra de 
procedència. Quan es tracte d'un gestor que només duga a terme una 
operació exclusivament d'arreplegada, emmagatzemament, transferència o 
transport, deurà a més entregar-li (al posseïdor o al gestor que li entregue els 
residus) els certificats de l'operació de valoració o de l'eliminació subsegüent  
a què van ser destinats. 

Per al Gestor de Residus en activitats de valoració 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 El desenvolupament de les activitats de valoració requerix d'autorització 
prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat 
Autònoma, en els termes establits per la Llei 10/1998, de 21 d'Abril. 

 L'autorització s'atorgarà per a una o diverses de les operacions que es vagen 
a realitzar. S'atorgarà  per un termini determinat de temps, renovant-se per 
períodes successius. 

 Estendre, al posseïdor o anterior gestor que li entregue els residus, els 
certificats  acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el 
productor dels mateixos i núm. de llicència de l'obra de procedència. Quan 
només es tracte d'un gestor que duga a terme una operació exclusivament 



d'arreplegada, emmagatzemament, transferència o transport, deurà a més 
entregar al posseïdor o al gestor que li va entregar els residus, els certificats 
de l'operació de valoració o eliminació subsegüent a què van ser destinats 
els residus. 

 

Per al Gestor de Residus en activitats de valoració in situ 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Les activitats de valoració de residus “in situ”  s'ajustaran al que establix el 
projecte d'obra. En particular, la direcció facultativa de l'obra haurà 
d'aprovar els mitjans previstos per a la dita valoració in situ. 

 Les dites activitats de duran a terme sense posar en perill la salut humana i 
sense utilitzar procediments ni mètodes que perjudiquen el medi ambient, 
sense provocar molèsties per soroll ni olors i sense danyar el paisatge ni els 
espais naturals que gaudisquen d'algun tipus de protecció d'acord amb la 
legislació vigent. 

 

Per al Tractament de residus per mitjà de plantes mòbils en centres fixos de valoració 
o eliminació de residus. 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Per a la dita activitat haurà de preveure's en l'autorització atorgada al dit 
centre fix, i complir amb els requisits establits en la mateixa. 

 

Per a les Activitats d'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador. 
A més dels requisits exigits en la legislació vigent sobre residus, haurà de complir amb 

les obligacions següents: 

 Es prohibix el depòsit en abocador de residus que no hagen sigut sotmesos a 
alguna operació de tractament previ.  

 La legislació de la Comunitat Autònoma  podrà eximir de l'aplicació de 
l'apartat anterior als abocadors de residus (no perillosos o inerts de 
construcció i demolició) en poblacions aïllades que complisquen amb allò 
que s'ha contingut en l'art. 2 del RD 1481/2001, per la que es regula 
l'eliminació de residus per mitjà de depòsit en abocador, sempre que 
l'abocador es destine  a l'eliminació dels residus generats únicament en eixa 
població aïllada. 

 

Plànols de les instal·lacions 
En l'Annex 2 del document es troben els plànols que plasmen l'organització de la 

gestió de residus. 
 
 
Valoració del cost de la gestió 
 
 La valoració de la gestió de residus,  queda reflectida per mitjà del desglossament 
de les següents unitats d'obra, que contemplen la gestió de cada un de les tipologies de 
residus generats en el derrocament. 

  
El preu de gestió per m3, basant-se en l'Informe de Gestió dels Residus de Construcció i 
Demolició (RCD), del Consell Assessor per a la Certificació d'Empreses Constructores 2005. 
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ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDS (Càlcul sense fiança) 

Tipologia 
RCDS 

Estimació 
(m3) 

Cost mitjà en 
contenidor per 

m3 (×) 

Import 
(€) 

 
 
 

% del 
pressupost 

d'obra 
17.01.01 14.16 2.00 28.32   
17.03.02 7.38 5.00 36.88   

 Total (€) 
65.20 

 
 

Almoines, novembre de 2016 
El promotor 

 
 
 
 
 

Sig. Joan Cardona Bertó 
Alcalde d’Almoines 
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ANNEX 1 - CÀLCUL M
3
 i Tn - MESURAMENTS 
 

 
 
 



Codi Material residual Medició unitats Dimensions m3 m3 densitat Kg Tn Tn 
P j t ità i T t l K / 3 T t lProjecte unitàries Totals Kg/m3 Totals

17.01.01 Formigó
Formigó construcció 0,01 131,70 m2 0,05 0,07 2.300 151 0,15

0,01 203,20 m2 0,07 0,14 2.300 327 0,33
enderrocament 146,00 m2 0,05 7,30 2.300 16.790 16,79

95 00 m2 0 07 6 65 2 300 15 295 15 30

NATURALESA PETRIA (INERTS)

95,00 m2 0,07 6,65 2.300 15.295 15,30
14,16 32,56

17.03.02 Barreja bituminosa
Paviment tou enderrocament 146,20 m2 0,05 7,31 1.200 8.772,00 8,77

construcció 0,01 131,70 m2 0,05 0,07 1.200 79 0,08

NATURALEZA NO PÉTREA (NO ESPECIALES)

construcció 0,01 131,70 m2 0,05 0,07 1.200 79 0,08
7,38 8,85




