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1. DADES DE L’OBRA 
 
Dades del PROMOTOR: 
 

Nom o raó social / CIF Inmobiliaria JMS 

Direcció Barcelona 

 
Dades del CONTRACTISTA: 
 

Nom o raó social / CIF A definir 

Direcció -- 

Telèfon / Fax -- 

 
Dades del PROJECTE: 
 

Denominació Edifici Plurifamiliar de vivendes 

Situació C/ Trafalgar nº11 

PEM projecte 1.362.394,33 €.- 

Termini d’execució 8 mesos. 

Pressupost 
GESTIÓ DE RESIDUS 35.706,57 €.- 

 

 
2. MARC LEGISLATIU 
 
 
La redacció del pla de gestió de residus està emmarcat dins del següent marc legislatiu, que 
regula i controla la producció de residus de la activitat de la construcció des de la redacció del 
projecte de construcció, fins a l’execució de l’obra. Amb l’objecte de donar compliment i 
validesa al pla de gestió de residus, es defineix la següent normativa a la que s’haurà 
d’emmarcar el pla: 
 
 

2.1. NORMATIVA ESTATAL 
 
Llei 10/1998, de 21 d’Abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003, de 30 de Setembre, de 
mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
Llei 16/2002, d’1 de Juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
Reial Decret 1481/2001, de 27 de Setembre, pel qual es regula l’eliminació de residus  
mitjançant dipòsit. 
Reial Decret 509/2007, de 20 d’abril pel que s’aprova el reglament pel desenvolupament i 
execució de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició. 
Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 
Resolució de 20 de gener de 2009, de la Secretaria d’Estat de Canvi Climàtic, per la qual es 
publica l’Acord del Consell de Ministres pel qual s’aprova el Pla Nacional Integrat de Residus 
per al període 2008-2015. 
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Decret 89/2010, S’aprova el Programa de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la disposició controlada dels residus de la construcció. 
ISO 14001: Les empreses que la posseeixin estan obligades a l’ elaboració del Pla de gestió de 
residus. 
 
 

2.2. NORMATIVA AUTONÒMICA 
 
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus. 
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública. 
Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, modificada per la Llei 26/2009, de 23 de 
desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. 
Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, modificat 
pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya 
Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats 
(actualment, en procés de revisió), modificat l’annex 1 pel Decret 92/1999, de 6 d’abril, de 
modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de 
Catalunya. 
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment 
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres 
procedents d’obres de la construcció. 
Decret 69/2009, de 28 d’abril, mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els procediments 
d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 
 
Precedències per a la validesa del Pla de gestió de residus: 
 
Les obligacions de cadascun dels agents que interactuen en el pla queden recollides en l’article 
5 del Reial decret 105/2008. 
El Pla de gestió de residus ha de passar prèvia aprovació de la direcció facultativa 
per a la seva execució. 
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3. OBJECTE DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
El Pla de gestió de residus de la construcció té com a objecte general la previsió del recorregut 
que realitzaran els residus des del inici fins al final de la obra, dividint els residus generats en 
grans blocs, en funció de la tipologia de residu, l’origen, el punt de posada en obra dins de la 
construcció, la zonificació de l’obra, la garantia de l’execució del pla, la formació del personal i 
el compliment amb totes les mesures propostes per part de cadascun dels agents que 
intervenen. 
 
Les mesures que es prenen en el pla estan destinades a assolir els següents objectius com a 
mínim que es consideren com a obligació, a part d’acomplir tots els requisits que s’estableixen 
en el REIAL DECRET 105/2008 d’1 de Febrer pel qual es regula la producció i Gestió de 
Residus de construcció i demolició: 
- Garantir la traçabilitat del material que surt de l’obra en forma de residu. 
- Garantir la destinació del material que surt de l’obra en forma de residu. 
- Garantir la separació des de l’origen del residu en funció de la seva tipologia. 
- Garantir la formació del personal que intervé en les diferents fases constructives per a que 

duguin a terme la bona gestió del residu. 
- Garantir la bona execució del pla de gestió de residus en l’obra. 
 
Es defineixen les línies d’actuació dins del Pla i cada una de les línies defineix les actuacions i 
pràctiques a dur a terme en les diferents fases de l’execució de la obra: 
 
4. Minimització i prevenció de residus. 
5. Estimació de la generació de residus 
6. Operacions per a la Gestió de Residus 
 
 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 
 
 
En aquest apartat es defineixen aquelles mesures per tal de reduir la generació de residus en 
l’obra. L’objectiu d’aquestes recomanacions pràctiques és minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant a la fase de projecte com a la d’execució material de l’obra i a l’enderrocament o 
deconstrucció. 
 
 

4.1. MINIMITZACIÓ 
 
Enderrocaments i obres de construcció 
 
- Disposar d'informació sobre la gestió dels residus: 
  - Manuals i guies per a la gestió racional dels residus de construcció. 
  - Possibilitats de valorització dels residus. 
  - Normatives aplicables a l'àmbit on es produeixen els residus. 
 
- Disposar d'informació sobre les instal·lacions de reciclatge i disposició del rebuig més 
properes: 
  - Conèixer la localització i titularitat de les instal·lacions i abocadors. 
  - Avaluar la distància a què s'han de transportar fins a les instal·lacions i abocadors. 
  - Conèixer les condicions materials d'admissió dels residus. 
  - Avaluar els costos de gestió dels residus en cada cas. 
- Planificar les operacions de destriament i de recollida selectiva: 
  - Calcular el volum de residus valoritzables. 
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  - Preveure en el solar espais per al destriament i recollida selectiva dels residus 
valoritzables. 

- Definir les operacions que s'han de fer a peu d'obra per a la més fàcil valorització dels 
residus. 

  - Preveure espais per a l'emmagatzematge provisional dels residus prèviament 
classificats. 
  - Protegir els residus reutilitzables contra les accions que els poden malmetre. 
 
Aspectes específics dels enderrocs 
 
- Classificar els residus segons el destí que s'hagi previst: 
  - Reciclatge 
  - Reutilització 
  - Tractament especial 
  - Deposició controlada 
 
- Comprovar la composició dels residus sospitosament perillosos. 
- Comprovar, si s'escau, les característiques dels materials previsiblement reciclables. 
- Reconèixer i comprovar la seguretat real de l'obra que es vol desconstruir. 
 
Projecte i execució 
 
- Contactar amb empreses de desmuntatge selectiu per a la recuperació de: 
  - Elements de construcció a reutilitzar 
  - Materials reciclables 
  - Materials potencialment perillosos 
 
- Definir i exigir que es mantinguin en tot moment les mesures de seguretat necessàries. 
- Preveure, si s'escau, espai per situar una planta recicladora mòbil. 
 
Aspectes específics de les obres de construcció 
 
- Projectar elements constructius fàcilment desmuntables, substituïbles o reutilitzables. 
- Construir amb elements que arriben a l'obra amb un alt grau de transformació: components i 

semiproductes. 
- Construir amb mitjans auxiliars de vida útil més llarga o que queden incorporats a l'obra de 

forma definitiva: encofrats metàl.lics, perduts o que col·laboren. 
- Utilitzar materials reciclats en rebliments, subbases de ferms, com a granulats per al formigó, 
etc. 
- Si es fan diverses obres a la vegada, organitzar-les de forma que el material auxiliar sobrer 

en una obra es pugui utilitzar en les altres. 
- Retornar als fabricants els residus procedents dels embalatges dels productes emprats. 
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Estimación de residuos en REHABILITACIÓN

Superficie Construida total 2357,94 m²

Volumen de resíduos (S x 0,10) 235,79 m³

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,10 Tn/m³

Toneladas de residuos 259,37 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de 

la excavación 43,76 m³

Presupuesto estimado obra sin Gestion de 

Residuos 1.362.394,33 €Presupuesto de movimiento de tierras en 

proyecto 7.058,57 €

4.2. MESURES DE PREVENCIÓ 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I DE PREVENCIÓ DES DE LA FASE 
D’EXECUCIÓ 

SÍ 
T 

NO 
T 

1 
Es preservaran els productes o materials que siguin reutilitzables o 
reciclables durant els treballs? 

T ¨ 

2 
S’impartiran tasques de informació entre els treballadors i les subcontractes 
perquè col·loquin els residus en el contenidor corresponent (segons el tipus 
de residu, se se’n preveu o no el reciclatge, etc.)? 

T ¨ 

3 
S’intentarà comprar la quantitat de materials per ajustar-la a l’ús (sense 
escreixos) i s’intentarà optimitzar la quantitat de materials emprats, ajustant-
los als estrictament necessaris per a l’execució de l’obra 

T ¨ 

4 
Sempre que sigui viable, es procurarà la compra de materials a l’engròs o 
amb envasos d’una grandària que permeti reduir la producció de residus 
d’embolcalls? 

T ¨ 

5 

Es donarà preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 
amb sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o en 
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables i que puguin ser 
retornables o, si més no, reutilitzables? 

T ¨ 

6 

S’intentarà escollir materials i productes, d’acord amb les prescripcions 
establertes en el projecte, subministrats per fabricants que ofereixin 
garanties de fer-se responsables de la gestió dels residus que generen a 
l’obra els seus productes (pactant prèviament el percentatge i 
característiques dels residus que acceptarà com a retorn) o, si això no és 
viable, que informin sobre les recomanacions per a la gestió més adient dels 
residus produïts? 

T ¨ 

7 
Es planificarà l’obra per minimitzar els sobrants de terra i es prendran les 
mesures adequades d’emmagatzematge per garantir la qualitat de les terres 
destinades a reutilització? 

T ¨ 

8 

S’aprofitaran retalls durant la posada a l’obra i s’intentarà realitzar els talls 
amb precisió, de manera que totes dues parts es puguin aprofitar? 
- Peces ceràmiques i paviments, aïllaments, tubs i d’altres materials  
d’instal·lacions (cables elèctrics), etc. 

T ¨ 

9 
Es protegiran els materials d’acabat susceptibles de malmetre’s amb 
elements de protecció (a ser possible, que es puguin reutilitzar o reciclar)? 

T ¨ 

10 
Es controlarà la preparació de les dosificacions per a la generació de 
materials in-situ a fi d’evitar errors i, conseqüentment, residus? 

T ¨ 

 
 
5. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS 
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Tratamiento Destino Cantidad
x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especif icadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 74,39

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especif icados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especif icado en el código 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

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 12,57

2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,90

3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,11

x 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,39

17 04 03 Plomo 0,00

17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 35,52

17 04 06 Estaño 0,00

17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00

17 04 11 Cables distintos de los especif icados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00

4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 5,59

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,68

6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,13

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 0,05

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

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

código 01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 36,02

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 69,46

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

x 17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,22

x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD -26,77

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de 

las especif icadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 27,18

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,39

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,23

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,54

2. Potencialmente peligrosos y otros

x 17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,10

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

ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00

x 17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,25

x 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 1,56

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran 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

x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 5,45

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 que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

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

x 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,56

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

x 15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 4,85

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 f luorescentes Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 50,00

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,50

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,65

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 12,00

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,56

x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,89

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,23

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,54

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de 

cada tipo de RDC Densidad tipo            

m³ Volumen 

de Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de 

proyecto (transporte de tierras)

74,39 1,70 43,76

Tn/m2 Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
(según PROGROC)

Toneladas de 

cada tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen 

de Residuos

Fase de cimentación
1. Hormigón 0,00533300 12,57 1,30 16,35

2. Cerámica 0,00038100 0,90 0,60 0,54

3. Metales 0,00045500 1,07 1,50 1,61

4. Madera 0,00237000 5,59 0,90 5,03

5. Plástico 0,00029000 0,68 0,90 0,62

6. Papel y cartón 0,00005600 0,13 1,50 0,20

7. Envases que contienen restos de substáncias peligrosas o estan contaminadas por ellas.0,00002200 0,05 1,50 0,08

TOTAL estimación 0,00890700 21,00 24,42

Fase de cerramientos
1. Hormigón 0,01527400 36,02 1,30 46,82

2. Cerámica 0,02945700 69,46 0,60 41,67

3. Metales 0,00019300 0,46 1,50 0,68

4. Madera 0,00040100 0,95 0,90 0,85

5. Plástico 0,00032700 0,77 0,90 0,69

6. Papel y cartón 0,00026300 0,62 1,50 0,93

7. Envases que contienen restos de substáncias peligrosas o estan contaminadas por ellas.0,00002200 0,05 1,50 0,08

8. Residuos mezclados de la construcción i el derribo de diferentes especificados en los códigos, 170901, 170902, 1709030,00016700 0,39 1,20 0,47

TOTAL estimación 0,04610400 108,71 92,20

Fase de acabados
1. Hormigón 0,01585700 37,39 1,30 48,61

2. Cerámica 0,00679600 16,02 0,60 9,61

3. Metales 0,00392700 9,26 1,50 13,89

4. Madera 0,00085100 2,01 0,90 1,81

5. Plástico 0,00096600 2,28 0,90 2,05

6. Papel y cartón 0,00051200 1,21 1,50 1,81

7. Envases que contienen restos de substáncias peligrosas o estan contaminadas por ellas.0,00006600 0,16 1,50 0,23

8. Residuos mezclados de la construcción i el derribo de diferentes especificados en los códigos, 170901, 170902, 1709030,00014700 0,35 1,20 0,42

TOTAL estimación 0,110 68,67 78,43

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

6. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 
Per a definir les operacions de gestió es deixa constància de: 
- El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de 

reutilització, de les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una 
planta mòbil matxucadora a l’obra, etc. 

- La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del 
reciclatge in situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu 
petri (m3) que s’ha evitat portar a abocador. 

- Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu. 
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GESTIÓ DELS RESIDUS 

1 
Separació segons 
tipologia de residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un 
espai a l’obra. 
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una 
separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada 
per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació. 

T Formigó: 80 T 

T Maons, teules, ceràmics: 40 T 

T Metall: 2 T 

T Fusta: 0.5 T 

T Vidre: 1 T 

T Plàstic: 0.5 T 

T Paper i Cartró: 0.5 T 

 Especials 

T Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 
− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora 
del trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments 
accidentals. 
− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 
envasos dels productes Especials, tenint en compte les  incompatibilitats 
segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 
− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, 
desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids 
per tal d’evitar fuites. 
− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

 Inerts 

T Contenidor per Inerts barrejats 

T Contenidor per Inerts Formigó 

T Contenidor per Inerts Ceràmica 

¨ Contenidor per altres inerts 

T Contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No especials 

T Contenidor per metall 

T Contenidor per fusta 

T Contenidor per plàstic 

T Contenidor per paper i cartró 

¨ Contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

¨ Contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts + No 
especials 

Inerts + No Especials: 

¨ Contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a 
un gestor que li faci un tractament previ. 

2 
Senyalització dels 
contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 

 Inerts 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes). 
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Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 

Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     

(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

RCDs Naturaleza Pétrea 462,33 50,00 23.116,60 1,6968%

RCDs Naturaleza no Pétrea 22,78 50,00 1.138,75 0,0836%

1,7803%

Tierras y pétreos de la excavación 43,76 7,69 336,51 0,0247%

0,0247%

RCDs Naturaleza Pétrea 92,20 50,00 4.610,13 0,3384%

RCDs Naturaleza no Pétrea 24,42 50,00 1.220,82 0,0896%

RCDs Potencialmente peligrosos 78,43 50,00 3.921,36 0,2878%

0,7158%

0,00 0,0000%

0,00 0,0000%

1.362,39 0,1000%

35.706,57 2,6209%

Enderroc

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

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

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

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

 

 

No especials 
barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta Metalls Paper i Cartró Plàstic 

    

 

Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
l’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 

 
7. PRESSUPOST 
 


