
MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Decret 201/94 regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció i Decret 161/01

RESIDUS AMB AMIANT

Sempre, en iniciar una desconstrucció, la primera fase és la detecció i desmuntatge de tots els residus especials.
No es pot começar l'enderroc sense que s'hagin extret amb anterioritat tots els materials que continguin amiant.
Tansport: Amiant friable: Per transportar-lo, cal que estigui embalat separadament de la resta de residus,

de forma estanca, amb contenidors resistents i amb una indicació clara que es
tracta d'amiant. 
Cal portar-ho a un dipòsit de residus especials.

Fibrociment: Cal transportar-lo de manera que no es produeixi cap trencament de les peces que 
pugui alliberar les fibres d'amiant. No ha d'estar necessàriament embalat, però el
vehicle ha d'estar cobert amb una lona o qualsevol altre sistema que garanteixi
que no s'alliberen fibres durant el transport.
Cal portar-ho a un dipòsit controlat de tipus II per a residus no especials.

En desconstruccions i enderrocs en els que hi hagi elements amb presència d'amiant, l'empresa que realitza els treballs 
amb amiant ha de presentar el PLA DE TREBALL, que ha d'estar aprovat abans de l'inici dels treballs.

Buscar dispòsits controlats en data d'avui
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DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra:

Situació:

Promotor:

Aparellador/Arquitecte Tècnic:

AVALUACIÓ DEL VOLUM I DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

VOLUM REAL(m 3 ) VOLUM APARENT(m 3 ) PES REAL(kg) 

Residus d'enderroc 1.958,80 3.330,07 3.718.706
Residus de construcció 0,00 0,00 0
Residus d'excavació 0,00 0,00 0

INSTAL·LACIÓ DE RECICLATGE O DISPOSICIÓ DEL REBUIG

Enderroc:

Construcció:

Excavació:

FIANÇA

Import de la fiança a dipositar en el moment de l'obtenció de la llicència urbanística municipal:

23.544,75 €
0,00 €
0,00 €

TOTAL: 23.544,75 €

MEMÒRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS
Decret 201/94 regulador dels enderrocs i altres 

residus de la construcció i Decret 161/01

Enderroc naus industrials SITAP (PALAMÓS)

 c/ Enric Vincke c/ Barcelona c/ Indústria c/ Mallorca (PALAMÓS)

 RESIDENCIAL VILARROMÀ SL

 ORIOL G. BORRÀS CAJIGÓS I YOLANDA CASTAÑO PATINO

TIPUS DE RESIDU

Dipòsit controlat de runes i altres residus de la construcció - SANT JULIÀ DE RAMIS (terres i runes)

no es produeixen residus d'aquest tipus

no es produeixen residus d'aquest tipus

Enderrocs:
Construcció:
Excavació:



 ORIOL G. BORRÀS CAJIGÓS I YOLANDA CASTAÑO PATINO
Aparellador/a - Arquitecte/a Tècnic/a



Import de la fiança a dipositar en el moment de l'obtenció de la llicència urbanística municipal:
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