Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Agència de Residus de Catalunya

Model Normalitzat de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició
1. DADES COMPLEMENTÀRIES A L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ
1.a Dades del projecte
Municipi de procedència

Núm. visat

Adreça

Número

Codi postal

Pis / Porta

Població

1.b Dades del productor del residu (Titular de la llicència d’obres)
Nom o Raó Social:

DNI/NIF

Adreça

Número

Codi postal

Pis / Porta

Població

2. CONTINGUT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ D’ACORD
AMB LA LEGISLACIÓ VIGENT
Aplicable

a) L’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, a incloure en el projecte
d’execució de l’obra, ha de contenir, com a mínim:

Localització*

- 1r L’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició generats per tipologia i
fases d’obra i codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

T

m

3

Quantitat de residus petris.
Suma dels residus no petris.

-

2n Les mesures de prevenció de residus a l’obra objecte del projecte.

- 3r Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a què s’han de destinar els
residus que es generen en l’obra.

-

4t Les mesures per a la separació dels residus en obra.

- 5è Els plànols de les instal·lacions previstes per a l’emmagatzematge, el maneig, la
separació i, si s’escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins
de l’obra.
- 6è Les prescripcions del plec de condicions tècniques particulars de projecte en relació a
totes les operacions de gestió.

-

7è Una valoració del cost previst de la gestió dels residus.
Cost previst de la gestió de residus.
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b) En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, l’estudi també ha
d’incloure:
- Un inventari dels residus perillosos que es generen. Aquest inventari s’ha d’incloure a
l’apartat corresponent a l’estimació de la quantitat de residus de construcció i demolició
generats, i per tant, codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

T
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Suma dels residus especials.
En el cas d’obres d’edificació, quan es presenti un projecte bàsic per a l’obtenció de la
llicència urbanística, l’esmentat projecte ha de contenir, almenys, els documents
referits en els números 1r,2n,3r, 4t i 7è de la lletra a) i en la lletra b)
Observacions:

*Caldrà determinar la pàgina de l’Estudi de gestió de residus de construcció i demolició on se li dona compliment.

3. FORMAT DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
El format de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició es podrà fer d’acord amb la “Guia per a la redacció de l'Estudi de
Gestió v.1.0”., que es pot descarregar des de la seu electrònica d’aquesta entitat http://www.arc.cat), o bé, a criteri del redactor,
sempre i quan contingui de manera diferenciada els apartats estipulats per la legislació vigent per tal de facilitar-ne la seva verificació.

4. Annex. Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
A continuació, com Annex, s’adjunta l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del Projecte Executiu.

5. DECLARACIÓ RESPONSABLE DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (TITULAR DE LA LLICÈNCIA
D’OBRES):
D’acord amb el que estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció
de Catalunya (PROGOC), es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció.
DECLARO:
1. Que sóc coneixedor i es donarà compliment, a les determinacions establertes a l’article 23 del Text refós de la Llei
reguladora dels residus, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, així com a les disposicions específiques o
complementàries que regulin els residus de la construcció i demolició.
2. Que adjunto en el projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb allò
establert a l’article 4 del Reial Decret 105/2008.
3. Que l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició, dona compliment a l’article 17.4 de la Llei 8/2008, de 10 de juliol,
pel que fa a la no consideració de residus destinats a la deposició controlada.
4. Que em faré càrrec de l’import de la fiança dels costos previstos de gestió dels residus, en el moment d’obtenir la llicència
d’obres i que garantiré que els residus de la construcció i demolició generats seran gestionats d’acord amb la normativa
vigent.
5. Que disposaré cada any natural i mantindré durant els cincs anys següents, de la documentació que acrediti que els residus
de construcció i demolició realment produïts en l’obra, han estat gestionats, si s’escau, en obra o lliurats a una instal·lació de
valorització o d’eliminació per al seu tractament per un gestor de residus autoritzat. En cas d’utilitzar els residus generats en
la mateixa obra, aquests hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús que es destinin, i caldrà que sigui aprovat i
degudament documentat per la direcció facultativa. En el cas particular que es prevegi la reutilització de terres extretes de
l’obra, donaré compliment a l’acreditació que determini la llicència d’obres, mitjançant els serveis tècnics de l’ajuntament o
mitjançant empreses acreditades externes.
6. Que donaré compliment, a les determinacions establertes en l’article 7.2 del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel que es
regula l’adopció de criteris ambientals i d’Ecoeficiència dels edificis, i per tant, donaré prioritat a la via de valorització, en la
identificació dels gestors dels residus autoritzats.
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6. Signatura

Data

d

de 20

Signatura de la persona que presenta el document

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu
en aquest document constaran en un fitxer titularitat de l’Agència de Residus de Catalunya, amb domicili al C/ Doctor Roux, núm. 80, 08017-Barcelona.
Presteu el consentiment per al tractament de les vostres dades en els termes aquí exposats. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició es pot dur a terme en els termes legals establerts, mitjançant comunicació a l’Agència de Residus de Catalunya.
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