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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
1.- Introducció 
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició. La entrada en vigor del present RD va ser 
el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de titularitat pública és obligatori en tots aquells projectes on 
la seva aprovació es realitzi a partir del 14 de febrer de 2009. 
 
El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació: 
Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de construcció 
o demolició, del qual el seu posseïdor es desprendeixi o del que tingui la intenció o obligatorietat de 
desprendre.  
Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis, carreteres, 
ports, urbanitzacions, obres civils, etc... 
Productor de residus: la persona titularitat del ben immoble, titular de la llicència urbanística, etc... 
(promotor) 
Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o 
treballador autònom). 
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, 
no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma 
que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La lixivialitat total i 
la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En 
cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o 
subterrànies. 
 
L’àmbit d’aplicació del RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i pedres no 
contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos. 
 
El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents obligacions: 
- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició que contingui com a mínim l’article 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti 
d’un projecte bàsic, segons l’article 4.2.  
- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han estat gestionats 
durant l’execució de l’obra. 
 
 
 
- El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de complir les 
següents obligacions: 
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• Presentar a la propietat un Pla de gestió de residus de la construcció i demolició. Aquest pla 
ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la propietat.  
• Nombroses obligacions encaminades a la gestió, entrega, manteniment, documentació de 
los residus conforme l’article 5. 

 
El present annex recull el corresponent Estudi de gestió de residus de construcció i demoli ció.  
 
2.- Estudi de gestió de residus de construcció i de molició   
2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats 
L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus ja sigui derivats de la 
construcció o de la demolició. Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de 
forma auxiliar per a executar cada una de les partides d’obra. S’entén dintre d’aquest concepte els 
materials d’emmagatzematge i transport dels materials de l’obra (palets, plàstics...), els excedents i 
retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces prefabricades...), les peces i productes rebutjats, 
documentació d’obra (paper i cartró)... Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar 
en cada obra, la seva procedència, la organització i gestió de l’obra, etc. 
 
L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.  
 
En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que es 
generen en obra. La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del 
Catàleg Europeu de Residus (CER).  
 
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics 
globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la tipologia concreta 
d’obra (urbanització residencial en zones consolidades). A partir d’aquests imports, es planteja un 
factor de conversió per a cada tipologia de residu. Per calcular el volum (m³) de residus s’ha de 
multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost del capítol corresponent de l’obra. Per a 
l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats 
poden ser reutilitzats a l’obra. D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són: 
   Plàstic: Fc = 0,00006 
   Fusta: Fc = 0,00001 
   Runa: Fc = 0,0001 
   Ferralla: Fc = 0,000001 
   Paper i cartró: Fc = 0,000004 
   Restes vegetals: Fc = 0,00005 
   Residus especials: Fc = 0,000005 
 
On Factor conversió (Fc) : factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 
A partir d’aquests factors, s’obtenen els volums corresponents. Aquests volums, tot i ser una 
estimació, s’entenen com a volums acceptables per a la tipologia d’obra, no sent d’abonament 
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possibles increments d’amidaments.  
 
Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma 
directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden recollits en 
el capítol d’enderrocs del pressupost de l’obra. 
 
2.2.- Mesures de separació dels residus en obra 
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels 
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció. Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt 
d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de 
recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar 
els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i 
exempts de materials perillosos. 
 
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de 
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 
majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos 
components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb 
aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els 
materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus 
especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
 
Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 
Formigó. 
Terres, roca. 
Material vegetal. 
Cablejat. 
Metalls. 
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 
Naturalesa dels riscs. 

 
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  
 
2.3.- Gestió de residus 
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 
• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els 
objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 
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• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es 
poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 
T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 
Metalls 
Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
Formigó, maons 
Materials ceràmics 
Vidre 
Terres 
Paviments 
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 
V 12- Reciclatge de plàstics 
V 14- Reciclatge de vidre. 
V 15- Reciclatge i recuperació de fustes 
V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
V 83- Compostatge 

 
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de 
Residus de Catalunya. A nivell documentalment es comprovarà mitjançant: 

• Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de 
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida. 
• Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de 
residus al llarg del seu recorregut. 
• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o posseïdors 
de residus. 
• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor 
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del 
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 
• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, 
al productor o posseïdor del residu. 

 
Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la 
recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en 
abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 
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• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 
• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com 
envasos que els contenen. 
• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 
manteniment de maquinaria i equips. 
• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 
els contenen. 
• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 
• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 
• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 
- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en 
bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 
concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 
gestió de la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la 
titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès del corresponent concurs públic, l’empresa 
adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, 
transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 
- Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de 
forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant 
especial atenció per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 
- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 
gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, 
diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 
seva manipulació. 
 
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase 
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, 
executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la 
seva restitució. 
 
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 
perillosos figurarà: 

• El codi d’identificació els residus 
• El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
• La data d’envasament 
• La naturalesa dels rics que presenten els residus 

 
Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, 
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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Gestors de residus 
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Ja 
que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret a 
utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestió de residus a 
redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques organitzatives d’aquest.  
 
Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La llista de 
gestors existents es pot consultar a la web www,gencat.cat 
 
2.4.- Plànol de les instal·lacions previstes 
A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal·lacions que es preveuen a implantar 
en obra en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en compte 
que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instal·lacions en funció del seu pla de gestió de 
residus i la disponibilitat de terreny i organització de l’obra que plantegi.  
 
Aquest recinte haurà de quedar dintre de l’àmbit d’obra o en alguna zona propera a la mateixa, prèvia 
autorització per part de l’Ajuntament de Castelldefels si es planteja en espai públic.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.- Prescripcions del plec 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

• DECISIÓN DE LA COMISIÓN, DE 3 DE MAYO DE 2000, que sustituye a la Decisión 
94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 
artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a la Decisión 
94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del 
apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos 
peligrosos. 

 

5 4 2 6 
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• DECISIÓN DEL CONSEJO, DE 19 DE DICIEMBRE DE 2002, por la que se establecen los 
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 
y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE. 
• DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 
• DIRECTIVA 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). 
• DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, 
sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y reparación de daños 
medioambientales. 
• DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
• DIRECTIVA 2009/148/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 
2009, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al amianto durante el trabajo. 
• DIRECTIVA 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, 
relativa a los envases y residuos de envases. 
• DIRECTIVA 96/59/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion 
de los policlorobifenilos y de los policloroterfenilos (PCB/PCT). 
• REGLAMENTO (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio 
de 2006, relativo a los traslados de residuos. 
• REAL DECRETO 314/2006 , de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
• LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
• LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
• LEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
• LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. 
• ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
• REAL DECRETO 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión 
ambiental de sus residuos. 
• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
• REAL DECRETO 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la 
eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan. 
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• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 
• REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la 
gestión de sus residuos. 
• REAL DECRETO 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 
de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 
• REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
• REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Resíduos de Envases. 
• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento para 
ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
• REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
• DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris mediambientals i 
d'ecoeficiència en els edificis. 
• DECRET 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, 
referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
• DECRET 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 
procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s'efectuïn amb 
aportació de terres procedents d'obres de la construcció. 
• DECRET 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament 
dels desfets i residus. 
• DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments 
d'admissió de residus en els dipòsits controlats. 
• DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües 
residuals. 
• DECRET 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 
• DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera 
del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació 
dels olis usats. 
• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 
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• ORDRE DE 9 DE SETEMBRE DE 1986, de limitació de l'ús dels policlorobifenils i els 
policloroterfenils 
• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual 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 deposició controlada dels residus de la 
construcció. 
• DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya 
• DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 
dels residus a Catalunya. 

 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 
2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser 
considerats com a perillosos (especials). 
 
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació 
el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què 
coincidir. 
 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 
residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del 
nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 
 
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

• Terres 
• Roca 
• Formigó (paviments, murs, ...) 
• Mescles bituminoses 
• Cablejat elèctric 
• Restes vegetals 
• Metalls 
• Maons 
• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
RESIDUS NO ESPECIALS. 
(17) Residus  de construcció i d’ enderrocs 

RUNA: 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
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17 02 02 Vidre 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
FUSTA: 
17 02 01 Fusta 
PLÀSTIC: 
17 02 03 Plàstic 
AGLOMERAT: 
17 03 02 Aglomerat asfàltic no especial 
FERRALLA: 
17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 
RESIDUS ESPECIALS: 
(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que  contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 
contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 
contenen PCB). 

17 09 03  Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 
contenen  substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   
contaminats per aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 

17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies 
perilloses. 

17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 

perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
17 05 05  Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
17 05 07  Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 

perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
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Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
RESTES VEGETALS: 
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  
 
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

• Paper i cartró 
• Envasos, draps de neteja i roba de treball 

 
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 
especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
 
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER. 
Durant les obres es poden generar residus: 
 
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 

02 01  Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca.  
02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 
 
5.2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus 

Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels enderrocs i moviments de terres 
queden detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides 
corresponents. 
 
Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els 
valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits directament en 
les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari.  
 
Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i retirada del punt 
de gestió de residus en obra.  
 
 
 
 


