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PROJECTE DE RENOVACIÓ URBANA DEL CARRER DE LA LLUNA- PORRERES 

1. INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d'aquest estudi és obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que 
contenen aquests residus i garantir que les operacions de valorització i disposició del rebuig es duguin a 
terme atenent la protecció del medi ambient i la preservació de la natura i el paisatge. 

2. 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, de 1 juny 2001. 
 Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i 

Pneumàtics fora d'ús de l'Illa de Mallorca. (BOIB núm.59. De 16 de maig de 2002: text 
corregit: BOIB Núm.141. de 23 de novembre de 2002). 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 
 REAL DECRET 105/2008, d'1 de febrer, pel qual 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. 

Al present Projecte li és d'aplicació el Reial Decret 105/2008, segons l'art. 3.1., Per produir residus de 
construcció i demolició com: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de «Residu» inclosa 
en l'article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, es genera en l'obra de construcció o demolició, i que en 
general, no és perillós, no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no 
és soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, 
no afecta negativament altres matèries amb les quals entra en contacte de manera que pugui donar lloc a 
contaminació del medi ambient o perjudicar la salut humana. La viabilitat total, el contingut de contaminants 
del residu i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a 
la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

3. IDENTIFICACIÓ D’AGENTS INTERVINENTS 

3.1 EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (PROMOTOR)

El Promotor és el PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, per ser la persona 
física o jurídica titular de la llicència urbanística en l'obra de construcció o demolició, a més de ser la 
persona física o jurídica titular del bé immoble objecte de l'obra de construcció o demolició. També per ser 

la persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de mescla o d'un altre tipus, que 
ocasionen un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts en les seves obres han estat gestionats, si s'escau, en obra o lliurats a una instal·lació de 
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en 
aquest Reial decret i, en particular, en l'estudi de gestió de residus de l'obra o en les seves modificacions. 
La documentació corresponent a cada any natural s'ha de mantenir durant els cinc anys següents. 

3.2 EL POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

El contractista principal és el POSSEÏDOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, per ser la 
persona física o jurídica que té en el seu poder els residus de construcció i demolició i que no té la condició 
de gestor de residus. Tenen la consideració de posseïdor la persona física o jurídica que executa l'obra de 
construcció o demolició, tals com el constructor, els subcontractistes o els treballadors autònoms. No 
tindran la consideració de posseïdor de residus de construcció i demolició els treballadors per compte 
d'altri.
A més de les obligacions previstes a la normativa aplicable, la persona física o jurídica que executi l'obra 
estarà obligada a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les 
obligacions que li incumbeixin en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir 
a l'obra, en particular les recollides en el present ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 
CONSTRUCCIÓ i DEMOLICIÓ. 
El pla, una vegada aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la propietat, passarà a formar part dels 
documents contractuals de l'obra. 
El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i 
sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar a un GESTOR DE RESIDUS 
o a participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la gestió . Els residus de construcció i 
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclatge o altres 
formes de valorització. 
El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor ha de constar en 
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de 
procedència i, si s'escau, el número de llicència de l'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres 
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats d'acord amb la llista 
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la 
identificació del gestor de les operacions de destinació. 
Quan el gestor al qual el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament 
operacions de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament ha de 
figurar també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al qual es destinaran els residus.  
En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició 
per part dels posseïdors als gestors es regirà pel que estableix l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril. 
El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en condicions 
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o 
dificulti la posterior valorització o eliminació. 
Els residus de construcció i demolició s'han de separar en les següents fraccions, quan, de forma 
individualitzada per a cadascuna d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de 
l'obra superi les següents quantitats: 
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PROJECTE DE RENOVACIÓ URBANA DEL CARRER DE LA LLUNA- PORRERES 

 Formigó:   80’00 tn. 
 Maons, teules, ceràmics:  40’00 tn. 
 Metall:     2’00 tn. 
 Fusta:    1’00 tn. 
 Vidre:     1’00 tn. 
 Plàstic:    0’50 tn. 
 Paper y cartró:   0’50 tn. 

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus de construcció i 
demolició dins de l'obra en què es produeixin. 
Quan per falta d'espai físic a l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el 
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de 
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà 
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, 
l'obligació recollida en el present apartat. 
L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'obra, de forma 
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el 
projecte d'obra, pot eximir el posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació 
d'alguna o de totes les anteriors fraccions. 
El posseïdor dels residus de construcció i demolició està obligat a sufragar els corresponents costos de 
gestió i a lliurar al productor els certificats i altra documentació acreditativa de la gestió dels residus a què 
es fa referència en l'apartat 3, del R. D. 105/2008, la documentació corresponent a cada any natural durant 
els cinc anys següents. 
Els productors i posseïdors de residus urbans o municipals estaran obligats a lliurar-los a les entitats locals 
o, prèvia autorització de l'entitat local, a un gestor autoritzat o registrat d'acord amb les condicions i 
requisits establerts en les normes reglamentàries de la Comunitat Autònoma o a les corresponents 
ordenances municipals, i, si s'escau, a procedir a la seva classificació abans del lliurament per complir les 
exigències previstes per aquestes disposicions. 
Les entitats locals adquiriran la propietat dels residus urbans des del seu lliurament i els posseïdors 
quedaran exempts de responsabilitat pels danys que puguin causar aquests residus, sempre que en el seu 
lliurament s'hagin observat les ordenances i resta de normativa aplicable. 
Les entitats locals, en l'àmbit de les seves competències, estaran obligades a complir els objectius de 
valorització fixats en els corresponents plans locals i autonòmics de residus, fomentant el reciclatge i la 
reutilització dels residus municipals originats al seu àmbit territorial. 
Les entitats locals competents poden obligar els productors i posseïdors de residus urbans diferents dels 
generats als domicilis particulars, i en especial als productors de residus d'origen industrial no perillós, a 
gestionar-los per si mateixos o a entregar-los a gestors autoritzats. 

3.3 GESTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ DE DEMOLICIÓ 

El GESTOR serà la persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que 
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport, la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la 
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, després del seu tancament, així com la restauració 
ambiental (GESTIÓ) dels residus, sigui o no el productor dels mateixos. 

4. VOLUM I CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS DE COSNTRUCCIÓ I 
DEMOLICIÓ GENERATS A L’OBRA 

En el present projecte, es poden preveure en principi les següents tipologies de residus: 

Residus procedents de la demolició de paviment asfàltic prèvia a l'excavació de les rases en què es
col locaran les conduccions. Els materials residuals que s'obtindran són mescles bituminoses que contenen
quitrà d'hulla i àrids. La destinació d'aquests residus serà la planta de tractament de residus procedents de
demolició.
Residus procedents de l'excavació en rases. En principi es preveu la reutilització del material procedent de
l'excavació, sempre que compleixi les especificacions recollides en el present projecte per a tal ús. Per tant,
els residus procedents de les excavacions estaran formats bé per material no vàlid per ser reutilitzat o bé per
excedent. Aquest excedent o material no reutilitzable es destinarà a la regeneració de pedreres adscrites al
Pla Director Sectorial de Pedreres.
Residus procedents de la demolició de voreres i vorades sobre base de formigó. Materials residuals: àrids i
conglomerants.
Residus procedents del desmantellament d'instal lacions existents (tubs, vàlvules, tapes de registre, ...). El
seu destí haurà de ser un gestor autoritzat de residus

5. POSSIBILITAT DE SEPARACIÓ A L’ORIGEN 

Les passes a seguir en aquest aspecte són les següents: 

 Separar i emmagatzemar de manera diferenciada els residus perillosos de la resta de residus. 

 Separar les següents fraccions de residus no perillosos: 
o Residus inerts (ceràmics, restes de formigó, terres i semblants)
o Restes de residus: envasos de qualsevol tipus, restes metàl·lics, restes de fusta, restes de 

plàstic i semblants, i altres residus no perillosos.

 Es disposarà de contenidors separats amb tancament, per evitar pèrdues incontrolades. 

6. DESTINACIÓ DELS RESIDUS 

El principal objectiu és aconseguir la màxima reutilització possible dels residus a la pròpia obra o donar-los 
altres sortides com la de regeneració de pedreres. Per a això es fa necessària la correcta separació en 
l'origen dels residus, ja que no tots poden anar destinats al mateix lloc. 

En primer lloc els possibles residus perillosos es lliuraran a gestors autoritzats segons disposa la normativa 
vigent, emplenant els documents oficials de control i seguiment. Això s'aplicarà, en particular, als tubs o 
restes de tubs de fibrociment, que sigui necessari extreure de les obres, per indicació de la direcció 
facultativa.
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Els residus de demolició i construcció que preveu l'apartat 3 seran transportats fins a les instal·lacions 
previstes en el Pla director sectorial (Mac Insular), per transportistes autoritzats. 

Part de la terra de les excavacions (especialment tot-u base del paviment asfàltic) podrà ser usada per al 
farciment de la rases, si compleix amb els requisits exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

Els equips i elements funcionals que puguin tenir utilitat seran transportats a les instal·lacions que indiqui la 
Direcció d'Obra. 

Els residus nets sobrants procedents d'excavacions es transportaran a pedrera autoritzada, per ser 
aprofitats com a material de farciment per a restauració de pedreres, d'acord amb el que preveu el Decret 
61/1999, de 28 de maig, d'aprovació definitiva de la revisió del Pla Director Sectorial de Pedreres de les 
Illes Balears. 

Finalment, els possibles residus que es presentin en estat d'ignició, a temperatura superior a 50 ºC o amb 
una humitat superior al 65% seran directament eliminats sense arribar a ser dipositats en cap lloc, tal com 
exigeix la normativa. Cal destacar que tot i que contempli aquest últim punt, no es preveu obtenir residus 
que es presentin en cap dels estats esmentats. 

7. VALORACIÓ ECONÒMICA DEL COST D’UNA GESTIÓ ADECUADA DELS 
RESIDUS

Carrer DE LA LLUNA Municipi: Porreres CP:
Ajuntament de Porreres CIF: Tel.:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

X Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

X Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

MIQUEL ANGEL CAPÓ- ARQUITECTE Núm. col.legiat: # 257.222

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra #

Projecte:
Emplaçament:
Promotor:

PROJECTE DE RENOVACIÓ URBANA DEL CARRER DE LA LLUNA

2

3

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:

 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

Autor del projecte:

1 B

1 C

2 A

 1 A 

1 D

1

2 B

3

Firma:
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PROJECTE DE RENOVACIÓ URBANA DEL CARRER DE LA LLUNA- PORRERES 

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

0,0153

1

 1 A 

0,0090 0,00
0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,00

0,0010 0,0016 0,00 0,00
0,0047 0,0017 0,00 0,00

0,0012 0,0009 0,00 0,00
0,0007 0,0008 0,00 0,00

0,5253 0,7110 0,00

0,3825 0,3380 0,00

0,0036 0,0160 0,00
0,0347 0,0510 0,00

0,7320 0,7100 0,00

1 B

0,0080 0,0040 0,00

0,00

0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,00

0,00 0,00

0,0620

 - -  - 
0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,0009 0,0040 0,00 0,00
0,0820 0,0520 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00

0,00
0,00

0,5120 0,5420 0,00 0,00

0

0,0840 0,00 0,00

0,0004 0,0006 0,00 0,00
0,0663 0,0230

m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul: Demolición de pavimento asfáltico: (180*0,6+25 m2) x 0,05 m = 6,65 m3

Demolición acera/adoquin:

Volumen total: m3

Càlcul del pes: Demolición de pavimento asfáltico: 6,65 m3 x 2,4 t/m3 = 16 t.

Demolición elementos de hormigón: 2 TN

Peso: TN
Observacions:

7

18

0,0005 0,0008 0,00

0,0240 0,0350 0,00

1 C

1 D

0,8740 0,9760 0,000,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00

0

0,00

0,0010 0,0060 0,00 0,00
- -

0,00
0,2550 0,3450 0,00

0,0644 0,0230 0,00 0,00
0,0017 0,0078 0,00 0,00

0,5270 0,5580 0,00 0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
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PROJECTE DE RENOVACIÓ URBANA DEL CARRER DE LA LLUNA- PORRERES 

Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:
Tractament dels residus i reutilització a obra 

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa anual. Densitat: (1-1,2) t/m3

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:

€/t (any 2009)**

1

2

0

0,00

18,00

7,00

0,00

TOTAL*: 18,00

975 €43,4125%

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a reformar:
Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Tipologia de l'edifici a construir:
Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:______________ Embalatges

Altres

TOTAL:

Observacions:

0,0018 0,0020 0,00

0,0175 0,0150 0,00

2

2 A

2 B

0,00

0,00
0,0714 0,0200 0,00 0,00
0,0013 0,0010 0,00 0,00

(t)

0,0700 0,00

(m3/m2)

0,1164

0,00 0,00
0,0244 0,0320 0,00 0,00

0,00

(t/m2)
0,0175 0,0150

0,0018 0,0020

(m3)

0,00

0,1164 0,0700 0,00

0,00
0,0244 0,0320 0,00 0,00

0,0013 0,0010 0,00
0,0714 0,0200 0,00 0,00

0,00

0,00

(m3/m2) (t/m2)

0

(m3) (t)
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PROJECTE DE RENOVACIÓ URBANA DEL CARRER DE LA LLUNA- PORRERES 

7.1 RESIDUS NO PERILLOSOS

S’adjunta a continuació una fitxa normalitzada amb l’avaluació dels volums i la valoració econòmica de la 
fiança per a la gestió dels residus de demolició i construcció. 

La fiança resultant és de NOU-CENTS SETANTA CINQ EUROS  (975 €), que és un 125% del total 

La Taxa és de DINOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (19.50 €), corresponent a un 2% de la fiança 
fins a un màxim de 36,06 €. 

El cost de la gestió de residus és de  SET-CENTS VUITANTA EUROS (780 €) 

S’ha d’afegir l’ import de les taxes d’abocament de terres netes a pedreres o abocadors autoritzats. El total 
de les excavacions previstes ascendeix a un pes total de 158.40Tn, de les quals, estimem que es podran 
reutilitzar en els reblerts, aproximadament 19.80 Tn es a dir, s’estima que hauran de portar-se a pedrera o 
a abocador autoritzat 138.6 tones de terres i pedres a dipositar en abocador amb un cànon d’abocament 
estimat en 2,80 €/t 

Cost total: 138.6 x 2,80 = 388 € 

7.2 RESIDUS PERILLOSOS
Malgrat que no es preveu l’extracció de canonades de fibrociment per a l’execució de l’obra, no s’ha de 
descartar l’aparició d’alguna conducció no prevista per interferir amb les obres. No s’inclou en aquest 
epígraf el cost de la gestió dels tubs i restes de tubs de fibrociment que sigui necessari extreure de les 
obres. En cas de ser necessària la seva extracció, hauran de ser gestionats i tractats d’acord amb el seu 
protocol específic, per una empresa registrada en el RERA, incloent el trasllat a centre autoritzat a la 
península.
Cost de retirada i transport per empresa autoritzada a abocador autoritzat, inclús gestió i tramitació de la 
documentació i taxa d’abocador = 2,10 € /kg. 

7.3 COST TOTAL DE GESTIÓ DE RESIDUS

Reciclatge residus no perillosos:                  780 € 
Canon abocament terres netes sobrants:        388 € 
Residus perillosos (fibrociment):                 No es valora 
TOTAL ESTIMAT                                        1.168 € , sense incloure el possible cost de gestió de residus 
perillosos (fibrociment). 

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

3 m3

Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

Se reutilizará el material procedente de la excavación para el relleno
con machaqueo previo, siempre y cuando cumpla con las 
especificaciones técnicas exigidas.

- t

TOTAL: t

Notes  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca
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