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1. ALCANCE  

En cumprimento do RD 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e 

xestión dos residuos de construción e demolición (RCD), conforme ao disposto no 

artigo 4 “Obrigacións do produtor de residuos de construción e demolición”,  realízase 

o estudo e valoración dos residuos xerados na licitación obxecto do presente estudo, 

SUBMINISTRACIÓN, INSTALACIÓN E POSTA EN FUNCIONAMENTO DUNHA SERIE DE 

ACTUACIÓNS NO MARCO DO PROXECTO SMARTIAGO, para cado un dos LOTES. 

2. AXENTES INTERVINIENTES 

Os axentes principais que interveñen na execución son: 
 
2.1.1.- Produtor de residuos. (EMPRESA ADXUDICATARIA en cada LOTE) 
  
2.1.2.- Dirección Facultativa. A designar polo Concello de Santiago   
 
2.1.3.- Xestor de residuos.  Será a empresa encargada da xestión de residuos, sendo 
ésta en calquera  caso, oun xestor de residuos ou vertedoiro autorizado.  
 
O xestor de residuos, poderá ser designado polo Concello de Santiago de Compostela 
con anterioridade ao comezo da obra e atoparase nun radio máximo de actuación de 
30 Km en tal caso. 

3. NORMATIVA E LEXISLACIÓN APLICABLE 

- Artigo 45 da Constitución Española 
- Lei 10/1989, de 21 de abril, de Residuos 
- Plan Nacional de Residuos de Construción e Demolición (PNRCD) 2001-20006, 

aprobado por Acordo de Consello de Ministros, de 1 de xuño de 2001 
- Lei 34/2007, de 15 de novembro, de calidade do aire e protección da atmosfera 
- RD 105/2008, de 1 de febreiro, polo que se regula a produción e xestión dos 

residuos de construción e demolición 
- Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, pola que se publican as operacións de 

valorización e eliminación de residuos e a lista europea de residuos. 
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4. IDENTIFICACIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN XERADOS 

NA OBRA, CODIFICADOS SEGUNDO A ORDE MAM/304/2002 

RCD de Nivel I: Terras e materiais pétreos, non contaminados, procedentes de obras de 

escavación 

RCD de Nivel II: Residuos xerados principalmente nas actividades propias do sector da 

construción, da demolición, da reparación domiciliaria e da implantación de servizos. 

Material segundo Orde Ministerial MAM/304/2002 

RCD de Nivel I 

1 Terras e pétreos da escavación 

RCD de Nivel II 

RCD de natureza non pétrea 

1 Asfalto 

2 Madeira 

3 Metais (incluídas as súas aliaxes) 

4 Papel e cartón 

5 Plástico 

RCD de natureza pétrea 

1 Area, grava e outros áridos 

2 Formigón 

3 Ladrillos, tezas e materiais cerámicos 

RCD potencialmente perigosos 

1 Lixos 

2 Outros 
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5. ESTIMACIÓN DA CANTIDADE DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E 

DEMOLICIÓN QUE SE XERARÁN NA OBRA 

Estimouse a cantidade de residuos xerados na obra, a partir das medicións de l a 

documentación gráfica (planos e fichas técnicas) para cada LOTE, en función do peso de 

materiais integrantes no rendemento dos correspondentes prezos descompostos de cada 

unidade de obra, determinando o peso dos restos dos materiais sobrantes (diminucións, 

roturas, despuntes, etc.) e o de L vos produtos fornecidos. 

O volume de escavación das terras e dos materiais pétreos non utilizados na obra, 

calculouse en función das dimensións do proxecto, a fectadopor un coeficiente de 

esponjamiento segundo a clase de terreo. 

CÁLCULO DE RESIDUOS LOTE 1: 

LOTE 1 
 

RCD de Nivel I                                                                  Volume         Peso (t) 
1 Terras e pétreos da escavación 
Residuos de arxilas e areas      28,18 m3            45,088 
 
RCD de Nivel II 
RCD de natureza non pétrea 
3 Metais (incluídas as súas aliaxes) 
Hierro e aceiro        0,04  m3            0,30 
 
RCD de natureza pétrea 
1 Formigón e mampostería 
Formigón                     21,9 m3           52,56 

 
 

CÁLCULO DE RESIDUOS LOTE 2: 

LOTE 2 
RCD de Nivel I                                                                  Volume         Peso (t) 
1 Terras e pétreos da escavación 
Residuos de arxilas e areas     5,46 m3              9,28  
 
RCD de Nivel II 
RCD de natureza non pétrea 
3 Metais (incluídas as súas aliaxes) 
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Hierro e aceiro      0.233 m3   1,75 
 
RCD de natureza pétrea 
1 Formigón e mampostería 
Formigón                   63,255 m3   151,81 
 

6. MEDIDAS PARA A PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E 

DEMOLICIÓN NA OBRA OBXECTO DO PROXECTO 

Nas distintas fases de análises do alcance de traballos a realizar,  tivéronse en conta as 

distintas alternativas compositivas, construtivas e de deseño, optando polaq ouelas que 

xeran o menor volume de residuos na fase de remodelación, modificación e 

implementación de novas portas para o LOTE 1 e colocación de paneis de mensaxe 

variable para o LOTE 2, facilitando, ademais, a reutilización dalgúns elementos 

desmontados, aprovbotando canalizacións existentes… , alargando así  a  vida útil dos 

elementos desmontados , o que implica un  menor impacto ambiental. 

Co fin de xerar menos residuos na fase de execución, A EMPRESA ADXUDICATARIA 

asumirá a responsabilidade de organizar e planificar a obra, en canto ao tipo de 

subministración, provisión de materiais e proceso de execución. 

Como criterio xeral adoptaranse as seguintes medidas para a prevención dos residuos 

xerados na obra: 

- A escavación axustarase ás dimensións especificadas no prego de prescricións 

técnicas particulares, até a profundidade indicada no mesmo. 

-  No caso de que existan lodos de drenaxe, acoutarase a extensión das bolsas dos 

mesmos. 

- Evitarase no posible a produción de residuos de natureza pétrea (birlos, grava, 

area, etc.), pactando co provedor a devolución do material que non se utilice na 

obra. 

- O formigón fornecido será preferentemente de central. No caso de que existan 

sobrantes utilizaranse nas partes da obra que se prevexa para estes casos, como 

formigóns de limpeza, base de arquetas, recheos, etc. 

- Todos os elementos de madeira, tubaxes, canalizacións, etc. reformularanse 

xunto cos oficiais, co fin de optimizar a solución, minimizar o seu consumo e xerar 

o menor volume de residuos. 
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- A subministración de elementos metálicos e as súas aliaxes, realizarase coas 

cantidades mínimas e estritamente necesarias para a execución da fase da obra 

correspondente, evitándose cualquier traballo dentro da obra , a excepción da 

montaxe dos elementos prefabricados. 

- Solicitarase de forma expresa aos provedores que a subministración en obra 

realícese coa menor cantidade de embalaxe posible, renunciando aos aspectos 

publicitarios, decorativos e superfluos. 

No caso de que se adopten outras medidas alternativas ou complementarias para a 

prevención dos residuos da obra, comunicaráselle de forma fehaciente ao a Dirección 

facultativa ara o seu coñecemento e aprobación. Estas medidas non suporán menoscabo 

algún da calidade da obra, nin interferirán no proceso de execución da mesma. 

7.  MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E 

DEMOLICIÓN EN OBRA 

Segundo o artigo 5.5 da Lei 10/1998, de 21 de abril, os residuos de construción e 

demolición deberán separarse nas seguintes fraccións cando, de forma individualizada 

para cada unha de devanditas fraccións, a cantidade prevista de xeración para o total da 

obra supere as seguintes cantidades: 

- Formigón: 80 t. 

- Ladrillos, tezas e materiais cerámicos: 40 t. 

- Metais (incluídas as súas aliaxes): 2 t. 

- Madeira: 1 t. 

- Vidro: 1 t. 

- Plático: 0.50 t. 

- Papel e cartón: 0.50 t. 

Será por tanto preciso realizar a separación do formigón exclusivamente para o LOTE 2, 

non sendo necesaria a separación de ningún outro residuo.  
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8. PRESCRICIÓNS EN RELACIÓN CO ALMACENAMENTO, MANEXO, SEPARACIÓN E 

OUTRAS OPERACIÓNS DE XESTIÓN DOS RESIDUOS DE CONSTRUCIÓN E 

DEMOLICIÓN 

O depósito temporal dos cascallos realizarase en colectores metálicos coa localización e 

condicións establecidas nas ordenanzas municipais, ou ben en sacos industriais cun 

volume inferior a un metro cúbico, quedando debidamente sinalizados e segregados do 

resto de residuos. 

Os colectores deberán estar pintados en cores vivas, que sexa visibles durante a noite, e 

deberán contar cunha banda de material reflector de, polo menos 15 centímetros ao 

longo de todo o seu perímetro, figurando de forma clara e legible a seguinte información: 

- Razón social 

- Código de Identificación Fiscal (CIF) 

- Número de teléfono do titular do colector/envase 

- Número de inscrición no Rexistro de Transportistas de Residuos do titular do 

colector. 

O responsable da obra á que presta servizo o colector adoptará as medidas pertinentes 

para evitar que se depositen residuos alleos á mesma. Os colectores permanecerán 

pechados ou cubertos fóra do horario de traballo, co fin de evitar o depósito de restos á 

obra e o derramamiento dos residuos. 

No equipo de obra deberanse  establecer os medios humanos, técnicos e procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Deberanse cumprir as prescricións establecidas nas ordenanzas municipais, os requisitos 

e condicións da licitación e pregos técnicos, especialmente si obrigan á separación en 

orixe de determinadas materias obxecto de reciclaxe ou deposición, debendo o 

construtor ou o xefe de obra realizar unha evaluación económica das condicións nas que 

é viables esta operación, considerando as posibilidades reais de levala a cabo. 

O construtor deberá efectuar un estrito control documental, de modo que os 

transportistas e xestores de RCD presenten válelos de cada retirada e entrega en destino 

final. No caso de que os residuos se reutilicen en outras obras ou proxectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental do destino final. 

Os restos derivados do lavado das canaletas das cubas de subministración de formigón 
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serán considerados como residuos e xestionados como lle corresponde (LER 17 01 01). 

Evitarase a contaminación mediante produtos tóxicos ou perigosos dos materiais 

plásticos, restos de madeira, provisións ou colectores de cascallos, co fin de proceder á 

súa adecuada segregación. 

As terras superficiais que poidan destinarse a xardinaría ou á recuperación de chans 

degradados, serán coidadosamente retiradas e almacenadas durante o menor tempo 

posible, deispostas en caballones de altura non superior a 2 metros, evitando a humidade 

excesiva, a súa manipulación e a súa contaminación. 

Os residuos que conteñan amianto cumprirán os preceptos ditados pour o RD 108/1991, 

sobre a prevención e redución da contaminación do medio ambiente producida polo 

amianto (art. 7), así como a lexislación laboral de aplicación. Para determinar a condición 

de residuos perigosos ou non perigosos, seguirase o proceso indicado na Orde 

MAM/304/2002, Anexo II. Lista de residuos, punto 6. 

9. VALORACIÓN DO CUSTO PREVISTO DA XESTIÓN DOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCIÓN E DEMOLICIÓN 

Co fin de garantiza ra correcta gestión dos residuos de construción e demolición xerados 

nas obras, as Entidades Locais esixen o depósito dunha fianza ou outra garantía financeira 

equivalente, que responda da correcta xestión dos residuos de construción e demolición 

que se prouduzcan na obra, nos termos previstos na lexislación autonómica e municipal. 

Seguirase en calquera caso as especificaciones do prego de condicións administrativa 

para presentar ou non o depósito caso de ser condición necesaria. 
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Seguidamente determínanse a estimación do custo referido á xestión de residuos: 

LOTE 1. 

Orzamento de Execución Material da Obra (PEM): 24.954,28 €  

Estimación do custo de tratamento de RCD. 

TIPOLOXÍA    Volume Custo de xestión Importe 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras e pétreos de escavación:       28, 18m3           5 €/m3   140,90 € 

A.2. RCD DE Nivel II 

RCD de naturaleza pétrea                    21,93 m3                 15 €/m3                328,95 € 

RCD de natureza non pétrea                     0,04 m3            15 €/m3                 0,6 € 

 

TOTAL FIANZA PLAN XESTIÓN RCD (LOTE 1): 470,45 € 

LOTE 2. 

Orzamento de Execución Material da Obra Civil (PEM): 18.203,18 € 

Estimación do custo de tratamento de RCD. 

TIPOLOXÍA      Volume  Custo de xestión Importe 

A.1. RCD de Nivel I 

Tierras e pétreos de escavación:       5,46m3           5 €/m3   27,30 € 

A.2. RCD DE Nivel II 

RCD de natureza pétrea                    63,255 m3           15 €/m3                948,82 € 

RCD de natureza non pétrea                    0,233 m3            15 €/m3                3,50 € 

 

TOTAL FIANZA PLAN XESTIÓN RCD (LOTE 2): 979,62 € 
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