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MANIFESTACIÓ DE RESIDUS I FIANÇAMENT 

 
Sr./Sra. (1).................................................................................................................................,  

major d’edat i amb DNI/NIE.......................................................................................................  

 
en qualitat de: 

□ Sol·licitant (persona física) 

□ Representant legal o apoderat de: ...................................................................................... 
(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica) 
 

MANIFESTA: 

En compliment del que disposa l’article 11 del Decret 89/2010, de 29 de juny, regulador de la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, la persona productora de residus 
de la construcció i demolició valora, si s’escau, la corresponent fiança de garantia de la gestió 
dels residus generats d’acord amb la normativa vigent, a dipositar en el moment d’obtenir la 
llicència. 

 
1. EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 
 

Adreça:.................................................................................................................................... 

Districte: .................................................................................................................................. 
 

2. DADES DELS SUBJECTES DEL RESIDU 
 

Posseïdor (2):......................................................................................................................... 

Productor (3): ......................................................................................................................... 

Gestor (4): .............................................................................................................................. 

 

3. VALORACIÓ DE RESIDUS  

Residu d’excavació .............................Tn 

Residu de construcció .............................Tn 

Residu d’enderroc .............................Tn 

TOTAL RESIDUS (R1) .............................Tn 

 

4. FIANÇAMENT (F) 
1. Import total de la fiança: 

F= (R1)..............................................x 11€ / Tn F (*)= ...........................€ 

         (*) F mínim=150€ 
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4.2 Exempcions: 
(Indicar el que correspongui) 

 

□ El residu es gestionarà en planta autoritzada titularitat de l’empresa constructora 

□ El residu es gestionarà en planta autoritzada la titularitat de la qual pertany a una 
organització empresarial del sector de la construcció, de la que l’empresa 
constructora n’és membre. 

□ El residu es gestionarà a la planta titularitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
5. DADES SOBRE LA GESTIÓ DEL  RESIDU 

Operacions de destriament  □ SI  □ NO 

Instal·lacions de reciclatge (5): ........................................................................................................ 

Disposició del rebuig (5): ................................................................................................................. 

□ S’aporta estudi de gestió de residus de construcció i demolició, d’acord amb allò establert a 
l’article 4 del Reial Decret 105/2008 com a annex al projecte d’obres. 
 

Per a la seva constància i unió al projecte tècnic redactat per a l’obtenció de la llicència o 
comunicat d’obres per a construir / enderrocar a la finca a dalt esmentada,  

es signa a la present, 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
SIGNATURA DEL PRODUCTOR DEL RESIDU (3) 
 
 
 
1. Dades de qui formula la manifestació (4) Titular de les instal·lacions de reciclatge o rebuig (veure Annex) 
2. Empresa productora del residu (constructor) (5) Indicar on es gestionaran 
3. Sol·licitant  de l'expedient  
 

ANNEX 
 

Adreces dels dipòsits controlats de terres i runes de la construcció, a Barcelona i rodalies. 
 
MOLL D’INFLAMABLES  
( PORT BCN) 
08039-BARCELONA 
Telèfon 93. 414.74.88 
 
 

PTGE. FONT D’EN TORT “  
CAN PIQUÉ “ 
08110-MONTCADA I REIXAC 
Telèfon 93.414.74.88 
 

CAN MODONELL 
08349 CABRERA DE MAR 
Telèfon 93.756.00.06 
 

PEDRERA GINESTA-JOAN 
08870-SITGES 
Telèfon 93.658.45.55 
 
 

PEDRERA GAR-1 
08450-LLINARS DEL VALLES 
Telèfon 93.870.42.56 
 

CTRA. C-1413, PK 4.300 
08754-PAPIOL 
Telèfon 93.673.18.00 
 

CORRAL DEL CARRO 
08800-VILANOVA I LA GELTRÚ 
Telèfon 670.38.67.57 
 

CTRA. 1221 PK 4 URB. CAN CANDI 
08221-TERRASSA 
Telèfon 93.723.93.00 
 

PEDRERA MONTSERRAT 
08292-ESPARRAGUERA 
Telèfon 93.586.46.44 
 

MODEL NORMALITZAT   CCPOB-02  20160425: El formulari  modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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