
Joan Josep Rodriguez Sabaté – Arquitecte Técnic –  C/ Major  , 152– 43.770 – Móra la Nova – Tel. 
677926750 

 

Memòria Valorada  
 

Construcció de Caseta d’Eines 
 

 
 

POL. 9 PARC.53 Diumenges 
Mora d’Ebre 
(Tarragona) 

 



INDEX GENERAL 
 
 
 
I. Introducció 
 
1.‐Dades de la propietat. 
2.‐Autor de la memòria valorada. 
3.‐Objecte. 
4.‐Emplaçament de l’obra. 
5.‐Descripció del estat actual. 
 
II. Superficies 
 
III. Obres a realitzar 
 
IV. Justificació urbanística 
 
V. Estudi de gestió de residus 
 
VI. Pressupost 
 
VII. Documentació gràfica complementaria. 
 
1.‐Fotografies 
2.‐Plànols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

 

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 

Títol del projecte 
 
 

MEMÒRIA VALORADA  
Construcció de Caseta d’Eines  

 
 

 

   
  

INTRODUCCIÓ 
 

 

   

 
 



I. INTRODUCCIÓ 
   
 
1.‐DADES DE LA PROPIETAT 
 
Nom:   
D.N.I:   
Domicili:   
 
2.‐AUTOR DE LA MEMÒRIA VALORADA 
 
Nom: Joan Josep Rodríguez Sabaté 
D.N.I: 77835104‐E 
Domicili: C/Major nº152 1º 43770 Mora la Nova 
Arquitecte Tècnic 
Col∙legiat nº 1536 al COAATT 
 
3.‐OBJECTE 
 
La present memòria valorada es realitza per a l’autorització de la corresponent llicència per a la 
realització de una caseta d’eines  al Polígon 9 Parcel∙la 53 (Diumenges) de Mora d’Ebre 43740 amb 
referència cadastral nº: 43094A009000530000FJ. 
 
4.‐ EMPLAÇAMENT DE L’OBRA 
 
L’obra es realitzar al Polígon 9 Parcel∙la 53 (Diumenges)  de Mora d’Ebre 43740 . 
 
5.‐ DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 
 
L’estat actual de l’obra es troba en construcció parada fins a la corresponent autorització de llicència 
per a la execució i finalització de l’obra. 
 
II. SUPERFICIES 
 
La superfície de la caseta d’eines es de 20 m2. Te unes dimensions de 6 x 3,33 
 
III. Obres a realitzar 
 
Les obres a realitzar es la construcció d’una caseta d’eines al Polígon 9 Parcel∙la 53 (Diumenges) de 
Mora d’Ebre 43740 de 20 m2  amb un porxo exterior adjacent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

   

 

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 

Títol del projecte 
 
 

MEMÒRIA VALORADA  
Construcció de Caseta d’Eines  

 
 

 

   
  

JUSTIFICACIÓ URBANÍSTICA 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 



IV. Justificació urbanística 
 
Normativa Urbanística en relació a la regulació de construccions agrícoles en sol no urbanitzable amb 
autorització municipal 
 
 

 
Paràmetres Generals 

 

Superfície mínima de finca  2.000,00 M2 

Superfície Construïda màxima  20,00 M2 

Distancia a camins públics  Mínima 10 ml 

Distancia a Veïns  Mínima 5,00 ml 

Usos  Exclusivament agrícola 

 
Condicions d’edificació 

 

NºPlantes  Planta Baixa 

Forma  Rectangular 

Relació ample llarg  Entre 1:1 i 1:2 

Coberta  Teula Aràbiga 
Pendent Màxima 30%  
Una vesant en el sentit del menor costat de 
l’edificació 

Alçada   3,00 Ml màxim a la part mes baixa de la pendent 
de la coberta 

Estètica  Els paraments exteriors de la construcció es 
revestiran i pintaran amb colors que entonin 
amb el medi rural 

Ampliacions  Quan es pretengui l’ampliació d’un edifici 
existent fins als límits objecte d’aquesta 
normativa, s’haurà d’efectuar necessariament 
agrupada a la mateixa. En cas de no poder 
agrupar caldrà enderrocar necessariament 
l’edificació preexistent 

 
Justificació Normativa de la  caseta d’eines a realitzar 
 

 
Paràmetres Generals 

 

Superfície mínima de finca  7.949 M2 

Superfície Construïda màxima  20,00 M2 

Distancia a camins públics  Més de  10 ml 

Distancia a Veïns  Compleix 

Usos  Exclusivament agrícola 

 
Condicions d’edificació 



 

NºPlantes  Planta Baixa 

Forma  Rectangular 

Relació ample llarg  Entre 1:1 i 1:2 

Coberta  Teula Aràbiga 
Pendent Màxima 30%  
Una vesant en el sentit del menor costat de 
l’edificació 

Alçada   3,00 Ml màxim a la part mes baixa de la pendent 
de la coberta 

Estètica  Els paraments exteriors de la construcció es 
revestiran i pintaran amb colors que entonin 
amb el medi rural 

Ampliacions  Quan es pretengui l’ampliació d’un edifici 
existent fins als límits objecte d’aquesta 
normativa, s’haurà d’efectuar necessariament 
agrupada a la mateixa. En cas de no poder 
agrupar caldrà enderrocar necessariament 
l’edificació preexistent 

 
Per tant la caseta d’eines que es vol instal∙lar compleix amb la corresponent normativa urbanística 
del Ajuntament de Mora d’Ebre. 
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I ENDERROC. 
DECRET 89/2010 
 
 
Fase de Projecte:Construcció de Caseta d'eines
 
Títol:Caseta d'Eines

 
Emplaçament:Polígon 2 Parcel·la 48 Cotxos Benissanet (Tarragona)

 
CONTINGUT DEL DOCUMENT

D’acord amb el D 89/2010de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de 
la construcció de Catalunya (PROGROC), regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, 
amb el contingut següent:
 
1.1- Identificació dels residus (segons OMAM/304/2002)
1.2- Estimació de la quantitat que es generarà (en Tn i m3)
1.3- Mesures de segregació “in situ”
1.4- Previsió de reutilització en la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quals)
1.5- Operacions de valoració “in situ”
1.6- Destí previst per als residus.
1.7- Instal·lacions per a l’emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestió.
1.8- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del 
pressupost del projecte.

1.1.- Identificació dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de 
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors. 
 
Classificació i descripció dels residus
 
Són residus no perillosos que no experimenten transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives. 
 
Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen física ni químicament ni de cap 
altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament altres matèries amb què entren en 
contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar la salut 
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construcció i demolició, 
inclosos els d’obres menors de construcció i reparació domiciliària sotmeses a llicència 
municipal o no.
 
Els residus generats seran només els marcats a continuació de La Llista Europea establida en 
l'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que 
no superin 1m³ i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.
 
1.2.- Estimació de la quantitat de cada tipus de residu que es generarà a l’obra, en tones i 
metres cúbics.
L'estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1
Obra Nova: En absència de dades més contrastades es consideren paràmetres estimatius 



Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construcció de la composició en pes dels 
RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es 
consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu:

1.3.- Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació/selecció).
Segons D 89/2010 els residus de construcció i demolició s'hauran de separar en fraccions, quan, 
de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generació per al 
total de l'obra superi les quantitats següents:
 
Formigó�� 160 00 T

Estimació de residus

Superfície construïda total 20,00 m²
Volum de residus (S x 0,10) 2,00 m³
Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,10 Tn/m³
Tones de residus 0,20 Tn

Estimació de volum de terres 
procedents d'excavació 0,00 m³
Pressupost estimat de l’obra 3.836,62 €
Pressupost del moviment de terres 
en projecte 0,00 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Tn d V
Avaluació teòrica del pes per 
tipologia de RDC

Tones de cada tipus 
de RDC

Densitat tipus         
(entre 1,5 i 0,5)

m³ Volum de 
Residus

Terres i petris procedents de 
l'excavació estimats directament 
des de les dades de projecte

0,00 1,50 0,00

% Tn d V

Avaluació teòrica del pes per 
tipologia de RDC % de pes 

Tones de cada tipus 
de RDC

Densitat tipus         
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volum de 
Residus

RCD: Origen no petri
1. Betums 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Fustes 0,090 0,02 0,60 0,03
3. Metalls 0,010 0,00 1,50 0,00
4. Papers 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Plàstics 0,015 0,00 0,90 0,00
6. Vidre 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Guix 0,100 0,02 1,20 0,02
TOTAL estimació 0,218 0,04 0,05

RCD: Origen petri
1. Sorres, Graves i altres àrids 0,040 0,01 1,50 0,01
2. Formigó 0,120 0,02 1,50 0,02
3. Maons , Rajoles i altres productes 0,642 0,13 1,50 0,09
4. Pedra 0,050 0,01 1,50 0,01
TOTAL estimació 0,852 0,17 0,11

RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Broses 0,000 0,00 0,90 0,00
2. Potencialment perillosos i altres 0,000 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimació 0,000 0,00 0,00

A.2.: RCDs Nivell II

A.1.: RCDs Nivell II

1. TERRES I PETRIS D'EXCAVACIÓ



 
Formigó�� 160,00 T
Maons, teules, ceràmica� 80,00 T
Metalls�� 4,00 T
Fusta�� 2,00 T
Vidre�� 2,00 T
Plàstics�� 1,00 T
Paper i cartó�� 1,00 T

MESURES APLICABLES

 Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos

 Enderroc separatiu / segregació a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plàstics + cartó + envasos, 

orgànics, perillosos…). Només en cas de superar les fraccions establertes a l’article 5.5 del D 

89/2010 

 Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en 

planta 

 Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions tècniques regulades 

segons la normativa vigent que els afecta.

1.4.- Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments 
  
OPERACIÓ PREVISTA  DESTÍ INICIAL

No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement 
seran transportats a abocador autoritzat
Extern
Reutilització de terres procedents de l’excavació 
Pròpia obra
 Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats o en urbanització
 Reutilització de materials ceràmics
 Reutilització de materials no petris: fusta, vidre…
 Reutilització de materials metàl·lics
Altres (indicar)
 
 
1.5.- Previsió d'operacions de valoració "in situ" dels residus generats.

 OPERACIÓ PREVISTA

No hi ha previsió de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement 
seran transportats a abocador autoritzat
 Utilització principal com combustible o com altre mitjà de generar energia
 Recuperació o regeneració de dissolvents
 Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzin no dissolvents
 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics
 Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques
 Regeneració d’àcids i bases
 Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos
 Acumulació de residus per al seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissió 96/350/CE
 Altres (indicar)
 
1.6.- Destí previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables  "in situ" (indicant 
característiques i quantitat de cada tipus de residus)
Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per l'Agència de 
Residus de Catalunya.
Terminologia:



Terminologia:

RCD: �Residus de la Construcció i la Demolició
RSU: �Residus Sòlids Urbans
RNP: �Residus NO perillosos
RP:�Residus perillosos

Tractament Destí Quantitat
17 05 04 Terres i pedres diferents de 

les especificades en el codi 
17 05 03 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00

17 05 06 Fangs de drenatge diferents 
dels especificats en el codi  
17 05 06

Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00
17 05 08 Balast de vies fèrries 

diferent de l'especificat en 
el codi  17 05 07 Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00

RCD: Natura no pètria Tractament Destí Quantitat

1. Asfalto
17 03 02 Barreges bituminoses 

diferents de les del codi 17 
03 01 Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00

2. Fusta
17 02 01 Fusta Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,02
3. Metales
17 04 01 Coure, bronze, llautó Reciclat 0,00
17 04 02 Alumini Reciclat 0,00
17 04 03 Plom 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Ferro i acer Reciclat 0,01
17 04 06 Estany 0,00
17 04 06 Metalls barrejats Reciclat 0,00

x 17 04 11 Cables diferents dels 
especificats en el codi 17 
04 10 Reciclat 0,00

4. Papel
x 20 01 01 Paper Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00

5. Plástico
x 17 02 03 Plàstic Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00

6. Vidrio
17 02 02 Vidre Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00
7. Yeso

x 17 08 02 Materials de construcció a 
partir de guix diferents dels 
del codi 17 08 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,02

RCD: Natura pètria Tractament Destí Quantitat

1. Sora, grava i altres àrits
01 04 08 Residus de grava i roques 

triturades diferents dels 
esmentats en el codi 01 04 
07 Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00

01 04 09 Residus de sorra i argila Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00

2. Formigó
17 01 01 Formigó Reciclat /Abocador Gestor autoritzat RNPs 0,02

3. Maons , rajoles i altres ceràmics
x 17 01 02 Maons

R i l t G t t it t RNP 0 04

A.1.: RCDs Nivell I

1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ

A.2.: RCDs Nivell II

Gestor autoritzat RNPs



3. Maons , rajoles i altres ceràmics
x 17 01 02 Maons

Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,04
x 17 01 03 Teules i materials ceràmics

Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,04
x 17 01 07 Barreges de formigó, 

maons, teules i materials 
ceràmics diferents de les 
especificades en el codi 1 7 
01 06. Reciclat /Abocador Gestor autoritzat RNPs 0,04

4. Pedra
x 17 09 04 RDCs barrejats diferents 

dels dels codis 17 09 01, 02 
i 03 Reciclat 0,01

RCD: Potencialment perillosos i altres Tractament Destí Quantitat

1. Basuras
20 02 01 Residus biodegradables Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00
20 03 01 Barreja de residus 

municipals Reciclat /Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00

2. Potencialment perillosos i altres
17 01 06 Barreja de formigó, maons, 

teules i materials ceràmics 
amb substàncies perilloses 
(SP's)

Dipòsit seguretat 0,00
17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb 

substàncies perilloses o 
contaminades per elles Tractament Fco-Qco 0,00

17 03 01
Barreges bituminoses que 
contenen quitrà d'hulla Dipòsit/Tractament 0,00

17 03 03
Quitrà d'hulla i productes 
enquitranades Dipòsit/Tractament 0,00

17 04 09

Residus metàl·lics 
contaminats amb 
substàncies perilloses Tractament Fco-Qco 0,00

17 04 10

Cables que contenen 
hidrocarburs, quitrà d'hulla i 
altres SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 06 01
Materials d'aïllament que 
contenen Amiant Dipòsit seguretat 0,00

17 06 03

Altres materials d'aïllament 
que contenen substàncies 
perilloses Dipòsit seguretat 0,00

17 06 05
Materials de construcció 
que contenen Amiant Dipòsit seguretat 0,00

17 08 01

Materials de construcció a 
partir de guix contaminats 
amb SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 09 01

Residus de construcció i 
demolició que contenen 
mercuri Dipòsit seguretat 0,00

17 09 02

Residus de construcció i 
demolició que contenen 
PCB's Dipòsit seguretat 0,00

17 09 03

Altres residus de 
construcció i demolició que 
contenen SP's Dipòsit seguretat 0,00

17 06 04
Materials d'aïllaments 
diferents dels 17 06 01 i 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00

17 05 03
Terres i pedres que 
contenen SP's Tractament Fco-Qco 0,00

Gestor autoritzat RPs



1.7.- Plans de les instal·lacions previstes 
Plans de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres 
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició a l'obra, plans que posteriorment 
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes 
d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.
Als plànols s'especificarà la situació i dimensions de:

Bajantes de escombros
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 
vidrios, cartones…
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos
Planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos.
 
1.8.- Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCDs, que formarà part del 
pressupost del projecte
 
Amb caràcter General:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb 
l'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i 
demolició en obra.
Gestió de residus de construcció i demolició
Gestió de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificació d'acord amb La Llista 
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions 
posteriors. 
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per 
part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials que compliran les 
especificacions del marc legal regulador vigent
Certificació dels mitjans emprats
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els 
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final ambdós emesos per

17 05 03
Terres i pedres que 
contenen SP's Tractament Fco-Qco 0,00

17 05 05

Fangs de drenatge que 
contenen substàncies 
perilloses Tractament Fco-Qco 0,00

17 05 07

Balast de vies fèrries que 
contenen substàncies 
perilloses Dipòsit/Tractament 0,00

15 02 02
Absorventes contaminats 
(draps,…) Dipòsit/Tractament 0,00

13 02 05
Olis usats (minerals no 
clorats de motor,…) Dipòsit/Tractament 0,00

16 01 07 Filtres d'oli Dipòsit/Tractament 0,00
20 01 21 Tubs fluorescents Dipòsit/Tractament 0,00
16 06 04 Piles alcalines i salines Dipòsit/Tractament 0,00
16 06 03 Piles botó Dipòsit/Tractament 0,00

15 01 10
Envasos buits de metall o 
plàstic contaminat Dipòsit/Tractament 0,00

08 01 11
Sobrants de pintura o 
vernissos Dipòsit/Tractament 0,00

14 06 03
Sobrants de dissolvents no 
halogenats Dipòsit/Tractament 0,00

07 07 01 Sobrants de desencofrants Dipòsit/Tractament 0,00
15 01 11 Aerosols buits Dipòsit/Tractament 0,00
16 06 01 Bateries de plom Dipòsit/Tractament 0,00
13 07 03 Hidrocarburs amb aigua Dipòsit/Tractament 0,00

17 09 04
RDCs barrejats distints 
codis 17 09 01, 02 i 03 Dipòsit/Tractament Restauració / Abocador 0,00

Gestor autoritzat RPs



És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els 
certificats dels contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per 
entitats autoritzades i homologades per l'Agència de Residus de Catalunya.
Neteja de les obres
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de 
materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com 
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti les 
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.
Amb caràcter Particular:
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte.

 
Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures 
auxiliars… per a les parts o elements perillosos, referits tant a la pròpia obra com als edificis 
confrontants
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos tan aviat 
com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres…).
Tot seguit s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i la resta 
d'elements que ho permetin
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, 
contenidors metàl·lics específics amb la ubicació i condicions que estableixin les ordenances 
municipals. El dipòsit en acopis també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i segregat de 
la resta de residus
El dipòsit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es realitzi en 
contenidors o acopis s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera 
adequada.
Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment 
durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a mínim 15cm al llarg de tot el 
seu perímetre.
En els mateixos haurà de figurar la informació que segons la legislació que ho regula sigui pertinent.
Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de 
contenció i magatzematge de residus.
El responsable de l'obra  a la que presta servei el contenidor prendrà les mesures necessàries per 
evitar el dipòsit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran tancats, o coberts 
almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a què presten 
servei.
En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació 
de cada tipus de RCD.
S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), 
especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o 
dipòsit
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica 
de les condicions en què és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la 
com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats.
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les 
autoritats locals o autonòmiques pertinents.
S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta de 
reciclatge, abocador, pedrera, incineradora…) són centres amb l'autorització autonòmica de la 
Conselleria de Medi Ambient, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o gestors 
autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i entrega 
final de cada transport de residus
La gestió tant  documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra 
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i autonòmica vigent i als 
requisits de les ordenances municipals
Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes d'àpats, envasos…) seran 
gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.
Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 
de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i la llista 
europea de residus per poder considerar-los com perillosos o no perillosos.
E l l li l t di t t l RD 396/2006 b l ió i



europea de residus per poder considerar-los com perillosos o no perillosos.
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la prevenció i 
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral 
respecte d'això.
Les restes del rentat de canaletes / coves de formigó seran tractades com runes
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de 
fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels acopis o contenidors 
d'enderrocs amb components perillosos
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls 
degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cavallons d'altura no 
superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres 
materials.
Altres (indicar)
 
1.9.- Valoració del cost previst de la gestió correcta dels residus de construcció i demolició, 
cost que formarà part del pressupost del projecte en capítol a banda.

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, 
repartit en funció del volum de cada material.
Per als RCDs de Nivell I s'utilitzaran les dades de projecte de l'excavació, mentre que per als de 
Nivell II s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestió

CONCLUSIÓ
Amb tot l’anteriorment exposat, junt amb els plans que acompanyen la present memòria i el 
pressupost reflectit, els tècnics que subscriuen entenen que queda suficientment desenvolupat el 
Estudi de Gestió de Residus per al projecte reflectit al seu encapçalament.
 
 
La Propietat�� La Direcció Facultativa

 
 
Tarragona,   01 de Setembre  de 2013
 

 

 

Tipologia RCDs Estimació (m³)

Preu gestió en 
Planta / Abocador / 
Pedrera / Gestor    

(€/m³)

Import (€)
% del pressupost 

d'Obra

Terres i petris de l'excavació 0,00 4,00 0,00 0,0000%

RCDs Natura Pètrea 0,11 11,00 1,25 0,0326%
RCDs Natura no Pètrea 0,05 11,00 0,57 0,0149%
RCDs Potencialment perillosos 0,00 11,00 0,00 0,0000%

0,0475%

0,00 0,0000%
5,85 0,1525%
3,84 0,1000%

11,51 0,3000%TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIÓ RCDs

B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell I
B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell II
B3.- % Pressupost de l'obra  per costos de gestió, lloguers, etc…

B.- ALTRES COSTOS DE GESTIÓ 

A.- ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (càlcul sense fiança)

A1 RCDs Nivell I

A2 RCDs Nivell II

Ordre 2690/2006 CAM considera un límit mínim del 0,2% del pressupost de l'obra
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VI. Pressupost 
 
 
Efectuat el corresponent estudi del cost econòmic, s'estima que els treballs per la construcció de la 
caseta d’eines , representen un Pressupost d'Execució Material, que ascendeix a la quantitat de tres 
mil vuit‐cents trenta‐sis amb seixanta‐dos cèntims ( 3.836,62 €). 
 
 
 
Mora la Nova, 10 de Octubre del 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Construcció de Caseta d'eines                                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 Fonaments                                                       
01.1         m2  Llosa de 15 cm de gruix amb formigó HM-20/P/20/I de consistència

Llosa de 15 cm de gruix amb formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, armada amb malla electrosoldada de 20x20x6 mm.

Total cantidades alzadas 39,96

39,96 12,56 501,90

01.2         ud  Pilar de 40x40 de peces de formigó                              

Pilar de 40x40 de peces de formigó

Total cantidades alzadas 19,00

19,00 7,80 148,20

TOTAL CAPITOL 01 Fonaments............................................................................................................................ 650,10

15 de octubre de 2013  Pàgina 1



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Construcció de Caseta d'eines                                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 02 Estructura                                                      
02.1         m2  Subministre i col·locació de estructura de fusta allistonada de 

Subministre i col·locació de estructura de fusta allistonada de 80x45 mm , forro exterior de fusta ma-
chiimbrada de 140x35 mm i forro interior de fusta machimbrada de 140x20.

Total cantidades alzadas 58,98

58,98 22,00 1.297,56

02.2         m2  Subministre i col·locació de vigues de fusta per a coberta , pan

Subministre i col·locació de vigues de fusta per a coberta i porxo, panell sandwich i acabat de cober-
ta amb teula àrab.

Total cantidades alzadas 39,96

39,96 26,00 1.038,96

TOTAL CAPITOL 02 Estructura ............................................................................................................................. 2.336,52

15 de octubre de 2013  Pàgina 2



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Construcció de Caseta d'eines                                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 03 Tancaments                                                      
03.1         u   Porta de fusta de 1600x2300                                     

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 375,00 375,00

03.2         u   Subministrament i col·locació de totes les finestres de fusta.  

Total cantidades alzadas 1,00

1,00 475,00 475,00

TOTAL CAPITOL 03 Tancaments .......................................................................................................................... 850,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 3.836,62

15 de octubre de 2013  Pàgina 3



RESUM DE PRESSUPOST
Construcció de Caseta d'eines                                   
CAPITOL RESUM EUROS %

01 Fonaments .............................................................................................................................................. 650,10 16,94
02 Estructura................................................................................................................................................ 2.336,52 60,90
03 Tancaments ............................................................................................................................................ 850,00 22,15

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 3.836,62

18,00 % I.V.A. ...................................................................... 690,59

PRESSUPOST D' EXECUCIÓ PER CONTRACTA 4.527,21

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 4.527,21

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

Mora d'Ebre, a 10/09/2013.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

15 de octubre de 2013 Pàgina 1



 
   

 

 

 

   

   

 
 
 
 
 
 

Títol del projecte 
 
 

MEMÒRIA VALORADA  
Construcció de Caseta d’Eines  

 
 

 

   
  

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA COMPLEMENTARIA 
 

 

   

 



VII. Documentació gràfica complementaria. 
 
 
1.1‐Fotografies 
 

 
 
 

 




















