
 

Document d’acceptació de residus de la construcció i/o demolició 
 

DADES DEL PRODUCTOR 
Raó Social/nom:  
CIF/DNI:  
Adreça:  
Municipi:  
C.P.:  
Telèfon:  
Adreça de l’obra:  
Municipi de l’obra:  
  
DADES DEL GESTOR 
Raó Social:  
CIF:  
Adreça:  
Municipi:  
C.P.:  
Telèfon:  
Codi Gestor:  
Núm. contracte:  

 

IMPORT REBUT EN CONCEPTE DE DIPÒSIT PER A LA POSTERIOR GESTIÓ 
Residus previstos en l’estudi de gestió (t):   
Import del dipòsit (€): 
(11€/t de residus previstos en l’estudi de gestió, amb un 
mínim de 150 €)  

 

  

IMPORTANT: 
 
El gestor no es responsabilitza de la veracitat de les dades indicades pel productor, especialment, en allò referent al 
contingut de l’estudi de gestió aportat pel mateix. 
 
S’adjunta a aquest contracte el justificant de l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 
El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i demolició que siguin generats en aquesta 
obra pel productor s’efectua d’acord amb la normativa vigent. 

 
ALTRES OBLIGACIONS DE LES PARTS en relació a la gestió de residus de la construcció (Decret 89/2010, de 29 de 
juny, modificat pel Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril: 
 
Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construcció i demolició ha de constar en un document de seguiment 
independent. 
Art. 15.1 La persona gestora de residus de la construcció i demolició ha d’estendre al posseïdor o posseïdora o al gestor o 
gestora que li lliuri residus de construcció i demolició, un cop acabada l’obra, els certificats acreditatius de la gestió dels 
residus rebuts. 
 
CONFORME: 
 
 
 
 

CONFORME: 

Signatura i segell del productor Signatura i segell del gestor 
Data: Data: 

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que totes les dades 
facilitades a través d'aquest formulari seran tractades amb estricta confidencialitat i s'incorporaran a un fitxer del qual n'és responsable l'empresa gestora 
amb finalitat de confeccionar el Contracte de Tractament de Residus de la Construcció. 
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