
PLANTA DE RECICLATGE DE SANTA FE DEL PENEDÈS 

JOSEP MONTANÉ CALVO E-1479.14 

 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), 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. 

 

 

CONTRACTE D’ACCEPTACIÓ DE RESIDUS (SEGONS RD 210/2018) 

CONTRACTE DE TRACTAMENT DE RESIDUS (SEGONS RD 180/2015) 

DADES DEL PRODUCTOR 

Raó Social/nom:  

CIF/DNI:  

Adreça:  

Municipi:  

C.P.:  

Telèfon:  e-mail  

Adreça de l’obra:  

Municipi de l’obra:  

  

DADES DEL GESTOR 

Raó Social: MONGIRA SL 

CIF: 77099698H 

Adreça: C/ DEL PONT S/N 

Municipi: SANTA FE DEL PENEDÈS 

C.P.: 08792 

Telèfon: 93.897.41.57 / 620.79.19.28 

Codi Gestor: E-1479.14 

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 €)  
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CONDICIONS: 

El gestor no es responsabilitza de la veracitat de les dades indicades pel productor, especialment, en allò referent al contingut de Tn. establertes 

en l’estudi de gestió aportat pel mateix. 

Aquest document d’acceptació no serà vàlid sense el justificant d’ingrés del dipòsit.  

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.  

Per a l’emissió del certificat final i devolució del dipòsit, el productor i/o posseïdor de residus haurà de trobar-se al corrent de pagament de les 

factures emeses pel gestor. El productor autoritza expressament a aquest gestor per retenir el dipòsit fins el total pagament de la seva gestió de 

residus. 

En el supòsit de discrepàncies entre les tones de residus establertes en aquest document i les realment gestionades pel gestor, serà requisit 

indispensable que la Direcció Facultativa de l’obra o un informe de l’Ajuntament acrediti les diferencies de residus i el seu destí. 

Si una vegada fet el dipòsit, la gestió de residus es realitza total o parcialment per part d’un altre gestor, el dipòsit es tornarà acreditant el 

certificat de gestió de terres, runes o altres residus de la construcció fet a través del SDR i acreditant la seva comunicació a l’Ajuntament, tenint 

dret el gestor signant d’aquest document a rescabalar-se amb un 15% de l’import del dipòsit a tornar, en concepte de despeses de gestió i 

administració. 

El número de compte on s’efectuarà el pagament del dipòsit és el següent: ES09 0049 5473 9825 1672 8786 BANCO SANTANDER(és obligatori 

ficar al concepte el nom del productor de l’obra) 

 

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: 

 

 


