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1 ANTECEDENTES. 

O presente estudio de Xestión de Residuos de Construción redactase de acordo co R.D. 
105/2008 polo que se regulan a produción e xestión de residuos de construción e demolición.  

O presente Estudio realiza unha estimación dos residuos que se prevé que se producirán nos 
traballos directamente relacionados coa obra e haberá de servir de base para a redacción do 
correspondente Plan de Xestión de Residuos por parte do construtor. 

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuacións que se pretenden realizar. 

2 ESTIMACIÓN DE RESIDUOS A XERAR. 

A estimación de residuos a xerar figura na táboa existente ao final do presente Estudio. 

Tales residuos correspóndense cos derivados do proceso específico da obra prevista sen ter en 
conta outros residuos dos sistemas de envío, embalaxes de materiais, botes, envoltorios, etc. 
Estes non se estudan por considerar que carecemos de información abonda para facelo xa que 
dependerá das condicións de compra e subministración dos materiais que se han de considerar 
no correspondente Plan de Residuos do construtor. 

A estimación codificouse de acordo ó establecido na Orde MAM/304/2002. Non se prevé a 
xeración de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de construción; 
non obstante, poderíanse usar substancias perigosas como disolventes, pinturas, etc; que 
deberán ser incorporadas ó Plan de Xestión de Residuos cando se coñezan as condicións de 
subministración e aplicación de tales materiais. 

3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE XERACIÓN DE RESIDUOS. 

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para este tipo 
de residuos non se prevé ningunha medida específica de prevención máis alá das que implican 
un manexo coidadoso. 

Con respecto ás moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos, trataranse con 
precaución e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian empregando. O 
Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a súa entrega ó "xestor 
de residuos" correspondente e, no seu caso, especificará nos contratos a formalizar cos 
subcontratistas a obriga destes de retirar da obra todos os residuos xerados pola súa actividade, 
así como de responsabilizarse da súa xestión posterior. 

Prevese así mesmo, a instalación dunha caseta de almacenaxe de produtos sobrantes 
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reutilizables, de modo que en ningún caso poidan enviarse a vertedoiros senón que se proceda 
ó seu aproveitamento posterior por parte do Construtor. 

4 MEDIDAS PARA A SEPARACIÓN DE RESIDUOS. 

Mediante a separación de residuos facilítase a súa reutilización, valorización e eliminación 
posterior. Baseándose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberán separarse cando, de 
forma individualizada para cada unha das fraccións, a cantidade prevista de xeración para o 
total da obra supere as seguintes cantidades: 

Formigón 160,00 T 
Ladrillos, tellas, cerámicos 80,00 T 

Metais 4,00 T 
Madeira 2,00 T 

Vidro 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 

Papel e cartón 1,00 T 
Prevense as seguintes medidas: 

Para a separación dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado a 
situación do cal variará ó longo da traza por tratarse dunha obra lineal. 

Contarase con todas as autorizacións que resulten necesarias para a xestión e transporte dos 
residuos xerados nas obras, conforme á normativa que lle é de aplicación. Ademais o produtor, 
segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, disporá da documentación que acredite que os 
residuos de construción e demolición producidos foron xestionados, na obra ou entregados a 
unha instalación de valorización o de eliminación autorizada. 

Unha parte dos residuos xerados poderán reciclarse na propia obra, como é o caso do terreo 
procedente da escavación tanto de gabias coma de desmontes ou cimentacións, que se pode 
empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e aceiro 
poderán destinarse á valorización. 

Os materiais que conteñen amianto son residuos perigosos segundo a directiva 91/689/CEE do 
consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos e polo tanto deberán 
eliminarse por medio dun xestor autorizado. 

5 ORGANIZACIÓN DA OBRA. 

As máquinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no que estean a traballar. 
Eses puntos non interferirán co tráfico da estrada e a súa localización xerará o mínimo impacto 
ambiental, isto é: non se localizarán cerca de canles de auga nin en zonas con flora ou fauna 
protexida ou especialmente sensible. 

Para os accesos ás distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, camiños xa 
existentes de maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de árbores para 
habilitalos. 

Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de cumprir un 
dos obxectivos fixados. 

Para o balastro utilizarase a máxima porcentaxe posible de áridos procedentes de plantas de 
reciclado de inertes, sempre que se comprobe mediante ensaios que cumpren as prescricións 
mínimas para o seu uso en firmes. 

Establecerase un punto limpo na obra, con colectores específicos para cada tipo de residuo. Os 
colectores estarán debidamente identificados cos seus adhesivos correspondentes. 
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En obra disporase dun manual de boas prácticas ambientais, que estará a disposición de todo o 
persoal da obra. O persoal subcontratado será informado a través dunha circular ambiental.  

6 PRESCRICIÓNS TÉCNICAS. 

Establécense as seguintes prescricións xenerais no relativo á xestión de residuos: 

 Prohíbese o depósito en vertedoiro de residuos de construción e demolición que non 
fosen sometidos a algunha operación de tratamento previo. 

 Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa física ou xurídica que 
execute a obra estará obrigada a presentar á propiedade desta un plan que reflicta 
como levará a cabo as obrigas que lle incumban en relación cos residuos de construción 
e demolición que se vaian producir na obra. O plan, unha vez aprobado pola dirección 
facultativa e aceptado pola propiedade, pasará a formar parte dos documentos 
contractuais da obra. 

 O posuidor de residuos de construción e demolición, cando non proceda a xestionalos 
por si mesmo, e sen prexuízo dos requirimentos do proxecto aprobado, estará obrigado 
a entregalos a un xestor de residuos ou participar nun acordo voluntario ou convenio de 
colaboración para a súa xestión. Os residuos de construción e demolición destinaranse 
preferentemente, e por esta orde, a operacións de reutilización, reciclado ou a outras 
formas de valorización. 

 A entrega dos residuos de construción e demolición a un xestor por parte do posuidor 
haberá de constar en documento fidedigno, no que figure, polo menos, a identificación 
do posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, se é o caso, o número de licenza da 
obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metro cúbicos, ou en ambas as dúas 
unidades cando sexa posible, o tipo de residuos entregados, codificados conforme á lista 
europea de residuos publicada por Orde MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que 
a substitúa, e a identificación do xestor das operacións de destino. 

 O posuidor dos residuos estará obrigado, mentres se atopen no seu poder, a mantelos 
en condicións axeitadas de hixiene e seguridade, así como a evitar a mestura de 
fraccións xa seleccionadas que impida ou dificulte a súa posterior valorización ou 
eliminación. 

 Cando o xestor ó que o posuidor entregue os residuos de construción e demolición 
efectúe unicamente operacións de recollida, almacenamento, transferencia ou 
transporte, no documento de entrega deberá figurar tamén o xestor de valorización ou 
de eliminación ulterior ó que se destinarán os residuos. En todo caso, a responsabilidade 
administrativa en relación coa cesión dos residuos de construción e demolición por parte 
dos posuidores aos xestores rexerase polo establecido no artigo 10/1998, do 21 de 
abril. 

 Establécense as seguintes prescrición particulares en relación ó almacenamento, 
manexo, separación e almacenamento dos residuos xerados: 

 EVACUACIÓN DE RCD ´ S: 

 Para os derrubamentos: realizaranse actuacións previas tales como apeos, 
apuntalamentos, estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos, 
referidos tanto á propia obra coma aos edificios ou estruturas lindeiras. 

 Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros. 

 O conduto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 
perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de carga dotada de 
faldras. 
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 Ó final de conduto deberá quedar sempre por debaixo da liña de carga máxima do 
colector. 

  

 O contedor deberá cubrirse sempre cunha lona ou plástico para evitar a propagación do 
po. 

 Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso e permanencia de 
operarios nas zonas de influencia das máquinas (pas cargadoras, camións, etc...) 

 Nunca os escombros superarán os peches laterais do receptáculo (colector ou caixa de 
camión), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto, regaranse para 
evitar propagación do po no seu desprazamento cara a vertedoiro. 

 Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados e/ou 
perigosos tan pronto como sexa posible, así como os elementos a conservar ou valiosos 
(cerámicos, mármores...) 

 Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das instalacións, 
carpintarías e demais elementos que o permitan. 

CARGA E TRANSPORTE 

 Toda a maquinaria para o movemento e transporte de terras e entullos (camión caixa 
abatible, pa cargadora, dumper, etc.), será manexada por persoal perfectamente 
adestrado e cualificado. 

 Nunca se utilizará esta maquinaria por enriba das súas posibilidades. Revisaranse e 
manterán de forma axeitada. Con condicións climatolóxicas adversas extremarase a 
precaución e limitarase a súa utilización e, en caso necesario, prohibirase o seu uso 

 Se existen liñas eléctricas eliminaranse ou protexerán para evitar entrar en contacto con 
elas. 

 Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto deberá avisarse cun sinal 
acústico. 

 Ningún operario deberá permanecer na zona de acción das máquinas e da carga. 
Soamente os condutores de camión poderán permanecer no interior da cabina se esta 
dispón de viseira de protección. 

 Nunca se superará a carga máxima dos vehículos nin os laterais de peche. 

 A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse durante o 
transporte. 

 Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido. 

 O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que dispoñen as 
máquinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros elementos que os fagan 
escorregadizos. 

 No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta: 

- O desprazamento efectuarase coa culler o máis baixa posible 

- Non se transportarán nin izarán persoas mediante a culler. 

- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan. 
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 No uso de dumper terase en conta: 

- Estarán dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra 
antixiro. O condutor usará cinto de seguridade. 

- Non se sobrecargará o forno de forma que impida a visibilidade 
nin que a carga sobresaia lateralmente. 

- Para transporte de masas, o forno terá un sinal de enchedura 
máxima. 

- Non se transportarán operarios de dumper, nin moito menos no 
forno. 

- En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atrás. 

 Organizarase o tráfico o tráfico determinando zonas de traballo e vías de circulación. 

 Cando nas proximidades dunha escavación existan tendidos eléctricos cos fíos nus 
deberase tomar algunha das seguintes medidas: 

- Corte da corrente eléctrica 

- Protección da zona mediante apantallados 

- As máquinas e os vehículos quedarán a unha distancia de 
seguridade determinada en función da carga eléctrica. 

 En caso de que a operación de descarga sexa para a formación de terrapléns, será 
necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o camión ao 
bordo do terraplén, este falle ou que o vehículo poida envorcar. Por iso é conveniente a 
colocación de topes, a unha distancia igual á altura do terraplén e, como mínimo, 2 m. 

 Acoutarase a zona de acción de cada máquina no seu tallo. Cando sexa marcha atrás ou 
o condutor estea falto de visibilidade, estará auxiliado por outro operario no exterior do 
vehículo. 

 Na operación de vertedura de materiais con camións, un auxiliar encargarase de dirixir a 
manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas e colisións con outros vehículos. 

 Para transportes e terras situadas a niveis inferiores á cota 0, o ancho mínimo da 
rampla será de 4,5 m, ensanchándose nas curvas, e os seus pendentes non serán 
maiores do 12% ou do 8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos 
respectivamente. En calquera caso, terase en conta a manobrabilidade dos vehículos 
utilizados. 

 Os vehículos de carga, antes de saír á vía pública, contarán cun tramo horizontal de 
terreo consistente, de lonxitude non menor a vez e media a separación entre eixes, nin 
inferior a 6 m. 

 As ramplas para o movemento de camións e/ou máquinas conservarán o noiro lateral 
que esixa o terreo. 

 A carga, tanto manual coma mecánica, realizarase polos laterais do camión ou pola 
parte traseira. Se na carga do camión por medios mecánicos, a pa non pasará por 
enriba da cabina. 

 ALMACENAMENTO 

 Non se acumularán terreos de escavación xunto ao bordo do baleirado, separándose 
deste unha distancia igual ou maior a dúas veces a profundidade do baleirado. 
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 Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas, desinfectarase 
antes do seu transporte e non poderá utilizarse, neste caso, como terreo de préstamo, 
debendo o persoal que o manipula, estar equipado axeitadamente. 

 Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotarán de forma que se evite a 
súa segregación e contaminación, evitándose unha exposición prolongada do material á 
intemperie, formando os abastos sobre superficies non contaminantes e evitando as 
mesturas de materiais de distintos tipos. 

 Se se prevé a separación de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu transporte 
a planta de valorización, en colectores axeitados, debidamente protexidos e sinalizados. 

 responsable da obra adoptará as medidas necesarias para evitar o depósito de residuos 
alleos á obra. 

 depósito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais ou inferiores 
a 1 m3, contadores metálicos específicos coa situación e condicionado que establezan as 
ordenanzas municipais. O devandito depósito en abastos, tamén deberá estar en 
lugares debidamente sinalizados e segregados do resto de residuos. 

 O depósito temporal para RCD´s valorizables (madeiras, plásticas, metais, chatarra…) 
que se realice en contedores o acopios, deberase sinalizar e segregar do resto de 
residuos dun modo adecuado. 

 Os contedores deberán estar pintados en cores que destaquen a súa visibiliade, 
especialmente durante a noite, e contar cunha banda de material reflectante de polo 
menos 15 cm ao largo de todo o seu perímetro. 

 Nos mesmos deberá figurar a seguinte información: Razón social, CIF, teléfono do titular 
/ envase e o número de inscrición no rexistro de transportistas de residuos da 
comunidade autónoma na que se desenrole o proxecto. 

 Esta información tamén deberá quedar reflectida nos sacos industriais e outros medios 
de contención e almacenaxe de residuos. 

 O responsable da obra á que presta servizo o contedor adoptará as medidas necesarias 
para evitar o depósito de residuos axenos á mesma. Os contedores permanecerán 
cerrados, ou cubertos polo menos, fora do horario de traballo, para evitar o depósito de 
residuos axenos á obra á que prestan servizo. 

 No equipo de obra deberán establecerse os medios humanos, técnicos e procedementos 
para a separación de cada tipo de RCD. 

 Atenderanse os criterios municipais establecidos (ordenanzas, condicións de licenza de 
obras…), especialmente se obrigan á separación en orixe de determinadas materias 
obxecto de reciclaxe ou deposición. 

 Neste último caso deberase asegurar por parte do contratista realizar unha avaliación 
económica das condicións nas que é viable esta operación, tanto polas posibilidades 
reais de executala como por dispor de plantas de reciclaxe ou xestoras de RCD´s 
adecuados. 

 A Dirección de Obra será a responsable de tomar a última decisión e da súa xustificación 
antes as autoridades locais ou autonómicas pertinentes. 

7 OPERACIÓNS DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN OU ELIMINACIÓN A 
QUE SE DESTINARÁN OS RESIDUOS QUE SE XERARÁN NA OBRA. 

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a forma de 
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xestión máis axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e reutilización en orixe. 

Explícitamente faise mención ó tratamento necesario na xestión dos firmes demolidos e 
fresados que deberán garantir mediante os procesos oportunos a separación dos áridos dos 
elementos derivados do petróleo (betume, regos…). 

Segundo o anexo I da Orde MAM/304/2002 sobre residuos, considéranse as seguintes 
operacións de conformidade coa Decisión 96/35/CE relativa ós residuos. Na táboa indícase se as 
accións consideradas se realizarán ou non na presente obra: 

Código Operación SI NON 

D ELIMINACIÓN  

D1 Depósito sobre o chan ou no seu interior. X  

D2 Tratamento en medio terrestre.  X 

D3 Inxección en profundidade.  X 

D4 Encaro superficial.  X 
D5 Vertedura en lugares especialmente deseñados.  X 
D6 Vertedura no medio acuática (salvo mar).  X 
D7 Vertedura no mar.  X 
D8 Tratamento biolóxico non especificado.  X 
D9 Tratamento fisicoquímico non especificado. X  
D10 Incineración en terra.  X 
D11 Incineración no mar.  X 
D12 Depósito permanente.  X 
D13 Combinación ou mestura calquera D1 a D12. X  
D14 Reenvasado previo a calquera de D1 a D13.  X 
D15 Almacenamento previo a calquera de D1 a D14. X  
R VALORIZACIÓN  

R1 
Utilización principal como combustible ou como outro medio de 
xerar enerxía.  X 

R2 Recuperación ou rexeneración de disolventes.  X 

R3 
Reciclado ou recuperación de substancias que non se utilizan 
como disolventes.  X 

R4 Reciclado ou recuperación de metais e de compostos metálicos.  X 
R5 Reciclado ou recuperación doutras materias inorgánicas. X  
R6 Rexeneración de ácidos ou bases.  X 

R7 Recuperación de compoñentes utilizados para reducir a 
contaminación.  X 

R8 Recuperación de compoñentes procedentes de catalizadores.  X 
R9 Rexeneración ou outro novo emprego de aceites.  X 

R10 Tratamento de chans en beneficio de agricultura ou mellora 
ecolóxica.  X 

R11 Utilización de residuos obtidos a partir de calquera das 
operación R1 a R10. X  

R12 Intercambio de residuos para sometelos a calquera das 
operacións R1 a R11.  X 

R13 Acumulación de residuos para sometelos a calquera das 
operacións R1 a R12. X  

 
8 TÁBOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS. 

Dadas as características da obra proxectada, achégase táboa de estimación de residuos 
susceptibles de ser xerados durante a súa execución e que deberan ser considerados, como 
mínimo e tendo en conta o mencionado no punto 2, no correspondente Plan de Xestión de 
Residuos por parte do construtor. 
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Considerase que parte dos materiais da escavación poderán ser empregados como explanación 
ou recheo e que o total dos firmes demolidos ou fresados non terán aproveitamento na obra. 

  RESIDUOS XERADOS 

Código Descripción t m3 

8 Residuos da fabricación, formulación, distribución e utilización de 
revestimentos, adhesivos, selantes e tintas de impresión.   

08 01 11* Residuos de pintura e verniz que conteñen disolventes orgánicos ou 
outras substancias perigosas.                   -                      -    

08 01 12 Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados en 08 01 11.                   -                      -    

08 04 09* Residuos de adhesivos e selantes que conteñen disolventes orgánicos 
ou outras substancias perigosas.                   -                      -    

08 04 10 Residuos de adhesivos e selantes distintos dos especificados en 08 04 
09.                   -                      -    

    

  
15 Residuos da envases, absorbentes, trapos de limpeza, materiais de 

filtración e roupas de protección non especificados noutra categoría. 

15 01 01 Envases de papel e cartón.              0,007                0,010   

15 01 02 Envases plástico.                   -                      -    

15 01 03 Envases de madeira.                   -                      -    

15 01 04 Envases metálicos.                   -                      -    

15 01 07 Envases de vidro.                   -                      -    

15 02 02* Absorbentes, materiais de filtración, trapos de limpeza e roupas 
protectoras.                   -                      -    

    
  

17 Residuos da construción e demolición (incluída a terra escavada das 
zonas contaminadas) 

17 01 01 Formigón.              3,015                2,010   

17 01 02 Ladrillos.                   -                      -    

17 01 03 Texas e materiais cerámicos.                   -                      -    

17 01 06* Mesturas ou fraccións separadas de formigón, ladrillos, tellas e 
materiais cerámicos que conteñen substancias perigosas.                   -                      -    

17 02 01 Madeira.              0,407                0,370   

17 02 02 Vidro.                   -                      -    

17 02 03 Plástico.              0,452                0,755   

17 02 04* Vidro, plástico e madeira que conteñen substancias perigosas ou 
están contaminados por elas.                   -                      -    

17 03 01* Mesturas bituminosas que conteñen alcatrán de hulla.                   -                      -    

17 03 02 Mesturas bituminosas distintas das especificadas en 17 03 01.              0,001                0,000   

17 03 03* Alcatrán de hulla e produtos alcatranados.                   -                      -    

17 04 01 Cobre, bronce, latón.                   -                      -    

17 04 02 Aluminio.                   -                      -    

17 04 03 Chumbo.                   -                      -    

17 04 04 Cinc.                   -                      -    
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17 04 05 Ferro e aceiro.              0,479                0,228   

17 04 06 Estaño.                   -                      -    

17 04 07 Metais mesturados.                   -                      -    

17 04 09* Residuos metálicos contaminados por substancias perigosas.                   -                      -    

17 04 10* Cables que conteñen hidrocarburos, alcatrán de hulla ou outras 
substancias perigosas.                   -                      -    

17 04 11 Cables distintos dos especificados en 17 04 10.              0,001                0,000   

17 05 03* Terra e pedras que conteñen substancias perigosas.                   -                      -    

17 05 04 Terra e pedras distintas das especificadas no código 17 05 03.            50,125              82,728   

17 06 01* Materiais de illamento que conteñen amianto.                   -                      -    

17 06 03* Outros materiais de illamento que consisten en, ou conteñen, 
substancias perigosas.                   -                      -    

17 06 04 Materiais de illamento distintos dos especificados en 17 06 01 e 17 06 
03.                   -                      -    

17 06 05* Materiais de construción que conteñen amianto (6).                   -                      -    

17 08 01* Materiais a partir de xeso contaminado con substancias perigosas.                   -                      -    

17 08 02 Materiais a partir de xeso distintos dos especificados en 17 08 01.                   -                      -    

17 09 01* Residuos de construción e demolición conteñen mercurio.                   -                      -    

17 09 02 
Residuos de construción e demolición que conteñen PCB (por 
exemplo selantes con PCB, revestimentos de chans a partir de resinas 
con PCB, acristalamentos dobres que conteñen PCB, condensadores 
que conteñen PCB). 

                  -                      -    

17 09 03* Outros residuos de construción e demolición (incluidos os residuos 
mesturados) que conteñen substancias perigosas.                   -                      -    

17 09 04 Residuos mesturados da construción e a demolición distintos dos 
especificados en 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03.                   -                      -    
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9 PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS. 

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles de 
xeración de residuos atópanse incluídos na valoración que de cada unha delas se realizou no 
presuposto principal. Neste apartado só se considera o custo estimativo da xestión daqueles que 
requiren un tratamento previo antes da súa eliminación. 

O presuposto destinado para a xestión de residuos ascende a cantidade de 1.653,60 € e 
encontrase valorado como partida en capítulo independente no orzamento do presente 
proxecto. 

No valor proposto, inclúese ademais a xestión daqueles residuos non considerados 
explícitamente neste anexo e ós que fai referencia o apartado 2. 

Os residuos xerados deberán ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para a 
súa xestión con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos e que 
estean operativas actualmente nas proximidades. 
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