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el passat 16 d’abril es publicava al DOGC el Reial Decret 
210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa de preven-
ció i gestió de residus i recursos de Catalunya (pReCaT20).

el més destacable d’aquest Reial Decret i que més afecta al nos-
tre sector ens ho trobem en la Disposició final Primera, ja que 
s’introdueixen unes modificacions en el Decret 89/2010, de 29 
de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (pROGROC), es regula la producció i 
gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre 
la deposició controlada dels residus de la construcció.

en relació amb els residus de la construcció i demolició, es mo-
difiquen els articles 11 c),15.2 i 15.3 del Decret 89/2010, de 29 
de juny, amb la finalitat d’introduir la simplificació administrativa 
i d’aclarir-ne la regulació,respectivament. Així, la modificació de 
l’article 11 c) suposa la substitució de la constitució de la fiança 
exigible en el moment d’obtenir la llicència d’obres per a la realit-
zació d’un dipòsit del mateix import davant del gestor de residus 
per garantir la correcta gestió dels residus. Aquesta modificació, 
per coherència normativa, suposa la modificació de l’article 15.2 
i la supressió de la menció a la fiança. Finalment, la modificació 
de l’article 15.3 respon a una única finalitat aclaridora en el sen-
tit de concretar els residus que són objecte d’aquesta previsió 
de reutilització, com són les terres i pedres no contaminades per 
substàncies perilloses.
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població i Codi postal

Telèfon

Nom

Càrrec
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09:00 - 09:30 Recepció i lliurament de la documentació

09:30 - 09:45 Presentació de la sessió
Sr.Josep Ma. Sentís
Representant de l’apCe a la Gestora de Runes 
de la Construcció

09:45 - 10:45 El nou marc en la gestió de residus de la 
construcció i demolició
Sr. Ramón Tella
Conseller Delegat de la Gestora de Runes de la 
Construcció

Sr. Ignasi Samper
Gerent de Gestió de Terres i Runes

10:45 - 11:00 Col·loqui
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