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1.- OBJECTE 

 Aquest annex es realitza com a resposta de l’entrada en vigor del Real Decret 
105/2008, del 1 de Febrer per el qual es regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i demolició.  

 

2.- ANTECEDENTS  
 
En les activitats de construcció i demolició, els residus generats  no acostumen a 

tenir característiques de perillositat, però si no es recullen de manera selectiva, la seva 
mescla pot provocar residus contaminants  i això ens impediria sotmetre’ls a un 
adequat aprofitament o poder-los enviar a dipòsits que no disposin de mesures de 
protecció adequades per aquests tipus de residus.  

 
En aquesta obra es vol donar una correcta gestió dels RCDs mitjançant activitats 

encaminades a donar-li un testi més adequat, segons les seves característiques, per 
protegir la salut humana, els recursos naturals i el medi ambient.  

 
D’acord amb la jerarquia dels residus disposada a l’article 4 de la Directiva 

2008/98/CE, del 19 de novembre de 2008, sobre els residus i pel qual es derogen 
determinades Directives:  
 

- Prevenció 
- Preparació per la reutilització 
- Reciclat 
- Altre tipus de valorització, per exemple, la valorització energètica  
- Eliminació 

 

3.- OBJECTE DE L’ESTUDI 
 
L’objecte del present estudi de Gestió de Residus es realitzar una estimació dels 

residus generats durant l’execució del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER 
LAUREÀ MIRÓ (antiga N-340) fase IV, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat i 
d’aquesta manera realitzar la correcta gestió dels residus generats.  

 
El Real Decret 105/2008 mitjançant el qual es regula la Producció i Gestió dels 

residus de Construcció i Demolició, té com objectiu establir el règim jurídic de la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, amb la finalitat de fomentar, 
en aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclat i altres formes de valorització. 
Assegurant que els destinats a operacions d’eliminació rebin un tractament adequat, i 
contribuir amb el desenvolupament sostenible de l’activitat de construcció.  

 

4.- IDENTIFICACIÓ DELS AGENTS QUE INTERVENEN AL PRO CÉS I 
GESTIÓ DE RESIDUS  

Durant el procés de Gestió de Residus a desenvolupar en una obra, són diferents 
els agents que intervindran, definits correctament en aquest annex. 

Segons les definicions resumides i simplificades a la Directiva 2008/98/CE, RD 
105/2008 i la Llei 10/2000:  
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- Residu: qualsevol substància o objecte del qual el seu posseïdor es desprengui 
o tingui la intenció o obligació de desprendre’s.  

- Residus perillosos: residu que presenta una o varies característiques perilloses 
que s’enumeren a l’annexe 2 de la directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu 
i del Consell.  

- Bio residu: residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimenticis i de 
cuina procedents d’habitatges, restaurants, serveis de restauració col·lectiva i 
establiments de consum al por menor, i residus comparables procedents de 
plantes de transformació dels aliments.  

- Productor de residus: qualsevol persona que la seva activitat produeixi residus 
( productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectuï operacions de 
tractament previ, de mescla o d’un altre tipus que ocasionen canvis a la 
naturalesa o la composició d’aquets residus.  

- Posseïdor de residus: el productor de residus o la persona física o jurídica que 
estigui en possessió de residus.  

- Negociant: tota empresa que actuï per conta pròpia en la compra i posterior 
venta dels residus, inclòs els negociants que no prenen possessió física dels 
residus.  

- Agent: tota empresa que disposi la valorització o eliminació dels residus per 
encàrrec de tercers, inclòs els agents que no prenen possessió física dels 
residus.  

- Gestió de residus: la recollida, transport, la valorització i l’eliminació dels 
residus, incluida la vigilancia d’aquestes operacions, així com el manteniment 
posterior al tancament dels abocadors, incloses les actuacions realitzades com 
a negociant o agent. 

- Recollida: operació consistent en junta els residus, inclòs la seva classificació i 
emmagatzematge inicial amb l’objectiu de transportar-los a una instal·lació de 
tractament dels residus.   

- Recollida separada: la recollida en la que un flux de residus es mantenen per 
separat, segons tipus i naturalesa per facilitar el tractament específic.  

- Prevenció: mesures adoptades abans que una substància, material o producte 
es converteixi en residu.  

- RCD, Residus de Construcció i Demolició: qualsevol substància o objecte que, 
cumplint la definició de Residu inclòs a l’article 3.a) de la Lleu 10/1998, del 21 
d’abril, es genera a una obra de construcció o demolició.  

- Residus inerts: són els que es produeixen a l’obra fundamentalment per 
l’activitat d’excavació i moviment de terres. Són materials sobrants que de no 
utilitzar-los en la formació de terraplens o reblerts, es necessari dipositar-los en 
un abocador autoritzat. No presenten cap risc de pol·lució de les aigües, del 
terreny o de l’aire i són compatibles amb el medi ambient.  EN el cas de 
materials procedents d’excavacions (terres), degut a les seves característiques 
podran ser reutilitzats amb reblerts en zones localitzades.  

- Obra de construcció o demolició: activitat consistent en la construcció, 
rehabilitació, reparació, reforma o demolició d’un bé immoble, tal com un edifici, 
carretera, port, aeroport, ferrocarril, canal, presa, instal·lació esportiva o d’oci, 
així com qualsevol altre element d’enginyeria civil.  

4.1.- Productor de residus  

El promotor es l’agent urbanitzador.  

4.2.- Posseïdor de residus (constructor)  

El posseïdor de residus és l’empresa Contractista  
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4.3.- Gestor de residus  

Haurà de ser gestionat per una empresa autoritzada per la GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 

5.- MARC NORMATIU  

La normativa que s’ha seguit per la realització de l’annexe de Gestió de Residus es la 
següent:  

5.1.- Europea  

- Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre 
de 2008, sobre residus 

- Directiva 75/439/CEE d’olis utilitzats 
- Directiva 91/689/CCE, de residus Perillosos  
- Directiva 2006/12/CE, de Residus 

5.2.- Nacional 

- Article 45 de la Constitució Espanyola 
- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus  
- El Pla Nacional Integrat de Residus (PNIR) 2008, del 26 de desembre de 2008 
- II Pla Nacional de Residus de Construcció i Demolició ( II PNRCD) 2007-2015, 

de 26 de desembre de 2008 
- Pla Nacional de Residus de Construcció o Demolició (PNRCD), del 1 de junio 

de 2001 
- Llei 34/2007, 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera  
- REAL DECRET 105/2008, de 1 de febrer, mitjançant el qual es regula la 

producció i gestió de residus de construcció i demolició.  
- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, on es publiquen les operacions de 

valorització i elimiació dels residus i el llistat europeu de redius  
- REAL DECRET 1481/2001, de 27 de desembre, per regular l’eliminació de 

residus mitjançant dipòsit a abocador  

 

6.- ESTIMCIÓ QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS  

Els residus de construcció i demolició es caracteritzen per ser un grup de residus 
molt heterogeni. L’estimació dels residus es realitza a partir del II Pla Nacional de 
Residus de Construcció i Demolició.  

 

D’acord a la llista europea de Residus publicada a l’ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, i la correcció d’errors d’aqueta Ordre, publicada al “Boletin Oficial del Estado” 
numero 61, de 12 de març de 2002, s’enumeren els residus generats a l’obra.  

 

A continuació s’especifiquen els residus principals generats durant el 
desenvolupament del procés de demolició del vial existent i el projecte d’urbanització.  
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RCDs Nivell I  

   
 1. TERRES I PÈTRIS DE L'EXCAVACIÓ  

x 17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03 
  17 05 06 Llots de drenatje diferents dels especificats al codi 17 05 06 
  17 05 08 Balast de vies ferroviàries diferents als del codi 17 05 07 
   

RCDs Nivell II  

   
 RCD: NATURALESA NO PÈTREA  

    
 1. Asfalt   

x 17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les del codi 17 03 01 
 2. Fusta   
  17 02 01  Fusta 
 3. Metalls   
  17 04 01 Coure, bronze, llautó  
  17 04 02 Alumini 
  17 04 03 Plom 
  17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Ferro i acer 
  17 04 06 Estany 
  17 04 06 Metalls mesclats 
  17 04 11 Cables diferents dels especificats al codi 17 04 10  
 4. Paper   
  20 01 01 Paper 
 5. Plàstic   
  17 02 03 Plàstic 
 6. Vidre   
  17 02 02 Vidre 
 7. Guix   
  17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents dels del codi 17 08 01 
   
   
 RCD: NATURALESA PÈTREA  

    
 1. Sorra, grava i altres àrids    

x 01 04 08 Residus de graves i roques triturades diferents als del codi 01 04 07 
x 01 04 09 Residus de sorra i argila 
   
 2. Formigó    

x 17 01 01 Formigó 
   
 3. Maons, rajoles i altres 

ceràmics 
  

  17 01 02 Maons 
  17 01 03 Teules i elements ceràmics 
  17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents a les 

del codi 17 01 06. 
   
 4. Pedra    
  17 09 04 RDCs mesclats diferents dels del codi 17 09 01, 02 i 03  
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 RCD: Potencialmente peligrosos y otros  

    
 1. Escombreries  
  20 02 01 Residus biodegradables 
x 20 03 01 Mescla de residus municipals 

 2. Potencialment perillos os i altres  
  17 01 06 Mescla de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies 

perilloses  
  17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per 

elles  
  17 03 01 Mescla bituminosa que conte quitrà de hulla 
  17 03 03 Quitrà de hulla i productes amb quitrà 
  17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses 
  17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà de hukka i altres SP's 
  17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant 
  17 06 03 Altres materials d'aillament que contenen substàncies perilloses  
x  17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant  
  17 08 01 Materials de cosntrucció a partir de guix contaminat amb SP's  
  17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri  
  17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's 
  17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's 
  17 06 04 Materials d'aillament deferents als de 17 06 01 y 03 
  17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's 
  17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses  
  17 05 07 Balast de víes ferroviàries que contenen substàncies persilloes  
  15 02 02 Absorvents contaminats ( draps, …)  
  13 02 05 Olis utilitzats (minerals no colirats de motor, etc)  
  16 01 07 Filtres d'oli 
  20 01 21 Tubs florecents  
  16 06 04 Piles alcalines i salines 
  16 06 03 Piles de botó 
  15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat  
  08 01 11 Sobrants de pintura o barnís  
  14 06 03 Sobrant de disolvents no no halogenats  
  07 07 01 Sobrants de desencofrants  
  15 01 11 Aerosols buits 
  16 06 01 Bateries de plom 
  13 07 03 Hidrocarburs amb aigua 
  17 09 04 RDCs mesclats deferents als dels codis 17 09 01, 02 y 03 

 

6.1.- Residus no perillosos inerts  

S’haurà de tenir especial atenció a aquets residus perquè no es mesclin amb 
altres no inerts, aconseguint que la gestió d’aquest últims sigui el més senzilla i barata 
possible, ja que no requereixen una gestió mediambiental específica.  

 

17 05 04 “Terres i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03”  

 Son totes les terres que es generen del moviment de terres per la formació de 
vials, rases d’instal·lacions i que no són reutilitzades a la urbanització per reblert de 
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rases i jardins. Són els residus més importants durant el desenvolupament del projecte 
d’urbanització.  

 

17 03 02 “Mescles bituminoses diferents de les especificades al codi 17 03 01”  

 Es tracta de l’abocament accidental de mescles bituminoses que poden passar 
durant l’asfaltat dels vials.  

 

17 01 01 “Formigó”  

 S’inclou el formigó abocat per les cubes involuntàriament durant el seu 
abocament, així com les restes originades per la neteja de les canaletes de les cubes.  

 

6.2.- Residus no perillosos  

Són els procedents de les persones que estan treballant a l’obra i es poden 
considerar com residus sòlids urbans.  

 

17 02 03 “Plàstic”  

 S’inclouen aquells embolcalls que envolten els materials destinats per una 
posterior utilització a l’obra, tipus films.  

 

6.3.- Residus perillosos  

Aquest provenen dels envasos amb aerosols utilitzats per marcar les zones de treball.  

15 01 10 “Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats 
per elles” 

 S’estima una petita quantitat d’aquest material en pes, que es tractarà 
adequadament com residu perillós. 

 

15 02 03 “Absorbents, materials de filtració ( inclòs els flitres d’oli no especificats en 
una altre categoria), draps de neteja i robes protectores contaminades per substàncies 
perilloses.   

 

S’haurà de posar especial atenció als residus provinents de materials de 
construcció que contenen amiant:  

 

17 05  06 “Materials de construcció que contenen amiant” 

 La canonada d’aigua potable serà substituïda en la seva totalitat i aquesta 
canonada és de fibrociment. Per retirar la canonada es procedirà al desplaçament 
d’aquesta sense destruir-la i així evitar la formació de la pols d’aminant (producte 
altament contaminant).  
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6.4.- Càlcul de residus  

L’estimació dels residus generats està basada en l’informe II Pla Nacional de 
Residus de Construcció i demolició (2007-2015) i amb les medicions efectuades al 
projecte.  

 Per l’estimació de la suma total dels residus generats durant la fase d’execució 
de l’ urbanització s’ha estimat per una banda el volum generat pel moviment de terres i 
per altre, els residus generats durant el procés d’execució de l’obra.   

RCDs Nivell I  
  Volum (m3)  
1. Terres i pètris de l'excavació     
Terres i pètris procedents de l'excavació 251,46 

 
 

RCDs Nivell II  
  Superfície (m2) Espesor (m) Volum (m3) 
RCD: Naturalesa no p ètrea   
1. Asfalt    
Fresatge 162,96 0,04 6,5184 
Paviment asfàltic 4921,31 0,5 2460,655 
TOTAL    2467,1734 

  
  Superfície (m2) Espesor (m) Volum (m3) 
RCD: Naturalesa pètrea    
1. Sorra graves i altres àrids        
Rases instal·lacions   3.012,19 
1. Formigó    
Voreres 2.606,95 0,3 782,085 
Vorada i rigola 775,14 0,5 387,57 
TOTAL    1169,655 

  
  Superfície (m2) Espesor (m) Volum (m3) 
RCD: Potencialment perillosos i altres    
1. Escombreries      64,12 
2. Potencialment perillosos y altres     5,13 

 
 
 

RESUM RESIDUS  
  

Superfície total construïda  7.495 m2 
Volum residus 6969,73 m3 
Densitat tipus 1,1 Tn/m3 
Tones dels residus 7666,70 Tn 

 

7.- MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA  

La indústria de la construcció i demolició es el rector que més volum de residus 
genera, amb un origen molt variat degut a les múltiples fases en que es divideix l’obra. 
Amb la finalitat de reduir l’impacte es prendran les següents mesures preventives 
durant la fase d’execució de l’obra que s’enumeren a continuació:  
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1. Fomentar a les persones que formen part de l’equip de construcció i demolició a 
que donin les seves idees de com evitar els residus, al igual que assegurar-se que 
coneixen les seves obligacions en relació als residus i que compleixen les ordres i 
normes dictades per la Direcció Tècnica.  

2. Optimitzar la quantitat de materials necessaris per l’execució de l’obra per reduir 
els costos de materials i el volum sobrant dels mateixos.  

3. Preveure l’acopi de materials fora de la zona de trànsit de l’obra, de forma que 
romanguin ben embolicats i protegits fins el moment de la seva utilització, amb la 
finalitat d’evitar la ruptura i els seus consegüents residus.  

4. Contar amb els contenidors més adequats per cada tipus de material sobrant. La 
separació selectiva s’ha de dur a terme en el moment en que s’originen. Si es 
mesclen, la separació posterior augmenta els costos de gestió.  

5.  Etiquetar degudament els contenidors, sacs, depòsits i altres recipients 
d’emmagatzematge i transport dels diversos residus.  

6. Impedir que els residus líquids i orgànics es mesclin facilment amb els altres i els 
contaminin. Els residus s’han de dipositar als contenidors, sacs o depòsits 
adequats. 

7.1.- Subcontractació maquinària, vehicles i medis auxiliars  

- Prioritzar la contractació d’aquelles subcontractes que apliquin sistemes de 
gestió mediambiental o que estiguin sensibilitzades al respecte  

- Adquirir el compromís, per part de la subcontracta, de complir amb la legislació 
mediambiental  

- Incloure clàusules contractuals que especifiquin els acords ambientals per 
evitar possibles conflictes amb l’empresa i amb altres subcontractes.   

- Explicar el tipus de separació selectiva que es porta a terme a l’obra i acordar 
anticipadament qui és el resposnable de la gestió de residus que genera la 
subcontracta.  

- Formar al personal subcontractat en aquells aspectes ambientals que són 
d’aplicació durant el desenvolupament de la seva activitat de manere que 
coneixin i compleixin les obligacions referides a residus i a les normes i ordres 
dictades per la Direcció d’obra 

- Contractar el comptador provisional de l’obra amb suficient antelació per evitar 
l’ús de grups electrògens  

- Preveure l’ús de maquinària de baix consum 
- Consultar al fabricant si disposa d’equips avalats amb algun tipus d’eco 

etiqueta per garantir un millor comportament ambiental  
- Supervisar que els motors dels vehicles no estiguin funcionant durant els 

períodes d’espera.  
- Realitzar manteniments periòdic dels vehicles i de la resta de l’equip d’obra per 

allargar la seva vida útil.  
- Realitzar a taller les operacions de manteniment de la flota de vehicles i 

maquinaria 
- Establir una zona d’aparcament per la maquinaria per les hores nocturnes o 

dies no laborables.  

7.2.- Neteja 

- Assegurar que l’ús de productes de neteja és l’adequat i la seva quantitat no es 
abusiva.   

- Neteja de les instal·lacions:  
- Netejar les zones comuns asfaltades mitjançant escombradores 

mecàniques, això suposa una disminució del consum d’aigua.  
- Evitar o eliminar les causes de brutícia, evitant els esforços de neteja  

- Neteja d’equips  



ANNEX 15. PLA GESTIÓ RESIDUS 
 

 
Projecte constructiu d’urbanització del carrer Laureà Miró (antiga N-340) Fase IV, al terme 

municipal de St. Feliu de Llobregat. 
  -357- 

- Tots els equips han de tenir en regla la fulla d’instruccions on s’inclou la 
freqüència i el mètode de neteja.  

- En el cas de neteja amb aigua, utilitzar mànegues que tinguin regulador 
del cabal d’aigua i que no tinguin pèrdues.  

- Netejar les eines i útils d’obra immediatament després del seu ús; per 
això s’ha de realitzar el menor nombre possible d’etapes i utilitzar 
quantitats mínimes recomanades pel fabricant per evitar consums 
innecessaris i contaminació.  

- Realitzar revisions periòdiques per detectar possibles irregularitats en el 
material.  

7.3.- Compra de materials  

- Planificar les quantitats de productes a comprar ajustant-les a l’ús final segons 
les medicions i l’experiència. D’aquesta manera es redueixen els costos de la 
matèria, s’eviten els excedents que poden arribar a saturar les zones d’acopi i 
provocar la generació de residus.  

- Donar preferència a aquells proveïdors que es responsabilitzen de la gestió 
dels seus productes. En cas contrari, donar prioritat als que faciliten informació 
de les opcions de gestió més adequades dels residus produïts duran la posada 
en obra dels seus productes.  

- Donar preferència a aquells proveïdors que envases els seus productes amb 
sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus o que utilitzen 
recipients fabricats amb materials reciclats, biodegradables, reutilitzables, etc.  

- Negociar amb els fabricants o distribuïdors la devolució dels envasos i 
embalatges  

- Comprar materials al por major per reduir la producció de residus d’envasos  
- Sol·licitar als fabricants les fitxes de dades de seguretat dels productes que 

comercialitzin per poder preveure les mesures de seguretat adequades per el 
seu emmagatzematge, manipulació i gestió de residus durant la fase de 
planificació.  

- Conèixer els símbols de perillositat per poder interpretar correctament les 
etiquetes i evitar incompatibilitats durant l’emmagatzematge o durant la gestió 
d’envasos que puguin produir emissions tòxiques, explosions,etc.  

- Programar el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants i utilitzar-
los al mateix emplaçament 

- Exigir al fabricant el subministrament de productes que disposin del marcador 
CE  

- Escollir elements reutilitzables pel replanteig de la infraestructura de l’obra  
- Escollir elements prefabricats reutilitzables pel tancament i protecció de l’obra  
- Intentar comprar contenidors fabricats amb material reciclat  
- Intentar comprar teles de protecció que puguin ser reutilitzades per altres 

obres. 
- Evitar, en la mesura del possible, l’ús excessiu de productes envasats i 

comprar aquells que tinguin un menor impacte ambiental  
- Procurar que els morters tinguin la menor quantitat possible d’additius, sempre i 

quan sigui tècnicament viable.  

7.4.- Acopis  

- Reservar una zona a l’obra per el correcte emmagatzematge dels materials i 
garantitzar les seves propietats fins el moment de la seva utilització. Especial 
atenció als materials d’acabats.  

- Respectar les instruccions del fabricant i no sobrecarregar els materials per 
excés de apilament.  

- Protegir els materials de la pluja, sol i humitat 
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- Planificar l’arribada dels productes segones les necessitats d’execució en cas 
de no disposar de l’espai suficient per tenir una zona d’emmagatzematge dels 
materials fins el moment d’utilització  

- Identificar correctament els materials  
- La distribució dels materials en ordre cronològic a la seva utilització, facilita el 

treball i estalvia temps.  
- Repartir els materials en zones pròximes als treballs on vagin ha ser utilitzats  
- Minimitzar en la mesura del possible, el temps d’emmagatzematge gestionant 

dels stocks de manera que s’eviti la producció de residus.  
- Reservar un espai a l’obra per emmagatzemar correctament els materials 

perillosos, seguint les instruccions descrites a la fitxa de dades de seguretat.  
- No emmagatzemar conjuntament productes incompatibles entre si 
- Disposar a l’obra de material absorbent per actuar amb eficiència davant un 

possible abocament accidental  
- Disposar de cubes de retenció necessàries per emmagatzemar combustibles i 

altres líquids perillosos, per recuperar els abocaments accidentals i evitar la 
contaminació del terreny.  

7.5.- Transport intern  

- No carregar en excés les carretilles, vehicles i palets per evitar danys i que es 
converteixin en residus.  

- Utilitzar el medi de transport adequar al material a transportar 

7.6.- Demolició  

- Durant la demolició s’obtindrà asfalt i formigó, els quals s’abocaran en camions 
banyera  

- Els camions banyera portaran el formigó i asfalt a gestores 

7.7.- Gestió dels residus  

- Formar als treballadors i a les subcontractes perquè col·loquin els residus als 
contenidors corresponents i controlar periòdicament si la classificació es 
realitza segones les instruccions.  

-  Destinar un espai al recinte de l’obra per la correcta classificació dels residus 
- Distribuir petits contenidors a les zones de treball per facilitar la segregació dels 

diferents residus 
- Etiquetar convenientment els contenidors en funció del tipus de residu que 

poden admetre.  
- No mescla els residus perillosos amb la resta de residus 
- Emmagatzemar els residus especials com màxim 6 mesos en obra  
- Reservar un espai a l’obra per emmagatzemar correctament els residus 

perillosos 
- Etiquetar convenientment cada contenidor segons el tipus de residu perillós 

que admet.  
- Tapar els contenidors i protegir els residus perillosos de la pluja, excés de 

radiació, etc.  
- Preveure l’existència de lones que impedeixin la dispersió de la pols  
- Protegir els contenidors dels cops quan estiguin situats en zones de trànsit  
- Emmagatzemar bidons en posició vertical i sobre cubetes de retenció per evitar 

fugues. 
- Realitzar una correcta classificació per afavorir el posterior reciclatge  
- Evitar la mescla del material petri amb materials derivats del guix, ja que 

disminueixen les opcions de reciclatge  
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- L’ús de “big bags” i de contenidors de dimensions més reduïdes permeten 
optimitzar la seva capacitat i reduir el nombre de contenidors a transportar.  

- Preservar els productes o materials que siguin reutilitzables o reciclables durant 
els treballs de demolició.  

- Per poder realitzar correctament les feines de supervisió, es necessari coneixer 
els diferents tipus de residus i les possibilitats de gestió per cada un d’ells a 
l’entorn pròxim de l’obra.  

- Gestionar els residus perillosos contactant amb transportistes i gestors 
autoritzats segons el tipus de residu a transportar. 

- No abocar els residus líquids perillosos als sanitaris o desaigües. Gestionar-los 
mitjançant un gestor autoritzat.  

- Registrar les quantitats i característiques dels residus que es transporten des 
dels contenidors fins els gestors autoritzats.  

- Guardar els albarans de transmissió de residus i de qualsevol altre document 
que justifiqui que el residu s’ha gestionat correctament mitjançant un gestor 
autoritzat.  

7.8.- Execució de l’obra  

- Sempre que hi hagi suficient espai a l’obra i es consideri operatiu des del punt 
de vista organitzatiu, disposar d’una zona específica per realitzar els treballs de 
tall amb una correcta ventilació i sistemes d’aspiració de pols.  

- Afavorir la reutilització de la major quantitat de peces retallades. 
- Supervisar els envasos es tapin després del seu ús, especialment al final de la 

jornada, per evitar l’evaporació de substàncies nocives i l’abocament accidental 
de productes que contenien.  

- Supervisar la preparació de les mescles a les operacions de pintura amb la 
finalitat d’evitar errors i conseqüentment, residus. 

- Treballar a espais ventilats i utilitzar les mesures adequades de protecció en 
funció del tipus de producte que s’estigui utilitzant.  

- Complir les especificacions i criteris de posada en obra recomanats pel 
fabricant del material a col·locar.  

- Col·laborar amb el director d’obra per evitar aquets possibles errors 
 

8.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELI MINACIÓ 
DELS RCD QUE ES GENERARAN A L’OBRA  

Segons l’article 3 de la Directiva 2008/98/CEE i l’article 3 Definicions de la Llei 
10/1998, 21 d’abril, de Residus, s’entén per:  

- Reutilització: qualsevol operació mitjançant la qual productes components que 
no siguin residus es reutilitzen amb la mateixa finalitat per la qual es van crear.  

- Tractament: les operacions de valorització o eliminació inclòs la preparació 
anterior a la valorització o eliminació.  

- Valorització: qualsevol operació que serveixi perquè el residu tingui una finalitat 
útil al substituir altres materials que d’altre manera s’haurien d’utilitzar per 
complir una funció particular, o que el residu sigui preparat per complir aquella 
funció, a la instal·lació o a l’economia general.  
Les plantes de valorització: són instal·lacions de tractament dels residus de la 
construcció a les quals es dipositen, seleccionen, classifiquen i valoritzen les 
diferents fraccions que contenen aquets residus, amb l’objectiu d’obtenir 
productes finals aptes per la seva utilització. Poden ser fixes o mòbils. 

- Plantes fixes: son instal·lacions de reciclatge ubicades en un emplaçament 
tancat, amb autorització administrativa pel reciclatge de RCD, on la maquinaria 
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de reciclatge ( fundamentalment els equips de trituració) són fixes i no operen 
fora de l’emplaçament on estan ubicats.  

- Plantes mòbils: estan constituïdes per màquines i equips de reciclatge mòbils 
que , tot i disposant d’una ubicació de referència com un magatzem, 
acostumen a desplaçar-se a les obres per reciclar en origen.  

- Eliminació: qualsevol operació que no sigui la valorització, inclòs quan 
l’operació tingui com conseqüència secundaria l’aprofitament de substàncies o 
energia  

- Abocadors controlats: són instal·lacions per l’abocament de residus inerts de la 
construcció que, de forma controlada, estaran dipositat per un temps superior a 
un any. 

- Preparació per la reutilització: l’operació de valorització consisteix en la 
comprovació, neteja o reparació, mitjançant la qual els productes o components 
de productes que se s’hagin convertit en residus es preparen perquè puguin 
reutilitzar-se sense cap transformació prèvia.  

- Reciclat: tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de 
residus són transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si 
és amb la finalitat original com amb qualsevol altre finalitat. Inclou la 
transformació del material orgànic, però no la valorització energètica ni la 
transformació en materials que es vagin a utilitzar com combustibles o per 
operacions de reblert.  

- Plantes de transferència: són instal·lacions per el dipòsit temporal de residus 
de la construcció que han de ser tractats o eliminats en instal·lacions 
localitzades a grans distàncies. A vegades es possible realitzar la separació i 
classificació de les fraccions dels residus amb el que es millora la gestió a 
plantes de valorització i dipòsits controlats, els quals són el seu destí final.  

 

No es preveu la possibilitat de realitzar en obra ninguna de les operacions de 
reutilització, valorització ni eliminació. Per tant, es proposa la contractació de Gestores 
de Residus autoritzats, per la corresponent retirada i posterior tractament.  

 La valorització dels residus es portarà a terme en instal·lacions adequades 
externes a l’obra. 

 Aquestes instal·lacions han d’estar autoritzades per l’òrgan  competent en 
matèria de medi ambient de la comunitat autònoma.  

 Els residus que no puguin ser reutilitzats ni valoritzats, es sotmetran a un 
tractament previ, que segons el RD 105/2008 s’entén com tal, els processos físics, 
tèrmics, químics o biològics, inclòs classificació, que canvien les característiques dels 
residus, reduint el seu volum o la seva perillositat i facilitant la seva manipulació 
incrementant el potencial de valorització o millorant el seu comportament a l’abocador. 
Posteriorment, es transportaran al corresponent abocador autoritzat per procedir a la 
seva eliminació.  

 

 A continuació s’estableixen les operacions a realitzar a l’obra que ens ocupa 
d’acord amb els residus estimats. El nombre de gestores específiques necessàries 
serà, al menys, els que corresponen a les categories dels residus estimats a l’apartat 
de prevenció de residus.  
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RCDs Nivell I 
1. Terres i pètris de l'excavació  Tractament  Desti  Quantitat  
Terres i pètris procedents de l'excavació Sense tractament 

específic Restauració / Abocador 251,46 
  

RCDs Nivell II  
RCD: Naturalesa no pètrea    
1. Asfalt  Tractament  Desti  Quantitat  
Fresatge 

Reciclatge 
Planta de reciclatge 

RCD 
2467,1734 

Paviment asfàltic 

  
RCD: Naturalesa pètrea    
1. Sorra graves i altres àrids  Tractament  Desti  Quantitat  
Rases instal·lacions 

Reciclat 
Planta de reciclatge 
RCD 3.012,19 

1. Formigó    
Voreres 

Reciclatge/Abocador  
Planta de reciclatge 

RCD 
1169,655 

Vorada i rigola 
  

RCD: Potencialment perillosos i altres  Tractament  Desti  Quantitat  
1. Escombreries  

Reciclatge/Abocador 
Planta de reciclatge 
RSU 64,12 

2. Potencialment perillosos y altres Dipòsit de seguretat Gestor autoritzat RPs 5,13 

 

9.- OPERACIONS DE VALORITZACIÓ I DESTÍ RESIDUS  

9.1.- Operacions de valorització  

- R1: utilització principal com combustible o com un altre medi de generar 
energia 

- R2: Recuperació o regeneració de dissolvents 
- R3: Reciclat o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com 

dissolvents (inclòs operacions de formació d’adob i altres transformacions 
biològiques)  

- R4: Reciclat o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics  
- R5: Reciclat o recuperació d’altres matèries inorgàniques   
- R6: Regeneració d’àcids o de bases 
- R7: Recuperació de components utilitzats per reduir contaminació 
- R8: Recuperació de components procedents de catalitzadors  
- R9: Regeneració o altre destinació d’olis  
- R10: Tractament de terrenys, produint un benefici a l’agricultura o una millora 

ecològica dels mateixos 
- R11: Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions 

enumerades entre R1 i R11 
- R12: Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions 

enumerades entre R1 i R11  
- R13: Acumulació de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions 

enumerades entre R1 i R12 ( amb exclusió de l’emmagatzematge temporal 
previ a la recollida en el lloc de producció)  
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10.-  MESURES PER LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE L’OB RA  

En base a l’article 5.5 RD 105/2008, els residus de construcció i demolició 
s’hauran de separar, per facilitar la seva posterior valorització, en les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la 
quantitat prevista de generació per el total de l’obra superi les següents quantitats:  

- Formigó: 80 Tn 
- Maons, teules, ceràmics: 40 Tn 
- Metall: 2 Tn  
- Vidre 1,00 Tn 
- Plàstic 0,5 Tn  
- Paper i cartró: 0,5 Tn  

 

Independentment que aquets límits siguin superats, es procedirà a la separació 
de tots els residus a la pròpia obra per reduir costos de gestió i per això, s’habilitaran 
en obra contenidors adequats per cada tipus de residu.  

S’habilitaran llocs concrets on col·locar els contenidors per poder classificar els 
residus atenent a la seva naturalesa i posterior gestió d’aquets. L’empresa contractista 
determinarà els mitjans a utilitzar per la segregació in situ a Pla de Gestió de Residus.  

 

11.-  RESIDUS NO PERILLOSOS: PASOS A SEGUIR PER UNA  CORRECTA 
GESTIÓ  

- El Responsable de Sistemes de Gestió elaborarà el Llistat de Residus per Punt 
de Generació en el qual quedarà constància de la quantitat de residus no 
perillosos generats.  

- El Cap d’Obra o Encarregat establirà la zona d’emmagatzematge i acopi del 
material en funció de les necessitats i l’evolució dels treballs en obra. Per això 
es tindran en compte les següents precaucions:  

- Aquestes zones es situaran sempre que sigui possible dintre dels límits 
físics de l’obra i no afectarà a les vies públiques existents dels voltants.  

- Mínima afectació visual de les zones d’acopi i emmagatzematge  
- Mínima emissió fugitiva de pols a les zones d’accés i moviment de 

terres, per això es taparan els contenidors que continguin els residus 
per evitar el moviments de pols en condicions atmosfèriques adverses.  

- Quedaran perfectament identificats els diversos contenidors en els 
quals s’emmagatzemaran els residus per la seva correcta classificació, 
a més el color del contenidor variarà per facilitar la seva distinció i 
l’etiquetat serà gran per poder visualitzar-lo fàcilment  

- Retirada periòdica dels contenidors pel recollidor o gestor autoritzat:   
- L’administratiu d’obra obtindrà:  

- La documentació acreditativa dels transportistes autoritzats  
- Les autoritzacions dels gestors de residus inerts  
- La documentació acreditativa de l’autorització dels abocadors  

- El seguiment sobre la correcta gestió de residus no perillosos en obra es 
realitzarà per part del Cap d’Obra a través del Pla de Punts d’Inspecció de 
Gestió de Residus No Perillosos.  
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12.-  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

La figura del posseïdor dels residus a l’obra és fundamental per una eficaç gestió 
dels mateixos, ja que està en les seves mans prendre les decisions per una millor 
gestió dels residus i de les mesures preventives per minimitzar i reduir els residus que 
s’originen.  

 

En síntesis, els principis que ha d’observar són els següents:  

- Presentar al promotor un Pla de com durà a terme la gestió  
- Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 

Propietat, convertint-se  en un document contractual de l’obra  
-  Mentre els residus es trobin en el seu poder, els ha de mantenir en condicions 

d’higiene i seguretat, així com evitar la mescla de les diferents fraccions ja 
seleccionades, si aquesta selecció s’hagués hagut de realitzar, a més 
s’estableix a partir de quins valors s’ha de procedir a una classificació de forma 
personalitzada. Aquesta classificació, que és obligatòria una vegada s’han 
sobrepassat uns determinats valors conforme el material de residu, pot ser 
dispensada de forma excepcional per l’òrgan competent en matèria medi 
ambiental .  

- S’han de sufragar els costos de gestió i entregar al Productor els certificats i 
documentació acreditativa.  

- Tot personal de l’obra, del qual es el responsable, coneixerà les seves 
obligacions sobre la manipulació dels residus d’obra.  

- Serà necessari disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de 
materials utilitzats o reciclats propers a l’ ubicació de l’obra.  

- Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l’obra han de ser 
coordinades degudament.  

- Animar al personal d’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i 
reciclar residus.  

- Facilitar la difusió, entre tot el personal d’obra, de les iniciatives i idees que 
sorgeixen a la pròpia obra per una millor gestió dels residus.  

- Informar als tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d’aplicació 
dels residus a la pròpia obra o a una altre.  

- S’ha de seguir un control administratiu de l’ informació sobre el tractament de 
residus a l’obra, i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels 
residus dins i fora d’ella.  

- Els contenidors han d’estar etiquetats correctament, de forma que els 
treballadors de l’obra sàpiguen on han de dipositar els residus.  

- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia 
obra abans d’optar per utilitzar materials procedents d’altres solars. 

 

El personal de l’obra es responsable de complir correctament totes aquelles 
ordres i normes que el responsable de la gestió de residus disposi. A més, es pot 
servir de la seva experiència pràctica en l’aplicació d’aquelles prescripcions per 
millorar-les o proposar altres de noves. 

 

Per el personal d’obra, els quals estan sota la responsabilitat del Contractista i 
conseqüentment del Posseïdor de Residus, estaran obligats a:  

- Etiquetar de forma convenient cada contenidor que s’utilitzarà en funció de les 
característiques dels residus que es dipositaran.  
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- Les etiquetes han d’informar sobre quins materials poden o no emmagatzemar-
se a cada recipient.  

- La informació ha de ser clara i comprensible  
- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l’aigua 
- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per cada residu. Les etiquetes es 

col·loquen per facilitar la correcta separació.  
- Separar els residus a mesura que són generats perquè no es mesclin amb 

altres i resultin contaminats.  
- No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l’obra, ja que si algú 

ensopega amb ells o queden estesos sense control, poden ser causa 
d’accidents.  

-  Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més fàcils de 
maniobrar i transportar, i donen lloc a que caiguin residus, que no acostumen a 
ser recollits del terreny.  

- Els contenidors han de sortir de l’obra perfectament coberts. No  s’ha de 
permetre que l’abandonin sense estar-ho perquè poden originar accidents 
durant el transport.  

- Per una gestió més eficient, s’han de proposar idees referides a com reduir, 
reutilitzar o reciclar els residus produïts a l’obra.  

- Les bones idees s’han de comunicar als gestors dels residus de l’obra perquè 
les apliquin i les comparteixin amb la resta de personal.  

 

Amb caràcter General les Prescripcions a incluir en el plec de prescripcions 
tècniques del projecte, en relació a l’emmagatzematge, maneig i altres operacions 
de gestió dels residus de construcció i demolició en obra són els definits en els 
següents apartats.  

 

12.1.- Gestió de residus de construcció i demolició   

Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant-se una identificació amb 
modificacions a la Llista Europea de Residus publicda per l’Ordre MAM/304/2002, 8 de 
febrer o les seves modificacions posteriors.  

 

La segregació, tractament i gestió dels residus es realitzarà mitjançant el 
tractament corresponen per part de empreses homologades mitjançant contenidors o 
sacs industrials.  

 

12.2.- Certificació dels medis utilitzats  

És obligació del Contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la 
Propietat els certificats dels contenidors empleats, així com els punts d’abocament 
final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de 
Catalunya.  

 

12.3.- Neteja de les obres 

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els voltants tant de 
deixalles, 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 la obra presenti un bon aspecte.  
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Amb caràcter Particular, les Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions 
tècniques del projecte són:  

- El depòsit temporal de les deixalles fruit de les demolicions, es realitzarà en 
sacs industrials iguals o inferiors a 1m3. Aquets dipòsit d’acopi, haurà d’estar a 
llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.  

- Els depòsits temporals per RCD valoritzables (fusta, plàstics, metalls,etc) que 
es realitzin en contenidors o acopis, s’haurà de senyalitzar i segregar de la 
resta de residus de forma adequada. 

- Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva 
visibilitat, especialment durant la nit, i contar amb una banda de material 
reflectant d’ almenys 15 cm al llarg del seu perímetre. Hi haurà d’haver la 
següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor i el 
numero d’inscripció al registre de transportistes de residus. 
Aquesta informació també haurà de quedar reflexada als sacs industirals i 
altres medis de contenció i emmagatzematge de residus.  

- El responsable de l’obra a la que dona servei el contenidor, adoptarà les 
mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a aquest.  

- A l’equip d’obra se’ls hi haurà d’establir els medis humans, tècnics i 
procediments per la separació de cada tipus de RCD.  

- Es respectaran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de 
llicència d’obres, etc,), especialment si obliguen a la separació en origen de 
determinades matèries objecte de reciclatge o deposició.  

- S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final 
(planta de reciclatge, abocador, cantera, etc) són centres amb l’autorització 
autonòmica de la Conselleria que tingui atribucions per això, així mateix s’haurà 
de contractar només transportistes o gestors autoritzats per aquesta 
Conselleria i inscrits al registre pertinent.  

- Es durà a terme un control documental en el que quedaran relaxats 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 es regirà conforme la legislació nacional i autonòmica vigent i als 
requisits de les ordenances municipals. Així mateix, els residus de caràcter 
urbà generats a obres (restes de menjar, envasos, etc.) seran gestionats 
conforme les directius marcades per la legislació i autoritat municipal 
corresponent.  

- Les restes de rentat de canaletes/cubes de formigó seran tractades com 
deixalles 

- S’evitarà en tot moment, la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels 
plàstics i restes de fusta per la seva adequada segregació, així com la 
contaminació dels acopis o contenidors de deixalles amb components 
perillosos.  

- Les terres superficials que puguin tenir unús posterior per jardineria o 
recuperació de terrenys degradats, seran retirats i emmagatzemats em 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.  
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13.-  PRESSUPOST  

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels 
residus d’obra, repartit en funció del volum de cada material.  

 

ESTIMACIÓ DEL COST DEL TRACTAMENT DELS RCDs 
  

  

Volum 
(m3) 

Preu gestió 
planta/Abocador/
Cantera/Gestor  

Import (€) 

RCDs Nivell I 
Terres i pètris procedents de l'excavació 251,46 5,58 1403,1468 
        
RCDs Nivell II  
RCD: Naturalesa no pètrea 2467,1734 5,58 13766,828 
RCD: Naturalesa pètrea 4.181,85 5,58 23334,695 
RCD: Potencialment perillosos i altres 69,25 10,00 692,5 

  

TOTAL 39.197,169 
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 TOTAL (Euros)  
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.862.946,98 €   
CONTROL DE QUALITAT 29.764,14  € 
SERVEIS AFECTATS                                  0  € 
EXPROPIACIONS                                  0 € 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE 
L’ADMINISTRACIÓ 

1.892.711,12 € 

 
 

El present Pressupost per al Coneixement de l’Administració puja a la quantitat de UN 
MILÓ VUIT-CENTS NORANTA-DOS MIL SET-CENTS ONZE EUROS AMB DOTZE 

CÈNTIMS (1.892.711,12 Euros ).  
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