
 

 
 
 

0.  UNA ALTRA EXPERIÈNCIA 
 

0.1  Introducció 
 

Després d’haver travessat un bon tram de pas per aquesta existència sideral, 

puc afirmar que hi ha dos aspectes fonamentals, que crec que són bàsics per a 

qualsevol ésser humà: La fe i el temps. Qualsevol d’ells no es pot veure ni 

tocar, però com l’ànima immaterial, queda clar que hi són. Sempre he escoltat a 

dir “el temps ho cura tot” i “la fe mou muntanyes”.  

 

Segon de dos fills, d’una família humil de l’Alt Penedès, vaig arribar als catorze 

anys amb una formació de batxillerat, gràcies a l’esforç de la meva família -no 

caldria, però perquè us en feu la idea eren temps “d’Una, Grande y Libre”. 

 

“Aquest nen ha d’estudiar”- deia ma mare-, “no vull que li passi com a tu”- 

dirigint-se al pare-, “tu que tenies un beca a Vilafranca, no vas poder 

estudiar...”. Eren prou arguments per a ells, però una cosa és el voler i l’altre és 

el poder, pensava jo. Per una qüestió, segurament genètica  i de maduresa (a 

aquest que escriu, a hores d’ara encara li costa madurar), vaja, que jo no sabia 

el que volia. De fet, de la nit al dia em vaig trobar fent d’aprenent intern als 

tallers de la Impremta–Escola de la Casa Provincial de Caritat de Barcelona. 

No sé com, i amb més ilusió que ganes, vaig estudiar delineació a l’Escola de 

Treball, “perquè et puguis guanyar bé la vida, els delineants guanyen molts 

calers”- deia ma mare. Eren qüestions de supervivència, més que de gustos... 

El cas és que de l’Escola del Treball vaig passar al costat, a l’Escola 

d’Enginyers Tècnics, on vaig estudiar tres cursos de l’especialitat de mecànica, 

finalment, em va faltar el projecte de final de carrera per acabar. 

 

Tot seguit vaig marxar de “quinto” a fer el servei militar a Sevilla. Quan vaig 

tornar em vaig casar amb la Mª Angela, hem tingut dos fills, la Clara i el Màrius, 

que ja són grans. També vaig canviar de feina deixant la que tenia, que era tot 



 

un món, el de la Indústria Gràfica per l’actual, l’Escola d’Enologia i Viticultura 

Mercè Rosell i Domènech que la Diputació de Barcelona té a Espiells, a Sant 

Sadurní d’Anoia, que n’és un altre que no té res a veure amb l’anterior. 

 

 

Qualsevol que em llegeixi apreciarà que descric molt de passada aquest darrer 

tram de la meva vida. Hom es pot preguntar: alguna cosa més li haurà passat?, 

a part de casar-se i tenir dos fills. És veritat, me n’han passat moltes de coses: 

el pare ens va deixar just a mitja vida, he començat projectes, he fet amics, no 

gaires, però he participat a la meva manera socialment, m’he tornat boig pel 

bolet... Una cosa queda clara el temps m’ha passat volant i m’ha deixat la seva 

empremta, m’ha madurat i m’ha fet més vell. 

 

Tot just passar l’equador del meu pas per la vida, miro enrere i m’adono com ha 

canviat el món, que bons actors d’aquest teatre, que complicat que ho fem. En 

certs aspectes sento nostàlgia, d’altres me’n penedeixo, per exemple, no haver 

intentat acabar els estudis abans, però de qualsevol manera constato que com 

en el cas del vi, el pas dels anys fa que es torni més intens, guanyant en gust, 

color, aromes..., així a les persones el temps ens dóna una sèrie de valors 

afegits que, si som capaços de transmetre amb estimació, esperança, 

honradesa, fermesa i treball, no haurà estat debades. 

 

És per tot plegat que intento predicar amb l’exemple, si més no de cara als qui 

m’estimo. Me n’adono de la fe i el temps que em queden per tirar endavant 

projectes i fer amics. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
0.2  Edició fotogràfica 

 

 
 

 
 

 
Diferents aspectes del local-magatzem de la Unitat de Vilafranca. 



 

 
0.3  Antecedents 

 
La Diputació de Barcelona es va constituir l’any 1836, per mandat i 

desenvolupament de la Constitució de Càdis (1812).  

 

En el decurs dels anys ha travessat diferents etapes històriques, essent però, el 

motiu bàsic de la seva existència la de prestar serveis públics de caire local en 

col·laboració amb els, actualment 311 municipis de la província de Barcelona, 

igualment coordina serveis d’ordre supramunicipal a la província de Barcelona, 

la qual representa el 24,6% del total del territori català, i que donen servei a un 

74,7% dels habitants de Catalunya. 

 

Per prestar aquests serveis la Diputació de Barcelona orgànicament es 

subdivideix en diferents Àrees de Govern. Una d’aquestes és l’Àrea 

d’Infrestructures, Urbanisme i Habitatge. A la vegada, aquesta Àrea es divideix 

en diferents Serveis. Un d’aquests Serveis és el Servei de Vies Locals. 

 

El Servei de Vies Locals té com a objectius orientar la cooperació i l’asistència 

tècnica a les entitats locals en l’àmbit de les vies locals, així com planificar i 

desenvolupar els projectes d’obres de conservació i millora de la seguretat 

viària de la xarxa provincial de carreteres.  

 

 

0.4  Objecte 
 

El Servei de Vies Locals està orgànica i organitzativament estructurat en: 

Seccions, Subseccions i Unitats (vegis organigrama adjunt): 

 
Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

President delegat 
Coordinador 

 
Oficina Tècnica de Cooperació 

Secció Tècnica 



 

Unitat de Gestió d'Estudis de Programació 
Unitat de Seguiment Tècnic de l'Obra Pública 
Unitat de Gestió de Projectes Executius 

Secció de la Xarxa d'Equipaments i Espais Públics de Qualitat 
Unitat de Gestió Econòmica Administrativa 

 
Servei de Projectes, Obres i Manteniment 

Subsecció Brigada d'Oficis 
Departament de Brigades de Manteniment 

Unitat de Manteniment - Instal·lacions 
Unitat de Manteniment - Obres 
Unitat de Manteniment - Suport 

Unitat de Compres i Normalització 
Unitat d'Adequació d'Instal·lacions 

Subsecció de Seguretat en Obres i Instal·lacions 
Unitat de Seguretat 

Secció Administrativa 
Unitat de Personal i Serveis Generals 
Unitat de Gestió Econòmica 
Unitat de Contractació 

Secció Tècnica 
Unitat de Delineació 
Unitat de Projectes i Obres I 
Unitat de Projectes i Obres II 
Unitat de Projectes i Obres III 
Unitat de Paisatgisme 
Subsecció d'Instal·lacions 

Departament de Manteniment de Recintes 
Secció d'Accessibilitat 

 
Servei de Vies Locals 

Secció de Seguretat Viària i Mobilitat Local 
Unitat d'Espai Públic i Paisatge 
Subsecció de Mobilitat 

Unitat de Seguretat Viària 
Unitat de Mobilitat 

Secció Administrativa 
Unitat de Personal i Serveis Generals 
Unitat Econòmico-Pressupostària 
Unitat Seguiment de Circuits 
Unitat de Contractació 

Secció de Conservació i Explotació 
Subsecció de Defensa Viària 

Unitat de Permisos 
Unitat de Denúncies 

Subsecció Demarcació Oriental 
Unitat Sector de Conservació Vic 
Unitat Sector de Conservació Berga 
Unitat Sector de Conservació Granollers-St. Celoni 

Subsecció Demarcació Occidental 



 

Unitat Sector de Conservació Martorell-Terrassa 
Unitat Sector de Conservació Igualada-Manresa 
Unitat Sector de Conservació Vilafranca 

Secció Tècnica d'Infraestructures Viàries Locals 
Departament de Laboratori 

Unitat de Laboratori 
Unitat de Camins 
Unitat de Projectes 
Unitat d'Estadística i Suport Cartogràfic 

Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local 
Unitat administrativa 
Unitat de Manteniment de Cartografia 
Unitat de Sistemes d'Informació Territorial 
Unitat de Topografia 

 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 

Unitat Administrativa 
Unitat de Suport Gràfic i Fotogràfic 
Unitat de Documentació 
Secció Tècnica de Projectes, Obres i Manteniment 

Unitat de Projectes 
Unitat d'Obres 
Unitat de Manteniment 

Secció Tècnica d'Investigació, Documentació i Difusió 
Unitat d'Investigació Històrica 

 
 

La Unitat Sector de Conservació Vilafranca n’és la darrera i executora 

extremitat, en l’àmbit de la conservació i millora de la xarxa viària a la zona de 

l’Alt Penedès. 

 

Constituïda com a Unitat gaudeix de tota l’estructura organitzativa i de serveis 

del propi Servei de Vies Locals. Dotada d’un local-magatzem, serveis, equips, 

maquinària i vehícles diversos, tutelats i guiats per un equip humà de set 

persones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
0.5  Situació  

 
La seu de la Unitat Sector de Conservació Vilafranca, és un local-magatzem, 

construït el primer terç del segle passat, i que en el decurs del temps s’ha anat 

adaptant a les modificacions que han acompanyat l’evolució fins avui. 

 

Situat al passeig Rafael Soler número 24 de Vilafranca del Penedès, 

antigament perifèria del nucli poblacional de la vila, i que camina junt i amb 

paral·lel al traçat de les vies de ferrocàrril de la línia C-4 de rodalies RENFE. 

 
 
 

 
Fig.1:  Plànol de la situació geogràfica del local-magatzem de la Unitat Sector de Conservació 

Vilafranca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

0.6  Descripció de la construcció 
 

La nau s’utilitza com a magatzem de materials, dipòsit de màquines i vehicles i 

és el punt de concentració i trobada dels efectius humans dels que disposa la 

unitat. 

 

L’edifici té una superfície útil total de 283,96 m2 distribuïts: en planta ( 237,65 

m2 ) i un petit altell ( 46,31 m2 ) a la part posterior. 

 

Amb una única porta d’accès-sortida, la qual serveix de pas a l’exterior, el 

passeig Rafael Soler. El repartiment supeficial dels diferents serveis que 

alberga l’esmentat local-magatzem estan descrits el planell adjunt a l’annex de 

la memòria. 

 
 
 

 

 
Fig. 2: Entrada del local-magatzem del passeig Rafael Soler. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

0.8  Descripció del parc de vehicles i màquines 
 
 
      -Vehicles: 
 
            Camió volquet, “Renault” 2233 DRN 
             Camió, “Mercedes Benz” 3453 DSP 
            Furgó mitjà, “Wolkswagen”  B 1860 NW 
             Furgó mixte, “Citrôen” B 4464 PT 
             Furgó mixte, “Citrôen” B 7598 NL 
            Partner furgó, “Peugeot” 1524 BHS 
             Partner furgó, “Peugeot” 4058 CX 
 
  
      -Vehicles especials: 
 
             Motonivelladora, “Caterpillar” B 04079 VE 
             Pala excavadora, “Caterpillar” B 02620 VE 
             Tractor, “Massey-Ferguson” B 41873 VE 
             Compactadora “Lebrero” 
             Compactadora menual “Lebrero” 
 
 
     -Acoblaments:  
 
             Segadora vorals, “Massey-Ferguson” 
             Grúa autocarga, camió “Renault” 
             Grúa autocarga, camió “Mercedes Benz” 
             Full lleva-neus, camió “Mercedes Benz” 
 
    
   -Equips de suport: 
 
            Desbroçadora, “Kawasaki”, TH 43, tres unitats 
            Generador, “Way” WHMI 3000, Honda 
            Motoserra, “Stil”, MS 240 
            Motoserra, “Solo”, 651, dues unitats 
            Martell elèctric, “Hitachi” H 60 MR 
            Martell elèctric, “Dewalt”, SDS MAX 
           Taladre bateria, “Hitachi”, DV 24 DV 
            Taladre elèctric, “Bosch”, 6SB18-2RE 
            Amoladora, “Hitachi”, 618SE3 
            Desbarbadora, “AEG”, WS 1000-125M 
 
 
         
 
 
 



 

0.9  Descripció de l’equip humà i les seves funcions 
bàsiques 

 

Actualment la brigada està integrada per un equip humà que consta d’un cap 

de la Unitat, dos oficials especials i tres oficials de vies locals. 

 

De bell antuvi la brigada estava integrada per un conjunt molt més voluminós 

d’efectius humans, atès que la seva comesa era molt més manual. Actualment i 

per a teballs d’embergadura: substitució o reposició del ferm esfàltic, variacions 

en el traçat, desnivells, terraplens,... la Diputació mtijançant concursos públics 

de contractació fa participar les empreses privades. 

 

Les funcions genèriques del personal que integra la unitat són: 

 

• Supervisió i control de les tasques contractades a altres empreses. 

 

• Arranjaments, ja siguin parcials o de nova ubicació, dels senyals viàris 

verticals i horitzontals. 

 

• Col·locació i arranjaments dels vorals i valles laterals de la xarxa. 

 

• Retirada d’arbres, branques i objectes estranys de l’asfalt. 

 

• Control herbaci de les vores i laterals de la xarxa (segar vorals). 

 

• Establiment de protocols d’actuació i vetllar per a la seva aplicació, com 

per exemple que les aigües pluvials discorrin pel seu entorn natural com 

vorals laterals, trenca-aigües, ... 

 

• Sembra de sal i tasques de llevaneus, segons el pronòstic climàtic. 

 

• Actuacions puntuals d’emergència en casos d’inundacions, incendis o 

nevades. 



 

0.10  Objectiu 

 

Una vegada exposats: la motivació, l’objecte, la ubicació, les descripcions del 

local-magatzem, de les màquines, dels vehicles, de l’equip humà i de les seves 

funcions bàsiques, sols em resta descriure l’objectiu d’aquest treball. 

 

Doncs bé, entre molts d’altres, per qüestions de relació laboral i proximitat 

geogràfica he escollit descriure un Pla de Manteniment sistemàtic detallat, dels 

equips, màquines i parc de vehicles de la Unitat Sector de Conservació 

Vilafranca. 

 

No obstant això, considerant que el Servei de Vies Locals disposa de cinc 

Unitats de Conservació paral·leles a la de Vilafranca, repartides pel territori, 

intentaré exposar un protocol d’actuació que pugui permetre, amb les 

variacions puntuals de cada Unitat, obtenir un resultat que sigui aplicable a la 

resta. 

 

 

0.11  Viabilitat 
 
 Com la majoria de ciutat i viles d’aquest país, Vilafranca del Penedès ha sofert 

una gran transformació d’índole considerable, també demogràficament i 

geogràficament aquesta transformació ha estat evident. 

 

En el decurs dels anys, el temps ha transformat el que abans era perifèria en 

nucli urbà. Tant és així, que a hores d’ara el soterrament de les vies fèrries de 

rodalies Renfe per encabir el traçat del Tren d’Alta Velocitat (TGV), ha permpès 

superar la barrera física que representava el traçat de la via del tren i, així, 

orientar el creixement urbanístic de la Vila cap el sud, mitjançant l’ordenació del 

territori i la creació d’una nova zona d’habitatges: “la Girada”. 

 

 



 

Aspectes com l’esmentat, juntament amb d’altres motius de logística i d’espai, 

fan que actualment el local-magatzem serveixi per a dipòsit de més de deu 

vehicles rodats. Si a tot això hi afegim el que disposa l’ordenança municipal de 

circulació que regula el trànsit, aprovada pel ple municipal de 21 de juny de 

2005, pel que fa referència a circulació i estacionament dins del nucli urbà de 

vehicles especials i de gran tonatge (arts.: 20, 25, 31 i 54 del text legal 

esmentat), hom arriba, malgrat no ser aquest l’objectiu del treball, a la primera 

conclusió del mateix: caldria contemplar la possibilitat a curt termini de reubicar 

les instal·lacions de la Unitat Sector de Conservació Vilafranca en un nou 

indret.  

 

 

0.12  Nova ubicació 

 
Així, amb la primera proposta de canvi d’ubicació, per tal d’arribar a exposar un 

pla de manteniment sistemàtic detallat, imagino un espai virtual de les següents 

característiques (veure plànol adjunt a la pàgina següent). 

 

Aquest nou espai on ubicar les instal·lacions de la unitat podria estar situat a 

diversos enclaus del Penedès: Polígon Domenys, Domenys II a Vilafranca, 

Polígon Casanova a Sta. Margarida i els Monjos, Polígon St. Pere Molanta a 

Olèrdola, entre d’altres. 

 

Malgrat que qualsevol d’ells satisfaria les necessitats que, a priori i a parer meu 

haurien de reunir, observem les qüestions següents: 

 

• Defugir el contacte físic amb d’altres naus, per tal de preveure futurs 

creixaments i preveure possibles situacions de risc: inundacions, 

fuites, incendis... Per això el sòl hauria d’ocupar una superfície de 

1500 m2, dels quals construits 750 m2, la resta vallada podria contenir 

zones d’enjardinament i aparcament. 

 

• Evitar haver de travessar nuclis urbans per accedir-hi. 



 

 

• Disposar de xarxa de comunicacions i autopista properes. 

 

• Ordenar i distribuir el polígon amb carrers amples, voreres, bona 

il·luminació, amb bones senyalitzacions. Ubicació de la nau prop de 

l’accés d’entrada del polígon. 

 

• Orientar el solar com la nau a la cara nord, per tal d’aprofitar, al 

màxim, les hores d’insolació. 

 

• Accedir a la nau per dues portes: la d’entrada i la de sortida de, com 

a mínim, 6 x 4 metres. 

 

• Instal·lar plaques solars o fotovoltàiques, per un aprofitament màxim 

dels recursos sostenibles de l’edifici, amb l’escalfament de 

l’instal·lació d’aigua d’ús sanitari. 

 

• Evitar possibles riuades i inundacions amb l’elevació de la 

construcció a 30cm per sobre del nivell del terra. 

 

• Preveure la construcció subterrània d’una cisterna de recollida de les 

aigües pluvials, pel seu posterior aprofitament (reg, consum sanitàris, 

etc.). 

 

• Preveure sortides de fums, parallamps, bocanes contra incendis, 

mànegues i sistemes de detecció d’incendis. 

 

• Suprimir les barreres arquitectòniques.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

0.14  Desenvolupament del treball 
 

A l’acabament de l’exercici de qualsevol empresa, aquesta coneix l’estat dels 

seus comptes, i els diners que ha esmerçat per tal de mantenir el seu parc de 

màquines. L’elaboració del pla de manteniment d’una empresa té un cost.  

 

En conseqüència, la posada en marxa d`un pla de manteniment a la Unitat 

Sector de Conservació Vilafranca també tindrà un cost. Aquest segurament ja 

existeix en forma de reparació de vehicles. Hauríem de ser capaços, d`ara 

endavant, d’exposar criteris, mètodes, procediments tals que permetin 

amortitzar aquest cos i generar servei, seguretat, durabilitat, disponibilitat, 

d’acord amb la legislació vigent i amb la sostenibilitat. 

 

És per tot això que en el desenvolupament del pla haurem d’estudiar quin tipus 

de manteniment és el més adient:    

 

 
Fig.3: Descripció de les diferents possibilitats de manteniment. 

 
 
     - Estudi de viabilitat o no, obertura d’una oficina de mètodes, mitjans i 

personal. 

      



 

- Classificació i inventari del parc de vehicles i equips. 

 

- Constitució dels dossier - vehicle o màquina: Fitxer  tècnic amb les 

característiques, croquis, planells...; Fitxer intern estàndard on hi 

constaran les dades que motiven aquest pla: procediments, altes, 

avaries, hores de funcionament...; Fitxer ITV; Manteniment preventiu... 

 

- Estudi i recerca de normativa legal vigent a lleis, reials decrets, 

recomanacions, ordenances, directives, reglaments, normes i codis, per 

tal de redactar un Pla de Manteniment legalment molt curós en els 

següents punts: 

 

 

o Redacció del pla 

o Aspectes generals 

o Condicions medioambientals 

o Incendis 

o Instalacions elèctriques 

o Equips i vehícles 

o Equips de protecció individual 

o Senyalització 

o Codis de bones pràctiques 

o Altres  
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1. POLÍTICA DE MANTENIMENT: PROPÒSIT I OBJECTIUS 
 

 

1.1 Introducció 
 

Entenem per manteniment el conjunt d’accions encaminades a què un estri o 

màquina estigui el màxim de temps possible en situació estàndard 

d’operativitat, aconseguint allargar el seu cicle de vida reduint el temps 

d’aturada per avaries, essent respectuosos amb l’entorn i les normes 

mediambientals, reduir l’accidentabilitat, augmentar la seguretat tant dels 

professionals que les utilitzen com la dels ciutadans a qui van destinats els 

serveis, per tal d’oferir més eficàcia, eficiència i seguretat a un cost raonable.  

 

 

 1.2 Objectius 

 

La comesa principal de la Diputació de Barcelona -mitjançant el Servei de Vies 

Locals i la Unitat Sector Conservació de Vilafranca-, és planificar i 

desenvolupar els projectes d’obres de conservació i millora de la seguretat 

viària de la xarxa provincial de carreteres de la zona. 

 

Per poder escometre aquesta tasca la Unitat Sector Conservació de Vilafranca 

disposa: d’un magatzem-local, estris, maquinària i vehicles diversos, tot plegat 

dirigit i guiat per un equip humà de set persones. 

 

L’estratègia  que utilitzarem a l’hora d’establir un Pla de Manteniment, variarà 

en funció dels objectius prefixats amb anterioritat, que vulguem obtenir. 
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1.2.1 Objectius econòmics 

 

Tal vegada un dels objectius més importants, que pot decidir per ell sol la 

mateixa viabilitat del Pla de Manteniment. Per exemple, quant planifiquem en 

quin estat d’operativitat volem els nostres equips hem de decidir-nos i optar per:  

 

• Mantenir els nostres equips a un màxim de funcionalitat  sense importar 

el cost. 

•  Si existeix una partida que contempla el manteniment en el pressupost. 

• Si només es tracta d’efectuar un manteniment mínim. 

 

 

1.2.2 Objectius tècnics 

 

A l’apartat de consideracions per obtenir un Pla de Manteniment haurem de 

plantejar-nos uns objectius tècnics, els quals ens permetran que els equips 

estiguin en estat acceptable en tot moment, en bon estat de neteja, o bé en 

perfecte estat de funcionalitat. 

 

 

 1.2.3 Objectius normatius. Seguretat i medi ambient 
 

Igualment haurem d’assegurar i prefixar unes mesures de manteniment que 

condueixin a evitar l’accidentabilitat i sinistrabilitat, ja sigui dels propis 

professionals, com dels usuaris, de la mateixa manera haurem de tenir present 

un seguit de bones pràctiques, les quals ens permetran ser curosos i 

respectuosos amb l’entorn. 
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1.2.4 Objectius de vida 

 

La longevitat dels equips dependrà en gran mesura de l’estratègia i planificació 

a l’hora d’establir criteris de manteniment. D’aquesta manera, segons sigui 

aquesta, l’expectativa de vida dels equips seran a mig, llarg termini, o bé 

allargar la seva vida al màxim possible. 

 

 

 1.2.5 Objectius d’organització 

 

Podem també considerar objectius d’organització laboral, jerarquització, per tal 

d’evitar tant com es pugui els imprevistos, els temps morts, la sinistrabilitat, així 

com les avaries. 

 

 

1.3 Filosofia 

 

A la memòria d’aquest treball, (pàgines 21 i 22 de la mateixa), molt de passada 

faig un petit comentari de la viabilitat que, a parer meu, té el local-magatzem de 

Vilafranca del Penedès. Malgrat no és l’objectiu del treball a les pàgines 

següents, esboço de manera molt sintetitzada com haurien de ser les noves 

instal·lacions. Està clar que tot plegat suposaria una inversió elevada. 

 

L’objectiu del treball és descriure un Pla de Manteniment Sistemàtic dels estris, 

màquines i vehicles de la Unitat Sector Conservació de Vilafranca. 

 

Aquest objectiu s’acompanya de la idea d’obtenir un resultat, que amb les 

mínimes variants possibles, sigui homologable i assumible per la resta d’unitats 

de conservació. 
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Queda prou clar que si l’estructura final fos la que contemplo a la memòria, 

amb unes noves instal·lacions, amb taller propi -entre d’altres elements-, on 

totes les actuacions de manteniment es poguessin dur a terme en el mateix 

taller, hauríem d’elegir unes opcions de manteniment molt més complexes, on 

hauríem de contemplar oficina de processos, taller, personal, etc.  

 

Està clar que la inversió econòmica que aquesta estructura necessita, semblant 

a la que la Corporació ja té en funcionament al Parc de Vehicles de Barcelona 

al carrer Port-lligat, al barri de Nou Barris, per un nombre d’estris i parc de 

vehicles reduït, seria desproporcionada. 

 

No sé ni la ubicació ni l’equipament de què disposa cada unitat de conservació, 

per tant s’hauria de realitzar un estudi econòmic que avalués el cost de 

proporcionar a cada unitat unes condicions semblants a les del Parc de 

Vehicles de Barcelona anteriorment esmentat. 

 

Tot el que he exposat entra en el terreny especulatiu; no obstant això –tenint en 

compte les directrius de futur, la nova distribució territorial derivada del 

desplegament de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006, i la conseqüent 

reconversió del sistema administratiu de les Diputacions-, aquest fet podria 

convertir la proposta en una realitat: per exemple, futurs “Parcs de Vegueria”, i 

què la inversió econòmica esmentada es veiés reflectida en un servei eficaç i 

eficient de manteniment integral del Consell de Vegueria. 

 

 

 1.4 Opcions de manteniment 
 

Cal plantejar l’opció de manteniment integral com una opció de futur en què 

haurien de convergir molts factors, i començar a treballar amb els mitjans i els 

recursos dels que es disposa actualment, per tal que la implantació del pla sigui 

assumible per la Corporació i pugui homologar-se a la resta d’Unitats de 

conservació. 
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Així doncs, una vegada descartada la idea de manteniment integral, el Pla de 

Manteniment pel que m’inclino us el mostro de manera gràfica i reduïda en 

l’esquema següent: 

 

ERRADA  NO  PREVISTA

Manteniment
PREVENTIU

Contractació
TALLERS

Tècnic
Manteniment

ITV

MÀQUINA

Manteniment
AUTÒNOM

Professional que utilitza
                 l'estri

ERRADA   PREVISTASENSE   ERRADES

Manteniment
CORRECTIU

 
                                            Fig.4:  Pla de manteniment sistemàtic. 
 

 

1.4.1 Estructura humana del Pla de Manteniment 
 

L’actual estructura de la Unitat de Conservació Sector de Vilafranca resta igual, 

sense modificacions. 

 

Per poder coordinar les diferents fases del manteniment sistemàtic, cal la 

introducció d’un nou element a l’estructura actual: el Tècnic de Manteniment. 
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 1.4.2 Tècnic de Manteniment 
 

El Tècnic de Manteniment serà la persona encarregada de coordinar i 

supervisar totes les accions i operacions de manteniment. 

 

Supervisarà els butlletins de manteniment autònom, efectuarà els controls 

necessaris de manteniment preventiu, així com també planificarà les 

intervencions de manteniment, ja siguin de manteniment preventiu com 

correctiu, que s’hagin de contractar en tallers aliens. 

 

Igualment el Tècnic de Manteniment serà la persona encarregada d’efectuar la 

Inspecció Tècnica de Vehicles, així com fer el seguiment de tot el parc de 

vehicles i màquines pel que fa efectes de control estadístic i administratiu, 

mitjançant els dossiers - màquina. 

 

En l’hipotètic cas que el Servei de Vies Locals, decidís la creació d’una Unitat 

de Processos, unitat que segurament estaria ubicada al carrer Urgell, el Tècnic 

de Manteniment seria l’enllaç natural amb la mateixa. 

 

 
1.5 Manteniment autònom 

 

Entenem per manteniment autònom al conjunt d’intervencions senzilles, en la 

seva gran majoria de percepció òptica, de realització setmanal a càrrec del 

propi Oficial - maquinista de les màquines, estris o vehicles que aquest tingui 

assignades. 

 

Es tractaria d’assignar un nombre d’estris i vehicles a cada una de les persones 

que integren la brigada de la unitat. Preferentment les que cada professional 

utilitzi habitualment, (veure pàgines 19 i 20 de la Memòria: Descripció del parc 

de vehicles i màquines; i Descripció de l’equip humà i les seves funcions 

bàsiques). 
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Per això hem dissenyat uns butlletins de manteniment autònom, la concepció 

dels quals tot seguit reproduïm: (pàgines següents)  
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Bulletí de Manteniment Autònom                      
 
 
 Vehicle:     Quilometratge del vehicle: 
 
 Oficial: 
 
 Setmana: 
 
 
Controls dels nivells de:      
 
 Control Reposició (kms) 
Oli motor   
Líquid frens   
Líquid direcció assistida   
Líquid refrigerant   
Líquid neteja parabrisa   
Altres   
  
 
Idoneïtat de: 
 

 

 
 
Estat dels llums:              Funcionament de:   
  

 
 
 

 
 

Vilafranca del Penedès a 

.......................................... de .............................     

L’oficial: 

 Conformitat 
 (C o NC) 

Pressió  Rodes 
Pneumàtics  

Roda de recanvi  
Elevador manual  
Armilla reflexant  
Llums de recanvi  
Caixa d’eines  
Cinturó de seguretat  
Triangles de senyalització  
Cadenes  
Bateria  

Posició  
Curtes  
Llargues  
Frens  
Antiboira  
Marxa enrera  
Matrícula  

Parabrises  
Botzina  
Fre de servei  

Servei de Vies Locals 
Unitat Sector de Conservació Vilafranca
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Bulletí de Manteniment Autònom 
 
 
 Màquina, eina o acoblament:     Referència: 
 
 Oficial:                                                                                           Hores de funcionament: 
 
 Setmana: 
 
Controls dels nivells de:                                                                 Estat de: 
           
 
 Control Reposició 

(kms) 
Oli motor   
Oli caixa del canvi   
Oli filtre d’aire   
Líquid refrigerant   
Líquid bateria   
Altres   
 
 
Idoneïtat de:                                                                             
 

 

 
 
 
 
Vilafranca del Penedès a .................................. de ......... 
 
L’oficial: 
 
 
 

 Conformitat 
(C o NC) 

Protectors  
Bateria  
Carregador   
Capçals  
Discs  
Tallants  
Ganivets  
Trepants  
Cadena  
Espasa  
Contrapesos  
Caixa d’eines  
Accesoris de recanvi  
Equips de subjecció  
Pressió pneumàtics  
Manillar  
Altres  

 Control Actuació 
Filtre d’aire   
Filtre d’oli   
Bugies   
Embragatge   
Rodes, 
pneumàtics 

  

Frens   
Endolls   
Cables   
Manguitos   
Fums 
escapament 

  

Sistema de 
refrigeració 

  

Rodaments   
Altres   

Funcionament de: 
 
Sistema acústic  

Dispositius de seguretat  

Fre de Servei  
Bomba d’oli  
Compensador de tensió mecànica  

Carburació  
Descompressor  
Cebador  
Altres  

Servei de Vies Locals 
Unitat Sector de Conservació Vilafranca
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1.6 Manteniment preventiu 

 

Anomenem manteniment preventiu al conjunt d’intervencions més o menys 

complexes de realització periòdica, dels estris, màquines i parc de vehicles de 

la Unitat, realitzades en el propi local - magatzem, o bé en tallers concertats, 

destinades a mantenir-los en les millors condicions de treball i seguretat, sota el 

control i seguiment de la persona encarregada del manteniment de la Unitat, 

amb la finalitat que no es produeixin interrupcions d’ús, allargar la seva vida útil 

i mantenir el seu rendiment. 

 

 

1.7 Manteniment normatiu 

 

La Inspecció Tècnica de Vehicles o qualsevol altre tipus de manteniment 

normatiu són subapartats que tenen la consideració de manteniment preventiu. 

Aquest manteniment té per objecte dur a terme totes les accions de 

manteniment i inspecció, amb la freqüència establerta i acomplint de manera 

rigorosa el que prescriu la normativa vigent. 

 

 

1.8 Planificació del Manteniment preventiu 

 

De manera general hem establert uns patrons de manteniment preventiu, tant 

pel que fa a estris, com a vehicles. 

 

Aquests criteris generals es traslladaran de manera puntual al dossier - 

màquina que correspongui, dins del fitxer que correspongui, que en el cas que 

ens ocupa és el fitxer de Manteniment Preventiu a l’apartat corresponent a la 

planificació anual de manteniment. 
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Per tal de fer la tasca menys feixuga seria convenient comptar amb el suport de 

programes informàtics al efecte. Aquest protocol d’actuació es generalitzarà a 

tots els dossiers - màquina de la Unitat. D’aquesta manera podrem dissenyar 

una estratègia anual d’actuacions, on cada dia podrem saber quines actuacions 

i quins vehicles o màquines s’han d’efectuar. 

 

Pel que fa al manteniment normatiu de les Inspeccions Tècniques de Vehicles, 

s’ estarà al que regula el R. D. 2042/1994 de 14 d’octubre de 1994, sobre 

Inspecció tècnica de vehicles. Modificat pel R. D. 711/2006 de 9 de juny de 

2006, mitjançant el qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a les 

ITV i a la homologació de vehicles, components i peces dels matixos, i es 

modifica, igualment, el Reglament General de Vehicles, aprobat pel R. D. 

2822/1998, de 23 de desembre de 1998. 
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Patró de Manteniment Preventiu de Vehicles 
 

 FRECUENCIAS QUILOMÉTRICAS 
20 000     

     
 40 000    
  60 000   

100 000   80 000  
     

140 000    120 000 
     
   160 000  
  180 000   

 
 
GASOLINA -  DIESEL INYECCIÓN 

DIRECTA (HDi, TDi) 

 
 
 
 
 

500 

 200 000    
Vaciado, llenado y 
nivel 

Motor 
Caja de velocidades automática 
Caja de velocidades sin reductor 
Caja de transfert 
Puente trasero 

 
 

X 
X 
X 

X X 
X 
X 
X 
X 

X X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 

Nivel Aceite motor 
Líquido de frenos 
Líquido L.H.M. 
Líquido dirección asistida 
Líquido lava cristales 
Batería con tapones desmontables 
Líquido de refrigeración 
Aceite caja de velocidades mecánica 
Aceite caja de velocidades automática 
Aceite caja de velocidades con reductor 
Aceite caja de transfert 
Aceite puente trasero 

X 
 
 

X 
X 
 

X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 
X 
 

X 

Sustitución Bujías de encendido 
Cartucho de filtro de aceite  
Filtro de gasolina 
Filtro de gasoil 
Cartucho de filtro de aire atmosférico 
Cartucho de filtro de aire turbo (Gasolina) 
Cartucho de filtro de aire turbo 
Filtro de polen (según equipamiento) 
Líquido de frenos ( o cada 2 años) 
Líquido L.H.M. ( o cada 5 años) 
Tamiz aspiración aceite de C.V.A. (MB 3) 
Tamiz aspiración aceite de C.V.A. (4HP 18) 

   
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
 

X 
 

X 
 

X 
 
 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

Purga Agua filtro gasoil  X X  X  
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Patró de Manteniment Preventiu de Vehicles 
 

 FREQUENCIAS QUILOMÉTRICAS 
20 000     

     
 40 000    
  60 000   

100 000   80 000  
     

140 000    120 000 
     
   160 000  
  180 000   

 
 
GASOLINA -  DIESEL INYECCIÓN 

DIRECTA (HDi, TDi) 

 
 
 
 
 

500 

 200 000    
Limpieza Filtro retorno L.H.M.      X 
Control, reglaje Altura pedal de embrague  

Faros 
 

X 
 X X X X 

Control Estanqueidad, estado de tuberías y cárteres 
Dispositivos de recuperación automática pedal embrague 
Estado línea de escape 
Estado de los fuelles:  

- rótulas de pivotes y dirección  
- transmisiones, cremallera 

Desgaste plaquetas de frenos delanteros 
Desgaste plaquetas de frenos traseros 
Desgaste guarnecidos de frenos traseros 
Estribos, discos, canalización de frenos 
Estado correa(s) accesorio(s) motor 
Tensión correa(s) accesorio(s) motor 
Estanqueidad de los amortiguadores 
Juegos bujes, bielitas rótulas, articulaciones 
Escobillas de limpiaparabrisas 
Luces de alumbrado y señalización 
Estado, presión de los neumáticos 

X 
 
 
 

X 
X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
 
 

X 
 
 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

Engrase Transmisión longitudinal 
Bisagras de puertas TRA. Con apertura 270º 

 X X X X X 

Lectura códigos 
defectos 

Memorias auto diagnosis X X X X X X 

Reinicialización  Indicador de mantenimiento  X X X X X 
Prueba en carretera Vehículo  X X X X X 
Control Antipolución (Gasolina) 

Opacidad de humos Diesel 
Control a proponer según la normativa vigente 

Sustitución Correa distribución    X  
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1.9 Manteniment correctiu 
 
Anomenem Manteniment correctiu al conjunt d’accions i operacions complexes 
d’execució especialitzada i periodicitat incerta, tant és així que hi ha una dita que diu: 
”el manteniment correctiu no es gestiona es pateix”. 
 
Cal ésser molt rigorosos a l’hora de posar en pràctica aquest pla sistemàtic, en les 
seves primeres dues fases: autònom i preventiu, per tal d’intentar minimitzar tant 
com sigui possible les actuacions del manteniment correctiu, ja que aquestes 
sempre esdevenen en els moments menys oportuns. 
 
El procediment d’actuació s’iniciarà: 
 

• Mitjançant el butlletí d’avaria emès pel propi professional - usuari qui tingui 
assignat l’estri o vehicle. 

• Quan el full de resultats de la Inspecció Tècnica sigui amb defectes qualificats 
com a greus o molt greus. 

 
Serà el responsable Tècnic de Manteniment, qui en tot moment i atenent a la 
càrrega de treball del moment coordini aquest tipus d’accions, intentant esmenar 
l’avaria. De qualsevol de les maneres abans de decidir, informarà i escoltarà al Cap 
de la Unitat, per tal que si fos el cas, derivés la intervenció a tallers aliens, fent el 
seguiment protocol·lari posterior a l’arranjament de l’avaria. 
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BUTLLETÍ D’AVARIA 
 

 

Vehicle / estri :   Marca:   Ref. Dossier-màquina: 
 
Oficial:    Matrícula:   Km/h: 
 

 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès a ..................... de ............. 20.....  L’Oficial:     

 

Comprovació i baixa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilafranca del Penedès a ................................. de .............  El Tècnic:     

 

Nom del taller: 

Data d’ingrés: 

Pressupost: 

Data prevista d’arranjament: 

Albarà valorat: 

Data d’alta al servei:                                                            El Tècnic: 

 

 

Informe de l’avaria: 

 

Informe tècnic: 
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1.10 Processos 

1.10.1 Classificació general del local-magatzem 
 

Atesa l’amplitud de materials, estris, equips, vehicles, etc.; que existeixen al local - 

magatzem de la Unitat Sector Conservació de Vilafranca caldrà, per tal de discernir-

los i poder-los tractar informàtica i administrativament, agrupar-los per famílies, 

funcions, lloc on s’ubiquen, etc. 

 

De tal manera la primera classificació seria la següent: 

 

 

 

                                                 

                                                                                                   

 

 

 

Equips tècnics  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vehicles rodats

Camions 
Furgons 
Dumpers 
Pales-llevaneus 
Compactadors rodats 
 

Equips de suport

Generadors de corrent 
Desbroçadors 
Moto-serres 
Martells 
Compactadors manuals 
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Equips generals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2 Classificació dels equips tècnics 

 

Com que l’objectiu d’aquest treball és la implementació d’un Pla de Manteniment 

Sistemàtic dels estris i parc de vehicles de la Unitat Sector Conservació de 

Vilafranca, desestimaré els altres apartats de la classificació general, deixant-los per 

a un altre ocasió i em concentraré a classificar i codificar els equips tècnics. 

 

Per a la classificació i obtenció d’un codi que identifiqui cada estri o vehicle, en 

primer lloc els subdividirem en quatre grups, la primera lletra dels quals encapçalarà 

aquest codi: 

 

 V = Vehicles rodats. 

 VE = Vehicles especials 

 A = Acoblaments 

 ES = Equips de suport 

 

Instal·lacions

Quadres elèctrics 
Cloració d’aigua, xarxa, bombes
Equips contra incendis 
Dipòsits 
Xarxa informàtica 
Xarxa telefònica 

Material 

Vestidors, roba, calçat 
Magatzem, estants 
Mànegues, cables 
Senyals 
Quitrà, ciment 
Recanvis 
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A continuació d’aquesta lletra hi haurà un primer nivell de dos dígits; establint la part 

del codi que ens dirà de quina classe d’estri o vehicle es tracta: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Finalment, per acabar el codi identificatiu, en un darrer nivell de dos dígits 

coifiquem la part que identificarà el tipus d’energia que utilitza l’estri o vehicle: 

 

 

 

01.Camió-grua 
02.Camió-volquet 
03.Furgó mixta 
04.Furgó gran 
Etc.  

V

VE 

01.Tractor 
02.Motonivelladora 
03.Segadora 
04.Compactadora rodada 
05.Retro-excavadora 
Etc.  

 

A 
01. Guia auto-càrrega 
02. Lleva-neus 
Etc.  

ES 

01.Generador 
02.Desbroçador 
03.Moto-serra 
04.Martell 
Etc.  

 

Tipus 
d’energia 

01.Electricitat 
02.Vapor 
03.Aire 
04.Gasolina sense Pb 
05.Gasoil 
06.Gas 
07.Aigua 
08.Oli 
Etc.  
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Així per exemple el codi ES 03.04, ens identifica una moto - serra que funciona amb 

gasolina sense plom i que està dins del grup d’equips de suport. 

 

 

1.10.3 Procés de la informació 

 

Codificats tots els estris i vehicles cal planificar com estructurar el manteniment de 

manera administrativa perquè aquest resulti operatiu. 

 

Dedicarem un mínim espai al que a partir d’ara anomenarem Oficina de Processos. 

La persona que ha de tenir cura de la mateixa es el responsable Tècnic de 

Manteniment. 

 

 

1.10.4 Dossier - màquina 

 

Per a cada estri o vehicle obrirem una carpeta, aquest document prendrà el nom de 

dossier - màquina, també anomenat dossier tècnic o dossier de manteniment. 

Aquest dossier - màquina tindrà diferents subapartats que anomenarem registres i a 

la vegada aquests registres contindran diferents elements. 

 

Anomenarem dossier - màquina a tota aquella informació indexada corresponent a 

un estri o vehicle que ens és necessària pel coneixement íntim d’aquest. 

 

El moble o estri físic on contenir els diferents dossiers - màquina pot adquirir 

diferents formes, pot tenir forma de fitxer, amb calaixos on cada dossier està separat 

per intercaladors de cartró o plàstic.  

 

Si el que volem es agilitat i estalvi de temps haurem de pensar en el concepte de 

format informàtic. S’haurà de dissenyar un programa informàtic operatiu. S’hauran 

de pensar amb antelació els mínims detalls perquè tot plegat al capdavall sigui 

operatiu. 
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Esquemàticament cada dossier - màquina hauria de subdividir-se com s’exposa a 

continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier - màquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Registre tècnic 

Fitxa tècnica 
Data d’adquisició 
Matrícula 
Número d’inventari de la Diputació
Manual d’instruccions 
Planòls, croquis 
Despeçaments 

Registre  
manteniment

Manteniment autònom 
Manteniment preventiu  
Manteniment correctiu 

Registre històric
Intervencions més rellevants 
Accidentabilitat 
Estadístiques 

Registre 
Administratiu 

Permisos 
Assegurances 
Sancions 
Facturacions 
Targetes dels carburants 
Altres 

Manteniment 
normatiu 
ITV’s  
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1.10.5 Dades que hi ha d’haver al registre tècnic 

 

01.  Data d’adquisició i número d’inventari de la Diputació. 

02.  Fotocòpia del permís de circulació. Dades tècniques. 

03.  En cas de defecte: Marca, model, matrícula o número de referència. 

04.  Plànols, dibuixos i entre peces. 

05.  Manuals de funcionament. 

06.  Subministradors, recanvis i consumibles. 

 

 

1.10.6 Dades que hi ha d’haver al registre de manteniment 
 

01.  Butlletins de manteniment autònom. 

02.  Quadre anual general d‘intervencions previstes. 

03.  Quadre anual d’intervencions puntuals previstes. 

04.  Inspecció tècnica de vehicles. 

 

 

1.10.7 Dades que hi ha d’haver el registre històric 

 

01.  Intervencions rellevants dels darrers exercicis. 

02.  Resum de consums i quilometratges. 

03.  Sinistres i accidentabilitat. 

04.  Estadístiques. 

 

 

1.10.8 Dades que hi ha d’haver el registre administratiu 

 

01.  Permisos administratius. 

02.  Assegurances. 

03.  Sancions. 

04.  Targetes dels carburants. 

05.  Albarans, pressuposts i factures. 

06.  Altres. 
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CAPÍTOL 2 
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2. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

2.1 Introducció 
 

Aquest estudi pretén donar una sèrie de recomanacions i instruccions a l’hora 

de planificar la feina de cara a la prevenció d’accidents, riscos i malalties 

derivades del desenvolupament habitual de la feina.  

 

Sense que sigui un document exhaustiu, ha de servir per donar unes directrius 

seguint uns procediments establerts a la  Llei 31/1995 de 8 de novembre, sobre 

Prevenció de Riscos Laborals, llei estatal en el marc de la directiva europea 

Directiva Marc 89/391/CEE. 

 

La Diputació de Barcelona, institució capdavantera en molts aspectes, també 

ho és a l’hora del compliment de les normes i mesures que estableixen les lleis. 

D’aquesta manera, per la seva organització interna, ha desenvolupat l’activitat 

preventiva en el Reglament d’Organització dels recursos per al 

desenvolupament de l’activitat preventiva a la Diputació de Barcelona i 

determinació de les obligacions i responsabilitats dels diferents agents que hi 

intervenen. 

 

Per tal d’aplicar els principis d’acció preventiva, en primer lloc, s’ha d’elaborar 

un llistat amb l’anàlisi de riscos. Identificats aquests, s’ha de valorar la 

probabilitat que aquests ocorrin i les seves conseqüències.  

  

 

 2.2 Principis d’acció preventiva 

 

• Evitar riscos. 

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar.  

• Combatre els riscos en origen. 
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• Adaptar el treball a la persona, en particular pel que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de 

treball i producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir 

els efectes del mateix a la salut. 

• Tenir present l’evolució de la tecnologia.                                                

• Substitució d’allò que es perillós per allò que no tingui perill. 

• Planificar la prevenció, i cercar un tot cohesionat que englobi la 

tecnologia, l’organització del treball, les condicions del treball, les 

relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 

• Adoptar mesures que prioritzin la protecció col·lectiva a la individual. 

• Donar les instruccions correctes als treballadors. 

 

 

2.3 Avaluació de riscos 

 

Per a cada activitat de treball cal tenir la següent informació: 

 

• Tasques, duració i freqüències. 

• Llocs on aquest es du a terme. 

• Qui el realitza. 

• Altres persones que es puguin veure afectades per l’activitat (visites, 

vianants, públic en general). 

• Formació que han rebut els treballadors sobre l’execució de les tasques. 

• Existència de Procediments escrits sobre la feina. 

• Instal·lacions, maquinària i equips utilitzats. 

• Utilització d’eines manuals que incorporen motor per a força motriu. 

• Existència de Manteniment preventiu de màquines i eines . 

• Volum, pes i forma dels materials a utilitzar. 

• Distància i alçària a la que s’han de moure manualment els materials. 

• Tipus d’energia utilitzada: hidràulica, elèctrica etc. 

• Substàncies i productes utilitzats, possibilitat de reaccions. 

• Existència en la feina de fums, gasos, vapor, líquids, pols o sòlids. 
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• Contingut i recomanacions dels fabricants a les etiquetes dels productes 

utilitzats. 

• Requisits de la legislació vigent sobre la manera de realitzar les tasques, 

sobre instal·lacions, maquinària i substàncies utilitzades. 

• Mesures de control existents. 

• Informació sobre: incidents, accidents, malalties tan de dins de 

l’estructura  corporativa com de fora, esdevingudes en d’altres llocs. 

• Organització de la feina. 

 

 

2.4 Possibilitat de risc 

 

Cal elaborar un llistat de possibilitats de risc o perill, encara que no és 

exhaustiu, serveix d’exemple el següent: 

 

• Cops i talls. 

• Caigudes de persones. 

• Caigudes de materials, eines en alçària. 

• Espai insuficient. 

• Perills afegits en  el trasllat de càrregues manuals. 

• Perills a les instal·lacions, eines, màquines o vehicles associats a 

operacions de  manteniment, reparació, muntatge o desmuntatge. 

• Perill als vehicles en el transport de materials. 

• Incendis, explosions. 

• Inhalació de gasos, fums, pols... 

• Espurnes, guspires que puguin afectar la vista. 

• Substàncies que puguin resultar nocives en contacte o absorció a través 

de la pell. 

• Substàncies que puguin ser nocives en ser ingerides. 

• Energies perilloses: radiacions, sorolls, vibracions. 

• Trastorns musculoesquelètics derivats de moviments inadequats. 

• Mala o insuficient il·luminació. 

• Inadequació o manca de baranes a les escales. 
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2.5 Estimació del risc 

 

Per establir l’estimació del risc, primer classificarem els riscos en:  

 

• Lleugers (LD): Talls i cops superficials, petites irritacions, mal de cap. 

• Greus (D): Cremades, commocions, fractures menors, sordesa, asma,                     

                      trastorns musculoesquelètics, o malalties que comporten   

                       incapacitacions menors. 

• Molt greus (ED): Amputacions, trencaments majors, intoxicacions, 

lesions molt greus, càncer i altres malalties cròniques. 

 

 

2.6 Probabilitat de risc 

 

Conseqüències  

Lleugers (LD) Greus (D) Molt Greus (ED) 

Baixa B Risc Trivial 

 T 

Risc Tolerable 

TO 

Risc Moderat  

MO 

Mitja M Risc tolerable 

TO 

Risc moderat 

MO 

Risc Important  

I 

 
Probabilitat 

 

Alta A Risc Moderat 

MO 

Risc Important 

I 
Risc Intolerable 

IN 
                                                   Taula 1:  Probabilitat de risc. 
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2.6.1 Llistat de normatives en seguretat i salud en la que es 
defineixen procediments d’evaluació 

 

 
TÍTOL 

 
DIRECTIVA TRASPOSICIÓ 

Llocs de Treball 
 

89/654/CEE R.D. 486/1997 

Senyalització 
 

92/58/CEE R.D. 485/1997 

Construcció 
 

92/57/CEE R.D. 1627/1997 

Pedreres y mines 
 

92/104/CEE R.D. 1389/1997 

Sondetjos 
 

92/91/CEE R.D. 150/1996 

Pesca 
 

93/103/CEE R.D. 1216/1997 

Equips de treball 89/655/CEE R.D. 1215/1997 
P.V.D. 
 

90/270/CEE R.D. 488/1997 

Agents químics 
 

98/24/CE Pendent de trasposició 

Valors límit 91/322/CEE 
96/94/CE 

No exigible la seva 
trasposició. 
Pendent de trasposició. 
Document sobre límits 
de exposició profesional 
per a agents químics. 

Plom 82/605/CEE O.M. 9.4.1986 derogat 
por R.D. 374/2001 

Bencé Conveni OIT 
97/42/CE 

Resolució M.T. BOE 
11/3/77 
Pendent de transposició 

Agents cancerígens 90/394/CEE R.D. 665/1997 
Prohibició d‘agents 
específics 

88/364/CEE R.D. 88/1990 derogat 
per R.D. 374/2001 

Asbest 83/477/CEE 
 
91/382/CEE 

O.M.31.10.84 
O.M. 7.11.84 
O.M. 26.7.93 

Clorur de vinil 78/610/CEE O.M. 9.4.86 derogat per 
R.D. 374/2001 

Soroll 86/188/CEE R.D. 1316/1989 
Radiacions ionitzants 80/836/EURATOM 

84/467/EURATOM 
90/641/EURATOM 
96/29/EURATOM 

 
R.D. 53/1992 
R.D. 413/1997 
Pendent de transposició 
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Agents biológics 90/679/CEE 
93/88/CEE 
95/30/CE 
97/59/CE 
97/65/CE 

R.D. 664/1997 
O.M. de 25 de març 
1988 

Utilizació EPI 89/656/CEE R.D. 773/1997 
Reglament d’activitats 
molestes, insalubres, 
nocives i perilloses 

  D. 2414/61 
BOE 30/11/61 
BOE 7/3/62 

Manipulació manual de 
cargas 

90/269/CEE R.D. 487/1997 

Taula 2: Normatives de seguretat i salud. 
 

2.6.2 Llistat de normes o guies aplicables a l’evaluació dels 
diferents tipus de riscos: 

 

 
MATÈRIA 

 
TÍTOL 

NORMA  
O GUIA 

Ambients calorosos. Estimació del estrés de l’home 

en el treball basat en l’índex WBGT (temperatura 

humida i temperatura del globus) 

UNE-EN 27243 Estrès tèrmic 

Ambients tèrmics. Instruments i mètodes de mesura 

dels paràmetres físics 

UNE-EN 27726 

Avaluació d’ambients freds. Determinació del aïllant 

de la vestimenta requerit (IREQ) 

UNE-

EN ISO 11079 

Estrès tèrmic per 

fred 

Ambients tèrmics. Instruments i mètodes de mesura 

dels paràmetres físics 

UNE-EN 27726 

Ambients tèrmics moderats. Determinació dels 

índexs PMV i PPD i especificacions de les 

condicions per el benestar tèrmic 

UNE-EN ISO 

7730 

Confort tèrmic 

Ambients tèrmics. Instruments i mètodes de mesura 

dels paràmetres físics 

UNE-EN 27726 

Vibracions mecàniques. Directrius per la mesura i 

avaluació de la exposició humana a les vibracions 

transmeses per la mà 

UNE-ENV 25349Vibracions mà – 

braç 

Resposta humana a les vibracions. Instruments de 

mesura 

UNE-ENV 28041

Avaluació de l’exposició del cos humà a les 

vibracions. Requisits generals 

ISO 2631-1 Vibracions cos 

complet 

Resposta humana a les vibracions. Instruments de UNE-ENV 28041
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 mesura 

Exposició humana a camps electromagnètics de 

baixa freqüència ( 0 Hz a 10 kHz) 

UNE-
ENV 50166-1 

Camps 

d’electromagnetisme 

Exposició humana a camps electromagnètics de alta 

freqüència ( 10 kHz a 300 GHz) 

UNE-
ENV 50166-2 

 

 

 

Radiació òptica (UV, visible, IR) 

TLV ACGIH 

ICNIRP 

Guidelines per 

visible-IR, 1997 

INIRC/IRPA 

Guidelines per 

UV 1991, 

confirmades per 

ICNIRP en 1996 

 

Radiació òptica làser 

UNE-EN 60825-

1/A11 

ICNIRP 

Guidelines 1996 

Ultrasons TLV ACGIH 

Contaminants químics VLA España 

Recomanacions per 

a la valoració de 

l’exposició a 

contaminants 

químics 

Atmosferes en el lloc de treball. Directrius per a 

l’avaluació de la exposició per inhalació d’agents 

químics per la comparació amb valors límit i 

estratègia de la medició 

UNE-EN 689 

Requisits generals 

relatius al 

funcionament dels 

procediments per la 

medició d’agents 

químics 

Atmosferes en el lloc de treball. Requisits generals 

relatius al funcionament dels procediments per la 

medició d’agents químics 

UNE-EN 482 

Taula 3: Llistat de normes o guies aplicables a l’avaluació dels diferents tipus de riscos. 
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2.7 Model per a l’avaluació de riscos 

 

AVALUACIÓ DE RISCOS Pàgina 1 de 2 

   

Avaluació: 

Inicial Periòdic

Data d’avaluació: 

Localització:  

Llocs de treball: 

Núm. de treballadors:              Adjuntar relació nominal 

Data última evaluació: 

Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Perill identificatiu 

B M A LD D ED T TO M I IN 

1.-                       

2.-                       

3.-                       

4.-                       

5.-                       

6.-                       

7.-                       

8.-                       

Taula 4: Model per a l’avaluació de riscos. 
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Pels riscos estimats M, I, IN, i utilitzant el mateix número d’identificaió de perill 

completar la taula: 

 

Nº 
Perill 

Mesures 
de 

control 

Procediment 
de treball 

Informació Formació Risc 
Controlat? 

     Si No 

       

       

       

       
Taula 5: Avaluació de riscos. 

 

Si el risc no està controlat, completar la següent taula: 

 

Avaluació de risc Pàgina 1 de 2

PLA D’ACCIÓ 

 

Núm. 

Perill 

Acció 

requerida 

 

Responsables

Data de 

finalització 

Comprovació de 

l’eficiència de 

l’acció 

     

     

     

 

 

Avaluació realitzada per: Firma: Data: 

Pla d’acció realitzat per: Firma: Data: 

Data pròxima avaluació: 
Taula 6: Avaluació de riscos. 
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2.8 Normativa 
 
2.8.1 Texts generals 

 

• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per el que s’estableixen les 

disposicions mínimes de seguretat i sault en les lloc de treball, BOE 23 

d’abril de 1997. 

• Ordre de 20 de maig de 1952, per la que s’aprova el Reglament de 

Seguretat i higiene del treball a la indústria de la construcció, BOE 15 de 

juny de 1952. 

• Ordre de 28 d’agost de 1970 (treball), per la que s’aprova l’ordenança 

del treball de la construcció, vidre i ceràmica, BOE 5,6,7,8,9 de setembre 

de 1970. 

• Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de 

l’ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica de 28 d’agost , 

respecte dels nivells i categories professionals de porcellana 

electrotècnica de les subseccions 6A i 7A, secció 10, BOE 31 de març 

de 1972. 

• Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s’estableixen noves categories i 

nivells de la fabricació.  

• Llei de  Prevenció de Riscos Laborals, L. 31/1995 de 8 de novembre, 

B.O.E. 10 de novembre de 1995. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció, R. D. 39/1997 de 17 de gener de 

1977, B.O.E. de 31 de gener de 1977, modificat per R.D. 780/1998, de 

30 d’abril. 

• Senyalització se Seguretat i Salut al Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

dfe 1997, B.O.E. de 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes se Seguretat i Salut en els centres de Treball, 

R.D. 486/1997 de 14 d’abril de 1997, B.O.E. de 23 d’abril de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a  la manipulació 

manual de càrregues que impliquen riscos, en particular dorsolumbars, 

per als treballadors, R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997, B.O.E. de 23 

d’abril de 1997. 
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• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives als treballs que 

inclouen  pantalles de visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 

1997., B.O.E. de 23 d’abril de 1997. 

• Funcionament de les Mútues d’accidents  de treball i malalties 

professionals de la Seguretat Social i el desenvolupament d’activitats de 

prevenció  de riscos laborals, O. De 22 d’abril de 1997, B.O.E. de 24 

d’abril de 1997. 

• Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a 

agents biològics en el treball, R.D. 664/1997 de 12 de maig, B.O.E. de 

24 de maig de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a l’utilització pels 

treballadors d’equips de protecció, R.D. 773/1997 de 30 de maig, B.O.E. 

de 12 de juny de 1997. 

• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per l’utilització per part dels 

treballadors d’equips de treball, R.D. 12/15/1997, de 18 de juliol, B.O.E. 

de 7 d`agost de 1997. 

• Llei de Residus 10/1998, de 21 d’abril 1998. 

• Ordre per la que es modifica l’Ordre de 6 de maig de 1988 de Requisits i 

dades de les comunicacions d’obertura prèvia o reanudació d’activitats, 

D.O.G.C. de 29 d’abril de 1999. 

• Reial Decret 507/2001, sobre Notificació de substàncies noves i 

classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses, pel que es 

modifica el R.D. 363/1995 de 10 de març, B.O.E. de l’11 de maig de 

2001. 

• Reial Decret 373/2001, sobre la Protecció de la Salut i Seguretat dels 

treballadors davant els riscos relacionats amb els agents químics durant 

la feina, B.O.E. de 6 d’abril de 2001. 

• Ordre 2926/2002, de 19 de novembre de 2002, per la que s’estableixen 

nous models per a la Notificació dels accidents de treball i es possibilita 

la seva divulgació per procediment electrònic. 

• Reial Decret 99/2003, sobre notificació de substàncies noves i 

classificació, envasat i etiquetatge de substàncies perilloses,  B.O.E. de 

4 de febrer de 2003, en el qual es modifica el R.D. 363/1995, de 10 de 

març. 
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• Reial Decret 255/2003 de 28 de febrer, mitjançant el qual s’aprova el 

Reglament sobre classificació, envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos. 

• Reial Decret 665/1997 de 12 de maig, B.O.E. de 24 de maig de 1997 

sobre l’exposició a agents cancerígens a la feina. Modificat pel R.D. 

1124/2000, B.O.E. de 16 de juny de 2000. Ampliat en el R.D. 349/2003 

de 21 de març. 

• Llei 54/2003 de 12 de desembre de  Reforma del marc normatiu de la 

Prevenció de Riscos laborals 

• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 

24 de la Lei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos laborals 

en matèria de coordinació d`activitats empresarials.  

• Reial Decret 2177/2004 sobre Treballs en alçària (bastides) en que 

modifica el R.D. 1215/1997. 

 

 

             2.8.2 Condicions ambientals 
 

• Protecció dels treballadors a riscos derivats de l’exposició al soroll a la 

feina, R.D. 1316/989 de 27 d`octubre, B.O.E. de 2 de novembre de 

1989. 

• Reial Decret 212/2002 de 22 de febrer sobre emissions sonores a 

l’entorn degudes a determinat tipus de màquines, d’ús a l’aire lliure, 

B.O.E. de l’1 de març de 2002. 

• Reial Decret 681/2003 de 12 de juny de 2003 sobre Protecció dels 

treballadors exposats a riscos  d’explosió en el treball. 

• Reial Decret 865/2003 de 4 de juliol de 2003, sobre criteris 

higiènicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, B.O.E. 

de 18 de juliol de 2003 que deroga el R.D. 909/2001, de 27 de juliol. 
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2.8.3 Incendis 

. 

• Ordenances municipals. 

• Reial Decret 312/2005, de 18 de març, mitjançant el qual s’aprova la 

classificació dels productes de construcció i els elements  constructius 

d’acord amb les seves propietats de reacció i de resistència al foc. 

• Reial Decret 226/2004, de 3 de desembre, mitjançant el mateix s’aprova 

el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments 

industrials. 

• Ordre de 16 d’abril de 1998, sobre normes de procediment i  

desenvolupament del Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, 

mitjançant el qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 

contra incendis i es revisa l’annex I i l’apèndix del mateix. 

• Reial Decret 2177/1996, de 4 d’octubre, mitjançant el mateix s’aprova la 

norma bàsica de l’edificació. NBE-CPI/96: Condicions de protecció 

contra incendis dels edificis. 

• Decret 241/1994 de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i 

desprotecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-

CPI/91. 

• Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre, mitjançant el qual s’aprova 

el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. 

 

 

2.8.4 Instal·lacions elèctriques 
 

• Reial Decret 614/2001 sobre disposicions mínimes per a la protecció de 

la salut i seguretat dels treballadors al risc elèctric en el treball, B.O.E. 

de 8 de juny 2001. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost mitjançant el qual s’aprova el 

Reglament Electrotècnic per a baixa tensió, B.O.E. de 18 de setembre 

de 2002. Deroga el REBT del R.D. 2413/1973 de 20 de setembre.  
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2.8.5 Maquinària 
 

• Decret de 16 d’agost de 1969, B.O.E. de 28 d’octubre de 1969, sobre 

Reglament d’aparells a pressió. Modificat en el B.O.E. de 17 de febrer 

de 1972 i el 13 de març de 1972. 

• Reial Decret 1244/1979 de 4 d’abril  de 1979, B.O.E. de 28 de maig de 

1979 sobre Reglament d’aparells a pressió. Derogat parcialment per el 

R.D. 769/1999, de 7 de maig de 1999, pel que fa referència a diseny, 

fabricació i evaluació de la conformitat dels equips a pressió i als 

conjunts inclosos a l’àmbit d’aplicació del citat Reial Decret des d’el 29 

de maig de 2002. 

• Reial Decret 222/2001, de 2 de març de 2001, B.O.E. de 3 de març de 

2001, Reglament d’aparells a pressió mitjançant el qual es disposen les 

normatives d’aplicació de la Directiva 1999/36/CE, del Consell de 29 

d’abril , relatiu als equips de pressió transportables. 

• Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, B.O.E. de 21 de juliol de 1986, 

sobre Reglament de seguretat a les màquines, corregit al B.O.E. de 4 

d’octubre de 1986. 

• Ordre de 28 de juny de 1988, B.O.E. de 7 de juliol de 1988, sobre I.T.C. 

– MIE – AEM2: grues - torre desmuntables per a obres. Modificat per 

l’Ordre de 16 d’abril de 1990, B.O.E. de 24 d’abril de 1990. 

• Ordre de 26 de maig de 1989, B.O.E. de  de 9 de juny de 1989, sobre 

I.T.C. – MIE – AEM3: carretel·les automotrius de manutenció. 

• Ordre de 8 d’abril de 1991, B.O.E. de  l’11 d`abril 1991, sobre I.T.C. – 

MIE – MSG1: Màquines, elements de màquines o sistemes de protecció 

utilitzats. 

• Ordre de 5 de juny de 2000, per la que es modifica la ITC – MIE – AP7, 

sobre el Reglament d’aparells a pressió, pel que fa  a dipòsits i 

contenidors de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió. 

• Reial Decret 379/2001, de 6 d’abril de 2001, mitjançant el mateix 

s’aprova el Reglament d`emmagatzematge de productes químics i les 

instruccions tècniques complementàries: MIE – APQ – 1, MIE – APQ – 

2, MIE – APQ – 3, MIE – APQ – 4, MIE – APQ – 5, MIE – APQ – 6 i MIE 

– APQ – 7. 
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2.8.6 Equips de protecció individual (EPI) 
 

• Reial Decret 1407/1992 de 2 de novembre de 1992, B.O.E. de 28 de 

desembre  de 1992, sobre Comercialització i lliure circulació 

intracomunitària dels equips de protecció individuals. Modificat per 

l’Ordre M. de 16 de maig de 1994, B.O.E. de l’1 de juliol de 1994, i pel 

Reial D. 159/1995, de 3 de febrer de 1995, B.O.E. de 8 de març de 

1995. 

• Reial Decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions 

mínimes de seguretat i salut referents a la utilització pels treballadors 

dels equips de protecció individuals. 

 

 

2.8.7 Senyalitzacions 
 

• Reial Decret 485/ 1997, B.O.E. de 14 d’abril de 1997, sobre  

disposicions mínimes en matèria de senyalitzacions de seguretat i salut 

en el treball. 

• Senyalització d’obres de carreteres M.O.P. i M.A. Norma de carreteres 

8.3 – IC. 
 

 

2.8.8 Altres 
 

• Reial Decret 1403/1978, B.O.E. de 25 d’agost de 1978, sobre malalties 

professionals. 

• Reial Decret 1254/1999, de  16 de juliol de 1999, sobre mesures de 

control  dels riscos inherents a la sinistralitat. 
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2.9 Condicions de les mesures de protecció 

 

Tots els equips de protecció personal i els elements de protecció col·lectiva 

tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-los a la seva fi.  

 

Quan per circumstàncies de treball es produeixi l’envelliment més ràpid d’un 

equip de protecció personal o col·lectiu, aquest es reposarà immediatament, 

amb independència de la durada prevista o data de lliurament. 

 

Tot equip de protecció personal que tingui un tractament limitat, per exemple un 

accident, serà rebutjat i reposat immediatament. 

 

L’ús d’un equip de protecció personal o col·lectiu mai no podrà presentar un risc 

per sí mateix. 

 

2.9.1 Proteccions personals 

 

Tot  element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’homologació del 

Ministeri de Treball (O. M. 17-05-74, B.O.E. 29-05-74), sempre que existeixin al 

mercat. 

 

En cas que no existeixin, hauran de ser de qualitat adequada a les seves 

respectives prestacions. 

 

 

 

2.9.2 Proteccions col·lectives 
2.9.2.1  Terres, obertures, desnivells i baranes 

 

Els terres dels locals de treball hauran de ser fixes, estables no lliscants, sense 

irregularitats, ni pendents perillosos. 
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Les situacions de risc de caiguda de persones, així com les proteccions que cal 

adoptar, s’indiquen a la taula següent: 

 

Taula 7: Proteccions i situacions de risc de caiguda. 

 

 

2.9.2.2  Envans, finestres i obertures 

 

Els envans transparents o translúcids i, especialment, els envans de vidre 

situats als locals o prop dels llocs de treball i les vies de circulació hauran 

d’estar clarament senyalitzats i seran fabricats amb materials segurs, o bé 

estaran separats d’aquests llocs i vies, per impedir que els treballadors hi 

puguin topar o es lesionin en cas que es trenquin els envans. 

 

Els treballadors hauran de poder realitzar de manera segura les operacions 

d’obertura, tancament, ajustatge o fixació de finestres, d’obertures d’il·luminació 

zenital i de ventilació. 
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Les finestres i les obertures d’il·luminació zenital es projectaran integrant els 

sistemes de neteja, o bé es dotaran dels dispositius necessaris per evitar riscos 

per als treballadors que en facin la neteja. 

 

 

2.9.2.3  Vies de circulació 

 

Les vies de circulació, interiors i exteriors, dels llocs de treball han de poder 

utilitzar-se de manera fàcil i segura pels vianants o vehicles que hi circulin, pel 

personal que hi treballi al voltant. 

 

Aquestes vies han de ser adequades al nombre potencial d’usuaris i a les 

característiques de l’activitat i del lloc de treball. 

 

L’amplada mínima de les portes exteriors i dels passadissos s’indica a la taula 

següent: 

 

 

Taula 8: Amplada mínima de les portes exteriors i passadisos. 

 

 

2.9.2.4  Portes 

 

Les portes transparents han de tenir una senyalització a l’alçada de la vista i 

han d’estar protegides contra el trencament. 

 

Les portes de vaivé han de ser transparents, o tenir parts transparents que 

permetin la visibilitat de la zona a la qual s’accedeix. 

 

Les portes corredisses han de tenir un sistema de seguretat que impedeixi la 

sortida dels carrils i la seva caiguda. 
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Les portes que s’obrin cap amunt disposaran d’un sistema de seguretat que 

n’impedeixi la caiguda. 

 

Les portes mecàniques tindran un dispositiu de parada d’emergència d’obertura 

manual, o bé s’obriran automàticament si s’avaria el sistema d’emergència. 

 

Les portes d’accés a les escales no s’obriran directament sobre els graons sinó 

sobre replans d’amplada igual o superior a la dels graons. 

 

 

2.9.2.5  Rampes, escales fixes i de servei 

 

Els paviments de les rampes, de les escales i de les plataformes de treball 

seran de materials no lliscants o disposaran d’elements antilliscants. 

 

Les dimensions que han de complir les rampes, les escales fixes (fig.2) les 

escales de servei es detallen en les següents taules: 

 

 

 
Fig.5: Dimensions de les rampes, escales fixes i escales de servei. 
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Taula 9: Dimensions de les rampes. 

 
 

 
Taula 10: Dimensions de les escales. 

 

2.9.2.6  Escales de gat 

 

Les dimensions i els requisits que han de complir les escales de gat 

anomenades també de barrots es mostren en la següent taula i la figura 6. 
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Taula 11:  Dimensions de les escales de gat. 

 

 

 
Fig.6: Dimensions de les escales de gat. 

 

 

2.9.2.7  Escales de mà 

 

Les escales de mà han de tenir la resistència i els elements de recolzament de 

subjecció necessaris perquè la seva utilització en les condicions requerides no 

suposi un risc de caiguda (per trencament o desplaçament). 
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Les escales de mà s’utilitzaran d’acord amb les normes establertes pel 

fabricant. 

 

Es prohibeix l’ús d’escales de mà de construcció improvisada, així com l’ús 

d’escales de mà que no ofereixin les suficients garanties de resistència, 

especialment quan tinguin més de 5 m de longitud. 

 

Les figures següents mostren els requisits que han de reunir aquestes escales 

per garantir-ne l’estabilitat. 

 

 

 

 
Fig. 7:  Requisits d’estabilitat de les escales de mà. 
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Fig.8:  Requisits d’estabilitat de les escales de mà. 

 

 

L’ascens, el descens i els treballs des d’escales es faran de cara a aquestes. 

 

Es prohibeix el transport i la manipulació de càrregues per o des d’escales, 

sempre que el seu pes o les seves dimensions puguin afectar la seguretat del 

treballador, així com la utilització simultània d’una escala per dues o més 

persones. 

 

Les escales de mà es revisaran periòdicament. Es prohibeix l’ús d’escales de 

mà pintades, atès que la pintura dificulta la detecció de possibles defectes. 
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2.9.2.8  Vies i sortides d’evacuació 

 

Les vies i sortides d’evacuació, així com les vies de circulació les portes que hi 

donin accés, s’ajustaran a allò previst en la seva normativa específica. 

 

En tot cas, i tret de les disposicions específiques de la normativa esmentada, 

aquestes vies i sortides hauran de satisfer les condicions següents: 

• Les vies i sortides d’evacuació romandran expedites i conduiran a 

l’exterior o a una zona segura. 

• Les portes d’emergència obriran cap a l’exterior, de manera fàcil i 

immediata per tal que qualsevol persona pugui utilitzar-les en cas 

d’urgència. 

• En cap cas s’utilitzaran portes específicament d’emergència que siguin 

corredisses o giratòries. 

• Les portes situades en els recorreguts de les vies d’evacuació se 

senyalitzaran de manera adequada, i es podran obrir en qualsevol 

moment des de l’interior sense cap ajuda especial. 

• Les vies i sortides especifiques d’evacuació hauran de senyalitzar-se 

d’acord amb alo que preveu el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, 

sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el 

treball. 

• Les vies i sortides d’evacuació s’equiparan, si cal, amb il·luminació de 

seguretat d’intensitat suficient. 
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           2.10 Prevenció de riscos 
 
           2.10.1 Prevenció de riscos derivats del soroll 
 
           Anàlisi de riscos 

• Pèrdua  auditiva.  Significativa  a  partir  d’un  nivell  equivalent  diari a 

80 dB (A). 

• Dificultat de comunicació. 

• Alteracions de comportament, trastorns de la son, irritabilitat, 

cansament. 

• El soroll disminueix el nivell d’atenció i augmenta el temps de reacció i 

per tant afavoreix la possibilitat d’accident. 

 

Mesures preventives 

 

            Sobre la font que emet el soroll 

• Allunyament de la font sonora. 

• Substitució per una altra menys sorollosa. 

• Tancament de la font. 

 

Sobre la propagació del soroll 

• Ús de pantalles acústiques. 

• Col·locació de material absorbent del soroll. 

• Instal·lació de silenciadors. 

Sobre la persona que rep el soroll 

• Ús de protectors auditius. 

• Horari restrictiu. 

• Cabines insonoritzades. 

• Formació i informació del treballador. 

• Vigilància periòdica de la salut. 
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                                                           Fig.9: Umbral de l’audicó humana. 
 

 

           2.10.2 Prevenció de riscos derivats de les vibracions 
 
           Anàlisi de riscos 

• Mareig (baixa freqüència de vibracions). 

• Efectes sobre l’oïda interna i retard en el temps de reacció. 

• Problemes articulars en braços i cames (elevada freqüència de 

vibracions). 

• Alteracions vasculars (Síndrome de Reynaud). 

• Danys en la zona lumbar de la columna vertebral i en el sistema nerviós 

connectat a  la mateixa. 

• Reducció de la capacitat de treball per fatiga. 

Mesures preventives 

• Elecció de màquines amb el nivell de vibració més baix possible. 
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• Equips de treball que permetin mantenir el cos sec i la temperatura 

corporal a un nivell acceptable. 

• No fumar, la nicotina redueix la circulació de la sang a les mans i als 

dits. 

• Adaptar la velocitat del vehicle a les condicions del ferm. 

• Disminuir la transmissió de vibracions dels conductors, intercalant 

dispositius de suspensió, o col·locant en diferents punts elements 

aïllants. 

• Millorar la postura de treball. 

• Disminuir la freqüència d’exposició. 

• Avaluació continuada de la salut dels treballadors exposats. 

• Formació i informació als treballadors afectats. 

 

 

2.10.3 Prevenció de riscos  de les radiacions electromagnètiques 
 

Les radiacions electromagnètiques es classifiquen mitjançant l`espectre 

electromagnètic de freqüències. Quant més alta és la freqüència, més gran és 

la seva energia. 

 

 
Fig.10:  Espectre electromagnètic. 
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           2.10.3.1  Radiacions ionitzants 

 

          Irradiació externa: L’individu està exposat a una part d’irradiació no 

dispersa i externa i no hi ha contacte directe. 

 

          Irradiació radiactiva: Presència indesitjable de substàncies radioactives 

en la matèria, una superfície, un mitjà  o una persona. Aquesta contaminació 

pot ser externa o cutània, quan s’ha dipositat a la superfície exterior del cos 

humà; o interna quan els radionúclids han penetrat a l’interior de l’organisme a 

través de la inhalació, ingestió o contacte percutani. 

 
 

 
Fig.11:  Penetració de la ionització. 

 

 

           Anàlisi de riscos 

• Alteracions a l’organisme a causa de la irritació provocada a cèl·lules i 

teixits. 

• Danys a  l’individu. Desviacions cromosòmiques i fins i tot mort cel·lular. 

• Transformacions de l’ADN (efectes en generacions posteriors). 
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Mesures preventives 

• Establiment de zones amb la corresponent senyalització: Zona de 

permanència limitada,  zona de permanència reglamentada, zona 

d’accés prohibit, zona vigilada.  

• Avaluació sanitària continuada dels treballadors exposats. 

• Informació i formació dels treballadors. 

 

 

2.10.3.2  Radiació ultraviolada 

 

Anàlisi de riscos 

• Afecta la pell produint interferències en el creixement cel·lular, eritemes 

i manca d’elasticitat. 

• Afectacions oculars: fotoconjuntivitis. 

• Exposicions molt perllongades poden produir càncer de pell  i 

melanomes. 

 

Mesures preventives 

• Equips de protecció individual, ulleres, protectors dèrmics. 

• Horaris d’exposició més restrictius. 

• Vigilància sanitària. 

• Informació i formació dels treballadors exposats. 

 

 

2.10.3.3  Llum visible, infrarojos i microones 

    

           Anàlisi de riscos 

• Reaccions de caràcter tèrmic a la pell. 

• Lesions corneals, afectacions internes de l’ull, cataractes, lesions a la 

retina. 

• En el cas de les microones s’han relacionat efectes sobre el sistema 

nerviós, sobre el comportament, sistema cardiovascular, audició, 

sistema homeopàtic, genètics i sobre la reproducció. 
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Mesures preventives 

• Equips individuals de prevenció: ulleres, protectors dèrmics. 

• En el cas de microones s’ha de posar especial èmfasi en el disseny 

segur de l`equip, mitjançant apantallaments, tancaments i enclavaments 

que impedeixin  la posta en marxa sense desitjar-la. 

• Utilització dels senyals de seguretat pertinents. 

 

 

2.10.3.4  Radiofreqüències i radiacions de baixa i mitjana intensitat 

 

Anàlisi de riscos 

• Tempestes elèctriques. 

• Radiacions de línies elèctriques, maquinària, mòbils... 

• Exposició a freqüències baixes es relacionen amb alteracions de fluxes 

cel·lulars d’alguns ions, sobre tot del calci. S’han publicat recentment 

estudis relacionant els camps electromagnètics de baixa energia amb 

l’origen de determinats càncers, sobretot leucèmies. 

• També s’ha intentat relacionar amb alteracions de l’aparell reproductor, 

neurològic i cardiovascular, i amb malformacions fetals. 

 

Mesures preventives 

• Des del punt de vista de la salut pública, es creu que cal considerar 

aquestes troballes com a advertiments sobre els potencials efectes 

adversos d’aquestes radiacions no ionitzants, encara que davant de 

manca d’evidència definitiva, l’única recomanació podria ser la d’evitar-

les prudentment. 

 

 

2.10.4 Prevenció de riscos de vehicles i maquinària pesada  
 
Anàlisi de riscos 

• Caigudes a diferent nivell (en entrar i sortir de la cabina). 

• Atropellaments a persones. 

• Quedar atrapat (en obrir o tancar la caixa). 
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• Derivats de les operacions de manteniment. 

• Bolcada de la màquina o vehicle. 

• Xocs contra  altres vehicles u obstacles. 

• Caigudes d’elements elevadors. 

• Cops produïts per la càrrega. 

• Esllavissades del terreny. 

 

Mesures preventives 

• Utilització de cada màquina o vehicle per personal expert. 

• Les maquines han d’estar dotades de cabina antibolcada. 

• Ús d’elements de protecció individuals indicats per a cada treball. 

• Revisió periòdica de la maquinaria i els seus elements auxiliars de 

protecció i seguretat. 

• Revisió i manteniment de cables, eslinges, ganxos i altres elements 

auxiliars d’hissat. 

• Tots els vehicles i màquines aniran equipats amb extintors de pols seca. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

• No permanència dins la zona d’acció de les màquines o vehicles, acotar 

i senyalitzar les zones de risc. 

• Acompliment de les normes de circulació i la senyalització disposta. 

• Abans d’iniciar les diferents maniobres de càrrega de materials, s’hauria 

d’haver accionat el fre de servei i instal·lat les falques d’immobilització 

permanent. 

• L’ascens i descens a les caixes dels camions s’efectuarà mitjançant les 

escales de gat metàl·liques, mai per qualsevol lloc. 

• Els  propulsors hidràulics d’estabilitat, si n’hi ha, hauran de recolzar-se 

en terreny ferm, o bé sobre una superfície plana de fusta gruixuda , per 

tal d’absorbir i repartir les forces d’equilibri. 

• No superar en pes i volum la càrrega permesa, en funció de la longitud 

en servei del braç de la grua. 

• Prendre les precaucions reglamentàries en treballs propers a línies 

elèctriques, gas o altres ja siguin aèries o soterrades. 
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2.10.5 Prevenció de riscos de màquines i eines manuals 
 
Anàlisi de riscos 

• Talls o cops a diferents zones del cos. 

• Projecció d’espurnes o partícules diverses als ulls. 

• Projecció de ferralla com a conseqüència de trencades de cadenes, 

dics etc. 

• Enrampades degudes a mals contactes, terres humits... 

• Inhalació de vapors, pols, etc. 

• Sorolls, vibracions, males postures. 

 

Mesures preventives 

• Utilització de les eines i màquines manuals per personal expert. 

• Ús dels elements de protecció individuals indicats per a cada tasca: 

guants, ulleres, casc, etc. 

• Revisió i comprovació del bon estat de funcionament de les eines i 

màquines, així com dels seus elements: disc, capçal, cadena, etc. 

• Utilització restrictiva de cada màquina només per la realització dels 

treballs pels quals ha estat concebuda. 

• En cap cas no treure les proteccions, carcasses, elements de seguretat 

i protecció que aquestes porten incorporats. 

• Els cables d’alimentació elèctrica  hauran de mantenir en correcte estat 

de  conservació el seu aïllament. Hauran de disposar de sistemes de 

seguretat, doble aïllament, massa, transformador, etc. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

• Les recomanades per a cada fabricant d’eines i màquines en els seus 

respectius  manuals d’utilització. 

• Acotar i senyalitzar les zones de risc. 

• Respectar les freqüències de funcionament per a cada eina. 

• No fumar mentre s’utilitza un estri i especialment quan es reomple el 

dipòsit del carburant. 

• Incisions de seguretat al cantó contrari en cas de tala d’arbrat. 
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• Utilització de protectors auditius quan s’utilitzin eines que fan molt soroll. 

• Utilització de dispositius de suspensió i aïllament de vibracions. 

• Farmaciola de primers auxilis. 

• Avaluació i medicina preventiva. 

 

 

2.10.6 Prevenció de riscos a les instal·lacions 
 
2.10.6.1 Instal·lacions elèctriques 

 

Anàlisi de riscos 

• Contacte elèctric directe. 

• Contacte elèctric indirecte. 

• Cremades.  

• Incendi. 

 

Mesures preventives 

• Senyalització adequada dels equipaments elèctrics. 

• Quadre elèctric principal, de classe II, de doble aïllament que només 

s’obrirà mitjançant tiradors especials de seguretat. 

• Les cobertes i proteccions de l’equipament elèctric sols les podrà 

manipular personal especialitzat. 

• Instal·lació de magnetotèrmics per protegir de curtcircuits i 

sobretensions. 

• Posada de terres associats als diferencials. 

• No és convenient l`utilització de “roba-corrents”. 

• Utilització d`equips de protecció col·lectiva: estores no conductores, 

banquetes aïllants, etc. 

• Utilització d’equips de protecció individual: guants de goma, calçat 

aïllant, etc. 

• S’han d’efectuar les revisions i inspeccions periòdiques de 

manteniment. 



Pla de Manteniment                                                                                              Estudi de seguretat i salut 
 
 
 

 86

• No es podran utilitzar les instal·lacions o aparells elèctrics que es trobin 

accidentalment humits o mullats. 

 

Normes d’actuació durant els treballs 

• Els conductors utilitzats seran de tipus mànega flexible. No es faran 

enllaços, cas de necessitar una prolongació es disposarà d’una presa 

de corrent intermèdia. 

• Tant les bases com els connectors del endoll seran del mateix tipus, i 

seran els apropiats per a cada tipus d’eina i treball. Les bases 

incorporaran un dispositiu de fixació que s’utilitzarà en separar-se dels 

connectors. 

• En cap cas es podrà fer el pont en els dispositius de protecció, ni 

perforacions o forats per on discorrin els cables. 

 

 

 

2.10.6.2  Instal·lacions generals 

 

Entenem com a instal·lacions generals qualsevol àrea, edificada o no del local-

magatzem de la Unitat, inclosos els  serveis higiènics, els llocs de descans, 

menjador i sala de primers auxilis. 

 

           Il·luminació 

La il·luminació dels llocs de treball s’adaptarà a les característiques de 

l’activitat. Sempre que sigui possible, els llocs de treball tindran il·luminació 

natural, la qual s’haurà potenciat si convé amb il·luminació artificial general i, si 

cal  també, amb una de localitzada. 

 

Els nivells mínims d’il·luminació seran els establerts a la taula reproduïda  en 

acabar el paràgraf, els quals s’hauran d’incrementar en aquelles zones on 

existeixin riscos apreciables de caigudes, xocs o altres accidents. 
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Zona o part del lloc de treball Nivell mínim 
d’il·luminació (Lux) 

Baixes 100 

Moderades 200 

Altes 500 

Zones on es facin 

tasques amb exigències 

visuals 

Molt altes 1000 

Àrees o locals d’ús comercial 50 

Àrees o locals d’ús habitual 100 

Vies de circulació d’ús ocasional 25 

Vies de circulació d’ús habitual 50 
Taula 12:  Nivells d’il·luminació. 

 

La distribució dels nivells d’il·luminació serà el més uniforme possible, 

s’evitaran les variabilitats d’il·luminació, així com els enlluernaments directes i 

indirectes. 

 

Els locals de treball disposaran d’enllumenat d’emergència, d’evacuació i 

seguretat. 

 

Els sistemes d’il·luminació no comportaran riscos elèctrics, d’incendi o 

d’explosió. 

 

El nivell d’il·luminació d’una zona en què es faci una tasca es mesurarà a 

l’alçada de la zona on es desenvolupi l’activitat; en el cas de zones d’ús 

general, a 85 cm de terra, i en el de les vies de circulació, arran de terra. 

 

La il·luminació de cada zona o part d’un lloc de treball s’ha d’adaptar a les 

característiques de l’activitat que s’hi desenvolupi, tenint en compte:  

• Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors que depenen de les 

condicions de visibilitat. 

• Les exigències visuals de les tasques que s’hi duen a terme. 
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Condicions ambientals 

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de comportar incomoditat 

o molèsties als treballadors, per la qual cosa s’han d’evitar: 

• Les temperatures i les humitats extremes, els increments de 

temperatura. 

• Els corrents d’aire molestos. 

• Les olors desagradables 

• La irradiació excessiva de la radiació solar a travès de finestres, llums o 

envans de vidre. 

 

En els locals de treball tancats s’hauran de complir les condicions ambientals 

indicades a la següent taula: 

 

TIPUS DE TREBALL TEMPERATURA (T) HUMITAT RELATIVA 

(HR) 

Sedentaris:  

(oficines i similars) 

T mín. 17ºC 

T màx. 27ºC 

 

Lleugers 

T mín. 14ºC 

T màx. 25ºC 

HR mín.: 30% 

HR màx.: 70% 

Locals amb risc per 

electricitat estàtica HR 

mín. 50% 
Taula 13:  Condicions ambientals del lloc de treball. 

 

 

 En els locals de treball a l’aire lliure i en els locals de treball que, per raó de 

l’activitat, no estiguin tancats, s’adoptaran les mesures necessàries per protegir 

els treballadors de les inclemències del temps. 
 
           Ordre, neteja i manteniment 

Les zones de pas, les sortides i les vies de circulació dels llocs de treball es 

mantindran lliures en tot moment. 

 

Els llocs de treball, així com els locals de servei, i els corresponents equips i 

instal·lacions es netejaran periòdicament. 
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Les operacions de neteja no hauran de comportar riscos per a cap dels 

treballadors, per la qual cosa es faran en els moments i amb els mitjans més 

adequats. 

Totes les instal·lacions dels llocs de treball estaran sotmeses  a un 

manteniment periòdic, i se’n repararan ràpidament les deficiències que puguin 

afectar la seguretat i salut dels treballadors. Pel que fa les instal·lacions de 

protecció, aquest manteniment inclourà el control  del seu funcionament. Si es 

fa servir una instal·lació de ventilació, aquesta s’ha de mantenir en bon estat de 

funcionament; un sistema de control ha d’indicar-hi qualsevol avaria, sempre 

que sigui necessari per la salut dels treballadors. 

 

          Protecció contra incendis 

S’aplicarà el que disposa la normativa vigent en matèria de previsió i extinció 

d’incendis. 

 

De qualsevol manera, i tret de les disposicions específiques de la normativa 

esmentada, les instal·lacions del local-magatzem han de satisfer les condicions 

següents:  

• Estaran equipades amb dispositius per combatre els incendis i, si 

calgués amb detectors contra incendis i amb sistemes d’alarma 

adequats a les instal·lacions, dimensions, ús, ocupació, així com a les 

característiques dels equips i de les substàncies emmagatzemades. 

• Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis seran de fàcil 

accés i manipulació, i es senyalitzaran d’acord amb el que disposa la 

normativa sobre senyalització (Reial Decret 485/1977, de 14 d’abril, 

sobre disposicions mínimes de senyalització en matèries de seguretat i 

salut en el treball). 

 

          Serveis higiènics i locals de descans 

          Aigua potable 
En els llocs de treball es disposarà d’aigua potable en quantitat suficient i 

fàcilment accessible. 
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          Vestidors, dutxes, lavabos i wàters 

En els llocs de treball disposaran de vestidors, quan els treballadors hagin de 

portar roba especial de treball, amb seients i armaris amb clau per guardar-hi la 

roba i el calçat. 

 

Quan els vestidors no siguin necessaris, els treballadors disposaran de 

penjadors o d’armaris per col·locar-hi la roba. 

 

A prop de les zones de treball i dels vestidors hi haurà lavabos amb: miralls, 

rentamans amb aigua corrent (calenta si cal), sabó i tovalloles individuals o un 

altre sistema d’assecament amb garanties. 

 

Quan es realitzin habitualment treballs bruts, contaminants o que originin una 

suor elevada, hi hauran dutxes d’aigua corrent, calenta i freda. 

 

En els llocs de treball disposaran de WC amb descàrrega automàtica  d‘aigua, 

paper higiènic, dotats de rentamans. En els de les dones s’instal·laran 

recipients especials i tancats. Les cabines disposaran d’una porta amb tanca 

interior i d’un penjador. 

 

Les dimensions i els equipaments dels serveis higiènics dependràn del nombre 

de treballadors que els utilitzin simultàniament, els quals han de poder fer-ne ús 

sense dificultats o molèsties. Els vestidors, els lavabos i el wàters han d’estar 

separats per a homes i per a dones, o se n’ha de preveure una utilització per 

separat. Aquests locals només s’utilitzaran per als serveis d’higiene a què estan 

destinats. 

 

          Local de descans 

Els llocs de treball on la seguretat o la salut ho exigeixi disposaran d’un local de 

descans dotat de taules i de seients amb respatllers, de dimensions adequades 

al nombre de treballadors que les hagin d’utilitzar simultàniament. 

 

Les treballadores embarassades i les mares en període d’alletament hauran de 

tenir la possibilitat de descansar ajagudes en condicions adequades. 
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En els locals i zones de descans hauran d’adoptar-se les mesures d’espais 

lliure de fums adequades per a la protecció dels no fumadors. S’habilitaran 

espais només per a fumadors. 

 

          Farmaciola i local de primers auxilis 

En els llocs de treball disposaran de material per a primers auxilis adequats al 

tipus d’activitat. 

 

De qualsevol manera tots els llocs de treball disposaran almenys d’una 

farmaciola portàtil amb el contingut següent:  

• Desinfectants i antisèptics autoritzats. 

• Gases estèrils. 

• Cotó hidròfil. 

• Benes. 

• Esparadrap. 

• Apòsits adhesius. 

• Tisores. 

• Pinces. 

• Guants d’un sol ús. 

 

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de 

manera immediata el material utilitzat o caducat. 

 

Els llocs de treball de més de cinquanta treballadors, i els de vint-i-cinc quan ho 

determini l’autoritat laboral hauran de disposar d’un local destinat a primers 

auxilis o d’altres possibles atencions sanitàries. 

 

Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 

• Una farmaciola. 

• Una llitera 

• Una font d’aigua potable. 
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El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i 

situats a prop dels llocs de treball. 
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CAPÍTOL 3 
 



Pla de Manteniment                                                                                                       Estudi mediambiental 
 
 
 

 95

3. ESTUDI MEDIAMBIENTAL 
 
 

3.1 Introducció 
 

La Diputació de Barcelona es va constituir l’any 1836, per mandat i 

desenvolupament de la Constitució de Càdis (1812). 

 

En el decurs dels anys ha travessat diferents etapes històriques sent, però, el 

motiu bàsic de la seva existència la de prestar serveis públics de caire local  en 

col·laboració amb els 311 municipis –dades actuals- de la província de 

Barcelona, la qual representa el 24,6 % del total del territori català i que dóna 

servei a un 74,7 % dels habitants de Catalunya. 

 

Per prestar aquests serveis la Diputació de Barcelona s’estructura orgànicament 

en diferents Àrees de Govern. 

 

• Àrea de Presidència. 

• Àrea de Govern Local. 

•  Àrea d’Infrastructures, Urbanisme i Habitatge. 

• Àrea d’Esports. 

• Àrea de Salut Pública i Consum 

• Àrea de Benestar Social. 

• Àrea de Cultura. 

• Àrea d`Educació. 

• Àread’ Espais Naturals. 

• Àrea de Medi Ambient. 

• Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació. 

• Àrea d’Igualtat i Ciutadania. 
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Des de sempre, la Diputació de Barcelona ha procurat ser respectuosa amb 

l’entorn i ha estat capdavantera en polítiques municipals mediambientals de 

recollida selectiva, prevenció d’incendis, etcètera, donant suport als serveis 

locals. 

 

Igualment, i en relació amb el funcionament intern, la Corporació ha estat 

innovadora promovent programes de funcionament intern de racionalització de 

mitjans, aprofitament de recursos, etcètera. La darrera proposta en aquesta 

direcció és el Pla d’Optimització de recursos. 

 

 

           3.2 Pla d’Optimització de recursos 
 
El Pla d’Optimització de recursos és una guia de treball que pretén fer de la 

Diputació de Barcelona una Corporació sostenible, amb un desenvolupament 

organitzatiu constant i amb  una capacitat d’adaptació i innovació continuada 

dels processos. (Vegeu el Pla d’Optimització de recursos de la Diputació de 

Barcelona, a l’apartat final d’annexos).  

 

 

          3.2.1 Accions: Fitxes informatives 
 
 1.  Racionalització de l'ús de l'energia. 

 2.  Estalvi del consum d'aigua. 

3. Implantació d'energies renovables. 

4. Recollida selectiva de residus. 

5. Incorporació d'exigències ambientals als Plecs (obres i subministraments 

i serveis). 

6. Establiment de l'ús d'edicions electròniques. 

7. Delimitació de les trameses postals. 

8. Ús racional de les comunicacions telefòniques. 

9. Ajust de l'ús del paper. 

10. Adequació mitjà de transport. 

11. Redefinició de les funcions dels llocs d'administratius. 
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12. Redefinició dels serveis del personal subaltern. 

13. Automatització dels accessos als recintes. 

14. Concentració de centres de documentació. 

15. Generació de serveis comuns en els recintes. 

16. Establiment d'espais de treball oberts. 

17. Racionalització dels sistemes d'arxiu. 

18. Redefinició dels serveis de magatzem. 

19. Disposició de nous sistemes de compres i manteniment. 

20. Gestió centralitzada de les bases de dades comunes. 

21. Utilització de quadres de comandament integrals. 

22. Promoció de Grups de Millora. 

23. Implantació de la signatura electrònica. 

24. Redisseny dels circuits. 

25. Elaboració cartes de serveis. 

26. Incorporació del model EFQM. 

27. Elaboració Pla integral de comunicació interna. 

28. Aplicació ISO 9000-2000. 

 

 
          3.2.2 Corporació sostenible 
 

 
Fig.12: Pla d’Ambientalització per preservar el medi en l’àmbit de la gestió pública. 
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 3.2.3 Desenvolupament organitzatiu 
 

 
Fig.13: Desenvolupament organitzatiu de la Diputació de Barcelona. 

 
 
          3.2.4 Millora de processos 
 

 
Fig.14: Millora de processos de la Diputació de Barcelona. 
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En aquests moments el Pla d’Optimització de recursos es troba a la segona fase 

d’accions. D’aquestes es troben en procés: 

 

01. Racionalització de l’ús de l’energia elèctrica. 

02. Implantació d’energies renovables. 

12. Redifinició dels serveis del personal subaltern. 

           20. Utilització de quadres de comandament integrals. 

           17. Redifinició dels serveis de magatzem. 

           24. Elaboració de cartes de serveis pels clients interns i externs. 

 

 

Així doncs queden moltes accions per tirar endavant, en concret, i pel que ens 

afecta en aquest estudi mediambiental, les següents: 

 

03. Estalvi en el consum d’aigua. 

04. Recollida selectiva de residus. 

          10. Adequació dels mitjans de transport utilitzats. 
 

L’esmentat document parla de la implantació de la norma internacional ISO 9000 

en relació amb qüestions relacionades amb la qualitat, però no parla de la ISO 

14000 en qüestions de Corporació sostenible. Tot condueix a pensar que la 

Diputació de Barcelona, amb la implementació del Pla d’Optimització de recursos 

ha avançat. Malgrat tot, es generen residus a la Unitat i, també, com es obvi, a la 

resta de dependències, en conseqüència, caldria que aquesta incorporés en el 

Pla un Manual de Gestió Mediambiental de la Diputació de Barcelona. 

 

 

 

 3.3 Manual de Gestió Mediambiental 
 

Per tal de ser rigorosos i enllestir amb cert criteri l’estudi mediambiental de la 

Unitat de Conservació de Vilafranca del Penedès, seria necessari disposar del  

Manual de Gestió Mediambiental de la Diputació de Barcelona esmentat. 
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Seria una tasca molt feixuga i hi hauria matèria per a un estudi propi.  Per això, 

seguint les directrius i normes que dicta la norma ISO 14001 i de manera  

resumida, seguidament n’esboçaré les directrius més importants que crec que 

hauria de contenir: 

 

ABAST. L’abast no és altre que cadascuna de les Unitats, dependències, etc., en 

que està orgànicament subdividida la Corporació. 

 

OBJECTIUS.  Són  en  la  seva   gran  majoria  els  que  ja  queden  definits  al 

Pla d’ Optimització de recursos. 

 

ESTRUCTURA. L’estructura organitzativa i funcional amb: 

• Direcció de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, la qual hauria de 

coordinar les diferens Àrees, fer d’interlocutor davant l’Administració i 

presidir els Comitès Mediambientals. 

• Comitè Mediambiental, òrgan integrat pels diferents Coordinadors d’Àrea 

i Serveis. 

• Referent Mediambiental: membre responsable en matèria mediambiental 

de cada Unitat o dependència. 

 

PROCEDIMENTS. Establiment de procediments detallats que s’identifiquin i 

satisfacin les necessitats de formació del personal que desenvolupa treballs que 

puguin causar impacte mediambiental. 

 

DOCUMENTS. Gestió documental, generació i control de la documentació per 

tal de gaudir de la seva localització, i que siguin accessibles a qui pertoqui. 

 

EXPLOTACIÓ. Gestió de residus, abocaments, consums, gestió energètica, etc. 

 

NO CONFORMITATS.  Són procediments correctius on es defineixen les 

responsabilitats i les accions correctores per tal de reduir en accions futures els 

impactes produïts. 
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REGISTRES. Són aquells apartats de la documentació on queden registrades 

les correccions, esmenes, variacions, si es decideix eliminar un procediment i  

redactar-ne un de nou. 

 

AUDITORIES. Internes o externes. Es realitzen periòdicament, per tal d’avaluar 

si el SGM es procedent i compleix els plans establerts, i si és o no conforme a la 

norma ISO 14001. 
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:  
Diputació de Barcelona 

 

P-01 
 

Unitat 
Sector de Conservació   

Vilafranca del Pdès. 

 
PROCEDIMENT 

GESTIÓ GENERAL DE RESIDUS 
 

 

 

Data: 01-12-06 

 
  
 
 
 

1. OBJECTE 
 
Planificar i descriure la manera i sistemes de gestió dels residus generats en les 

diferents activitats de les dependències de la Diputació de Barcelona, així com 

els procediments i instruccions que les pautaran d’acord amb l’impacte ambiental 

que pugui generar cada residu segons sigui la seva naturalesa i composició, 

amb la finalitat de ser respectuosos amb l’entorn i garantir el compliment de la 

normativa legal aplicable. 

 

 

2. ABAST 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest procediment és el de la gestió dels residus produïts 

per la Diputació de Barcelona, en les diferents activitats dutes a terme pel 

personal dels diferents Serveis que la composen. 

 

 

3. REFERÈNCIES 
 
Manual de Gestió Mediambiental. 

Legislació sobre residus (vegeu quadre a la fi del procediment). 
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4. RESPONSABILITATS 
 
Les que es disposin al Manual de Gestió Mediambiental. 

 

Responsable mediambiental de la Unitat: Aquesta tasca recau en el cap de la 

Unitat, i té la responsabilitat sobre el tractament, gestió i emmagatzematge dels 

residus, amb l’assessorament de la Direcció Mediambiental de la Diputació de 

Barcelona. Haurà de coordinar la gestió mediambiental de la Unitat amb les 

altres Unitats i el propi Servei de Vies Locals i serà el responsable de garantir la 

gestió dels residus amb la següent operativa:  

 

• Fer complir els procediments i instruccions per garantir una bona gestió 

dels residus. 

• Subministrar els recursos necessaris al seu personal, per poder 

desenvolupar les tasques que són de la seva responsabilitat. 

• Informar al Coordinador de mediambient del Servei de Vies Locals, de 

qualsevol canvi que afecti al control o a la gestió dels residus, tant dels 

actuals com dels que es puguin generar de nou. 

• Vigilarà la generació, el compliment i la classificació d’acord al catàleg de 

residus, i als procediments, així com l’existència de les fitxes d’acceptació 

i els fulls de seguiment d’aquells residus que ho requereixin. 

• Mantindrà en vigència el llistat dels residus generats a la Unitat, i la seva 

classificació d’acord al llistat de residus. 

• Negociarà amb els gestors de residus, autoritzats per la Direcció 

Mediambiental de la Diputació de Barcelona, la recollida i transport 

autoritzat. 

• També comprovarà si és el transport intern l’encarregat de fer-ho, i que 

aquest es realitzi segons el procediment de transport intern de residus. 

• Establirà les zones d’emmagatzematge de residus, ventilades i de fàcil 

accés on s’hauran d’ubicar els contenidors degudament classificats i 

etiquetats d’acord amb el tipus de residu que hagin de contenir. 
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• Comprovarà que el control de la gestió dels residus, es du a terme 

mitjançant la documentació següent: Fitxa d’acceptació, Full de 

seguiment, Full de seguiment itinerant i  Albarà d’entrega. 

 

• Informarà i mantindrà format al personal de les mesures que cal  

observar en matèria de  gestió de residus, i verificarà el seu compliment. 

• Observarà, com a suport, el compliment de les instruccions de bones 

pràctiques del personal envers els residus. 

 

Responsable mediambiental de l’activitat: Aquesta tasca recau en el responsable 

de cada activitat, i té la responsabilitat de gestió dels residus que generi, 

independentment del lloc on aquests han estat generats, amb l’assesorament del 

Cap de la Unitat. 

 

 

 

5. DEFINICIONS 
 
Les definicions que reproduïm a continuació, són fidel reproducció de les 

contemplades a la normativa sobre residus  de la Generalitat de Catalunya: 

 

 

Productor: S’entendrà per a productor de residus qualsevol persona, física o 

jurídica, l’activitat per la qual produeixi residus com a productor inicial, i qualsevol 

persona, física o jurídica que efectuï operacions de tractament previ, de barreja o 

d’altre tipus que ocasionin un canvi a la naturalesa o composició d’aquest residu. 

Les empreses gestores de residus també es consideren productores. 

 

 

Posseïdor: S’ entendrà per posseïdor de residus el productor dels residus o la 

persona física o jurídica que els tingui en possessió. 
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Residu industrial especial: Qualsevol residu industrial o comercial que, per les 

seves característiques tòxiques o perilloses o per causa del seu grau de 

concentració, requereix un tractament específic i un control periòdic dels seus 

efectes nocius potencials. 

Transportista: Sota la denominació de transport entenem l’operació o conjunt 

d’operacions que permeten la recollida i el trasllat dels residus. Necessita 

autorització de la Junta de Residus pel transport de residus industrials, de 

residus sanitaris del grup III i citòxics i de residus especials de qualsevol origen, 

tant propis com de tercers, excepte: 

 

• Quan es transportin quantitats inferiors a les especificades a l’annex 1 del 

Decret 93/1999 sobre procediments de gestió de residus  (es transcriuen 

al procediment de transport de residus) sempre que no es tracti d’una 

recollida itinerant. 

• El transport de residus adscrit al servei públic de recollida de residus 

municipals. 

• El transport de residus de la construcció, enderrocs i runes. 

• El transport de residus, a compte del destinatari, per utilitzar-los 

directament al sòl en profit de l’ecologia o per a ús agrícola. 

• El transport de residus que es gestionen com a subproductes. 

 

Aquesta autorització es concedeix per un periode improrrogable de tres anys a 

l’empresa que ho sol·licita i als vehicles determinats. 

 

 

Gestor: El gestor de residus és aquella persona, física o jurídica, que 

desenvolupa activitats d’emmagatzematge, valorització, tractament i/o disposició 

del rebuig de residus, ja siguin propis o de tercers. 

Les activitats de gestió de residus tercers, i de residus propis en plantes 

ubicades fora de l’empresa, així com les d’incineració de residus, han d’estar 

autoritzades i inscrites en el Registre General de Gestors de Residus de 

Catalunya (RGGRC), excepte si es tracta de subproductes o activitats afectades 

per alguna normativa específica. 
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Queden exclosos d’aquesta autorització els Ajuntaments en relació amb els 

residus municipals. 

 

 

Residus. Qualsevol substància o objecte de què el seu poseïdor es desprengui 

o tingui la intenció o obligació de despendre’s. 

 

 

Classificació de residus: 

 

• NE (no especial): És el no considerat especial o inert. Es considera 

residu inert aquell que una vegada dipositat a un abocador, no 

experimenta transformacions físiques i químiques o biològiques 

significatives i que compleixi els criteris de lixiviació determinats pel 

reglament. 

• ES (especial): Tot residu comprès a la Directiva 91/689/CEE sobre 

productes classificats com a perillosos. 

 

Subproductes:  Els residus que es poden utilitzar directament com a primeres 

marèries d’altres produccions o com a substitut de productes comercials i que 

són recuperables sense necessitat de sotmetre’ls a operacions de tractament. 

 

Deixalla: Residu o fracció sense valor. 

 

CER: Catàleg europeu de residus. El nou catàleg europeu de residus el 

conformen quatre decisions de la Comissió de les Comunitats Europees, de les 

quals en destaquem: 

• La Decisió de la Comissió 2000/532/CE, de 3 de maig, que estableix una 

llista de residus de conformitat amb la Directiva 75/442/CEE. 

• La Decisió de la Comissió 2001/118/CE, de 22 de gener, on es 

classifiquen els vehicles fora d’ús com a residu perillós. 

En el catàleg europeu de residus (CER), els residus adopten una codificació de 

sis xifres (vegeu classificació de la CER a l’apartat final d’annexos). 
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CLA: Classificació. Indica la categoria a la que pertany el residu (inerts, no 

especials i especials). 

 

VAL:Valorització. Cada abreviació indica diferents possibilitats de valorització 

aplicable. 

 

TDR: Tractament i disposició del rebuig. Cada abreviació indica els sistemes 

òptims de tractament i de disposició del rebuig per a cada residu. 

 

 

Fitxa d’acceptació: És el document normalitzat que s’ha de subscriure entre el 

productor o peseïdor del residu i el gestor. 

 

Full de seguiment: És el document normalitzat que acredita el lliurament del 

residu del productor o poseïdor al transportista, per portar-lo fins al gestor. 

 

Full de seguiment itinerant: És el document normalitzat i alternatiu a l’anterior, 

que acredita el lliurament de diversos residus de diferents productors o 

pesseïdors a un transportista per lliurar-los a un mateix gestor. 

 

 

6. DESENVOLUPAMENT 
 

6.1 Obligacions dels productors de residus industrials 
 
Cada empresa té assignat un codi de productor,  posseïdor de residus. Aquests 

codis són els que figuren registrats a la Junta de Residus, i s’utilitzen per a 

qualsevol tràmit i/o consulta. 

 

S’ha de comunicar a la Junta de Residus el nomenament dels responsable de  

residus, el qual ha de tenir els coneixements necessaris  pel desenvolupament 

de les seves funcions. 
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S’han de gestionar els residus que es produeixen o posseiexen de conformitat 

amb les determinacions del CER (catàleg europeu de residus). 

 

S’ha d’estar inscrit com a  productor al Registre de Productors de Residus 

Industrials. 

 

Anualment formalitzar la Declaració de residus industrials a la Junta de Residus, 

la declaració de residus corresponent a l’any anterior dins del primer trimestre de 

l’any. Hi han de constar les següents dades: 

 

• Dades generals de la Corporació, incloses les dades dels  Serveis que 

els han gestionat, i del màxim responsable de la Direcció de 

Mediambient. 

• Identificació de les activitats susceptibles de generar residus, en el nostre 

cas: manteniment i reparació d’estris i vehicles, neteja interior i exterior 

de vehicles, subministrament de combustibles, emmagatzement de 

productes i residus, etc. 

• Dades dels residus produïts amb la quantitat anual produïda. 

Classificació dels residus: 

 

                               Descripció 
Núm.     CER          del residu           Origen         Classificació   Procediment 

 

    01     080318     Toners             Material oficina           NE                  P00 

    02     130899      Mescla d’olis   Canvi d’olis                  E                    P02 

    03     130508      Mescla d’hi-    Tren rentat                   E                    P06 

                               drocarburs 

    04     140603      Dissolvents     Neteja peces               E                    P02 

    05     150110      Envasos          Ús d’envasos              E                    P08 

    06     150202      Draps, absor-  Neteja peces, ves-      E                    P07 

                               bents bruts      saments 

    07     160103      Pneumàtics     Recollida selectiva      NE                 P03 

    08     160104      Vehicles fora   Desgast                       E                   P05 

                               d’ús  
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                            Descripció 
Núm.     CER          del residu           Origen         Classificació   Procediment 

09 160107      Filtres d’oli       Canvis                           E                  P02 

10 160107      Pastilles fre      Canvi                           NE                 P03 

11 160114      Líquid               Canvi                            E                  P02 

                               refrigerant 

    12     160601      Bateries Pb      Canvi                            E                  P02 

    13     160602      Piles                 Desgast                        E                  P02 

    14     200101      Paper, cartrò    Recollida selectiva      NE                 P00 

15     200102      Vidre                 Recollida selectiva      NE                 P00 

16     200121      Fluorescens      Recollida selectiva      NE                 P00 

17     200138      Fusta                 Palets                         NE                 P00 

18     200139      Plàstics             Recollida selectiva      NE                 P00 

19     200140      Ferralla              Recollida selectiva     NE                 P00 

20     200301      Sòlids                Recollida selectiva      NE                P00 

 

 

 

S’han de formalitzar les fitxes d’acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de 

seguiment dels diferents residus. 

 

Informar al transportista en el moment de formalitzar el transport, sobre les 

característiques, i els perills dels residus a transportar i sobre el mètode 

d’actuació en cas d’accident. Utilitzar només empreses inscrites al  Registre de 

Transportistes i amb autorització expresa del residu. 

 

S`haurà de portar al dia un registre de residus on constin les següents dades: 

núm. de residu de la CER,  l’origen, descripció, gestió que es realitza amb cada 

un d’ells, gestor destinatari, data de sortida, transportista i documentació 

utilitzada. Aquests registre serà la base de la declaració anual a la Junta de 

Residus. 
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 6.2 Metodologia de la gestió 
 
El Cap de cada Unitat com a responsable de la gestió de residus, amb el suport 

del Servei de Vies Locals i la Direcció de Medi Ambient, vigilarà la generació de 

residus a més que cada residu estigui classificat i emmagatzemat d’acord al 

catàleg europeu de residus, així com constatarà l’existència de les fitxes  

d’acceptació i fulls de seguiment d’aquells residus que ho requereixin. 

 

La gestió pròpia de cada residu es contempla en els procediments de gestió de 

residus, i en alguns casos en els propis procediments de cada tipus de residus. 

 

Cada Unitat disposarà d’una zona d’emmagatzematge on s’ubicaran els 

contenidors degudament identificats i emmagatzemats d’acord al tipus de 

residus. La ubicació del magatzem de residus estarà situada en una zona de 

fàcil accés i bona ventilació. 

 

 

 

6.2 No conformitats de compliment del procediment 
 
Quan en el decurs de la gestió s’observés algún incompliment o anomalia per 

part del personal afectat o el responsable de mediambient de la Unitat, ho faran 

saber al Coordinador del Servei de Vies Locals, i s’obrirà una NO conformitat, si 

escau, es procedirà a l’acció preventiva o correctora. 

 

Les NO conformitats també es poden obrir en cas d’inspeccions de la Direcció 

de Medi Ambient, i per les auditories internes o externes. 

 

Un cop solucionada la NO conformitat, i verificat el seu compliment, es procedirà 

al seu tancament. 
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7. DOCUMENTS  
 
Fitxes d’acceptació. 

Fulls de seguiment. 

Fulls de seguiment itinerant. 

Albarans d’entrega. 

P02. Gestió de residus especials. 

P03. Gestió de residus no especials. 

P04. Gestió del transport de residus intern.  

 

 

  

8.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                    01/12/06                                            Creació    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla de Manteniment                                                                                                       Estudi mediambiental 
 
 
 

 112

 

QUADRE. LEGISLACIÓ RESIDUS 
CATALUNYA 

 

 
                                    Títol                                                

Data de 
publicació 

Número 
del diari

ORDRE MAH/394/2006, de 27 de juliol, per la qual es 

crea el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels 

Residus a Catalunya 

7/8/2006 DOGC 

4692 

Ordre MAH/294/2006, de 31 de maig, per la qual es 

dóna publicitat a les taxes vigents que gestiona 

l'Agència de Residus de Catalunya 

19/6/2006 DOGC 

4657 

RESOLUCIÓ MAH/2085/2005, de 22 de juny, per la 

qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de 

la convocatòria corresponent a la línia d'ajuts per al 

finançament de les infraestructures necessàries per a la 

implantació, el control i el seguiment dels plans de 

gestió de dejeccions ramaderes. 

7/7/2005 DOGC 

4421 

RESOLUCIÓ MAH/1114/2005, d'11 d'abril, per la qual 

es fa pública la convocatòria d'ajuts per fomentar la 

recollida selectiva de la fracció orgànica de residus 

municipals. 

21/4/2005 DOGC 

4368 

RESOLUCIÓ MAH/1115/2005, de 13 d'abril, per la qual 

es fa pública la convocatòria d'ajuts per a la implantació 

de deixalleries i altres equipaments per a la recollida 

selectiva i la valorització dels residus municipals. 

 Correció d'errades: CORRECCIÓ D'ERRADA a la 

Resolució MAH/1115/2005 

21/4/2005 DOGC 

4368 

RESOLUCIÓ MAH/1113/2005, d'11 d'abril, per la qual 

es fa pública la convocatòria d'ajuts per a projectes de 

prevenció de residus municipals. 

21/4/2005 DOGC 

4368 

RESOLUCIÓ MAH/3670/2004, de 28 de desembre, per 

la qual es fa pública la modificació del pressupost de la 

18/1/2005 DOGC 

4303 
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convocatòria d'ajuts per al finançament de les 

infraestructures necessàries per a la implantació, el 

control i el seguiment dels plans de gestió de 

dejeccions ramaderes. 

ORDRE MAH/94/2004, d'1 d'abril, per la qual s'aprova i 

es fa públic el model d'autoliquidació del cànon creat 

per la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de 

les infraestructures de tractament de residus i del cànon 

sobre la deposició de residus   

7/4/2004 DOGC 

4108 

ORDRE MAB/401/2003, de 19 de setembre, per la qual 

s'aprova el procediment de presentació telemàtica de la 

declaració anual de residus industrials   

9/10/2003 DOGC 

3984 

ORDRE MAB/329/2003, de 15 de juliol, per la qual 

s'aprova el procediment telemàtic relacionat amb la 

formalització de la documentació de control i seguiment 

de residus i la sol·licitud d'inscripció en el Registre de 

productors de residus industrials de Catalunya.   

25/7/2003 DOGC 

3933 

LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 

6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus 
1/7/2003 DOGC 

3915 

DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció 

21/6/2001 DOGC 

3414 

ORDRE de 26 de setembre de 2000, per la qual es 

modifica l’Ordre d’1 de juny de 1995 sobre acreditació 

de laboratoris per a la determinació de les 

característiques dels residus 

23/10/2000 DOGC 

3250 

ORDEN de 21 de octrubre de 1999, por la que se 

establece las condiciones para la no aplicación de los 

niveles de concentración de metales pesados 

establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-

4-1997 (RCL 1997\1007), de Envases y Residuos de 

Envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 

que se utilicen en una cadena cerrada y controlada. 

21/10/1999 DOGC 

000 
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DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya   

12/4/1999 DOGC 

2865 

Ordre de 22 de maig de 1997, en virtut de la qual 

s'estableixen els Premis de recollida selectiva. 
4/6/1997 DOGC 

2405 

ORDRE de 15 de febrer de 1996, sobre valorització 

d'escòries 
13/3/1996 DOGC 

2181 

DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el 

Catàleg de residus de Catalunya. 
 

 Modificat/ada per DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de 

modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya 

9/2/1996 DOGC 

2166 

ORDRE d'1 de juny de 1995, sobre acreditació de 

laboratoris per a la determinació de les característiques 

dels residus 

 

 Modificat/ada per ORDRE de 26 de setembre de 2000, 

per la qual es modifica l’Ordre d’1 de juny de 1995 

sobre acreditació de laboratoris per a la determinació 

de les característiques dels residus 

 Modificat/ada per DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de 

modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya 

30/6/1995 DOGC 

2069 

Decret 290/1994, de 29-09, sobre normes addicionals 

d'autorització d'almàsseres.   
16/11/1994 DOGC 

1973 

DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció 

 

 Modificat/ada per DECRET 161/2001, de 12 de juny, de 

modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció 

8/8/1994 DOGC 

1931 

DECRET 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre 3/6/1994 DOGC 
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general de gestors de residus de Catalunya 1904 

LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus   

 

 Modificat/ada per LLEI 15/2003, de 13 de juny, de 

modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 

dels residus 

28/7/1993 DOGC 

1776 

Gestió i tractament 

Títol Data de 
publicació 

Número 
del diari

Llei 16/2003, de 13-06-2003, de finançament de les 

infrastructures de tractament de residus i del cànon 

sobre la deposició de residus.   

1/7/2003 DOGC 

3915 

Directiva 2002/95/CE de la Comisión de 27-01-2003, 

sobre restricciones a la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos.   

13/2/2003 DOGC 

37 

DECRET 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les 

condicions per a la incineració de residus   
13/3/2002 DOGC 

3594 

DECRET 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les 
dejeccions ramaderes   

7/8/2001 DOGC 
3447 

DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la 
disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 
d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

7/8/2001 DOGC 
3447 

Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la 
incineració de residus   

20/11/2000 DOGC 
3269 

DECRET 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels 
vehicles fora d'ús 

4/8/1999 DOGC 
2945 

DECRET 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de 
gestió de residus 

12/4/1999 DOGC 
2865 

DECRET 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels 
residus sanitaris 

16/2/1999 DOGC 
2828 

DECRET 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la 
disposició del rebuig en dipòsits controlats 

13/1/1997 DOGC 
2307 

ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions 
en el tractament i l’eliminació dels olis usats.    

14/10/1988 DOGC 
1055 
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Ordre de 9 de setembre de 1986 de limitació de l'ús 
dels policlorobifenils i els policloroterfenils   

24/10/1986 DOGC 
757 

Programes 

Títol Data de 
publicació 

Número 
del diari

ORDRE de 7 de juliol de 1993, per la qual es crea el 
Programa de gestió intracentre de residus sanitaris 

21/7/1993 DOGC 
1773 

Espanya 

General 

Títol  Data de 
publicació 

Número 
del diari

REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se 
regula la gestión de los aceites industriales usados.    

3/6/2006 BOE 
132 

REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre 
la gestión de neumáticos fuera de uso.    

3/1/2006 BOE 2 

Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre 
aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos   

26/2/2005 BOE 49 

REAL DECRETO9/2005, de 14 de enero, por el que se 
establece la relación de actividades potencialmente 
contaminantes del suelo y los criterios y estándares 
para la declaración de suelos contaminados.    

18/1/2005 BOE 15 

Orden INT/249/2004, de 5 de febrero por la que se 
regula la baja definitiva de vehículos descontaminados 
al final de su vida útil.    

12/2/2004 BOE 37 

LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social   

31/12/2003 BOE 
313 

Real Decreto 653/2003, de 30-05-2003, sobre 
incineración de residuos.    

14/6/2003 BOE 
142 

Orden ECO/1449/2003, de 21-05-2003, sobre gestión 
de materiales residuales sólidos con contenido 
radiactivo generados en las instalaciones radiactivas de 
2ª y 3ª categoría en las que se manipulen o almacenen 
isótopos radiactivos no encapsulados.    

5/6/2003 BOE 
134 

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre 
gestión de vehículos al fiinal de su vida útil   

3/1/2003 BOE 3 

Orden MAM/304/2002, de 08-02-2002, por la que se 19/2/2002 BOE 43 
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publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos   

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que 
se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero.    

29/1/2002 BOE 25 

Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre 
envases de productos fitosanitarios   

28/12/2001 BOE 
311 

Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para 
la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles 
de concentración de metales pesados establecidos en 
el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de 
envases y residuos de envases.    

19/6/2001 BOE 
146 

Real Decreto-Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la 
valorización energética de harinas de origen animal 
procedentes de la transformación de despojos y 
cadáveres de animales.    

17/2/2001 BOE 42 

REAL DECRETO 24-11-2000, que regula la destrucción 
de los materiales especificados de riesgo en relación 
con las encefalopatías espongiformes transmisibles 

24/11/2000 BOE 
000 

Orden 21-10-1999 que establece las condiciones para 
la no aplicación de los niveles de concentración de 
metales pesados establecidos en el artículo 13 de la 
Ley 11/1997, de 24-04, de envases y residuos de 
envases, a las cajas y paletas de plástico reutilizables 
en cadena cerrada.    

5/11/1999 BOE 
265 

Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se 
establecen medidas para la eliminación y gestión de los 
policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 
contengan.    

28/8/1999 BOE 
206 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. BOE núm. 133, de 5.6.95. 
Modificado (anexo I) por Orden de 13 de septiembre de 
1995. BOE núm. 224, de 19.9.95. Modificado (anexo I) 
mediante Orden de 21 de febrero de 1997. BOE núm. 
59, de 10.3.97. 

27/7/1999 BOE 
178 

Real Decreto 3349/1983, por el que se aprueba la 
Reglamentación Técnico Sanitaria para fabricación, 
comercialización y utilización de plaguicidas . BOE 
núm. 20, de 24.I.84. 

20/7/1999 BOE 
172 

Resolución de 20 de setiembre de 1998, de la Dirección 27/10/1998 BOE 
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General de Tributos, relativa a la aplicación del 
impuesto sobre el Valor añadido a determinadas 
operaciones efectuadas en el marco de sistemas 
integrados de gestión de envases usados y residuos de 
envases, regulados en la Ley 1171997, de 24 de abril, 
de Envases y Residuos de envases, por las entidades 
de gestión de los citados sistemas y por otros agentes 
económicos 

257 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y 
Residuos de Envases. 

1/5/1998 BOE 
104 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
 
 Modificat/ada per LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social 

22/4/1998 BOE 96 

REAL DECRETO 20-6-1997, núm. 952/1997 por el que 
se modifica el Reglamento para la ejecución de Ley 
20/1986, de 14-5-1986 (RCL 1986\1586), de régimen 
jurídico básico, aprobado por Real Decreto 833/1988, 
de 20-7-1988 (RCL 1988\1659). 

5/7/1997 BOE 
160 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases 

25/4/1997 BOE 99 

Orden de 5 de diciembre de 1996, sobre límites 
máximos de residuos de productos fitosanitarios, por la 
que se modifica el anexo II del Real Decreto 280/1994.   

11/12/1996 BOE 
298 

Fertilizantes. Métodos oficiales de análisis.    18/4/1996 BOE 94 

Real Decreto 575/1996, de 28 de marzo, por el que se 
aprueban nuevos métodos oficiales de análisis de 
fertilizantes 

18/4/1996 BOE 94 

Orden de 28 de marzo de 1996 por la que se 
establecen normas para la evaluación de sustancias 
activas de productos fitosanitarios para su inclusión en 
la lista comunitaria del anexo I de la Directiva 
91/414/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a la 
comercialización de los productos fitosanitarios. 

3/4/1996 BOE 81 

Orden de 27 de febrero de 1996 sobre límites máximos 
de residuos de productos fitosanitarios y por la que se 
modifica el anexo II del Real Decreto 280/1994, de 18 
de febrero   

5/3/1996 BOE 56 

Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que se 
regula diversos aspectos relacionados con las pilas y 
los acumuladores que contengan determinadas 

24/2/1996 BOE 48 
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materias peligrosas 

Orden de 11 de diciembre de 1995, que establece las 
disposiciones relativas a las autorizaciones de ensayos 
y experiencias 

19/12/1995 BOE 
302 

Orden de 29 de noviembre de 1995, que establece los 
principios uniformes para la evaluación y autorización 
de productos fitosanitarios 

4/12/1995 BOE 
289 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de 
Estado de Medio ambiente y Vivienda, por la que se 
dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Recuperación de Suelos 
contaminados 

20/7/1995 BOE 
172 

Real Decreto 699/1995, de 28 de abril, sobre Tasas 
relativas al Registro de productos y material 
fitosanitario, expedición de certificaciones y concesión 
de autorizaciones 

20/5/1995 BOE 
120 

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente y Vivienda por el que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de febrero de 1995, por el que se 
aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos 
(1995-2000). 

13/5/1995 BOE 
114 

Real Decreto 2490/1994, de 23 de diciembre., sobre 
métodos oficiales de análisis de fertilizantes 

9/2/1995 BOE 34 

Real Decreto 2088/1994, de 20 de octubre, por el que 
se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 
del Consejo de las Comunidades Europeas 92/3/ 
EURATOM relativa a la vigilancia y control de los 
traslados de residuos radioactivos entre Estados 
Miembros o procedentes o con destino al exterior de la 
Comunidad.    

26/11/1994 BOE 
283 

Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que 
se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos 
fitosanitarios. 

18/11/1994 BOE 
276 

Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo, por el que se 
regula las instalaciones de recepción de residuos 
oleosos procedentes de los buques, en cumplimiento 
del Convenio Internacional "Marpol 73/78". 

8/4/1994 BOE 84 

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se 
establecen los límites máximos de residuos de 

9/3/1994 BOE 58 
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plaguicidas y su control en determinados productos de 
origen vegetal. BOE núm. 58, de 9.3.94. Modificado en 
su anexo II por Orden de 27 de febrero de 1996. BOE 
núm. 56, de 5.3.96 y por Orden de 5 diciembre de 1996, 
sobre límites máximos de residuos de productos 
fitosanitarios 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero sobre 
prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto   

6/2/1991 BOE 32 

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que 
se regula la utilización de los lodos de depuración en el 
sector agrario 

1/11/1990 BOE 
262 

Real Decreto 569/1990, de 27 de abril, relativo a la 
fijación de contenidos máximos para los residuos de 
plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de 
origen animal. BOE núm.111, de 9.5.90. Modificado por 
Real Decreto 246/1995, de 17 de febrero, BOE núm. 
64, de 16.3.95. Modificado por Real Decreto 2460/1996, 
de 2 de diciembre 

9/5/1990 BOE 
111 

Real Decreto 74/1992, de 31 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento Nacional del Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera (TPC).    

16/3/1990 BOE 65 

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el 
que se imponen limitaciones a la comercialización y uso 
de ciertas sustancias y preparados peligrosos BOE. 
núm. 278, de 20.11.89. Actualización de Anexo I 
mediante Orden de 30 de diciembre de 1993. BOE 
núm.4, de 5.1.94. Id. mediante Orden de 31 de agosto 
de 1992, BOE núm 235, de 30.9.92. Nueva 
modificación del Anexo I mediante Orden de 1 de 
febrero de 1996 

20/11/1989 BOE 
278 

Orden de 31 de octubre de 1989, por la que se 
establece normas de emisión, objetivos de calidad, 
métodos de medición de referencia y procedimientos de 
control relativos a determinadas sustancias peligrosas 
contenidas en los vertidos desde tierra a mar. BOE núm 
241, de 11.11.89. Modificada por última vez mediante 
Orden de 28 de octubre de 1982 

11/11/1989 BOE 
271 

Orden de 28 de julio de 1989, para la prevención de la 
contaminación producida por los residuos de las 
industrias del dióxido de titanio   

11/11/1989 BOE 
271 

Orden de 13 de octubre de 1989, sobre métodos de 
caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos   

10/11/1989 BOE 
270 



Pla de Manteniment                                                                                                       Estudi mediambiental 
 
 
 

 121

Real Decreto 879/1989, de 2 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento Nacional para el Transporte por 
Ferrocarril de Mercancías Peligrosas   

18/7/1989 BOE 
170 

Orden de 14 de abril de 1989 , por la que se regula la 
gestión de los Policlorobifenilos y Policlorotertenilos 
(PCB y PCT) 

29/4/1989 BOE 
102 

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre 
Normativa General sobre vertidos de sustancias 
peligrosas desde tierra 

16/3/1989 BOE 64 

Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la 
gestión de aceites usados. 

8/3/1989 BOE 57 

Código Marítimo Internacional de Mercancías 
Peligrosas (Código IMDG).    

27/10/1988 BOE 
258 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE 
núm. 182, de 30.7.88. Artículos que son legislación 
básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y 
Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 
20 de junio. BOE 160 de 05.07.97   

30/7/1988 BOE 
182 

Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero, por el que se 
aprueba la ordenación y control de fertilizantes y afines. 
BOE núm. 32, de 6.2.88. Modificado por Real Decreto 
877/1991, de 31 de mayo. 

6/2/1988 BOE 32 

Real Decreto 1749/1984, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento Nacional sobre el Transporte 
sin riesgos de Mercancías peligrosas por Vía Aérea. 

2/10/1984 BOE 
236 

Unió Europea 

General 

Títol  Data de 
publicació 

Número 
del diari

DIRECTIVA 2006/117/EURATOM DEL CONSEJO de 
20 de noviembre de 2006 relativa a la vigilancia y al 
control de los traslados de residuos radiactivos y 
combustible nuclear gastado   

5/12/2006 DOCE 
337 

Directiva 2006/66/CE del Parlament Europeu i del 
Consell de 6 de setembre de 2006 relativa a les piles i 
acumuladors i als residus de piles i acumuladors i per la 
qual es deroga la Directiva 91/157/CEE   

26/9/2006 DOCE 
266 



Pla de Manteniment                                                                                                       Estudi mediambiental 
 
 
 

 122

Reglamento 1013/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 14 de junio de 2006 relativo a los traslados 
de residuos   

12/7/2006 DOCE 
190 

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del 
Consell de 5 d'abril de 2006, relativa als residus   

27/4/2006 DOCE L 
114/9 

Decisió de la Comissió, d'11 de març de 2004, relativa 
al qüestionari per als informes dels Estats sobre 
l'aplicació de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento 
Europeu i del Consell sobre residus d'aparells elèctrics i 
electrònics (RAEE)    

16/3/2004 DOCE 
L-78 

Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, d’ 11 de febrer de 2004, per la que es modifica 
la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus 
d’envasos   

18/2/2004 DOCE 
L-47 

Directiva 2003/108/CE del Parlament Europeu i del 
Consell, de 8 de desembre de 2003, per la qual es 
modifica la Directiva 2002/96/CE relativa als residus 
d’aparells elèctrics i electrònics   

31/12/2003 DOCE 
L-345 

Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la cual se 
modifica la Directiva 2002/96/CE relativa a los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)    

31/12/2003 DOCE 
L-345 

Decisión de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, por 
la que se establecen las normas de codificación de los 
componentes y materiales para vehículos en aplicación 
de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a los vehículos al final de su vida 
útil 

28/2/2003 DOCE L 
053 

Directiva 2002/96/CE de la Comisión de 27-01-2003, 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE)    

13/2/2003 DOCE 
37 

Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la 
que se establece los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al 
artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE 

16/1/2003 DOCE 
L11/27 

Decisión de la Comisión de 16 de enerode 2001 que 
modifica la Decisión 2000/532/CE, y en la que se 
recoge la nueva redacción de la lista/catálogo de 
residuos 

16/2/2001 DOCE 
47/1 L 

Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 4 de diciembre, relativa a la incineración de 

28/12/2000 DOCE 
332/91 
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residuos   

Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 18-09-2000, relativa a los vehículos al final 
de su vida útil   

21/10/2000 DOCE 
269 

Reglament CE 1547/1999 de la Comissió de 12-07-
1999, pel qual es determina, d'acord amb el Reglament 
CEE 259/93, els procediments de control que hauran 
d'aplicar-se als trasllats d'alguns residus a determinats 
països als quals no és aplicable la Decisió C(92)39 final 
de l'OCDE   

17/7/1999 DOCE 
185 

Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 deabril de 1999, 
relativa al vertido de residuos 

16/7/1999 DOCE 
181/1 

Reglament CE 1420/1999 del Consell de 29-04-1999, 
pel qual s'estableixen normes i procediments comuns 
aplicables als trasllats de certos tipus de residus a 
determinats països no membres de l'OCDE.    

1/7/1999 DOCE 
166 

Reglament CEE 259/93 del Consell 01-02-1993, relatiu 
a la vigilància i al control dels trasllats de residus a 
l'interior i a l'entrada i la sortida de la Comunitat 
Europea   

6/2/1993 DOCE 
30 

Directiva 91/689/CEE del Consell de 12-12-1991, 
relativa als residus perillosos.    

31/12/1991 DOCE 
377 

Directiva 91/157/CEE del Consejo de 18 de marzo de 
1991, relativa a las pilas y a los acumuladores que 
contengan determinadas materias peligrosas.    

26/3/1991 DOCE 
78 

Directiva 82/883/CEE del Consejo de 3 de diciembre de 
1982, relativa a las modalidades de supervisión y de 
control de los medios afectados por los residuos 
procedentes de la industria del dióxido de titanio.    

31/12/1982 DOCE 
378 

Directiva 78/176/CEE del Consejo de 20-02-1978, 
relativa a los residuos procedentes de la industria del 
dióxido de titanio   

25/2/1978 DOCE 
54 

Gestió i tractament 

Títol  Data de 
publicació 

Número 
del diari

Directiva 2006/21/CE, de 15-03-2006, sobre la gestión 
de los residuos de industrias extractivas y por la que se 
modifica la Directiva 2004/35/CE   

11/4/2006 DOCE 
102 

Directiva 92/3/EURATOM Directiva 92/3/EURATOM del 12/2/1992 DOCE 
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Consejo de 03-02-1992, relativa a la vigilancia y al 
control de los traslados de residuos radiactivos entre 
Estados Miembros o procedentes o con destino al 
exterior de la Comunidad.    

35 

Directiva 75/439/CEE del Consejo de 16-06-1975, 
relativa a la gestión de aceites usados   

25/7/1975 DOCE 
194 

Taula 14: Quadre legislació de residus. 
Has arribat al document Legislació de Residus- Medi Ambient i Habitatge Accés directe als continguts Accés directe a l'inici de la pàgina Accés directe al menú de navegació Accés directe a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Accés directe al cercador Accés directe al mapa web Accés directe a la pàgina d'inici del departament de medi ambient i habitatge  
Has arribat al document Legislació de Residus- Medi Ambient i Habitatge Accés directe als continguts Accés directe a l'inici de la pàgina Accés directe al menú de navegació Accés directe a la pàgina d'accessibilitat i dreceres de teclat Accés directe al cercador Accés directe al mapa web Accés directe a la pàgina d'inici del departament de medi ambient i habitatge  
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Diputació de Barcelona 

 

P-02 
 

Unitat                   
Sector de Conservació 
Vilafranca del Penedès 

 
PROCEDIMENT 

GESTIÓ DE RESIDUS 
ESPECIALS  

 
 

Data: 01-12-06 

 
 
1. OBJECTE 
 
Establir les formes i sistemes en què es poden gestionar els residus especials 

generats en les diferents activitats que tenen lloc a les dependències de la 

Diputació de Barcelona, així com els procediments i instruccions en que s’han 

d’emparar, d’acord amb l’impacte ambiental potencial. 

 

  

2. ABAST 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest procediment és, bàsicament, la gestió dels residus 

especials generats en les activitats de les dependències de la Diputació de 

Barcelona, i que s’indiquen en el  P01. Procediment de Gestió General de 

Residus. 

 

 
3. RESPONSABILITATS 
 
Les responsabilitats sobre els residus, són les que s’expliquen en aquest apartat 

en el P01 Procediment de Gestió General de Residus. 

 

 

4. DEFINICIONS 
 
Són les mateixes i ja citades al P01. Procediment de Gestió General de Residus. 
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5. DESENVOLUPAMENT 
 
Els  coordinadors de la gestió de residus de cada Servei observaran el 

compliment  de cada fase de la gestió:  generació, emmagatzematge, etiquetat i 

classificació, així com pel que fa al transport: les fitxes d’acceptació, fulls de 

seguiment d’aquells que ho requereixin i albarans. 

 

Seguidament i a títol informatiu citem alguns dels residus especials que es 

generen a la Unitat  Sector de Conservació de Vilafranca del Penedès:  

• Líquids de fre. 

• Líquids refrigerants. 

• Líquids de circuïts de frenada. 

• Dissolvents i líquids orgànics halogenats. 

• Envasos i embalatges que han contingut productes tòxics. 

• Olis, greixos. 

• Pneumàtics gastats. 

• Bateries de Pb, Ni, Cd. 

• Restes de pintures i mescles amb dissolvents. 

• Draps impregnats d’hidrocarburs. 

• Efluents  procedents de neteges. 

 

5.1 Condicions per a una bona gestió de residus especials 
 
La recollida, transport, emmagatzematge i dipòsit dels residus especials s’ha de 

fer procurant que aquests no es barregin amb altres residus no especials, amb la 

finalitat d’impedir les barreges que impliquin un increment de la perillositat dels 

residus i per evitar-ne dificultats afegides en el seu tractament posterior. 

 

Cada Unitat o dependència disposarà d’una zona d’emmagatzematge on els 

contenidors estaran degudament identificats i emmagatzemats d’acord al tipus 

de residu. Els residus industrials especials han de ser objecte d’un envasament i 

etiquetatge adient que els identifiqui plenament respecte de la seva naturalesa, 

composició, data d’emmagatzematge i perillositat. 
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5.2 Descripció de la documentació 
 
 
El control de la gestió dels residus especials es realitza amb el suport dels 

documents següents:  

 

 

• Fitxa d’acceptació. S’ha d’utilitzar en la gestió de tots els residus 

especials, excepte si els residus són transportats internament en 

quantitats inferiors a les fixades en el procediment P04. Transport intern 

de Residus. 

La validesa tècnica de la fitxa d’acceptació resta condicionada a la 

conformitat que li atorgui la Junta de Residus. En cas de residus no 

identificables òpticament, s’han d’adjuntar les analítiques efectuades per 

laboratoris acreditats. 

La Diputació de Barcelona com a titular productora o poseïdora dels 

residus és responsable de la tramitació de la fitxa d’ acceptació. Tant  

l’empresa gestora con la Junta de Residus n’han de disposar d’un 

exemplar. 

La fitxa d’acceptació caduca al cap de cinc anys. Pot ser anul·lada per la 

Junta de Residus  si la gestió prevista no s’ajusta al previst. 

 

 

• Full de seguiment.  També s’ha d’utilitzar en la gestió de tots els residus 

especials, excepte si els residus són transportats internament en 

quantitats inferior a les fixades en el procediment  P04. Transport intern 

de Residus, sempre que no facin recollida itinerant. 

Cada lliurament de residus s’ha de fer constar en un full de seguiment 

independent i s’hi han d’esmentar el productor o pesseïdor, el 

transportista i el gestor corresponent. Cada un d’ells ha de disposar d’un 

exemplar de full de seguiment. 
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Dinàmica del full de seguiment 

 

La Direcció de Medi Ambient  de la Diputació per delegació i com a 

posseïdora dels residus ha d’omplir el full de seguiment. 

A l’acte de recollida dels residus, el transportista ha de signar el full de 

seguiment, i hi ha de fer constar que assegura el transport en les 

condicions i la forma adequada, i n’ha de lliurar l’original signat al 

productor o poseïdor del residu. La resta de còpies les ha de lliurar al 

gestor. 

El gestor signa el full de seguiment i en lliura un al transportista, conforme 

s’ha fet el lliurament. El gestor conserva una còpia per al seu registre i les 

altres còpies degudament signades i en un tèrmini de deu dies les tramet. 

una al productor o poseïdor i l’altre a la Junta de Residus. 

La Diputació de Barcelona com a posseïdora del residu ha d’informar al 

transportista, en el moment de contractar el transport, sobre les 

característiques i els perills dels residus a transportar, així com el mètode 

d’actuació en cas d’accident, aquestes instruccions són complementàries 

del full de seguiment i s’han de portar disponibles durant el transport. 

Si el gestor no accepta el lliurament del residu, ho ha de reflectir en totes 

les còpies del full de seguiment. En aquest cas el transportista ha de 

retornar el residu no acceptat al productor. 

 

• Full de seguiment itinerant. El full de seguiment itinerant s’ha d’utilitzar 

quan es realitzi una recollida de diferents residus de diferents productors 

o posseïdors, destinats a un mateix gestor, independentment de la 

quantia total de la càrrega transportada. 

El full de seguiment itinerant no s’ha d’utilitzar per la recollida i transport 

de residus de paper, cartró, vidre, plàstic, pinyolada  i ferralla. 

El full de seguiment itinerant es compon d’un original i dues còpies i d’un 

talonari amb vint  justificants de lliurament de residus que permeten la 

recollida per part del transportista a vint productors o posseïdors de 

residus. 
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Dinàmica del full de seguiment itinerant 

 

El transportista ha d’omplir el full de seguiment itinerant quan reculli els 

residus i n’ha de lliurar un justificant al productor o posseïdor, aquest l’ha 

de signar i segellar. 

Posteriorment el transportista ha de lliurar els residus al gestor juntament 

amb les còpies respectives. El gestor signarà la conformitat i lliurarà una 

còpia al transportista pel seu registre. El gestor conservarà la seva còpia, 

la qual haurà de trametre mensualment a la Junta de Residus. 

 

• Residus especials amb destinació fora de Catalunya.  Els residus 

especials produïts a Catalunya que s’hàgin de gestionar fora del seu 

territori han de ser gestionats a través de plantes autoritzades per les 

autoritats competents de la zona del destí darrer. 

La recepció o l’expedició de residus especials que tinguin el seu origen o 

la seva destinació en una altra comunitat autònoma, es regeix pel Reial 

Decret 833/1988,  de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a 

l’execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

L’expedició o la recepció de residus especials que tinguin la seva 

destinació o el seu origen en un altre estat es regeix pel Reglament 

259/93/CE, de l’1 de  febrer de 1993, relatiu a la vigilància i control dels 

trasllats de residus a l’interior, a l’entrada i a la sortida de la Comunitat 

Europea. 

Els vehicles que realitzin el transport dels residus especials entre 

comunitats autònomes han de ser autoritzats. 

 

 

5.3  Gestió interna dels residus 
 
La gestió interna dels residus a cada  Unitat o dependència, segueix unes pautes 

diferents, segons si s’ha de fer o no comanda per la seva gestió a un gestor 

autoritzat. 
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Cas que no s’hagi de fer comanda perque existeix  un acord o contracte amb un 

determinat gestor, o ser una comanda  centralitzada per varies dependències, es 

segueix la dinàmica següent: 

 

• Generació del residu. 

• Emmagatzematge en bidons o contenidors degudament identificat. 

• Mentre no es superi la quantitat prevista pel Magatzem Central de 

Residus, es continua emmagatzemant fins un màxim de sis mesos, 

passats els quals es procedirà com si superès la quantitat prevista. 

• Si se supera la quantitat prevista s’avisa al Magatzem Central de 

Residus, notificant el tipus i quantitat del residu emmagatzemat. 

• El Magatzem Central de Residus es posa amb contacte amb el gestor de 

residus homologat per la Diputació de Barcelona, i amb fitxa d’acceptació 

vigent, per tal d’efectuar la recollida del residu. 

• El gestor de residus en fer la recollida, verifica  la concordança del residu, 

expedeix  el full de seguiment itinerant i en lliura una còpia al  Magatzem 

Central de Residus. 

• El  Magatzem Central de Residus tramet aquest full de seguiment 

itinerant a la Direcció de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona pel 

seu registre i posterior declaració anual a la Junta de Residus. 

 

 

En cas que SI, que s’ha de fer comanda, per ser un residu habitual de la Unitat o 

dependència, es segueix la dinàmica següent: 

 

• Generació del residu. 

• Emmagatzematge i identificació segons normativa. 

• Mentre  no es superi la quantitat prevista, es continua emmmagatzemant fins 

a un màxim de sis mesos, passats els quals es procedirà com si superés la 

quantitat prevista. 

• Si se supera la quantitat prevista, el responsable de la Unitat o dependència 

sol·licita a la Direcció de Medi Ambient el servei d’un gestor homologat, per 

tal de procedir a la retirada del residu.  
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• El gestor autoritzat retira el residu, comprovant-ne les característiques i 

signant i lliurant una còpia del full de seguiment o itinerant al responsable de 

la Unitat. 

• Aquest full de seguiment o itinerant és tramès a la Direcció de  Medi Ambient 

per al seu registre i posterior  declaració anual de residus a la Junta de 

Residus. 

 

En el cas de residus no habituals o esporàdics, es segueix la dinàmica següent: 

 

• Generació d’un residu no habitual o esporàdic. 

• El responsable de la Unitat es posarà  en contacte amb la Direcció  de Medi 

Ambient de la Diputació de Barcelona per caracteritzar el residu. Aquesta 

Direcció realitzarà les gestions oportunes de caracterització i crearà una nova 

fitxa d’acceptació. 

• Si es un residu nou, la Direcció de Medi Ambient de la Diputació de 

Barcelona, establirà el procediment adequat i farà la comanda pertinent. 

• El gestor autoritzat retira el residu de la Unitat o dependència  procedint a 

partir d’aquest moment com si es tractés d’un altre residu. 

 

 

5.4  No conformitats de compliment del procediment 
 
En el cas d’observar alguna anomalia en el seguiment del procediment establert 

es farà saber al responsable de la Unitat, aquest informarà  al coordinador del 

Servei,  per tal  d’obrir una NO conformitat i prendre les mesures correctores que 

pertoquin. 

  

Les No conformitats també es poden obrir en el cas d’inspeccions de la Direcció 

de Med Ambient, o com a resultat d’auditories internes o externes. 

 

Una vegada solucionada la NO conformitat, i verificat el seu compliment, la 

Unitat afectada pot fer el seu tancament, donant avís al Coordinador del Servei, i 

aquest informant a la Direcció de Medi Ambient, per tal de debatre-ho a la reunió 

del Comitè Mediambiental. 
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6. DOCUMENTS 
 
P01 Procediment Gestió General de Residus. 

Fitxes d’acceptació. 

Fulls de seguiment. 

Fulls de seguiment itinerant. 

Albarans d’entrega. 

P04. Procediment Gestió del transport intern de residus. 

 
 

7.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                    01/12/06                                            Creació    
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Diputació de Barcelona 

 

P-03 
 

Unitat                   
Sector de Conservació 
Vilafranca del Penedès 

 
PROCEDIMENT 

GESTIÓ DE 
RESIDUS NO ESPECIALS 

 

 

 

Data: 01-12-06 

     
 
 
 

1. OBJECTE 
 
Establir les formes i els sistemes en que es poden gestionar els residus NO 

especials generats el les activitats de les dependències de la Diputació de 

Barcelona, així com els procediments i instruccions en que s’han d’emparar, 

d’acord amb l’impacte ambiental que pot suposar segons els tipus de residus NO 

especials de cada  dependència. 

 

  

2. ABAST 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest procediment és, bàsicament, la gestió dels residus 

NO especials generats en les activitats de les dependències de la Diputació de 

Barcelona, i que s’indiquen en el P01. Gestió General de Residus. 

 

 

3. REFERÈNCIES 
 
Manual de Gestió Mediambiental. 

Registre de residus CER (Catàleg europeu de residus). 

Legislació ambiental. P01. Procediment Gestió General de Residus. 
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4. RESPONSABILITATS 
 
Les responsabilitats sobre residus, són les que estan explicades en aquest 

apartat en el P01.  Procediment Gestió General de Residus. 

 

5. DEFINICIONS 
 
Les definicions generals són les citades en el P01. Procediment  Gestió General 

de Residus, del qual  exposem les que genera aquest procediment. 

 

Residus: Qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor es desprengui 

o tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s. 

 

NE (no especial):  És el no considerat especial, o inert. 

 

 

6. DESENVOLUPAMENT 
 

El desenvolupament de la gestió de residus NO especials, tant pel que fa a la 

seva gestió d’emmagatzematge i control documental, és equivalent al dels 

residus especials. Per tant per al seu desenvolupament es regiran els mateixos 

criteris de gestió i organització, els quals estan desenvolupats en el P02. 

Procediment Gestió de Residus Especials. Considerant que a les dependències 

de la Diputació de Barcelona, els residus NO especials estan compresos, entre 

d’altres els següents residus: 

 

• Draps bruts. 

• Paper i cartró. 

• Residus orgànics. 

• Fustes. 

• Plàstics. 

• Ferralla. 

• Runes. 

• Vidre.  
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Els residus llistats, ho són a modus orientatiu i no excloent, ja que els processos 

de segregació que es vagin incorporant amb la millora de la gestió permetran  

incorporar altres residus, que avui estan  classificats dins l’apartat de residus 

generats i no recollits selectivament. 

 
 
 

6.1 Generació i modificació d’un residu 
 
En el cas que es generi un nou residu, o es modifiquin les característiques d’un 

dels actuals, el responsable de la Unitat es posarà  en contacte amb la Direcció 

de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona per caracteritzar el residu. 

Aquesta Direcció realitzarà les gestions oportunes de caracterització i crearà una 

nova fitxa d’acceptació. 

 

 

 

6.2 No conformitats de compliment del procediment 
 
En el cas d’observar alguna anomalia en el seguiment del procediment establert 

es farà saber al responsable de la Unitat, aquest informarà al coordinador del 

Servei, per tal  d’obrir una NO conformitat i procedir a prendre les mesures 

correctores que pertoquin. 

  

Les No conformitats també es poden obrir en el cas d’inspeccions de la Direcció 

de Medi Ambient, o com a resultat d’auditories internes o externes. 

 

Una vegada solucionada la NO conformitat, i verificat el seu compliment, la 

Unitat afectada pot fer el seu tancament, donant avís al Coordinador del Servei, i 

aquest informant a la Direcció de Medi Ambient, per tal de debatre-ho a la reunió 

del Comitè Mediambiental. 
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7.  DOCUMENTS 
. 

Fitxes d’acceptació. 

Fulls de seguiment. 

Fulls de seguiment itinerant. 

Albarans d’entrega. 

P01. Procediment Gestió General de residus. 

P04. Procediment Gestió del transport intern de residus. 

 

 

8.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                    01/12/06                                            Creació    
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Diputació de Barcelona 
 

P-04 
 

Unitat                  
Sector de Conservació 
Vilafranca del Penedès 

 
PROCEDIMENT 

GESTIÓ DEL TRANSPORT INTERN 
DE RESIDUS  

 

 

Data: 01-12-06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. OBJECTE 
 
 
Establir la manera i sistemes per transportar de forma interna els residus 

generats en les activitats de les Unitats, d’acord amb el risc mediambiental que 

podria representar l’acumulació fora de termini, amb la finalitat de garantir la 

normativa legal del moment. 

 

 

2. REFERÈNCIES 
 
Manual de Gestió Mediambiental. 

Registre de residus CER (Catàleg europeu de residus). 

Legislació ambiental. P01. Procediment Gestió General de Residus. 

 

 
3. RESPONSABILITATS 

 
Les responsabilitats sobre residus, són les que estan explicitades en aquest 

apartat en el P01.  Procediment Gestió General de Residus. 
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4. DESENVOLUPAMENT 
 

4.1 Transport intern de residus 
 
En el cas que les quantitats de residus generales durant un període de sis 

mesos, siguin inferiors a les assenyalades en la següent taula, els residus es 

transportaran internament degudament envasats i identificats al Magatzem 

Central de Residus. 

                                                        TAULA 
 

01  Residus sòlids fàcilment inflamables                              1000 Kg 

 02  Altres residus sòlids no inclosos en altres grups            1000 Kg 

 03  Residus líquids inflamables                                              500 Kg 

 04  Residus líquids tòxics no inflamables                               500 Kg 

 05  Olis minerals i sintètics                                                     400 Kg 

 06  Restes d’ olis vegetals                                                      500 Kg 

 07  Envasos que han contingut matèries tòxiques             10 unitats 

 08  Pneumàtics vells                                                               500 Kg 

 09  Bateries i piles de tot tipus                                                500 Kg 

 10  Fluorescents i llums de vapor de mercuri                         500 Kg 

 11  Residus sanitaris del grup II                                            1000 Kg 

 12  Llots depuradores o similars                                           1000 Kg 

 
Segons la normativa establerta al Decret 93/1999, sobre procediments de gestió 

de residus, es poden transportar amb mitjans propis de manera interna 

quantitats inferiors a les reflexades a la Taula, sempre que no es tracti d’una 

recollida itinerant. 

Les operacions de recollida i de trasport de residus especials es regeixen per les 

normes que s’apliquen als transports, particularment pel que disposen les 

reglamentacions de transports de mercaderies perilloses, per tant hem de 

considerar aquest apartat a l’hora d’identificar el residu a transportar d’acord als 

criteris que sobre aquest apartat indiqui el Full de dades de Seguretat del 

producte. 
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El responsable mediambiental de la Unitat sol·licitarà al coordinador del Servei el 

trasllat dels residus, aquest informarà a la Direcció de Medi Ambient la qual 

s’encarregarà d’obrir la fitxa de caracterització i els fulls de seguiment pel 

posterior trasllat. 

 
4.2 No conformitats de compliment del procediment 

 
En el cas d’observar alguna anomalia en el seguiment del procediment establert 

es farà saber al responsable de la Unitat, aquest informarà  al coordinador del 

Servei, per tal  d’obrir una NO conformitat i procedir a prendre les mesures 

correctores que pertoquin. 

Les No conformitats també es poden obrir en el cas d’inspeccions de la Direcció 

de Medi Ambient, o com a resultat d’auditories internes o externes. 

Una vegada solucionada la NO conformitat, i verificat el seu compliment, la 

Unitat afectada pot fer el seu tancament, donant avís al Coordinador del Servei, i 

aquest informant a la Direcció de Medi Ambient, per tal de debatre-ho a la reunió 

del Comitè Mediambiental. 

 

 

5.  DOCUMENTS 
 
P01 Procediment Gestió General de Residus. 

Fitxes d’acceptació. 

Fulls de seguiment. 

Fulls de seguiment itinerant. 

Albarans d’entrega. 

 

 

6.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                    01/12/06                                            Creació    
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Diputació de Barcelona 

 

P-05 
 
 

Unitat                   
Sector de Conservació 
Vilafranca del Penedès 

 
PROCEDIMENT 

RESIDUS ESPECIALS: 
MÀQUINES, ESTRIS I VEHICLES 

FORA D’ÚS 

 

 

Data: 01-12-06 

 

 
 
 
 
 

1. OBJECTE 
 
L’objectiu d’aquest procediment és descriure el protocol d’actuacions a l’hora de 

donar de baixa i posterior seguiment dels estris, màquines o vehícles d’aquest 

Servei, destinats a les Unitats de Conservació. 

 

 

2. REFERÈNCIES 
 
Manual de Gestió Mediambiental. 

Registre de residus CER (Catàleg europeu de residus). 

Legislació ambiental. P01. Procediment Gestió General de Residus. 

 

 
3. RESPONSABILITATS  

 

Coordinador de mediambient de la Unitat: Normalment serà el Cap de la Unitat, 

decidirà conjuntament amb els seus superiors del Servei les incorporacions i 

baixes del material que pertoqui, alliberant de l’assignació de Custòdia i 

manteniment autònom al oficial de Vies Locals que pertoqui. 
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4. DEFINICIONS 
 
Vehicle fora d’ús: Aquella composició d’elements, dedicats al transport al final 

de la seva vida útil. Residus procedents del desballestament de vehicles i també 

com a consequència del manteniment dels mateixos. Aquests residus es 

classifiquen segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), com a residu 

especial (E), amb el codi 160104. 

 

Gestor de vehicles fora d’ús: Persona física o jurídica titular d’instal·lacions 

autoritzades per recollir, emmagatzemar, descontaminar i reciclar vehicles fora 

d’ús. 

 

Centre de recollida i descontaminació de vehicles fora d’ús: Instal·lacions 

d’un gestor de residus autoritzat per recollir, descontaminar i emmagatzemar 

vehicles fora d’ús, per tal de lliurar-los a gestors autoritzats per al seu reciclatge. 

 

Centre de recuperació de vehicles fora d’ús: Instal·lacions d’un gestor de 

residus autoritzat per emmagatzemar, descontaminar i reciclar els vehicles fora 

d’ús, així com per comercialitzar els subproductes derivats del desballestament. 

 

Descontaminació de vehicles fora d’ús:  Tractament obligatori dels vehicles 

fora d’ús, previ al emmagatzematge o reciclatge, consistent en la separació 

controlada dels components, que tenen la consideració de residus especials; en 

concret: la bateria, els combustibles, els olis, les valbulines, els pneumàtics, els 

líquids i les pastilles de fres, els fluïds de la refrigeració, els fluïds de l’aire 

condicionat, els filtres, líquids hidraúlics i els catalitzadors. 

 

Reciclatge de vehicles fora d’ús: Activitat de valorització, destinada a 

recuperar subproductes provinents de vehicles fora d’ús. 

 

Subproductes de vehicles fora d’ús: Les parts o els components provinents 

dels vehicles fora d’ús, reutilitzables com a peces o elements de segona mà, 

quan puguin considerar-se substituts de productes comercials. 
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   5.  DESENVOLUPAMENT 
 
 

5.1 Característiques normatives 
 
Es consideren residus els diferents tipus de vehicles, estris o màquines fora d’ús 

que es produeixen a la Unitat, així com els que s’obtenen per acció del 

manteniment , la sinistralitat i que no puguin reutilitzar-se. 

 

Segons normativa(Decret 217/1999 de 27 de juliol, sobre gestió dels vehícles 

fora d’ús), article 5:  

 5.1. El posseïdor o titular d’un vehicle fora d’ús ha de lliurar-lo a un gestor  

                 autoritzat. 

5.2. És requisit necessari per sol·licitar la baixa d’un vehicle fora d’ús 

l’acreditació d’haver-lo lliurat a un gestor autoritzat, sens perjudici del 

procediment de baixa establert en el Reglament general de vehicles. 

 

  

 

5.2 Recollida, manipulació i actuació en cas d’emergència   

 

Es farà la recollida selectiva d’acord a com s’indica en el P02. Procediment 

Gestió de Residus especials, considerant en la seva manipulació el respecte a 

les normes de Seguretat i Higiene, així com en casos d’emergència. 

 

 

 

5.3  Emmagatzematge i etiquetatge 
 
En funció de la seva quantitat, els vehicles fora d’ús es mantindran estacionats 

en una cotxera adient, degudament identificats com a residu perillós, i complint 

els següents requisits d’acord a les exigències del Decret 217/1999 de 27 de 

juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús: 
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• La zona d’emmagatzematge previ a la descontaminació dels vehicles fora 

d’ús, ha d’estar pavimentada amb recolida independent d’aigües pluvials 

si no està sota cobert. Aquestes aigües pluvials han de tractar-se 

adequadament abans de desprendre-se’n. 

 

• La zona d’emmagatzematge dels residus potencialment contaminants ha 

d’estar sota cobert. 

 

• Les zones de descontaminació i reciclatge de vehicles fora d’ús han 

d’estar pavimentades, sota cobert i amb recollida  independent d’aigües 

brutes del procés, les quals han de ser tractades previament per 

aconseguir els nivells d’admissibilitat a la llera pública o al clavegueram. 

 

• La zona de descontaminació ha de tenir dipòsits independents i estancs 

per cadascun dels líquids i gasos a retirar dels vehicles fora d’ús, així 

com els contenidors o les instal·lacions adequades per emmagatzemar 

per separat i sense pèrdues o vessaments la resta de residus 

potencialment contaminants que contenen els vehicles fora d’ús. Aquesta 

zona ha de tenir també la maquinària tècnicament i mediambiental 

ajustada per retirar i separar les parts potencialment contaminants dels 

vehicles fora d’ús, complint la normativa sobre Seguretat industrial. 

 

• Les instal·lacions han de disposar de sistemes de protecció contra 

incendis, complir les condicions higienicosanitàries i disposar d’elements 

de neteja i primers auxilis. 

 

Com a residu especial, les operacions de separació, recollida, tansport, 

emmagatzematge i dipòsit, s’han de fer separant-los de la resta de residus 

especials, amb la finalitat d’impedir les barreges que impliquin un augment de la 

perillositat. 

 

Els residus s’han d’identificar respecte de la seva naturalesa, composició, data 

d’emmagatzematge, perillositat i quantitat, amb els següents requisits: 
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• Nom i adreça del titular del residu. 

• Codi del residu: 160104. 

• Data d’emmagatzematge. 

• Denominació del tipus de residu: Residu especial de vehicles fora d’ús. 

• Risc del residu: Conté residus perillosos. 

• Quantitat emmagatzemada. 

 

S’avisarà al gestor homologat, seguint el P02 Procediment Gestió de Residus 

Especials i el P01 Procediment Gestió General de Residus, quan es decideixi 

deixar un vehicle fora d’ús. 

 

 

 

5.4  Transport 
 
Les operacions de recollida i de transport de residus industrials especials es 

regeixen per les normes que s’apliquen als transportistes de residus autoritzats. 

 

 

 

5.5  Baixa d’un vehicle, estri o màquina 
 
La baixa d’un vehicle, estri o màquina, serà decissió del Cap de la Unitat, d’acord 

amb els seus superiors del Servei de Vies Locals i tenint present les necessitats 

de la Unitat. En produir-se la mateixa donarà les instruccions oportunes a 

l’encarregat del manteniment per procedir, també a la baixa del seu corresponent 

dossier-maquina. 

Serà igualment el Cap de la Unitat qui amb coordinació amb el Servei de Vies 

Locals endegui el procés administratiu de baixa i posterior tractament del 

material que s’ha donat de baixa com a residu. 

 

 

 



Pla de Manteniment                                                                                                       Estudi mediambiental 
 
 
 

 145

5.6  Memòria explicativa del procediment 
 

 
Fig.15:  Lliurament d’un vehicle  fora d’ús per el seu tractament. 

 

 

           5.5.1: Opció A: El titular porta el vehicle a una instal·lació de 
recepció: 
 

• La instal·lació de recepció emplena les dades del vehicle, del titular i de la 

instal·lació de recepció en el certificat de destrucció i en el certificat de 

lliurament. 

• La instal·lació de recepció facilita al titular el certificat de lliurament quan 

es fa el traspàs del vehicle. 

• El certificat de destrucció es lliura juntament amb el vehicle al centre 

autoritzat de tractament abans de trenta dies i aquest lliura a la 

instal·lació de recepció una còpia signada pel centre autoritzat de 

tractament. 
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• S’adjunta l’original a la documentació del vehicle per tramitar la baixa a la 

DGT, seguint el procediment establert a l’Ordre INT/249/2004. 

• El centre autoritzat de tractament es queda amb una còpia i cada quinze 

dies envia a l’Agència de Residus de Catalunya una còpia de tots els 

certificats emesos. 

 

 

5.5.2: Opció B: El titular porta el vehicle directament a un centre 
autoritzat de tractament: 
 

• Les dades de la instal·lació de recepció es deixen en blanc. 

• El centre autoritzat de tractament lliura una còpia del certificat de 

destrucció i procedeix pel que resta tal i com s’ha indicat a l’ Opció A. 

 

 

 

5. DOCUMENTACIÓ 
 
Dossier- màquina. 

Certificat de lliurament del vehicle al final de la seva vida útil. 

Certificat de destrucció del vehicle al final de la seva vida útil. 

 

 

 

7.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                   01/12/06                                             Creació 
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CERTIFICAT DE LLIURAMENT                                                              
DEL VEHICLE AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL 

 
 
Còpia Nº 5  

Certificat de lliurament del vehicle al final de la seva vida útil 
Certificado de entrega del vehículo al final de su vida útil 

      
 

1.  Dades del vehicle per descontaminar  Datos del vehículo a descontaminar 
1.1 Marca Marca       1.2 Model Modelo       1.3 Tipus Tipo .... 

1.4 Matrícula 

Matrícula       

1.5 Data de matriculació 

Fecha matriculación        

1.6 País de matriculació 

País de matriculación       

1.7.1  
Gasolina 

1.7.2  
Gas-
oil 1.7.3 

Altres 

1.8 Número d’identificació (Bastidor) 
Número de identificación (Bastidor)        
1.9 Estat del vehicle  
Estado del vehículo  1.9.1 Sencer 

Entero 
1.9.2 Parcialment desmuntat 
Parcialmente desmontado  1.9.3 Sinistrat 

Siniestrado 
1.10 Altres dades d’interès  Otros datos de interés 
      
 

2. Dades del titular del vehicle lliurat Datos del titular del vehículo entregado 
2.1 Nom i cognoms del titular o denominació de la Raó 
Social 
Nombre y apellidos del titular ó denominación de la Razón Social  
      

Declaro que he lliurat el vehicle indicat en aquesta Instal·lació de 
Recepció Declaro que he entregado el vehículo indicado en esta 
Instalación de Recepción  

2.2 CIF / DNI / NIE / Altre 
Otro: 
      

2.3 Nacionalitat 
Nacionalidad       2.9 Nom i cognoms1 Nombre y apellidos: 

      
2.4 Direcció 
Dirección       

2.10 CIF / DNI / NIE / 
Altre Otro:       

2.5 Municipi 
Municipio       

2.6 Codi postal 
Código postal        

2.7 Província 
Provincia       

2.8 País 
País        

2.11 Concepte de 
representació Concepto de 
representación: 
      

 

Signatura del titular  o representant 
Firma del titular o representante 

2.12 Data Fecha:       
 

3. Dades de la instal·lació de recepció de vehicles Datos de la instalación de recepción de 
vehículos   
3.1 Nom o Raó social 
Nombre o Razón social        
3.2 CIF 
CIF        

3.3 Adreça 
Dirección       

3.4 Municipi 
Municipio       

3.5 Codi postal 
Código postal       

3.6 Província 
Provincia       

3.7 País 
País       

Instal·lació de recepció (Segell i signatura) 
Instalación de recepción (sello y firma) 

3.8 Data Fecha:       
 
Exemplars per a: Titular                                                                                                                                                                                                 
ver.1.4 
Ejemplar para: Titular  

 
 

                                                 
1 A complimentar sols en el cas que el titular del vehicle no coincideixi amb la persona que fa el lliurament 
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CERTIFICAT DE DESTRUCCIO                                                               
 DEL VEHICLE AL FINAL DE LA SEVA VIDA ÚTIL 

 
Còpia Nº 1,2,3 i 4.  

Certificat de destrucció del vehicle al final de la seva vida útil 
Certificado de destrucción del vehículo al final de su vida útil 

      
 

1.  Dades del vehicle per descontaminar  Datos del vehículo a descontaminar 
1.1 Marca Marca       1.2 Model Modelo       1.3 Tipus Tipo .... 

1.4 Matrícula 

Matrícula        

1.5 Data de matriculació 

Fecha matriculación        

1.6 País de matriculació 

País de matriculación       

1.7.1  
Gasolina 

1.7.2  
Gas-
oil 1.7.3 

Altres 

1.8 Número d’identificació (Bastidor) 
Número de identificación (Bastidor)        
1.9 Estat del vehicle 
Estado del vehículo  1.9.1 Sencer 

Entero 
1.9.2 Parcialment desmuntat 
Parcialmente desmontado  1.9.3 Sinistrat 

Siniestrado 
1.10 Altres dades d’interès  Otros datos de interés 
      
 

2. Dades del titular del vehicle lliurat Datos del titular del vehículo entregado 
2.1 Nom i cognoms del titular o denominació de la Raó 
Social 
Nombre y apellidos del titular ó denominación de la Razón Social  
      

Declaro que he lliurat el vehicle indicat en aquesta Instal·lació de 
Recepció Declaro que he entregado el vehículo reseñado en esta 
Instalación de Recepción 

2.2 CIF / DNI / NIE / Altre 
Otro: 
      

2.3 Nacionalitat 
Nacionalidad        2.9 Nom i cognoms2 Nombre y apellidos: 

      
2.4 Direcció 
Dirección       

2.10 CIF / DNI / NIE / 
Altre Otro:       

2.5 Municipi 
Municipio       

2.6 Codi postal 
Código postal       

2.7 Província 
Provincia       

2.8 País 
País       

2.11  Concepte de 
representació Concepto de 
representación: 
      

 

Signatura del titular  o representant 
Firma del titular o representante 

2.12 Data Fecha:         
 

3. Dades de la instal·lació de recepció de vehicles Datos de la instalación de recepción de vehículos 
3.1 Nom o Raó social 
Nombre o Razón social        
3.2 CIF 
CIF        

3.3 Adreça 
Dirección       

3.4 Municipi 
Municipio       

3.5 Codi postal 
Código postal       

3.6 Província 
Provincia       

3.7 País 
País       

Instal·lació de recepció (Segell i signatura) 
Instalación de recepción (sello y firma) 

3.8 Data Fecha:         
 

4. Dades del centre autoritzat de tractament de vehicles (A complimentar pel propi centre) 
    Datos del centro autorizado de tratamiento de vehículos (A cumplimentar por el propio centro) 
4.1 Nom o Raó social 
Nombre o razón social        

4.2 CIF 
      

4.3 Codi d’autorització de gestor de residus perillosos 
Código de autorización de gestor de residuos peligrosos  E -      -      

4.4 R.E.I.C. 
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4.5 Direcció centre gestor  
Dirección centro gestor       

4.6 Municipi 
Municipio       

4.7 Codi postal 
Código postal       

4.8 Província 
Provincia       

4.9 Telefon 
Teléfono       

4.10 Fax 
Fax       

4.11 Persona responsable Persona responsable       4.12 E-mail E-mail       

CERTIFICO PER LA PRESENT: haver verificat sobre el mateix vehicle que el seu 
número de sèrie, reproduït en el xassís, així com la seva placa de matrícula, corresponen al 
vehicle lliurat. Procedint a complir amb l’apartat  de l’art. 8.1 del R.D. 1383/2002, 
realitzant les operacions de descontaminació, complint així amb lo establert en l’Annex III 
de manera que s’afavoreixi la reutilización i el reciclat, por aquest ordre. 

 
CERTIFICO POR LA PRESENTE: haber verificado sobre el mismo vehículo que su 
número de serie, reproducido en el chasis, así como su placa de matrícula, corresponden al 
vehículo entregado. Procediendo a cumplir con el apartado del art. 8.1 del R.D. 1383/2002, 
realizando las operaciones de descontaminación, cumpliendo así con lo establecido en el 
Anexo III de manera que se favorezca la reutilización y el reciclado, por este orden. 
DECLARO DECLARO 

La persona que signa es fa responsable 

de l’acceptació del residu descrit per al 

seu tractament apropiat, d’acord amb 

el  Real Decret 1383/2002, de 20 de 

desembre, sobre gestió de vehicles al 

final de la seva vida  útil 

 
La persona que firma se hace 
responsable de la aceptación del 
residuo descrito para su tratamiento 
apropiado, de acuerdo con el Real 
Decreto 1383/2002, de 20 de 
diciembre, sobre gestión de vehiculos 
al final de su vida útil 

 
5.1 

 
5.2 

 
 

 

Que s’adjunta el corresponent document de matriculació 
Que se adjunta el correspondiente documento de matriculación 
La inexistència del document de matriculació 
La inexistencia del documento de matriculación 

      
5.3 Data Fecha 

Gestor (Segell i signatura)
Gestor (Sello y firma) 

Exemplars per a: Agència de Residus de Catalunya / Direcció General de Trànsit / Centre Gestor Autoritzat / Inst. Recepció o Titular /                                                                                                                
ver.1.3 
Ejemplares para: Agència de Residus de Catalunya / Dirección General de Tráfico / Centro Gestor Autorizado / Inst. Recepción o Titular / 
2 A complimentar sols en el cas que el titular del vehicle no coincideixi amb la persona que fa el lliurament  
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Diputació de Barcelona 

 

P-06 
 

Unitat                   
Sector de Conservació 
Vilafranca del Penedès 

 

PROCEDIMENT 
RESIDUS ESPECIALS DE MESCLES  
QUE CONTENEN HIDROCARBURS 

 

 

 

Data: 01-12-06 

 

 
 
 
 
 

1. OBJECTE 
 
Descriure el protocol d’actuació i instruccions a l’hora de gestionar residus 

especials que continguin mescles d’hidrocarburs, produïdes en les barreges 

d’olis, aigua, disolvents, etc., a les diferents tasques que esdevenen normalment 

a la Unitat, com poden ser la neteja de bidons, dipòsits de combustible, 

operacions de neteja en el manteniment, etc. 

 

 

2. REFERÈNCIES 
 
Manual de Gestió Mediambiental. 

Registre de residus CER (Catàleg europeu de residus). 

Legislació ambiental. P01. Procediment Gestió General de Residus. 

 

 

3. RESPONSABILITATS 
 
Les responsabilitats sobre residus, són les que estan explicitades en aquest 

apartat en el P01.  Procediment Gestió General de Residus. 
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4. DEFINICIONS 
 
Residus que contenen hidrocarburs: Aquest residu es classifica i denomina 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER) com a residu especial (ES), amb 

codi 160708. 

 

5. DESENVOLUPAMENT 
 

5.1  Característiques 
 
Es consideren residus de mescles brutes d’olis, aigua i gas-oil, tots aquells 

productes líquids produïts  a les operacions de neteja  i manteniment, així com 

els produïts en vessaments i que no puguin ser  reutilitzables per haver perdut 

les seves característiques d’acord amb el seu ús, així com els sediments 

produïts en la neteja de bidons i dipòsits de combustible. 

 

Els codis que estableix la CER pel seu tractament de valorització, es de : V23 

(recuperació d’hidrocarburs i de disposició de rebuig), T21 (incineració de 

residus no halogenats) i T31 (tractament fisicoquímic i biològic). 

 

 

5.2 Documentació 
 
Com a residu especial (ES), la documentació necessària per a la seva gestió 

interna i externa, es la citada al P01. Procediment Gestió General de Residus. 

 

 

5.3 Recollida, manipulació i actuació en cas d’emergència 
 
Es farà la recollida selectiva d’acord a com s’indica en el P02. Procediment de 

Gestió de Residus Especials, considerant en la seva manipulació el respecte a 

les normes de Seguretat i Higiene que indiquen els Fulls de Seguretat de cada 

producte, així com les actuacions recomanades en cas d’emergència. 
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En el cas que per vessament del producte, i en la posterior recollida s’hagi 

utilitzat  material absorbent, aquest es tractarà amb el mateix criteri, i així se li 

farà saber al gestor homologat. 

 

5.4 Emmagatzematge i etiquetat 
 

En funció de la quantitat, els residus s’envasaran sota cobert amb bidons de 100 

o 200 litres. L’emmagatzematge dels bidons es realitzarà sobre una plataforma, 

en cap cas l’emmagatzematge dels bidons es farà directament sobre el terra. 

 

Existirà una previsió a l’hora d’avisar al gestor homologat, per tal que la zona 

d’emmagatzement no resti mai saturada. 

 

Igual que en  els altres residus especials, les operacions de recollida, separació,  

emmagatzematge, transport i dipòsit dels residus s’efectuarà separant-los uns 

dels altres, amb la finalitat d’impedir les barreges que impliquin un increment de 

la perillositat. 

 

Els bidons portaran adherida una etiqueta, mitjançant la qual siguin perfectament 

identificables vers la seva naturalesa, composició, data d’emmmagatzement, 

perillositat i quantitat: 

• Nom i adreça del titular del residu. 

• Codi del residu: 160708. 

• Data d’emmagatzematge. 

• Denominació del tipus de residu: Residu que conté hidrocarburs. 

• Risc del residu:Inflamable. 

•  Quantitat emmagatzemada. 

 

5.5 Transport 
  
Les operacions de recollida i de transport dels residus industrials es regeixen per 

les normes que s’apliquen als transports, particularment pel que disposen les 

reglamentacions de transport de mercaderies perilloses. Aquestes informacions  

normalment estan recollides en els Fulls de Seguretat del producte. 
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En cas que s’hagin de transportar internament, s’aplicaran les instruccions del 

procediment P04. Procediment de transport intern de residus. 

 

 

 

 6. DOCUMENTS  
 

P02. Gestió de residus especials. 

P04. Gestió del transport de residus intern.  

CER. Catàleg Europeu de residus. 

 

 

 

 7.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                    01/12/06                                            Creació    
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Diputació de Barcelona 

 

P-07 
 
 
 

Unitat                   
Sector de Conservació 
Vilafranca del Penedès 

 

PROCEDIMENT 
RESIDUS ESPECIALS: 

ABSORBENTS I DRAPS BRUTS 
CONTAMINATS PER SUBSTÀNCIES 

PERILLOSES 

 

 

 

 

Data: 01-12-06 

 
 
 
 

1. OBJECTE 
 
Establir els sistemes en que es poden gestionar els residus produïts per 

absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en cap 

altre categoria), draps de neteja i roba protectora contaminada per substàncies 

perilloses, produïts en les diferents activitatas de la Unitat, d’acord amb l’impacte 

mediambiental que podrien representar. 

 

 

2. ABAST 
 

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats en cap 

altre categoria), draps de neteja i roba protectora contaminada per substàncies 

perilloses  produïts a la Unitat. 

 

 

3. REFERÈNCIES 
 
Manual de Gestió Mediambiental. 

Registre de residus CER (Catàleg europeu de residus). 

Legislació ambiental. P01. Procediment Gestió General de Residus. 
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4. RESPONSABILITATS 
 
Les responsabilitats sobre residus són les que estan explicades en aquest 

apartat en el P01.  Procediment Gestió General de Residus. 

 

 

5. DEFINICIONS 
 
Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d’oli no especificats 

en cap altre categoria), draps de neteja i roba protectora contaminada per 

substàncies perilloses: Aquest residu està classificat segons el Catàleg 

Europeu de Residus (CER) com a residu especial (ES), amb el codi 150202. 

 

 

6. DESENVOLUPAMENT 
 

6.1 Característiques 
 
Es consideren absorbents els materials de filtració, draps bruts de neteja i roba 

protectora contaminada per substàncies perilloses, tots aquells que es generen 

per neteges o recollides de vessaments de productes líquids especials produïts 

en les activitats de consum i manteniment dels vehicles, maquinària i 

instal·lacions de la Unitat. 

 

El codi que s’estableix pel seu tractament de disposició al rebuig segons la CER, 

es el T13  (deposició de residus especials), T21 (incineració de residus no 

halogenats), T24 (tractament per evaporació), T31 (tractament fisicoquímic i 

biològic) i T36. 

 

 

6.2 Documentació 
 
Com a residu especial (ES), la documentació necessària per a la seva gestió 

interna i externa, es la citada al P01. Procediment Gestió General de Residus. 
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6.3  Emmagatzematge  
 
En funció de la quantitat, els residus s’envasaran en contenidors adients i sota 

cobert, els quals han d’estar degudament identificats i etiquetats                     

amb els següents  informacions: 

 

• Nom i adreça del titular del residu. 

• Codi del residu: 150202 

• Data d’emmagatzematge. 

• Denominació del tipus de residu: Draps bruts i productes de filtrat. 

• Risc del residu:Inflamable. 

• Quantitat emmagatzemada. 

 

 

 

6.4 Transport 
 
Les operacions de recollida i de transport dels residus industrials es regeixen per 

les normes que s’apliquen als transports, particularment pel que disposen les 

reglamentacions de transport de mercaderies perilloses. Aquestes informacions  

normalment estan recollides en els Fulls de Seguretat del producte. 

 

En cas que s’hagin de transportar internament, s’aplicaran les intruccions del 

procediment P04. Procediment de transport intern de residus. 

 

 

 

 7. DOCUMENTS  
 

P02. Gestió de residus especials. 

P04. Gestió del transport de residus intern.  

CER. Catàleg Europeu de residus. 
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8.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                    01/12/06                                            Creació    
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Diputació de Barcelona 

 

P-08 
 
 

Unitat Sector de 
Conservació Vilafranca 

del Penedès 

 

PROCEDIMENT 
RESIDUS ESPECIALS:                

ENVASOS I EMBALUMS PLÀSTICS     
I METAL·LICS BRUTS 

 

 
 

Data: 01-12-06 

 
 
 
 

1. OBJECTE 
    

Descriure el protocol d’actuació i instruccions a l’hora de gestionar residus 

especials com ho són els envasos i embalums que han contingut productes 

insalubres, tòxics o perillosos que esdevenen necessaris pel normal 

desenvolupament de les diferents tasques que esdevenen normalment a la 

Unitat, d’acord amb l’impacte mediambiental que la seva no gestió podria 

respresentar. 

 

 

2. ABAST 
 

Envasos i embalums de plàstic o metàl·lics que han contingut productes  

insalubres, tòxics o perilosos, generats en les tasques de la  Unitat i que 

s’indiquen en  el P01.  Procediment Gestio general de residus. 

 

 

3. REFERÈNCIES 
 
Manual de Gestió Mediambiental. 

Registre de residus CER (Catàleg europeu de residus). 

Legislació ambiental. P01. Procediment Gestió General de Residus 
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4.  RESPONSABILITATS 
 
Les responsabilitats sobre residus, són les que estan explicades en aquest 

apartat en el P01.  Procediment Gestió General de Residus. 

 

 

5. DEFINICIONS 
 
Envasos i embalums de plàstic o metàl·lics, que han contingut substàncies 

insalubres, tòxiques o perilloses: Aquest residu està classificat segons el 

Catàleg europeu de residus (CER), com a residu especial, amb el codi 150110. 

 

 

6. DESENVOLUPAMENT 
 

6.1 Característiques 
 
Es consideren residus d’envasos i embalums de plàstic o metàl·lics bruts que 

han contingut substàncies insalubres, tòxiques o perilloses, tots aquells produïts 

en les operacions pròpies de les activitats de consum i manteniment de vehícles, 

maquinaria i instal·lacions de les diferents Unitats i Dependències de la Diputació 

de Barcelona. 

 

No tindran aquesta consideració aquells envasos o embalums que es reutilitzin 

internament, o aquells que per contracte amb el subministrador són de doble ús i 

es reserven per retornar-los per la seva posterior reutilització, o que no contenen 

i no han contingut matèries insalubres, tòxiques o perilloses. 

 

El codi que s’estableix per al seu tractament de valorització segons el Catàleg 

europeu de residus (CER): V51 (rcuperació, reutilització i regeneració d’envasos 

i de disposició al rebuig), T13 (Deposició de residus especials) i T21 (incineració 

de residus no halogenats). 
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6.2  Documentació 
 
Com a residu especial (ES), la documentació necessària per a la seva gestió 

interna i externa, es la citada al P01. Procediment Gestió General de Residus. 

 

 

6.3 Emmagatzematge i etiquetat 
 

Com a residu especial, les operacions de separació, recollida, tansport, 

emmagatzematge i dipòsit, s’han de fer separant-los de la resta de residus 

especials, amb la finalitat d’impedir les barreges que impliquin un augment de la 

perillositat. 

 

L’emmagatzematge es farà sota cobert i en funció de la quantitat i dimensions es 

dipositaran en contenidors adients o sobre palets. 

 

Els residus s’han d’identificar respecte de la seva naturalesa, composició, data 

d’emmagatzematge, perillositat i quantitat, amb els següents requisits: 

 

• Nom i adreça del titular del residu. 

• Codi del residu: 150110. 

• Data d’emmagatzematge. 

• Denominació del tipus de residu: Envasos i embalums que han contingut 

substàncies perilloses. 

• Risc del residu: Nociu. 

• Quantitat emmagatzemada 

 

 

6.4  Transport 
  
Les operacions de recollida i de transport dels residus industrials es regeixen per 

les normes que s’apliquen als transports, particularment pel que disposen les 

reglamentacions de transport de mercaderies perilloses. Aquestes informacions  

normalment estan recollides en els Fulls de Seguretat del producte. 
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En cas que s’hagin de transportar internament, s’aplicaran les intruccions del 

procediment P04. Procediment de transport intern de residus. 

 

 

7.  DOCUMENTS  
 

P02. Gestió de residus especials. 

P04. Gestió del transport de residus intern.  

CER. Catàleg Europeu de residus. 

 

 

8.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                    01/12/06                                            Creació    
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Diputació de Barcelona 

 

P-09 
 

Unitat                   
Sector de Conservació 
Vilafranca del Penedès 

 

 

PROCEDIMENT 
GESTIÓ DEL MAGATZEM 

 

 

Data: 01-12-06 

 
 

1. OBJECTE 
 
 L’objectiu d’aquest procediment es descriure el protocol d’actuació i instruccions 

a l’hora de gestionar el magatzem de materials fungibles i recanvis de la Unitat. 

 

 

2. ABAST 
 
Qualsevol clase de residu que es produexi com a conseqüència de la gestió del 

magatzem de materials fungibles i recanvis de la Unitat 

 

 

3. RESPONSABILITATS 
Les responsabilitats sobre residus són les que estan explicitades en aquest 

apartat en el P01.  Procediment Gestió General de Residus. 

 

Responsable Mediambiental de la Unitat: Normalment serà el Cap de la Unitat. 

Aquesta persona serà el responsable final de la gestió del magatzem. Vetllarà  

pel compliment d’aquest procediment, comprovant la correcta ubicació, 

classificació i etiquetatge dels materials i recanvis. Serà l’encarregat d’efectuar 

les corresponents sol·licituts de compres i tindrà accés a l’aplicació manual o 

informàtica del control de l’estocatge. 

 
Encarregat del magatzem: Supervisarà les entrades i sortides del magatzem i 

serà l’encarregat de vetllar per la correcta ubicació de materials i recanvis. 

Etiquetarà i classificarà els materials per grups funcionals i de risc.  Efectuarà les 
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previsions d’aprovisionament i serà l’encarregat d’efectuar el control manual o 

informàtic de la gestió i estocatge. 

 

 

4. DEFINICIONS   
 
Són les mateixes i ja citades al P01 Procediment de Gestió General de Residus. 

 

 

5. DESENVOLUPAMENT 
 

5.1 Entrades de material 
 
Les entrades de material seràn supervisades pel  Cap de la Unitat (responsable 

mediambiental de la mateixa), el qual delegarà a l’encarregat del magatzem per 

que aquest comprovi la idoneitat i correspondència del material entrant, amb la 

petició de compra, igualment efectuarà l’actualització manual o informàtica de 

l’estocatge. 

 

 
.  5.2  Emmagatzematge 
 
Es dissenyarà un sistema d’identificació per zones, de manera que la localització 

de recanvis, fungibles o altres materials sigui ràpida i fàcil. 

 

S’elaborarà un plànol de materials del magatzem en què cada zona estigui 

perfectament  senyalitzada i de fàcil accés amb estanteries, calaixos i etiquetes 

identificadores dels diferents materials.  

 

Els materials lleugers estaran emmagatzemats en estanteries o calaixos, els 

materials voluminosos o de pes en palets i els materials fungibles i líquids en 

dipòsits adients, els materials tòxics o susceptibles d’encendre`s separats i 

protegits d’acord amb la normativa vigent en matèria de Seguretat i prevenció. 
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5.3  Manipulació 
 
 S’utilitzaran els medis adequats per cada material d’acord amb la normativa, per 

tal de garantir en tot moment l’integritat tant dels materials, com la seguretat i 

salut de les persones. 

 

 

5.4  Sortides de material 
 
Per tal de poder efectuar un seguiment adequat s’elaborarà un Butlletí de sortida 

de material en què hi constaran les dades bàsiques per la identificació de com 

s’ha gestionat aquest: 

 

• Nom i cognoms de la persona que demana la sortida. 

• Tipus de material. 

• Objectiu o finalitat. 

• Data i signatura de la persona que demana la sortida. 

 

Posteriorment, l’encarregat del magatzem haurà d’actualitzar l’estocatge, això li 

permetrà elaborar un llistat de previsió d’entrades, per tal que el Cap de la Unitat 

el comprovi i sol·liciti. 

 

 

6.  DOCUMENTS  
 

P01. Gestió  General de Residus .  

CER. Catàleg Europeu de residus. 

Plànol de situació dels materials del magatzem. 

Sol.licitud de compres. 

Llistat d’entrades. 

Normativa. (vegi’s normativa d’emmagatzematge de productes químics a la fi del 

procediment). 
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7.  HISTÒRIC DE MODIFICACIONS 
 
 Versió                                       Data                                           Modificacions                          

 
Primera                                    01/12/06                                            Creació    

   

      

  8.  NORMATIVA 
 

8.1  Emmagatzematge de productes químics 
 

      Reglament 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 B.O.E. Nº 112 

publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: BOE Nº 251 de 

19/10/2001. 
 
 

      Reglamentació relativa e instruccions tècniques complementàries 
 

  ITC-MIE-APQ-001: Almacenamiento  líquidos inflamables y combustibles 

 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 B.O.E. Nº 112 

publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: BOE Nº 251 de 

19/10/2001. 

• Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-001 "Almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles", del Reglamento de Almacenamiento de 

Productos Químicos B.O.E. Nº 120 publicado el 20/5/1982. Corrección de 
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errores: BOE Nº 156 de 1/7/1982 y BOE Nº 311 de 28/12/1982. 

 Derogado parcialmente. 

 

• Orden de 26 de octubre de 1983, por la que se modifica la ITC-MIE-APQ-

001 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos referente 

a líquidos inflamables y combustibles B.O.E. Nº 266 publicado el 

7/11/1983.  Derogado parcialmente. 

 

• Orden de 18 de julio de 1991, por la que se modifica la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-001 referente a almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles B.O.E. Nº 181 publicado el 30/7/1991. 

Corrección de errores: BOE Nº 246 de 14/10/1991  Derogado 
parcialmente. 

 

 

ITC-MIE-APQ-002: Almacenamiento de óxido de etileno 

 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 B.O.E. Nº 112 

publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: BOE Nº 251 de 

19/10/2001. 

 

• Orden de 12 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-002 "Almacenamiento de óxido de 

etileno", del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 

B.O.E. Nº 76 publicado el 30/3/1982. Corrección de errores: BOE Nº 118 

de 18/5/1982  Derogado parcialmente. 
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ITC-MIE-APQ-003: Almacenamiento de Cloro 

 

 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 B.O.E. Nº 112 

publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: BOE Nº 251 de 

19/10/2001. 

 

 

• Orden de 1 de marzo de 1984, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-003 "Almacenamiento de cloro", del 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos B.O.E. Nº 59 

publicado el 9/3/1984. Corrección de errores: BOE Nº 142 de 14/6/1984 

 Derogado parcialmente. 

 

 

ITC-MIE-APQ-004: Almacenamiento de amoniaco anhidro 

 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 B.O.E. Nº 112 

publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: BOE Nº 251 de 

19/10/2001. 

 

• Orden de 29 de junio de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-004 "Almacenamiento de amoníaco 

anhidro", del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos 

B.O.E. Nº 164 publicado el 10/7/1987. Corrección de errores: BOE Nº 247 

de 15/10/1987 y BOE Nº 92 de 16/4/1988.  Derogado parcialmente. 
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ITC-MIE-APQ-005: Almacenamiento de botellas y botellones de gases 

comprimidos, licuados y disueltos a presión 

 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el      

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2,  MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7, B.O.E. N.º 

112, publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: B.O.E. núm. 251 de 

10/10/2001. 

 

•  Orden de 21 de julio de 1992, por la que se aprueba la Instrucción 

Técnica Complementaria MIE-APQ-005 del Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos, referente a almacenamiento de 

botellas y botellones de gases comprimidos, licuados y disueltos a 

presión B.O.E. Nº 195 publicado el 14/8/1992. Corrección de errores: 

BOE Nº 265 de 4/11/1992. Derogado parcialmente. 

 

 

ITC-MIE-APQ-006: Almacenamiento de líquidos corrosivos 

 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 B.O.E. Nº 112 

publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: BOE Nº 251 de 

19/10/2001. 

 

• Real Decreto 1830/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la 

Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006, almacenamiento de 

líquidos corrosivos, del Real Decreto 668/1980 B.O.E. Nº 291 publicado el 

6/12/1995. Corrección de errores: BOE Nº 100 de 25/4/1996.   Derogado 
parcialmente. 
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• Real Decreto 988/1998, de 22 de mayo, por el que se modifica la 

Instrucción técnica complementaria MIE-APQ-006, "Almacenamiento de 

líquidos corrosivos" B.O.E. Nº 132 publicado el 3/6/1998.  Derogado 
parcialmente. 

 

 

ITC-MIE-APQ-007: Almacenamiento de líquidos tóxicos 

 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 B.O.E. Nº 112 

publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: BOE Nº 251 de 

19/10/2001. 
 

 

 

ITC-MIE-APQ-008: Almacenamiento de Fertilizantes a base de Nitrato 

Amónico con alto contenido en Nitrógeno 

 

• Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-

APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7 B.O.E. Nº 112 

publicado el 10/5/2001. Corrección de errores: BOE Nº 251 de 

19/10/2001. 

• REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la 

Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 "Almacenamiento de 

fertilizantes a base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno". 

B.O.E. Nº 256 publicado el 23/10/2004. 




