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1.- DADES GENERALS 

1.1. CONSIDERACIONS PRÈVIES 

L’objecte del present annex comprèn la Declaració d’Impacte Ambiental prèvia, per la qual 
cosa es redacta el present Annex  de la  remodelació de les instal·lacions d’enllumenat 
exterior a l’Av. Eivissa i al carrer Menorca al T.M. de Badia del Vallès. 

1.2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES 

L’actuació proposada al Projecte consisteix, bàsicament, en el següent: 

 Realització de una nova canalització per l’enllumenat públic i per l’enllumenat 
de nadalenc, així com una previsió per futures ampliacions. 

 Instal·lació de nous bàculs i lluminàries amb fonts lluminoses més eficients. 

 Instal·lació d’enllumenat específic de passos de vianants (Av. Eivissa). 

 Col·locació d’escocells (Av. Eivissa) 

 Nou paviment de formigó in situ amb acabat ratllat i color a decidir per la DF. 
(Av. Eivissa) 

 Deprimir els guals del pas de vianants del carrer Menorca a l’arribada a 
l’avinguda de la Costa Blava 

 Eliminar la orella pavimentada en panot guanyant espai per aparcament 

 Adequar el pas de vianants existent en el carrer Mallorca incorporant orelles 
per diferenciar i protegir la zona de pas de vianants 

 Substitució de l’arbrat existent per Sophora japonica “pyramidalis”  (Av. 
Eivissa) 

 Nova xarxa de reg. (Av. Eivissa) 

 Execució de tota l’obra civil i tècnica necessària. 

2.- FACTORS AMBIENTALS DE L’ENTORN 

2.1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

Badia del Vallès està situat entre les ciutats de Sabadell, Barberà del Vallès i Cerdanyola del 
Vallès, en la província de Barcelona.  

2.2. ACTIVITAT ECONÒMICA 

Es tracta d’ una zona residencial e industrial de la conurbació que crea Barcelona. 

2.3. CONSIDERACIONS AMBIENTALS PRÈVIES 

L’àmbit del present Projecte té, actualment, les següents característiques, des del punt de 
vista 
ambiental: 
- Arbrat: no hi ha arbres a la traça. 
- Matèria vegetal ( diferent de l’arbrat ): baladres  
- Espècies animals: no hi ha d’afectades donat que l’àmbit és totalment urbà. 
- Rics d’incendis: no hi ha donat l’absència de massa vegetal. No hi ha a prop de les obres 
cap instal·lació que es pugi catalogar com a perillosa des del punt de vista d’incendis. 
- Cursos d’aigua: el Projecte no planteja modificar cap curs d’aigua donat que la xarxa 
primària de clavegueram ja està feta. 
- Contaminació acústica: la zona de treballs és totalment urbana. Serà un tema a tenir en 
compte. És per això que es consideren unes mesures correctores per tal que els nivells 
sonors durant les obres siguin a nivells acceptables ( utilització de grups electrògens amb 
silenciadors, etc ). 
- Contaminació per pols: per les mateixes raons que al punt anterior es consideren mesures 
correctores per reduir la contaminació per pols ( regs dels terraplens, etc ). 
- El Projecte preveu portar totes les terres a abocador, portant noves de préstec, donat que 
no 
s’han fet assaigs de classificació del terreny ( no previstos a l’abast dels treballs contractats 
). No obstant s’han fet indagacions a obres i projectes del mateix àmbit d’obres i creiem que 
es podria aprofitar gairebé tota la terra. És per això que es recomana a la Direcció d’Obra 
que faci els assaigs oportuns per tal de validar aquesta suposició.  
- Envers els enderrocs creiem que tindran que anar a abocador donat que, en la seva major 
part provenen de demolicions d’elements superficials on la part de terra ( fins ) serà 
important i, per tant, no aptes per fabricar productes amb matxucadora. 
- Tots els materials considerats a Projecte són normalitzats per les diferents normatives, 
minimitzant l’impacte ambiental dels mateixos. 
- S’ha previst, tant a l’Annex V. Estudi de Seguretat i Salut com a l’Annex VII. Estudi de 
Gestió de Residus, la recollida selectiva i el reciclatge dels residus perillosos i inerts ( 
aerosols, pintures, paper, plàstic, etc ). 
- Des del punt de vista visual s’ha intentat minimitzar l’impacte de les obres, adaptant la 
rasant del Projecte al terreny existent, en la mesura del possible. 
- Per tal de reduir l’impacte fora de l’àmbit de les obres s’ha previst un tancament 
perimetral provisional mentre durin les mateixes. 

 

2.4. Llista de consideracions ambientals en projectes d’obra civil i 

d’espais verds 

D/X: Consideració a tenir en compte en el procés de disseny del Projecte (D) o en el procés d’execució 
de l’obra (X). En cas que pugui donar-se en ambdues situacions, en el requadre s’escriurà D/X. 
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Valoració: Cada projectista valorarà entre 0 i 3 la possible rellevància de cada una de les consideracions 
establertes, sent 0 una afecció nul·la i 3 una afecció de rellevància de manera que s’haurà de tenir en 
compte a l’hora de dissenyar o construir. 

S’han establert aspectes, amb una valoració de 3, que són de compliment obligat per la legislació vigent 
o per les bones pràctiques ambientals a les quals s’acull la AMB. com a conseqüència de disposar d’un 
sistema de gestió ambiental segons les normes UNE-EN-ISO 14001:2004. 

Aplica: Sempre que una valoració hagi estat superior a 2, s’haurà de marcar aquest requadre conforme 
es té en compte la consideració ambiental durant el procés de disseny (D) o d’execució de l’obra (X) 
segons s’hagi detectat en el requadre D/X. En el cas de no detectar supòsits amb puntuació 3 
(addicionals als establerts), s’hauran de valorar com a significants el 20% de les valoracions puntuades 
amb 2 punts. 

FLORA I FAUNA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 del 
FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D 0  Sí 

1.2 
Identificació, enumeració i conservació de les comunitats animals 
afectades, protegides i no protegides. 

D 0   

1.3 
Manteniment de la connectivitat entre els hàbitats afectats per la 
infraestructura. Fer que l’obra sigui permeable a la fauna. 

D 0   

1.4 

Ordenació de l’àmbit d’actuació tenint en compte els ecosistemes 
existents (hàbitats, zones de preferència, biodiversitat d’espais, etc.): 
minimització de la destrucció vegetal, les zones pavimentades, les 
afectacions a aigües subterrànies i superficials, revegetació amb 
espècies vegetals autòctones, etc. 

D 0  

 

1.5 
Minimització de l'impacte dels sistemes constructius de les estructures  
i de les activitats i de les instal·lacions associades (lluminàries, 
estacions transformadores, etc.). 

D 0  
 

1.6 
Planificació dels accessos a l’obra reduint la zona a desforestar i les 
molèsties a la fauna. 

X 0   

1.7 Disminució de la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra X 0   

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 0  Sí 

      

 

HIDROLOGIA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 0  Sí 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, 
protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries 
com a conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, 
modificacions de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 0  Sí 

2.3 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials o 
subterranis. S’eviten els canvis en la qualitat, quantitat i drenatge 
de les aigües durant la construcció i durant l’ús (contaminació, 
disminució de cabals, infiltracions, etc.). Avaluació de l’augment 
del risc d’inundació. 

D 0  

 

2.4 
Anàlisi de les possibles fonts de subministrament d’aigua pel reg 
(del freàtic, reutilització d’aigua de pluges, reutilització d’aigua 
depurada provinent d’estacions depuradores de residuals). 

D 0  
 

2.5 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin 
el consum d’aigua. 

D 1   

2.6 
Disseny de zones verdes de manera que es faciliti la retenció 
d’aigües pluvials i la laminació d’aquestes abans d’anar a la xarxa 
de clavegueram. 

D 0  
 

2.7 
Minimització de les àrees a pavimentar amb materials de baix grau 
de permeabilitat per tal de mantenir un sòl permeable. 

D 0   

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix 
la Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

X 3 X Sí 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

X 3  X Sí 

2.10 
Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. 

X 1   

2.11 
Garantir el drenatge de l’aigua tant en fase d’execució de l’obra 
com en fase d’obra acabada. 

D/X 0   
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SÒL I SUBSÒL 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 0  Sí 

3.2 

Preservació de les propietats físiques del sòl: minimització de les 
àrees a pavimentar, eliminació de la traça antiga, prevenció de 
l’erosió, prevenció d’espais verds, etc. Minimització de l’ocupació a 
les zones litorals per a garantir la regeneració de les platges i la 
dinàmica de sedimentació i erosió. 

D 0  

 

3.3 Minimització del canvi en l’orografia del terreny  D 0   

3.4 
Estudi de la qualitat i composició del terreny on es situarà l’obra als 
efectes del seu futur reaprofitament i tractament. 

D/X 0 D/X  

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. 

X 3 X  

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 
demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.7 
Manteniment de la connectivitat dels camins “catalogats” que es 
poden interceptar (senders, vies pecuàries i camins de 
transhumància, carrils bici, vies verdes, etc.). 

D 

 

0 

  

3.8 
Reserva de la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 
vegetal). (1)  (2) 

D/X 0  
 

3.9 
2.4.1. Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els 

sobrants de terra, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 
febrer, de gestió de residus de construcció i demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

3.10 2.4.2. Planificació de les  activitats complementàries en punts on 
l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de terra, accessos, 

D/X 2 D/X  

                                                      
1  Art. 15.1 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de vetllar perquè en la fase de projecte de l’obra es tinguin en 
compte les alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en la fase de construcció i d’explotació, i les que 
afavoreixin el desmantellament ambientalment correcte de l’obra al final de la seva vida útil. 
 
2 Art. 15.2 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar que en les obres públiques es prevegin en la 

fase de projecte les alternatives que contribueixin a l’estalvi en la utilització de recursos naturals, en particular 

mitjançant l’ús en les unitats d’obra d’àrids i altres productes procedents de valorització de residus. 

 

dipòsits de materials. 

3.11 
2.4.3. Minimització de l’erosió i rehabilitació de l’alteració produïda 

per l’obra i les obres complementàries, sobretot en zones 
que s'han desforestat.  

X 0  

 

3.12 

2.4.4. Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus  
(olis, greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com 
estableix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

X 3 X Sí 

3.13 2.4.5. Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb 
la xarxa de clavegueram. 

X 2 X  

3.14 Reutilització i reciclatge de materials a l’obra. 3 D/X    

 

ATMOSFERA 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

4.1 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la zona4.  

D 3 D Sí 

4.2 

Disposició d’elements que generin poca emissió acústica un cop 
l’obra estigui acabada (utilització de paviments sonoreductors, 
instal·lació de passos zebra elevats i sistemes reductors de 
velocitat, tapes de pous de registre col·locades correctament...). 

D/X 0   

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com 
estableix el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica. La maquinària d’obra ha de portar 
l’etiquetatge CE; indicació de nivell de potència acústica garantit i 
anar acompanyada de la declaració CE de conformitat.  

X 3 X Sí 

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar 
les “lluminàries” , tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn; i el Decret 8/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001 5. 

D 3 D Sí 

                                                      
3 Art. 1 R.D. 105/2008: Aquest Reial Decret té per objecte establir el règim jurídic de la producció i la gestió dels residus de 

construcció i de demolició, amb la finalitat de fomentar-ne, per aquest ordre, la prevenció, la reutilització, el reciclatge i 

altres formes de valorització. 
 
4 Per consultar mapa de contaminació acústica contactar amb l’ajuntament del municipi. 
5 Per consultar el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Catalunya: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera/lluminosa/Mapadeprotecci_enverslacontaminaci_lluminosaaCatalunya.jsp
?ComponentID=112365&SourcePageID=23429#1 

http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera/lluminosa/Mapadeprotecci_enverslacontaminaci_lluminosaaCatalunya.jsp?ComponentID=112365&SourcePageID=23429#1
http://mediambient.gencat.cat/cat/el_medi/atmosfera/lluminosa/Mapadeprotecci_enverslacontaminaci_lluminosaaCatalunya.jsp?ComponentID=112365&SourcePageID=23429#1
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4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la 
finalitat de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor 
lluminosa nocturna o contaminació lluminosa, i reduir la llum intrusa 
o molesta. (R.D. 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat 
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a 
EA-07) 

D/X 3 D/X Sí 

4.5 
Controlar les emissions de substàncies tòxiques evaporades en 
emulsions, betums, projeccions de poliuretà, etc. 

X 0   

4.6 

Substituir acabats amb emissions COV. Les pintures, els dissolvents 
i els adhesius emeten compostos orgànics volàtils (COV) que són 
una font de contaminació interior als edificis i perjudicials per a la 
salut.  

D 0   

4.7 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, 
edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

D 0  Sí 

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de 
terres, circulació de maquinària, materials que el vent pot 
arrossegar). 

X 2 X  

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

D/X 0  Sí 

4.10 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en 
compte el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de 
procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la 
petjada d’emissions de CO2 durant aquest. 

D 0   

4.11 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 0  Sí 

 

MATERIALS 

 

Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació 

vigent  

5.1 

Utilització de materials de mínim impacte ambiental, tenint en 
compte el seu cicle de vida (procés de fabricació, el lloc de 
procedència, les possibilitats de reutilització i reciclabilitat) i la 
petjada d’emissions de CO2 durant aquest. 

D 0   

                                                                                                                                                                      

 

5.2 

Disseny pensant en la reutilització i el reciclatge dels materials 
utilitzats a l’obra, quan siguin adequats i no contradiguin la 
normativa tècnica constructiva (aglomerat, terres, etc.). Preveure’n 
l’aprofitament en la desconstrucció.6 

D 0   

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea.7 

D 1   

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar 
materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra 
contemplada pel projecte. 1 

D 1   

5.5 
Utilització de components que incorporin algun material reciclat: 
pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, reutilització de 
runes de la pròpia obra o d’una altra, etc. 2 

D 0   

5.6 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte 
per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, 
CFC,...). 

D 0   

5.7 Ús de materials autòctons de la zona. D 0   

5.8 
Integració de l’obra en l’entorn (impacte visual): tipologies 
estructurals, materials, excavacions i terraplens, reblerts, etc. 

D 0   

5.9 Ús de materials prefabricats. D 1   

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010 

X 0  Sí 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 0  Sí 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 0  Sí 

 

 

                                                      

6 Art. 13.3 R.D. 105/2008: Les administracions públiques han de fomentar la utilització de materials i residus inerts procedents 

d’activitats de construcció o de demolició en la restauració d’espais ambientalment degradats, obres de condicionament o de 
rebliment. 

 
7 Per consultar la relació de productes i serveis amb distintiu anar a la pàgina web següent: 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf 
 
Per consultar la relació de productes i serveis amb etiqueta ecològica de la Unió Europea anar a: 
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf 

 

http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_distintiu.pdf
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/ecoproductes_i_ecoserveis/pdf/encart_etiqueta.pdf
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RESIDUS 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

6.1 
Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser 

reutilitzats.(1) (2) 
D/X 1  

 

6.2 
Reutilització dels materials generats en el fresat dels ferms de 

l’obra. (1) (2) 
D/X 0  

 

6.3 
Reutilització a l’obra, materials/residus provinents d’altres 

activitats (àrids siderúrgics, etc.), d’altres obres. 2 
D/X 0  

 

6.4 
Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no 
especials. 

X 3 X  

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i 
minimitzant els residus generats, quantificant els residus que es 
generaran, les operacions de triatge o recollida selectiva, la 
reutilització en obra, i els gestors que rebran les diferents 
fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 
febrer, de gestió de residus de construcció i de demolició. 

D/X 3 D/X Sí 

6.6 
Reservar la primera capa de sòl superficial, durant l'esbrossada, 
per a la revegetació posterior. (Aprofitament de la capa de terra 

vegetal). (1)  (2) 
D/X 0  

 

6.7 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. 
Utilitzar materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la 
vida de l’obra contemplada pel projecte. 1 

D 1  

 

6.8 
Utilització de components que incorporen algun material 
reciclat: pneumàtics fora d’ús, llots de depuradora, cendres, 
reutilització de runes de la pròpia obra, etc. 2 

D 0  
 

6.9 
Avaluació de la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al 
respecte per reduir-ne l’impacte (betums, emulsions, aerosols, 
fibrociments, CFC's,...). 

D 0  
 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del 
residu que poden admetre i més adequats per a la classificació, 
tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de 
residus de construcció i demolició. 

D 3 D 

Sí 

6.11 Ús de materials prefabricats. D    

6.12 
S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus 
autoritzat per la seva descontaminació o eliminació els aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que 

D/X 3  D/X 
Sí 

poden contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que 
modifica el RD 1378/1999. 8 

 

ENERGIA 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

7.1 
Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús d’energies renovables. 

D 2 D  

7.2 
Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 
minimitzar els consums energètics. 

X 2 X  

 

POBLACIÓ 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

D/X 2   

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, 
paleontològic, històric i cultural i minimització de l’impacte. 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 

D 0   Sí 

8.3 
Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. 

X 2 X  

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. X 2 X  

8.5 

Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques 
aèries i elements físics estàtics existents al llarg del traçat 
(carreteres, edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament 
ITC-BT-06. 

D 0   

Sí 

                                                      

8 Art. 2.b) del R.D. 1378/1999: Aparells que contenen PCB són aquells que contenen o han contingut PCB, tals com 

transformadors elèctrics, resistències, inductors, condensadors elèctrics, arrencadors, equips amb fluids termoconductors, 
equips subterranis de mines amb fluids hidràulics, i recipients que contenen quantitats residuals, sempre que no hagin estat 
descontaminats per sota de 0,005 per 100 en pes de PCB (50 ppm). 
 
Art. Únic. Un del RD 226/2006: Aparells que estan contaminats per PCB són aquells que tot i haver estat fabricats amb fluids 
que originàriament no contenien PCB, al llarg de la seva vida s’han contaminat, en algun dels seus components, amb PCB en 
una concentració igual o superior a 50 ppm. 
 
Aparells que poden contenir PCB són aquells dels quals existeix una raonable sospita que es poden haver contaminat amb 
PCB durant la seva fabricació, ús o manteniment. 



  

                             AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

PROJECTE DE REMODELACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR A L’AV. EIVISSA I AL CARRER MENORCA AL T.M. DE BADIA DEL VALLÈS.  Annex VI 

 Pàg. 7 

8.6 
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, 
rodes de camions,...). 

X 2 X  

8.7 
Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per 
l’obra. 

X 2 X  

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a 
una zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi 
forestal pel Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

D/X 0  

Sí 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica 
que estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar 
seguint les instruccions d’aquesta etiqueta. 

X 0   
Sí 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

D/X 0  
Sí 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, 
tal com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual 
es modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

D/X 0  
Sí 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells 
que contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el 
RD 1378/1999. 

D/X 3 D/X 

Sí 

 

PAISATGE 

 Aspecte D/X Valoració Aplica 

Aspecte de 
compliment 

obligat per la 
legislació vigent  

9.1 Preveure i reduir l’alteració temporal del paisatge. X 0   

 

 

 

 

REFERÈNCIES LEGALS 

- Vector ambiental: flora i fauna 

 
 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’avaluació d’impacte ambiental de projectes. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i de control ambiental de les activitats. 

 Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 
s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 

 Reial Decret 1193/1998, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial Decret 
1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir 
la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora 
silvestres. 

 Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les 
aus silvestres. 

 Zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar. 
 Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de 

març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 
 

- Vector ambiental: hidrologia 

 
 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

d’Aigües. 
 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 
 

- Vectors ambientals: sòl i subsòl i residus 

 
 Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i de demolició. 
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus. 
 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 

d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els contenen 

 

- Vector ambiental: materials 

 
 Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre 

classificació, envasat i etiquetatge de preparats perillosos. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a 
l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, 
de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
substàncies i preparats perillosos. 

 

- Vector ambiental: atmosfera 

-  
 Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten 
els annexos. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn. 

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07 

 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 
 

- Vector ambiental: població 
 

https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=6695
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=1396
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=1396
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=118
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=8797
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=8797
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=209
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=12733
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=12733
https://www.salem.novotec.es/SALEM/legislacion/detalleDisposicion/form_detalleDisposicion.aspx?codley=12733
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 ITC-BT-06: Redes aéreas para distribución en baja tensión. 
 Reial Decret 2163/1994, de 4 de novembre, pel qual s’implanta el sistema harmonitzat 

comunitari d’autorització per comercialitzar i per utilitzar productes fitosanitaris. 
 Ordre PRE/2666/2002, de 25 d’octubre, pel qual es modifica l’annex I del Reial Decret 

1406/1989, de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a 
l’ús de certes substàncies i preparats perillosos. 

 Ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es modifica l’Annex I del RD 1406/1989, 
de 10 de novembre, pel qual s’imposen limitacions a la comercialització i a l’ús de 
substàncies i preparats perillosos. 

 Reial Decret 226/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el R.D. 1378/1999, de 27 
d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i la gestió dels 
policlorobifenils, dels policloroterfenils i dels aparells que els contenen. 

 

2.5. INTEGRACIÓ DE LES CONSIDERACIONS AMBIENTALS 

 

FLORA I FAUNA 

1.1 Identificació, enumeració i conservació de les comunitats vegetals i/o 
animals protegides i els espais d’interès natural (PEIN’s, ZEPA, LIC, 
HIC, xarxa natura 2000, etc.) que puguin afectar-se. (Annex núm.1 del 
FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

No hi ha masses forestals 

1.8 

Identificació de l’existència  de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

No hi ha masses forestals 

      

 

 

 

 

 

 

HIDROLOGIA 

2.1 

Inventari i preservació dels sistemes aquàtics superficials afectats 
protegits i no protegits. (Es mantenen les condicions del flux, cicles 
de sedimentació - erosió, drenatge superficial, cabals ecològics, 
índexs de qualitat) (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

No hi ha sistemes aquàtics superficials 
afectats. 

2.2 

Inventari i protecció dels sistemes aquàtics subterranis afectats, 
protegits i no protegits. Prevenció de fluctuacions extraordinàries 
com a conseqüència de l’execució de l’obra (ruptura d’aqüífers, 
modificacions de flux, variació de la permeabilitat del terreny, etc.). 
(Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i 
situació prèvia i FM 730.02.03). 

No hi ha sistemes aquàtics superficials 
afectats. 

2.5 
Consideració de plantacions amb espècies vegetals que minimitzin 
el consum d’aigua. 

Veure annex III 

2.8 

Es prohibeix l’abocament directe o indirecte d’aigües i de productes 
residuals (formigons, pintures, desencofrants, etc.) susceptibles de 
contaminar el domini públic hidràulic (aigües superficials, 
subterrànies, corrents naturals, llacs, aqüífers..), tal com estableix 
la Llei d’Aigües (Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 2 de juliol) 

Dins l’Annex V Estudi de Seguretat i Salut es 
descriuen les mesures a prendre per tal d’evitar 

abocaments accidentals d’olis, etc. 

2.9 

Es prohibeix l’abocament de residus al domini públic marítim-
terrestre (mar, ribera...), exceptuant quan aquests siguin utilitzables 
com rebliments i estiguin degudament autoritzats, tal com estableix 
la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.  

Dins l’Annex V Estudi de Seguretat i Salut es 
descriuen les mesures a prendre per tal d’evitar 

abocaments accidentals d’olis, etc. 

2.10 
Avaluació i minimització del consum d’aigua de les diferents unitats 
d’obra. 

Les unitats d’obra dissenyades consumeixen el 
mínim d’aigua possible. 

 

SÒL I SUBSÒL 

3.1 
Anàlisi de la possible presència de restes arqueològiques i 
paleontològiques a la zona. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

No hi ha cap resta arqueològica a la zona 

3.5 
Controlar que es segueixen les bones pràctiques ambientals en la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. 

Dins l’Annex V Estudi de Seguretat i Salut 
es descriuen les mesures a prendre per la 
neteja de canaletes de cubes de formigó. 

3.6 

Avaluació de l’activitat de moviment de terres: sobrants i préstecs. 
Suggeriment dels destins de les terres sobrants i els punts d’obtenció 
de préstec tenint en compte la distància a l’obra i contemplant la 
possibilitat d’aprofitar materials d’obres properes, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 
demolició. 

Veure annex VII de Gestió de residus 

3.9 
2.5.1. Comptabilització dels volums excavats per minimitzar els 

sobrants de terra, tal com estableix el R.D. 105/2008, d’u de 
febrer, de gestió de residus de construcció i demolició. 

Veure annex VII de Gestió de residus 

3.10 
2.5.2. Planificació de les  activitats complementàries en punts on 

l’impacte ambiental sigui mínim: aplecs de terra, accessos, 
dipòsits de materials. 

Veure annex VII de Gestió de residus 

3.12 

2.5.3. Es prohibeix l’abandonament, l’abocament i l’eliminació 
incontrolada de residus i tota mescla o dilució de residus  
(olis, greixos, gasoil i altres residus de l’obra), tal com 
estableix la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

Veure annex VII de Gestió de residus 
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3.13 2.5.4. Fer ús de lavabos químics quan no es puguin connectar amb 
la xarxa de clavegueram. 

Veure annex V de Seguretat i salut 

 

ATMOSFERA 

4.1 
Identificació de les fonts de soroll externes durant l’ús, preveient 
mesures per disminuir-les. Mapa de capacitat acústica de la zona.  

Veure annex V de Seguretat i salut 

4.3 

Ús de maquinària i equips de baixa emissió acústica, tal com estableix el 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica. La maquinària d’obra ha de portar l’etiquetatge CE; indicació 
de nivell de potència acústica garantit i anar acompanyada de la 
declaració CE de conformitat.  

Veure annex V de Seguretat i salut 

4.4 

Anàlisi del impacte sobre l’atmosfera: impacte lumínic al dissenyar les 
“lluminàries” , tal i com estableixen la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
nocturn; i el Decret 8/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 
de desenvolupament de la Llei 6/2001. 

Veure annex I de Enllumenat  

4.5 

Establiment de condicions tècniques de disseny, d’execució i de 
manteniment de les instal·lacions d’enllumenat exterior amb la finalitat 
de millorar l’eficiència i l’estalvi energètic, la disminució de les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle, limitar la resplendor lluminosa nocturna o 
contaminació lluminosa, i reduir la llum intrusa o molesta. (R.D. 
1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07) 

Veure annex I de Enllumenat 

4.7 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, edificis, 
arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

No existeixen a l’àmbit d’obra línies 

elèctriques aèries 

4.8 
Disminuir la pols generada per l’obra (enderrocs, moviments de terres, 
circulació de maquinària, materials que el vent pot arrossegar). 

Veure annex V de Seguretat i salut 

4.9 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una zona 
forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel Decret 
64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: Antecedents, 
àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

No hi ha masses forestals 

4.11 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint les 
instruccions d’aquesta etiqueta. 

No s’utilitzaran productes fitosanitaris 

MATERIALS 

5.3 
Ús de materials que disposin de distintiu de garantia de qualitat 
ambiental o etiqueta ecològica de la Unió Europea. 

El materials utilitzats al projecte han de disposar 

de l’etiqueta d’homologació europea. 

5.4 

Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el 
manteniment i desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar 
materials de llarga durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra 
contemplada pel projecte. 1 

El materials utilitzats al projecte han de disposar 

de l’etiqueta d’homologació europea. 

5.9 Ús de materials prefabricats. El paviments són prefabricats 

5.10 

Els productes utilitzats en obra classificats com a perillosos han 
d’anar acompanyats de la fitxa de seguretat corresponent, de la 
informació suficient per tal de poder prendre les mesures adients de 
seguretat per a la protecció de la salut i del medi ambient tal com 
estableix l’art. 13 del RD 255/2003 modificat pel RD 717/2010 

No s’utilitzaran matèries perilloses en la obra 

5.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

No hi ha fusta en la obra 

5.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

No hi ha productes de fibra d’amiant 

 

RESIDUS 

6.1 Matxuqueig dels materials petris de l’obra per a ser reutilitzats.  Veure annex VII de Gestió de residus 

6.4 Segregació i gestió dels residus de l’obra: inerts, especials i no especials. Veure annex VII de Gestió de residus 

6.5 

Estudi i pla de gestió de residus d’execució, avaluant i minimitzant els 
residus generats, quantificant els residus que es generaran, les operacions 
de triatge o recollida selectiva, la reutilització en obra, i els gestors que 
rebran les diferents fraccions singulars, tal com estableix el R.D. 105/2008, 
d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i de demolició. 

Veure annex VII de Gestió de residus 

6.7 
Ús de solucions constructives que redueixin o facilitin el manteniment i 
desmantellament al final de la seva vida útil. Utilitzar materials de llarga 
durabilitat, i en coherència amb la vida de l’obra contemplada pel projecte. 

D’aplicació a tots els elements del 

projecte 

6.10 

Definició dels tipus de contenidors necessaris en funció del residu que 
poden admetre i més adequats per a la classificació, tal com estableix el 
R.D. 105/2008, d’u de febrer, de gestió de residus de construcció i 
demolició. 

Veure annex VII de Gestió de residus 

6.12 

S’ha inventariat i considerat l’entrega a un gestor de residus autoritzat per 
la seva descontaminació o eliminació els aparells que contenen PCB, que 
estan contaminats per PCB o que poden contenir PCB, tal com estableix el 
RD 226/2006 que modifica el RD 1378/1999. 9 

Veure annex VII de Gestió de residus 

ENERGIA 

7.1 
Minimització del consum energètic, utilitzant materials de baix 
consum i promovent l’ús d’energies renovables. 

Veure annex I de Enllumenat 

7.2 
Seguiment, programació i avaluació de les tasques per tal de 
minimitzar els consums energètics. 

Veure annex I de Enllumenat 
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POBLACIÓ 

8.1 
Identificació i minimització de les possibles fonts d’alteració del 
benestar de la població (pols, sorolls, vibracions, impacte visual, 
mobilitat, nuclis aïllats, expropiacions, etc.). 

Veure annex V de Seguretat i salut 

8.2 

Identificació i protecció dels punts d’interès geològic, paleontològic, 
històric i cultural i minimització de l’impacte. (Annex núm.1 del FM 
730.02.04: Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 
730.02.03). 

No hi ha punts d’interès.  

8.3 
Es mantenen canals de comunicació amb la població propera a 
l'obra. 

A controlar per la DF 

8.4 No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. A controlar per la DF 

8.5 
Salvaguardar les distàncies mínimes entre línies elèctriques aèries i 
elements físics estàtics existents al llarg del traçat (carreteres, 
edificis, arbres, etc.), tal com estableix el Reglament ITC-BT-06. 

No existeixen a l’àmbit d’obra línies elèctriques 

aèries 

8.6 
Tenir cura de no embrutar l'entorn de l'obra (residus, sobrants, rodes 
de camions,...). 

Veure annex V de Seguretat i salut 

8.7 Disminuir la presència antròpica fora de la zona afectada per l’obra. Veure annex V de Seguretat i salut 

8.8 

Identificació de l’existència de risc d’incendi. Situació propera a una 
zona forestal d’un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal pel 
Decret 64/1995 de 7 de març. (Annex núm.1 del FM 730.02.04: 
Antecedents, àmbit d’actuació i situació prèvia i FM 730.02.03). 

No hi ha masses forestals 

8.9 
Els productes fitosanitaris han de portar una etiqueta que indica que 
estan autoritzats conforme el RD 2163/1994 i s’han d’utilitzar seguint 
les instruccions d’aquesta etiqueta. 

No s’utilitzaran productes fitosanitaris 

8.10 
Es prohibeix l’ús de fusta amb creosota, a excepció dels usos 
industrials a ferrocarrils i transport d’energia elèctrica i 
telecomunicacions, tal com estableix l’ordre PRE/2666/2002. 

No hi ha fusta en la obra 

8.11 
Es prohibeix l’ús de fibres d’amiant i productes que les contenen, tal 
com estableix l’ordre de 7 de desembre de 2001, per la qual es 
modifica l’Annex I del RD 1406/1989. 

No hi ha productes de fibra d’amiant 

8.12 

S’ha inventariat i considerat el lliurament a un gestor de residus 
autoritzat per a la descontaminació o l’eliminació dels aparells que 
contenen PCB, que estan contaminats per PCB o que poden 
contenir PCB, tal com estableix el RD 226/2006 que modifica el RD 
1378/1999. 

Veure annex VII de Gestió de residus 
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