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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. Identificació de les obres 

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb l’encàrrec de l’Ajuntament de Badia 
del Vallès, per la redacció del projecte de remodelació de les instal·lacions d’enllumenat exterior 
a l’Av. i al carrer Menorca al T.M de Badia del Vallès 

 

Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Gestió de Residus (E.G.R.) de la construcció i demolició 
comprèn el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestió de Residus del 
Contractista i de la seva materialització en obra. 
 
El Pla de Gestió de Residus formarà part de la documentació contractual de l’obra un cop sigui 
aprovada pel Promotor i la Direcció Facultativa. 

El Pla de Gestió de Residus ha d’incorporar: 
- Mesures de minimització i prevenció de residus. 
- Estimació de la generació de residus. 
- Operacions de gestió de residus. 
- Plec de condicions tècniques. 
- Documentació gràfica de les instal·lacions per a la gestió de residus. 
- Documentació addicional referent a: 

o L’acta d’aprovació del Pla de Gestió de Residus de construcció i demolició. 
o Pla de formació d’obra. 
o Documentació de Control d’obra. 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

D’acord amb l’article 2 del R.D. 105/2008, de 1 de febrer, s’estableix la definició de les parts que, 
als efectes d’aquest real decret,intervenen i estan obligats a prendre decisions ajustant-se als 
seus continguts: 

1. Controlar els residus de construcció i demolició en totes les fases de les obres. 
2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestió. 
3. Tenir en compte l'evolució de la tècnica .per tal d’adaptar les activitats de les obres, 

mètodes de treball i de producció a la minoració dels impactes mediambientals als efectes dels 
residus.  

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informació, amb instruccions 
col·lectives als treballadors, respecte a l'organització de la feina, les condicions de treball, i la 
influència dels factors ambientals al treball, tots relacionats amb la fase de producció de residus 
de construcció i demolició. 

2.1.  Productor de residus de construcció i demolició (promotor) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Promotor: 

- La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o 
demolició; en les obres que no sigui necessari llicència urbanística, es considerarà 
productor de residus la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra 
de construcció o demolició. 

- La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altra 
tipologia, que ocasioni  un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

- El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 
construcció o demolició. 

Obligacions i competències del Promotor en matèria de Gestió de Residus de la construcció i 
demolició: 

Complementàriament als requisits exigits per la legislació vigent sobre residus, el promotor 
deurà: 

1. Incloure en el projecte constructiu de l’obra un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició amb el contingut següent, previst a l’article 4 del RD 105/2008 : 

 

o L’estimació de la quantitat, expressada en tones i metres cúbics dels residus de 
construcció que es generaran en l’obra, codificats d’acord a la llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM/304/2002, de 5 de febrer. 

o Les mesures de control de la producció de residus en l’obra objecte del projecte. 

o Les operacions de reutilització, valorització o eliminació a que es destinaran els residus 
que es generin en l’obra. 

o Les mesures per a la separació dels residus en obra, i compliment per part del posseïdor 
dels residus (contractista). 

o Plànols genèrics de les instal·lacions previstes per l’aplec, manipulació, separació i, en el 
seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de 
l’obra. Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les 
característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, amb previ acord de la 
direcció facultativa de l’obra. 

o Les prescripcions que són d’aplicació dintre del Plec de prescripcions tècniques particulars 
del projecte, referents als aplecs, manipulació, separació i/o altres operacions de gestió 
dels residus. 

o Una valoració del cost econòmic de la gestió dels residus de construcció i demolició, que 
formarà part del pressupost del projecte en un capítol independent. 
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o En obres d’enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà fer un inventari dels 
residus perillosos que es generin, i la previsió de la seva retirada selectiva, per tal que no 
es barregin amb els altres de l’obra. 

2 Disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment 
produïts a l’obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una instal·lació de 
eliminació pel seu tractament d’un gestor de residus autoritzat, d’acord als criteris establerts 
en aquest R.D. La documentació corresponent a cada any natural haurà de mantenir-se durant 
els cinc anys següents. 

3  En el cas d’obres sotmeses a llicència urbanística, constituir, quan procedeixi, en termes 
previstos en la legislació de les comunitats autònomes, la fiança o garantia financera 
equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicència en relació amb 
els residus de construcció i demolició de l’obra. 

2.2. Posseïdor de residus de construcció i demolició (contractista) 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, serà considerat Contractista: 

La persona física o jurídica  que tingui al seu poder els residus de la construcció i demolició i que 
no ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la 
persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de 
construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

Obligacions del posseïdor de residus de construcció i demolició 

1 El Contractista deurà presentar al Promotor un Pla de Gestió de Residus de construcció i 
demolició que es vagin a generar en l’obra, amb el contingut previst a l’article 4.1 i l’article 5 
del RD 105/2008.Aquest Pla de Gestió es basarà en les descripcions i contingut de l’Estudi de 
Gestió de Residus del projecte i deurà ser aprovat per la direcció facultativa i acceptat per la 
propietat. 

2 Una vegada acceptat, passarà a formar part dels documents contractuals de l’obra. 

3 En el cas que el posseïdor (Contractista) dels residus de construcció i demolició no els 
gestioni per sí mateix , restarà obligat a entregar-los a un gestor de residus autoritzat amb 
l’aportació de la documentació, certificats acreditatius i obligacions que determina l’article 
5.3 del RD 105/2008. Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i 
per aquest ordre, a operacions de reutilització, de reciclatge o altres formes de valorització. 

4 El posseïdor dels residus estarà obligat, mentre que es troben en el seu poder, a mantenir-
los en condicions adequades d’higiene i seguretat, així com evitar la mescla de fraccions ja 
seleccionades que impedeixin o dificultin la seva posterior valorització o eliminació. 

5 El posseïdor estarà obligat a sufragar els costos de gestió dels residus i a lliurar al productor 
la documentació acreditativa i els certificats que es fa referència a l’art. 5.3 del RD 105/2008, 
així com mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys 
següents. 

2.3. Coordinador de Seguretat i Salut en obra 

El Coordinador de Seguretat i Salut en obra serà als efectes del present Estudi de Gestió de 
Residus, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que 
compti amb titulació acadèmica en Construcció. 

El Coordinador de Seguretat i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

Funcions del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra en matèria de Seguretat i Salut en la 
Gestió de Residus: 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 

Dintre de les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, derivades de l’activitat de la gestió de residus, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament, 
referides a les operacions de reutilització de residus i la seva gestió. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball. 

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construcció i 
demolicions, per garantir que els Contractistes, i si n’hi ha, els Subcontractistes i els treballadors 
autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que 
recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de 
construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, a on es tingui previst les 
separacions de les fraccions dels residus en la pròpia obra, tenint en compte les seves condicions 
d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 



  

  

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 VII 

 Pàg. 4 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a la reducció de residus en l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses (residus 
especials). 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació a monodipósit dels residus i deixalles. 

3. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball 
en la fase de producció i gestió dels residus. 

5. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra i zones de 
classificació i separació dels residus les persones autoritzades.  

A més a més, el Coordinador de Seguretat i Salut tindrà en compte els continguts de la Memòria 
de  l’Estudi de Seguretat i Salut, concretament els  apartats següents: “19.- Àrees Auxiliars, 19.1 
Zones d’apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/o substàncies 
perilloses”, “21.1. Manipulació”, “21.2. Delimitació/condicionament de zones d’apilament”. 

2.4. Director d'Obra 

Als efectes del present Estudi de Gestió de Residus, es considera Director d’Obra: 

Al tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions 
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat.  

Funcions del Director d’Obra en matèria de Gestió de Residus: 

1. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Gestió de Residus del contractista. 

2. Aprovar i signar el Pla de Gestió de Residus (P.G.R.) que desenvoluparà l’Estudi de Gestió 
de Residus del Projecte. El Contractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització en el Pla de Gestió de Residus i presentar-los a l’aprovació 
del Director de les obres. 

3. Verificar la influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs de 
demolicions i moviment de terres, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Gestió de Residus. 

4. Exigir al Contractista que disposi i acrediti que els residus de construcció i demolició 
realment produïts en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o entregats a una 
instal·lació de valorització o d’eliminació pel seu tractament per un gestor de residus autoritzat, 
per tal de incloure-les en la documentació de final d’obra. 

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovació de totes les fitxes de seguiment de la gestió 
de residus que siguin preceptius. 

6. Elaborar i subscriure la Memòria de Gestió de Residus de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb la documentació i certificats que foren perceptius. 

3. REQUISITS LEGALS  

Per a la realització del  Pla de Gestió de Residus (P.G.R.), el Contractista tindrà en compte la 
legislació i normativa existent i vigent.  

A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de requisits legals aplicables. El 
Contractista, no obstant, afegirà al següent llistat les esmenes de caràcter tècnic particular que 
no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

o ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels 
olis usats. 

o LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 

o DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 

o DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 

o 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. 

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 

o 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. 
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o 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. 

o LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora 
dels residus. 

o LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 

o ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre 
gestión de. aceites usados. 

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

o REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 

o LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminación. de 
residuos mediante depósito en vertedero. 

o ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

o Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. (<<BOE>> 86, d’11-
4-2006). 

o REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 
industrials usados. 

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 

a) Tots aquells continguts que facin  referència a la producció i gestió de residus: 

- DOCUMENT Nº 3-Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte.  

- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de la 
MMAMB”. 

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis públics de Gestió de 
Residus en tot allò que fa referència a la Gestió de Residus. 

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

4.1. Criteris d'aplicació 

Els amidaments i el pressupost referents a l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i 
demolició formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document nº4, en capítol 
independent, tal i com estableix l’art. 4,a) punt 7è del R.D. 105/2008 d’u de febrer. 
 
Els amidaments de l’Estudi de Gestió de Residus s’han determinat a partir de: 

- El capítol d’enderrocs dels amidaments del projecte. 
- El capítol de moviment de terres dels amidaments del projecte. 
- L’estimació dels residus realitzat a l’Estudi de Gestió de Residus. 

Pel que fa al pressupost de l’Estudi de Gestió de Residus, aquest s’ha determinat amb el que 
estableix el capítol de Gestió de Residus del banc de preus de la MMAMB. 

4.2. Definició de les Activitats considerades en l’Estudi de Gestió de Residus 

4.2.1  Classificació de Residus 
 
a) SEPARACIÓ MÍNIMA DE RESIDUS  
 
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat pel 
RD 105/2008:  

 
- Formigó CER 170101 (formigó): >= 80 t  
- Maons, teules, ceràmics CER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t  
- Metall CER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t  
- Fusta CER 170201 (fusta): >= 1 t  
- Vidre CER 170202 (vidre): >= 1 t  
- Plàstic CER 170203 (plàstic) >= 0,5 t  
- Paper i cartró CER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t  

 
En cas de ser tècnicament inviable separar els residus Inerts i No especials en contenidors 
diferents, es podrà fer una separació col·lectiva barrejant ambdós tipus de residus. En aquest cas, 
derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ. 
 
Altrament, la manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 

 
b) RESIDUS ESPECIALS 
 
Els residus especials sempre s'han de separar i dipositar en una zona d'emmagatzematge 
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separada de la resta. El temps d'emmagatzematge no pot superar els 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.  
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes.  
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva.  
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.  
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
 
Cal separar a dins i a fora de l’obra tots els residus Especials, entre els quals estaran: 
 
- Els considerats per l’Estudi de Gestió de Residus. 
- Els que detecti el Contractista al redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin estat 

previstos a l’Estudi de Gestió de Residus. 
- Els que es produeixin en obra a banda dels previstos al Pla de Gestió de Residus. 
 
c) RESIDUS INERTS 
 
Els residus Inerts s’han de separar dintre i fora de l’obra d’acord a: 
 
- Els considerats per l’Estudi de Gestió de Residus. 
- Els que detecti el Contractista al redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin estat 

previstos a l’Estudi de Gestió de Residus. 
- Els que es produeixin en obra a banda dels previstos al Pla de Gestió de Residus. 
 
d) RESIDUS NO ESPECIALS 
 
Els residus No Especials s’han de separar dintre i fora de l’obra d’acord a: 
 
- Els considerats per l’Estudi de Gestió de Residus. 
- Els que detecti el Contractista al redactar el Pla de Gestió de Residus i que no hagin estat 

previstos a l’Estudi de Gestió de Residus. 
- Els que es produeixin en obra a banda dels previstos al Pla de Gestió de Residus. 
 
4.2.2 Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus 
 
Es subministraran els equips d’obra necessaris (contenidors, sacs, compactadores...) per a la 
gestió adequada dels residus, i es disposaran a la zona establerta i indicada en el DOCUMENT Nº2 
PLÀNOLS d’aquest Estudi. 
 

Els contenidors es senyalitzaran segons el tipus de residu que contenen, d’acord amb la separació 
selectiva prevista a l’Estudi de Gestió de residus. 
 
A la següent taula es mostra les diferents etiquetes de senyalització de contenidors segons el 
tipus de residus: 
 

Inerts 

 

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
CODIS CER: 170107, 170504... (codis admesos en els dipòsits de terres i 
runes) 
 

No Especials 
Mesclats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró - guix, etc. 
CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en 
dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No 
Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva 
més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

Fusta (CER 
170201) 

Ferralla (CER 
170407) 

Paper i 
cartró (CER 

150101) 

Plàstic (CER 
170203) 

Cables 
elèctrics 

(CER 
170411) 

 

     
Especials 

 

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol 
identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar 
la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que 
identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 
legislació de residus Especials. 
Símbols de perillositat: 

 T: Tòxic 
T+: Molt Tòxic 

C: Corrosiu 

F: Fàcilment 
Inflamable 

F+: Extremadament 
Inflamable 

E:Explosiu 

    
N: Perillós pel 
medi ambient 

O: Comburent 
Xn: Nociu. 
Xi: Irritant. 
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4.2.3 Disposició de maquinària mòbil.  
 
Es disposarà de la maquinària mòbil necessària (matxucadora, trituradora...) per a reutilitzar una 
certa quantitat de residus petris a la mateixa obra, i es col·locarà a la zona establerta i indicada 
en el DOCUMENT Nº2 PLÀNOLS d’aquest Estudi. 
 
4.2.4 Càrrega i transport de material d’excavació i residus. 
 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials 
del material. 
 
El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar. 
 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi. 
 
4.2.5 Transport de residus. 
 
a) A L’OBRA. 
 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix  entre dos punts de la mateixa obra i lloc 
d’ús, o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi els plànols 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la Direcció de l’Obra. 
 
b) A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS. 
 
A banda del contemplat a l’Estudi de Gestió de Residus, el material de rebuig que la Direcció 
Facultativa no accepti per a reutilitzar en obra s’ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

 
El transportista ha de lliurar un certificat o FULLA DE SEGUIMENT per a cada servei, on s'indiqui 
com a mínim:  

 
- La identificació del productor i posseïdor dels residus. 
- La identificació de l’obra de la qual prové el residu i, en el seu cas, el número de llicència de 
l’obra. 
- La quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació CER. 
- La identificació del gestor autoritzat de les operacions de destí. 

 
4.2.6 Disposició de residus. 
 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc 
adequat, ja sigui dins de l’obra o en una instal·lació legalment autoritzada, pel seu tractament o 
emmagatzematge.  
 

4.3. Unitats i criteris d’amidament 

4.3.1 Càrrega i transport de material d’excavació, residus Inerts o No Especials: 
 

m3 de volum amidat sobre perfil excavat. 
 
4.3.2 Transport de residus Especials: 

 
Unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 
La unitat d'obra inclou tots els requisits legals que exigeixi el gestor corresponent  d’aquests tipus 
de transports. 

 
4.3.3 Classificació de residus: 

 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la Direcció de l’Obra.  
Tots els possibles  canvis de situació i ubicació dels contenidors seran a càrrec del Contractista. 
Altrament, el temps d’espera dels camions pel servei de transport dels residus es considera 
repercutit en el preu del servei de recollida, i sense cap dret a reclamació per part del 
Contractista. 
 
4.3.4 Disposició de material d’excavació, residus Inerts o No Especials: 
 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent; 
inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 
corresponent. 
 
4.3.5 Disposició de residus Especials: 
 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 
 
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu 
al centre corresponent. No inclou l'emissió del certificat per part de l'entitat receptora.  
 
S’abonarà diferent segons el tipus de residu i la unitat de medició vindrà especificada al 
pressupost.  
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4.4. Certificació del pressupost del Pla de gestió de residus  

 
El Pressupost de Gestió de Residus està inclòs en un capítol independent del Pressupost del 

Projecte, i s’abonarà amb certificacions mensuals, d’acord amb les partides, amidaments i 
Quadre de Preus contemplades en el pressupost del Pla de Gestió de Residus que presenti el 
Contractista, que sigui aprovat per la direcció facultativa i acceptat pel promotor. 

En qualsevol cas, el pressupost de gestió de residus s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra. 

 
 

 
Barcelona, maig de 2015 
 
Els autors del projecte 
 
 
 
Carlos VILLASUR MILLÁN   Francesc GERMÀ CARULLA 
Graduat en Enginyeria Mecànica.  Enginyer Tècnic Industrial 
Núm. Col·legiat: 17.447     
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