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OBRA

01

36701_ESIS

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1

PRESSUPOST

Pàg.:

2

tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 14)

1 H1411111

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,13

8,000

41,04

2 H142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 2)

10,00

1,000

10,00

3 HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 15)

63,75

2,000

127,50

4 HQU22301

u

Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)

59,05

6,000

354,30

3 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)

19,77

2,000

39,54

5 HQU25701

u

Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

23,66

2,000

47,32

4 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 4)

1,46

2,000

2,92

6 HQU27902

u

29,73

1,000

29,73

5 H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 5)

0,00

2,000

0,00

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

7 HQU2AF02

u

1,000

98,88

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 6)

2,73

12,000

32,76

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

98,88

6 H145E003

8 HQU2D102

u

1,000

55,25

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 7)

14,47

2,000

28,94

Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 20)

55,25

7 H1474600
8 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 8)

51,87

1,000

51,87

9 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 21)

90,44

1,000

90,44

10 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

54,00

1,000

54,00

11 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

2,03

1,000

2,03

9 H147D405

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 9)

549,78

1,000

549,78

10 H147K602

u

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 10)

31,10

1,000

31,10

11 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 11)

23,23

2,000

46,46

12 H147M007

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 12)

0,00

1,000

0,00

TOTAL

CAPÍTOL

01.01

TOTAL

CAPÍTOL

01.02

1.061,95

834,41

OBRA

01

36701_ESIS

CAPÍTOL

02

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1B150

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 13)

60,00

1,000

60,00

2 HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per

71,25

2,000

142,50

euros

euros
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La decisió final sobre l’escenari de gestió correspondrà al generador dels residus, el
promotor, el qual, a més dels aspectes ambientals valorarà d’altres com els
econòmics, els tècnics i els de seguretat i salut. Així doncs, l’Estudi de Gestió de
Residus pretén donar una resposta real a la problemàtica de la gestió dels residus,
analitzant en tot moment aquests temes..
2

OBJECTE

L’objectiu del present Estudi de Gestió de Residus és identificar totes aquelles accions
de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació
de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva
producció.
3
1

MARC LEGISLATIU

La normativa que regula la gestió de residus de la construcció i demolició a Catalunya,

INTRODUCCIÓ

d’acord amb els diferents nivells administratius, és:

Durant la redacció del Projecte Executiu de les obres de millora de serveis bàsics

Àmbit Comunitari

de la urbanització del Carrer Riupedrós i posada en valor de l’atractiu turístic de

•

Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus.

Vilaller, s’han tingut en compte els dissenys i els procediments constructius que

•

Directiva 2006/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2006,

originen la menor quantitat de residus possible.

relativa als residus.

El present document recull l’Estudi de Gestió de Residus realitzat per al present

•

projecte, que defineix la metodologia a seguir per tal de racionalitzar i optimitzar el
tractament i la valorització dels residus que es puguin generar durant l’execució de les

Directiva 2008/01/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener,
relativa a la prevenció i el control integrats de la contaminació.

•

obres amb criteris mediambientals.

Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre
de 2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives.

En aquest sentit, el projecte contempla el reciclatge i reutilització al màxim dels residus

•

Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió

generats amb l’execució de les obres. Donat els volums que es disposa en projecte,

94/3/CE per la qual s’estableix la llista de residus i Decisió 2001/118/CE, de 16

tant els residus de demolicions, com les terres no aptes per a terraplens estructurals,

de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es

tenint en compte les operacions prèvies necessàries de tractament que així ho

refereix a la llista de residus.

permeti, i quan sigui possible, seran reutilitzades dins l’àmbit.

•

Decisió 2003/33/CE, de 19 de setembre de 2002, per la qual s’estableixen els

L’estudi es fonamenta en l’aplicació del principi de jerarquització de la gestió dels

criteris i procediments d’admissió de residus en abocadors d’acord amb l’article

residus: Reduir (minimitzar), Reutilitzar, Reciclar, Aprofitament Energètic i Abocar.

16 i l’annex II de la Directiva 1999/31/CE.

Un altre aspecte important de l’estudi és la Prevenció i la Planificació. És necessari
que aquest es realitzi a l’etapa de projecte i sigui revisat i/o modificat per l’empresa
constructora.
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•

Àmbit Estatal
•

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de
Catalunya, modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril.

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003 de 30 de
•

desembre de 2003, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en

•

Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.

dipòsits controlats (actualment en procés de revisió), modificat l’annex 1 pel

•

Real Decreto 1481/2001, de 27 de septiembre, por el que se regula la

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener,

eliminación de residuos mediante depósito.

pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

•

•

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de

procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats.

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
•

integrado de la contaminación.
•

•

•

ambiental i normativa que la desenvolupa, entre la qual destaquen: Llei 1/1999,

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y

de 30 de març, Decret 136/1999, de 18 de maig, Llei 13/2001, de 13 de juliol,

gestión de los residuos de construcción y demolición.

Decret 143/2003, de 10 de juny, Llei 4/2004, d’1 de juliol i Decret 50/2005, de

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las

29 de març.
•

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.

de exposición al amianto.

•

Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració

de mayo de 1995).

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo
•

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.

Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control
de vertidos (BOE núm. 95, de 21 de abril de 1995; rectif. BOE núm. 114, de 13

•

Decret 69/2009, de 28 d’abril, mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento

•

Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública.

para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos

•

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de

Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1998, de 20 de

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, modificada per

julio.

la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones

administratives.

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
•

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio

•

METODOLOGIA

Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que

Per poder aconseguir els objectius esmentats, l’Estudi de Gestió de Residus es

se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015.

desenvolupa en cinc fases principals.
Si s’observa la jerarquia que proposa la Comunitat Europea sobre les accions que

Àmbit Autonòmic
•

4

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

s’han de dur a terme en la gestió dels residus, comprovarem que les prioritats

reguladora del residus.

principals són la prevenció i la minimització. D’aquesta forma s’aconseguiran, a més,

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de

altres millores mediambientals com la reducció del transport dels sobrants a l’abocador

residus de Catalunya.

o a la central recicladora, amb la conseqüent disminució de la contaminació
atmosfèrica i del consum d’energia fòssil.
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Per minimització, entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i
tecnològiques necessàries per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus,
mitjançant la seva reducció i reutilització en origen. Així doncs, és imprescindible que
la primera acció associada a la gestió dels residus sigui intentar reduir-ne el volum en
l’emplaçament on han estat generats.
Un cop conegudes les diferents possibilitats de reduir la quantitat de residus que
sortiran del propi emplaçament serà necessari conèixer la quantitat i la tipologia de
materials sobrants que es generaran. Aquí, a causa de la impossibilitat de realitzar un
mesurament acurat d’algunes partides d’obra, s’utilitzaran uns valors de referència
realitzats per l’ITeC, introduint certes modificacions ja que el sistema constructiu
d’alguns elements s’allunya de la solució convencional.
És molt important identificar els materials tòxics o potencialment perillosos perquè
puguin ser separats de la resta i rebre un tractament específic.
Finalitzada aquesta fase, cal compilar la documentació sobre els gestors i
valoritzadors de residus que operen en les proximitats de l’obra. És necessari conèixer

Figura 1 Esquema de desenvolupament de Gestió de Residus (Font: ITeC).

les característiques (condicions d’admissió, distància, taxes, etc.) dels abocadors, dels
recicladors, dels punts verds, dels centres de classificació, etc., per tal de poder definir
un escenari extern de gestió.

5

MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

A partir de l’encreuament de la informació sobre la quantitat i la tipologia dels residus
amb la procedent d’haver analitzat les possibilitats de valorització externa, es podran
definir els diversos escenaris de gestió possibles i així determinar en cada moment de
l’obra els elements de gestió interna amb què cal comptar (quantitat i característiques

és pensar en les possibilitats de minimització, bàsicament per dos motius: perquè és
la millor opció des del punt de vista mediambiental i perquè influirà en les
característiques i la quantitat de residus que es generaran i, per tant, en el sistema de

dels contenidors, dipòsits per a fluids contaminants, etc.).
Finalment, s’haurà d’escollir l’escenari més convenient pel promotor de l’obra i valorar

gestió.
Les decisions s’han de prendre en la fase de projecte (coordinació dimensional,

el pressupost que implica.
A la figura que s’adjunta a continuació es pot observar un esquema que descriu els
passos que cal seguir en el desenvolupament d’aquest Estudi.

La primera acció que s’ha d’emprendre a l’hora de fer un Estudi de Gestió de Residus

prefabricació, etc.) i a l’obra (política de compres optimitzada, emmagatzematge de
materials, etc.). És important, malgrat tot, que hi hagi la màxima previsió possible i que
totes les accions constin en el projecte i en l’Estudi de Gestió.
Per minimització entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i
tecnològiques necessàries per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus,
mitjançant la seva reducció i reutilització a origen. Així doncs, és imprescindible que
la primera acció associada a la gestió dels residus sigui intentar reduir-ne el volum en
l’emplaçament on han estat generats.
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•

En aquest projecte les principals accions per minimitzar els residus són:
•

Utilització d’elements prefabricats i industrialitzats.

Durant l’execució de les obres es disposaran diferents punts verds de recollida

Amb l’objectiu de reduir els residus que es puguin generar durant les obres,

de residus, de manera que es puguin classificar els esprais, les fustes, etc.

s’ha decidit emprar elements prefabricats per a la construcció de pous i

utilitzats durant el procés constructiu. Això permetrà tenir un control sobre

arquetes de registre. Cal tenir en compte que aquesta tipologia d’elements es

aquells elements potencialment contaminables, com són els esprais que

munten a l’obra sense originar pràcticament residus, donat que pràcticament

utilitzen els topògrafs per marcar el terreny, per exemple.
•

no requereixen cap transformació.
•

Limitar i controlar la utilització de materials potencialment tòxics.

Planificació de les obres per a originar “residu nul”.

En el disseny del projecte s’ha intentat minimitzar l’ús de materials

Es tracta que la pròpia obra sigui el lloc de digestió de tots els residus que

potencialment tòxics, tals com els fluidificants, els líquids de cura dels formigons

origina. Per exemple, en la construcció de rebliments de ferms, sub-bases de

o les pintures. En els casos on ha estat possible s’han emprat materials

paviments, formació de formigons de baixa resistència, etc., es proposa

alternatius que tinguessin un menor impacte ambiental.

incorporar àrids procedents del reciclatge mitjançant la trituració dels residus

•

Disposició de diferents punts verds de recollida de residus.

•

Gestió dels residus sòlids urbans.

de naturalesa pètria, que normalment arriben a un 85% dels residus que

Pel que fa a la resta de residus generats durant les obres, també es tindrà en

s’originen a l’obra.

compte els residus assimilables a urbans, generats pel personal de l’obra i

Organització de les operacions de demolició i enderrocs a fi de reduir el

d’oficines. Aquests residus seran gestionats juntament amb els residus sòlids

residus que es puguin generar.

urbans, els quals estan formats, fonamentalment, per restes orgàniques

Per tal d’optimitzar la gestió de residus s’organitzaran les operacions de

procedents de l’alimentació, paper, cartró, plàstics, tèxtils, fusta, goma, etc.

demolició i enderrocs a fi de minimitzar la quantitat de residus que hagin d’anar
a abocador. En aquest sentit, s’aplicarà la idea de deconstrucció en aquelles

Com a seguiment intern de les accions de minimització i prevenció previstes en fase

edificacions que existeixin dins l’àmbit del projecte.

de projecte s’ha emprat la fitxa model que s’adjunta a continuació, la qual s’ha extret

Per altra banda, tots els elements urbans (bancs, papereres, punts de llum, etc.)

de la web www.itec.cat.

que existeixin dins l’àmbit es desinstal·laran i es traslladaran a un dipòsit
municipal, a fi de promoure la seva reutilització.
Els residus resultants del fresat de vials existents es reciclaran com a granulat,
promovent la seva utilització en les capes granulars dels ferms i paviments,
sempre que sigui possible.
El resultant de la demolició de murs i voreres, serà igualment reciclat per a subbases de paviments.
•

Reutilització de part de les terres provinent d’excavació.
Aquelles terres procedents de l’excavació que presentin les característiques
adequades per a la seva utilització com a reblert de rases, sub-bases, etc., es
reutilitzaran dins de l’obra. Tanmateix, les terres que no siguin aprofitables es
portaran a un abocador controlat.
Annex 04: Estudi Gestió de Residus. Memòria
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Fase 1. Segregació en Origen
Es realitzarà una correcta gestió dels residus assimilables a urbans en origen per tal
d’optimitzar el seu transport, tractament i valorització. Aquesta segregació en origen
es realitzarà segons la següent classificació:
•

Residus sòlids urbans (rebuig)

•

Plàstics i envasos

•

Paper i cartró

S’habilitaran contenidor per cada una de les tipologies de residus a segregar, els quals
s’ubicaran a la zona d’oficines.
Pel que fa als residus de la construcció, procedents de les obres pròpies de la
urbanització, aquests s’aplegaran i segregaran en els punts verds, que estaran
distribuïts al llarg de tota l’obra. La segregació dels mateixos es realitzarà segons la
classificació que s’indica a continuació:
•

Metalls

•

Fusta

•

Paper i Cartró

•

Banals

•

Tòxics

Fase 2. Transport de Residus
El transport dels residus generats durant les obres que s’hagin de transportar a
instal·lacions o destinacions externes, ja siguin assimilables a urbans o residus propis
de construcció, es realitzarà mitjançant transportistes autoritzats, degudament inscrits
al Registres de Transportistes de Residus de Catalunya.
Aquest transport anirà a càrrec de la constructora.
Fase 3. Gestió de Residus
Figura 2 Model de fitxa per assenyalar les accions de minimització i prevenció des

Els residus especials seran gestionats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus
de Catalunya (ARC), que els tractaran o transportaran a dipòsit controlat.

de la fase del projecte (Font: ITeC).

Pel que fa als residus no especials que no seran reutilitzats dins l’obra, aquests seran
transportats a dipòsit controlat.
En la gestió dels residus que es puguin generar a l’obra es preveuen tres fases, les

A l’apartat de valoritzadors i escenaris de gestió s’inclou un llistat dels possibles

quals s’indiquen a continuació.

abocadors on dipositar els residus no valoritzables.
La gestió dels residus anirà a càrrec de la constructora

Annex 04: Estudi Gestió de Residus. Memòria
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la Comissió, de 3 de maig, modificada per les decisions de la Comissió Decisió 2001-

CODI
17 04 06
17 04 07
17 04 09
17 04 10
17 04 11

118, de 16 de gener, i Decisió 2001-119, de 22 de gener, i per la Decisió del Consell

17 05

Decisió 573-2001, de 23 de juliol.

17 05 03
17 05 04
17 05 05
17 05 06
17 06
17 06 05
17 09
17 09 01
17 09 02

6

IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS

La identificació dels residus que es puguin generar durant les obres s’ha realitzat en
base al Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE de

Els residus generats durant l’obra corresponen als residus amb codi 17, Residus de
construcció i demolició, i es defineixen com qualsevol substancia o objecte que,
complint la definició de “Residu” es generi en una obra de construcció o demolició.
També són d’aplicació els residus corresponents al codi 20, Residus Municipals
(Residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços, indústries
i institucions), incloses les fraccions recollides de manera selectiva.

17 09 03
CODI
17
17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06
17 01 07
17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03
17 03 01
17 03 02
17 03 03
17 04
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05

TIPUS DE RESIDU
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA TERRA
EXCAVADA EN ZONES CONTAMINADES)
Formigó, maons, teules i materials ceràmics
Formigó
Maons
Teules i materials ceràmics
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics
que contenen substàncies perilloses.
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents a les
especificades al codi 17 01 06
Fusta, vidre i plàstic
Fusta
Vidre
Plàstic
Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per
aquestes
Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes quitranats
Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla
Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01
Quitrà d'hulla i productes quitranats
Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze, llautó
Alumini
Plom
Zinc
Ferro i acer

17 09 04
20

20 01
20 01 01
20 01 02
20 01 10
20 01 11
20 01 13
20 01 14
20 01 15
20 01 17
20 01 19
20 01 21
20 01 23
20 01 25
20 01 26
20 01 27
20 01 28
20 01 29
20 01 30
20 01 33
20 01 34

Annex 04: Estudi Gestió de Residus. Memòria

TIPUS DE RESIDU
Estany
Metalls barrejats
Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses
Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla y altres substàncies perilloses
Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10
Terra (inclosa l'excavada en zones contaminades), pedres i fangs de
drenatge
Terra i pedres que contenen substàncies perilloses
Terra i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03
Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses
Fangs de drenatge diferents dels especificats al codi 17 05 05
Materials d'aïllament i materials de construcció que contenen amiant
Materials de construcció que contenen amiant
Altres residus de construcció i demolició
Residus de construcció i demolició que contenen mercuri
Residus de construcció i demolició que contenen PCB
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que
contenen substàncies perilloses
Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats als codis 17
09 01, 17 09 02 i 17 09 03.
RESIDUS MUNICIPALS (RESIDUS DOMÈSTICS I RRESIDUS ASSIMILABLES
PROCEDENTS DELS COMERÇOS, INDÚSTRIES I INSTITUCIONS), INCLOSES
LES FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA
Fraccions recollides selectivament (excepte les especificades en el
subcapítol 15 01)
Paper i cartró
Vidre
Roba
Teixits
Dissolvents
Àcids
Àlcalis
Productes fotoquímics
Plaguicídes
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
Equips rebutjats que content clorofluorocarburs
Olis i greixos comestibles
Olis i greixos diferents dels especificats al codi 20 01 25
Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses
Pintures, tintes, adhesius i resines diferents de les especificades al codi 20 01 27
Detergents que contenen substàncies perilloses
Detergents diferents als especificats al codi 20 01 29
Bateries i acumuladors especificats als codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i
bateries i acumuladors sense classificar que contenen aquelles bateries
Bateries i acumuladors diferents dels especificats al codi 20 01 33
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CODI
20 01 35

TIPUS DE RESIDU
Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01
21 i 20 01 23, que contenen components perillosos
Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01
21 i 20 01 23
Fusta que conté substàncies perilloses
Fusta diferent a la especificada en el codi 20 01 37
Plàstics
Metalls
Altres fraccions no especificades en cap categoria
Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris)
Residus biodegradables
Terres i pedres
Altres residus no biodegradables
Altres residus municipals
Mescles de residus municipals
Residus voluminosos
Residus municipals no especificats en cap altre categoria

20 01 36
20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 99
20 02
20 02 01
20 02 02
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 07
20 03 99

Taula 1 Tipologia de residus segons el Catàleg Europeu de Residus.
Figura 3 Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació de l’enderroc dels
7

ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
ENDERROC GENERATS A L’OBRA

vials (Font: ITeC).

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i
amb la quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió.
En aquest apartat es quantificaran els residus que es puguin generar durant l’execució
de les obres a partir dels amidaments de projecte i, en aquells casos on no sigui
possible, es realitzarà una estimació prenent com a referència les taules orientatives
de la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc
de l’ITeC.
Els residus es quantificaran per tipologies i fases d’obra, s’estimaran en tones i en
metres cúbics, segons la seva naturalesa, i es codificaran segons el Catàleg Europeu
de Residus (codis CER).
A continuació s’adjunten les dues taules model per a la definició de la tipologia i
estimació dels residus recollides en la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de
Residus de construcció i enderroc de l’ITeC que són d’aplicació per al present projecte.

Figura 4 Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus
d’excavació (Font: ITeC)
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La quantificació dels residus estimada per al present projecte és la següent:

8

OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

En aquest apartat es descriurà tot el ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades
CODI

MATERIAL

TIPOLOGIA

VOLUM

VOLUM

PES

REAL

APARENT

(t)

(m3)

(m3)

Primerament, cal entendre que qualsevol obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de
l’obra i la gestió fora de l’obra. És per aquest motiu que cal fer una reflexió prèvia sobre

Mescles de formigó,
17 01 07

maons, teules i materials
ceràmics, diferents del

a la gestió dels residus que cal preveure des de la fase de projecte.

les diferents possibilitats de gestió internes i externes més adequades per a les obres
Inert

7.10

10.65

17.04

del present projecte.
En aquest sentit, cal determinar els següents punts:

codi 17 01 06
17 02 01 Fusta

No especial

0.20

0.40

0.30

•

Espais disponibles per a realitzar la separació selectiva dels residus de l’obra.

17 02 03 Plàstic

No especial

1.00

2.0

0.10

•

Possibilitats de reutilització i reciclatge in-situ.

No especial

34.40

51.60

82.56

•

Proximitat dels valoritzadors de residus de la construcció i demolició i distància

No especial

2.00

4.00

8.00

17 03 02

Mescles bituminoses
diferents al codi 17 03 01

17 04 05 Ferro i acer
Cables diferents dels
17 04 11 especificats en el codi 17

No especial

0.10

0.40

0.10

•

Costos econòmics associats a cada opció de gestió.

•

Existència de precepte normatius que estableixen exigències de gestió
concretes per a determinats residus (p.e. residus perillosos).

04 10
17 06 05

als dipòsits controlats.

Materials de construcció
que contenen amiant

Per gestionar els residus dins de l’obra és molt important ajustar la compra de
Especial

TOTAL

23.10

46.20

4.62

67.90

115.25

112.72

materials a les necessitats reals de l’obra, doncs qualsevol material que no s’utilitzi
serà susceptible d’arribar a ser un residu innecessari. És doncs en la fase de projecte
on cal ajustar els amidaments dels elements d’obra pressupostats a les necessitats

Taula 2 Tipologia i quantificació dels residus d’enderrocs estimats.

reals, intentant minimitzar l’ús de materials potencialment contaminables.
També caldrà tenir present que, en qualsevol cas, s’ha de considerar sempre
CODI

17 05 04
TOTAL

MATERIAL

Terra i pedres diferents
al codi 17 05 03

VOLUM

VOLUM

PES

REAL

APARENT

(t)

(m3)

(m3)

Inert

446.93

536.32

20,580

Inert

446.93

536.32

20,580

TIPOLOGIA

l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de
construcció i demolició i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge
o a qualsevol altre tipus de valorització.
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les
obres de construcció i demolició estigui formada per la segregació dels Residus
Inerts, dels Residus No Especials i dels Residus Especials (aquests sempre han

Taula 3 Tipologia i quantificació dels residus d’excavació.

d’anar separats de la resta). Aquesta gestió mínima es podrà ampliar en funció de les
opcions de valorització (internes i externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn

D’aquests residus, el preu de la càrrega, transport i cànon d’abocador ja està inclòs

proper d’aquesta. En el primer cas ens referim a la capacitat que pugui tenir l’obra per

en les partides d’excavació, enderroc i demolició del pressupost de l’obra, motiu pel

absorbir part dels residus inerts que generi, i en el segon cas ens referim a la viabilitat

qual no s’inclou un pressupost parcial de la Gestió de Residus.

de comptar amb valoritzadors de residus propers.

Annex 04: Estudi Gestió de Residus. Memòria
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La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició

Amb l’objectiu de planificar la recollida selectiva que s’haurà de dur a terme durant

és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb

l’execució de les obres, a la taula 5 s’indiquen les mesures que caldrà preveure i les

residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb

recomanacions a seguir en la seva implantació.

un residu homogeni que podrà ser transportat directament cap a una central de

Primerament, però, cal tenir en compte que segons el RD 105/2008, d’1 de febrer,

reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques exigides,

caldrà preveure una separació en obra de les següents fraccions quan, de forma

reutilitzat a la mateixa obra on s’ha produït. És per això aquest Estudi de Gestió de

individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació total de l’obra

Residus preveu disposar diferents punts verds de recollida de residus durant

superi les següents quantitats:

l’execució de les obres, de manera que es puguin classificar els diferents materials
emprats en el procés constructiu.

MATERIAL

QUANTITAT (T)

En aquells casos on no sigui viable la classificació selectiva en origen es derivarà els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament
previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per a la seva
valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.
En la figura 5 s’adjunta un esquema amb el model de gestió de residus recollit al

Formigó

80T

Maons, teules, ceràmics

40T

Metall

2T

Fusta

1T

Vidre

1T

Programa de Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya (PROGROC) de

Plàstic

0,5T

l’Agencia de Residus de Catalunya.

Paper i Cartró

0,5T

Taula 4 Fraccions mínimes de separació de residus segons el RD 105/2008.

Tenint en compte els valors indicats a la taula 4 i el volum de residus previst per a les
obres del present projecte, s’ha elaborat el contingut de la taula següent on, entre
d’altres coses, s’indica la quantitat i la tipologia dels contenidors de residus que caldrà
disposar dins l’àmbit de les obres.

TIPUS DE

DESCRIPCIÓ

GESTIÓ
1. Separació

Separació de residus Inerts, Especials i No Especials

selectiva segons
tipologia de
residus

Contenidor per a residus Inerts barrejats.
Inerts

Zona d'aplec per a terres que hagin de ser transportades
a abocador.

Figura 5 Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus
d’excavació (Font: ITeC).
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TIPUS DE

TIPUS DE

DESCRIPCIÓ

GESTIÓ

Es preveu una zona habilitada per als Residus

2. Reciclatge de

Especials (amb el nombre de contenidors que siguin

residus petris

necessaris). Es compliran els següents requisits:

inerts a la pròpia

 No tenir-los emmagatzemats més de sis (6)

obra

que contingui, d'acord amb la separació selectiva prevista.

una zona plana i allunyada del trànsit habitual de

Símbol Residus Inerts: ceràmica, formigó, pedres, etc.

correctament

els

incompatibilitats

segons

els

Símbol Residus Especials

diferents

dels productes Especials tenint en compte les

tipologia de

l'excavació.

 Situar el contenidor de residus especial en

contenidors on s'hagin de dipositar els envasos

símbols

de

Símbol Residus No Especials- Fusta
3. Senyalització
de Contenidors

Símbol Residus No Especials – Paper i Cartró
Símbol Residus No Especials – Vidre

perillositats representats a les etiquetes.
Especials

paviments i murs en l’àmbit del projecte i els materials procedents de

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu

 Senyalitzar

selectiva segons

Es reutilitzaran els materials petris provinents de les demolicions dels

mesos.

maquinària a fi d'evitar abocaments accidentals.

1. Separació

DESCRIPCIÓ

GESTIÓ

 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja,

Símbol Residus No Especials – Metall

la radiació, etc.

Símbol Residus No Especials – Plàstic

 Emmagatzemar els bidons que contenen

residus

Símbol Residus No Especials – Cables Elèctrics

líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en
posició vertical i damunt de cubetes de retenció

Taula 5 Mesures i recomanacions a tenir en compte per a la implantació de la

de líquids per evitar fugues.

recollida selectiva.

 Impermeabilitzar la zona on es situïn els
contenidors de residus especials.
 Contenidor per a residus Inerts barrejats.
 Zona d'apilament per a terres que hagin de ser
transportades a abocador.

OPERACIONS DE VALORITZACIÓ DELS RESIDUS

En aquest apartat s’han analitzat els diferents sistemes que permeten establir les

 Contenidor per al metall.
 Contenidor per a mescles bituminoses.
Contenidor per a la resta de residus especials no

possibilitats de valorització dels residus per tal de determinar les característiques
principals dels diversos gestors autoritzats pròxims a l’obra.
Per seleccionar els possibles valoritzadors autoritzats dels residus produïts s’ha

barrejats.

No especials

9

Contenidor per al metall.

consultat el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, de la Junta de

Contenidor per a mescles bituminoses.

Residus de la Generalitat de Catalunya. Bàsicament s’han cercat les dades següents:

Contenidor per a la resta de residus especials no



Informació general de l’empresa (persona de contacte, direcció, telèfon, etc.).

barrejats.



Característiques del material de recepció i tipus de gestió que es duu a terme.



Distància des de l’obra al punt de deposició sobrant.



Costos de lloguer de contenidors o altres sistemes d’emmagatzematge.

Annex 04: Estudi Gestió de Residus. Memòria
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Costos del transport.



Costos d’acceptació i/o abocament de materials.

TIPUS DE RESIDU

A l’hora de seleccionar els valoritzadors s’ha tingut en compte que el menor cost

Residus Inerts

ambiental (i freqüentment el menor cost econòmic) s’aconsegueix quan:


El gestor o gestors encarregats de valoritzar els residus siguin autoritzats.



La quantitat de residus sigui mínima.



La distància al lloc de deposició sigui mínima i la xarxa viària estigui en òptimes

Residus
Especials

Es preveu dipositar-los en centres de reciclatge i, en el cas de la runa,
en dipòsit controlat.
Aquests materials hauran de ser transportats a centres d tractament
específics on, posteriorment, els valoritzaran.

condicions.


GESTIÓ

Paper i Cartró

Es traslladaran al centre de reciclatge més proper.

Plàstic

Es traslladaran al centre de reciclatge més proper.

Vidre

Es traslladaran al centre de reciclatge més proper.

Els materials contigus en els residus estiguin aïllats i separats els uns dels

Es reciclarà tota la fusta derivada dels processos

altres, atès que així en facilitem el reciclatge o la reutilització (el tipus de gestió
depèn de les possibilitats reals de valorització).


d’execució de l’obra, que serà transportada a un

Fusta

gestor especialitzat en el reaprofitament d’aquest
material.

A cada gestor se li envia estrictament el residu que acceptarà, tenint present
que com més difícil en sigui la valorització més costosa n’és la gestió. Val la
pena recordar en aquest punt que si un residu petri (Classe I – menor

El elements metàl·lics presenten un preu de

Residus No

valorització (en aquests moments entre 42 i 54 €/Tn)

Especials

tractament) és contaminat per un material perillós (Classe III – major cost),

que fa viable la seva separació selectiva. En aquest

Metall

camp existeixen una gran quantitat d’empreses i,

automàticament la totalitat del residu sobrant inert passa a ser Classe III.

per tant, s’escolliran aquelles que estigui situades

A continuació s’exposen les diverses possibilitats de valorització de cada material així

més pròximes a l’emplaçament de l’obra.

com els gestors que ho poden dur a terme. Els materials s’han classificat segons

Els

l’indicat a l’apartat anterior, de manera que es planteja realitzar un escenari de
Cables Elèctrics

separació selectiva format per:


Residus Especials



Residus Inerts (Ceràmica, formigó, pedres, etc.)



Residus No Especials
-

Residus de Paper i Cartró

-

Residus de Fusta

-

Residus de Metall

-

Residus de Plàstic

-

Residus de Cables Elèctrics

cables

elèctrics

presenten

un

preu

de

valorització que fa viable la seva separació
selectiva. Els residus d’aquest tipus es traslladaran
als valoritzadors més propers a l’obra.

Taula 6 Tipus de Gestió prevista per a cada un dels residus considerats a la
recollida selectiva.

10 LLISTA DE VALORITZADORS
El desenvolupament de les activitats de valorització dels residus de construcció i

El tipus de gestió que s’ha previst per a cada un dels residus indicats s’indica a la taula

demolició

6.

mediambiental de la comunitat autònoma, en els termes establerts per la Llei 10/1998,

requerirà

l’autorització

prèvia

de

l’òrgan

competent

en

matèria

de 21 d’abril.
L’autorització podrà ser atorgada per una o vàries de les operacions que s’hagin de
realitzar i sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altre
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normativa aplicable a l’activitat. S’atorgarà un termini de temps determinat i podrà ser
renovada per períodes successius.

11 DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI FINAL DE GESTIÓ
En aquest apartat, un cop analitzats els condicionants tècnics i mediambientals de la

Igualment, l’autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en
les que s’hagi de desenvolupar l’activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics

gestió i la valorització dels residus, s’exposa l’escenari final de gestió que es durà a
terme en la fase d’enderrocs i en la construcció de la urbanització.

responsables de la seva direcció i de la formació professional del personal encarregat
de la seva explotació.
TIPUS DE RESIDU
TIPUS
RESIDU
Residus
Inerts

DESTÍ RESIDUS

Dipòsit de runes

Residus

Dipòsit residus

Especials

especials

Reciclatge de
paper i cartró

Reciclatge
plàstics

Residus

Reciclatge vidre

CODI

NOM

ADREÇA

GESTORA DE

Part.cledes, tarters de

E-768.02 RESIDUS DE LA

E-01.89

VAL D'ARAN, S.L.

Bossòst (Lleida)

ATLAS GESTIÓN

Can pala, s/n

MEDIOAMBIENTA 08719 Castellolí
L, S.A.

E-172.96

E-172.96

E-172.96

RAMON VILELLA,
S.L.

RAMON VILELLA,
S.L.

RAMON VILELLA,
S.L.

No
Especials

Recuperació i
reutilització fusta

E-172.96

Reciclatge i
recuperació

E-172.96

metalls
Recuperació
cables elèctrics

E-172.96

margalida, s/n 25550

RAMON VILELLA,
S.L.

RAMON VILELLA,
S.L.

RAMON VILELLA,
S.L.

TELÈFON

Inert

OPERACIONS

Runa

GESTOR/DESTÍ FINAL

Separació selectiva i

GESTORA DE RESIDUS

matxuqueig a la pròpia obra

DE LA VAL D’ARAN, S.L.

Separació i

973641403

Especials

Especials

emmagatzematge en les

ATLAS GESTIÓN

condicions específiques que

MEDIOAMBIENTAL, SA

demana la normativa vigent

973201578

(Barcelona)

Paper i Cartró

Separació selectiva

RAMON VILELLA, S.L.

Pol ind. “camí dels

Plàstic

Separació selectiva

RAMON VILELLA, S.L.

No

Vidre

Separació selectiva

RAMON VILELLA, S.L.

especials

Fusta

Separació selectiva

RAMON VILELLA, S.L.

Metalls

Separació selectiva

RAMON VILELLA, S.L.

Cables Elèctrics

Separació selectiva

RAMON VILELLA, S.L.

frares” c/f, 1, parc 55

973201578

25190 Lleida
Pol ind. “camí dels
frares” c/f, 1, parc 55

973201578

25190 Lleida

Taula 8 Escenari final de Gestió.

Pol ind. “camí dels
frares” c/f, 1, parc 55

973201578

25190 Lleida
Pol ind. “camí dels
frares” c/f, 1, parc 55

973201578

25190 Lleida

Es subministrarà informació suficient al personal d’obra i a les empreses

Pol ind. “camí dels
frares” c/f, 1, parc 55

12 PROCESSOS ADMINISTRATIUS I DE GESTIÓ

973201578

subcontractades per tal que coneguin l’existència i l’abast del Pla de Gestió de Residus,

25190 Lleida

i s’establiran contractes amb elles per tal d’assegurar-ne el compliment.

Pol ind. “camí dels

Les tasques especials relacionades amb la gestió dels residus es duran a terme per part

frares” c/f, 1, parc 55

973201578

25190 Lleida

de personal d’obra degudament seleccionat i informat.
Es programarà el seguiment de la gestió i producció dels residus mitjançant

Taula 7 Llistat dels gestors de residus més propers a la zona de les obres.

documentació generada en la pròpia obra. Aquesta documentació vindrà determinada
per la legislació vigent autonòmica. Caldrà descriure en un formulari els residus
emmagatzemats i el seu transport, per a controlar-ne el moviment des del lloc on han
estat generats fins a la seva destinació final. Hi haurà de figurar, almenys la identificació
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del posseïdor i del productor, obra de procedència, número de llicència de l’obra,
quantitat de residu en T ó m3, tipus de residu amb el codi CER i identificació del gestor
de les operacions de destí.
S’haurà de comprovar que els residus han estat gestionats tal com es preveu en aquest
Estudi i com s’especificarà en el Pla i que del procés se n’han ocupat entitats autoritzades
per les entitats competents de cada comunitat autònoma mitjançant documentació que

Figura 6 Contenidor de residus inerts.

ho acrediti.
El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal i com indiquen les normes del
Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant:
•

Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha
de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora
escollida.

•

Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual
de residus al llarg del seu recorregut.

•

Figura 7 Contenidor de residus no especials.

Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la
recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint
productors o posseïdors de residus.

•

Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o
posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el
reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús
agrícola o en profit de l’ecologia.

•

Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció
del residu, al productor o posseïdor del residu.
Figura 8 Contenidor de residus especials.

13 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
A continuació es fa una descripció gràfica orientativa dels elements i ubicació d’aquests
a tenir en compte en la gestió dels residus. El pla de gestió de RCD haurà de
desenvolupar la proposta presentada.
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En concret s’han considerat la càrrega, transport i cànon per la deposició al gestor
corresponent de terres i runes generades durant l’execució.
Addicionalment s’ha contemplat una partida alçada a justificar per la gestió de la resta
de materials generats en el procés constructiu com són fustes, plàstics, metalls, paper,
vidre i cartró i altres especials.
Aquesta partida es troba incorporada al pressupost general amb un cost material de
435.56€

(QUATRE-CENTS

TRENTA-CINC

EUROS

AMB

CINQUANTA-SIS

CÈNTIMS).

Plànol 1 Possible emplaçament de la zona de contenidors i acopi.

14 PLEC DE CONDICIONS
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la normativa indicada en
l’apartat 3. Marc Legislatiu d’aquest document.
En el Plec de Condicions d’aquest Estudi de Gestió de Residus es presenten les
prescripcions tècniques de les partides associades a la gestió de residus del present
projecte.
15 ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE GESTIÓ DE RESIDUS
El pressupost general de l’obra incorpora una partida d’obra en els capítols que hi
correspon per els costos derivats de la gestió de residus que es generaran durant la
mateixa.
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necessàries, així com executar totes les feines i adoptar les mesures que siguin
apropiades per a que l’obra presenti un bon aspecte.
1.4

CARÀCTER PARTICULAR

El dipòsit temporal de les deixalles es realitzarà, o bé en sacs industrials iguals o inferiors
a 1m³, o bé en contenidors metàl·lics específics d’acord amb la ubicació i condicionat
que estableixin les ordenances municipals. Aquests aplecs, també hauran d’estar en
llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.
El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla…) que es
realitzi en contenidors o aplecs, s’haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus
d’una manera adequada.
Els contenidors hauran d’estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflectant de al menys
15cm al llarg de tot el seu perímetre.
1
1.1

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS

En els mateixos haurà figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular
del contenidor / envàs i el número d’inscripció en el registre de transportistes de residus.

CARÀCTER GENERAL

Gestió de residus de construcció i demolició Gestió de residus segons Decret 89/2010 i
RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació d’acord a la Llista Europea de Residus
publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de Febrer o les seves modificacions posteriors.
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament
corresponent per part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs

Aquesta informació també haurà de quedar reflectida en els sacs industrials i altres
medis de contenció i emmagatzematge de residus.
El responsable de l’obra a la que presta servei el contenidor adoptarà les mesures
necessàries per a evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els comptadors
romandran tancats, o coberts al menys, fora de l’horari de treball, per a evitar el dipòsit
de residus aliens a l’obra a la que presten servei.

industrials que compliran les especificacions que estableix la normativa.

A l’equip d’obra s’hauran d’establir els medis humans, tècnics i procediments per a la
1.2

separació de cada tipus de RCD.

CERTIFICACIÓ DELS MITJANS EMPRATS

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

S’atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència
d’obres…), especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries
objecte de reciclatge o deposició.
En aquest últim cas s’haurà d’assegurar per part del contractista realitzar una avaluació

1.3

NETEJA DE LES OBRES

econòmica de les condicions en les que és viable aquesta operació, tant per les

És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de deixalles

possibilitats reals d’executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestores de

com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin

RCDs adequats.
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La Direcció d’Obra serà la responsable de prendre la última decisió i de la seva
justificació davant les autoritats locals o autonòmiques pertinents.

2.1

DEPOSICIÓ DE RESIDUS EN INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA

2.1.1 Elements que contempla el Plec

S’haurà d’assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que el destí final (planta
de reciclatge, abocador, cantera, incineradora…) són centres amb l’autorització
autonòmica de la Conselleria de Medi Ambient, així mateix s’haurà de contractar només

•

P2R2-EU47

•

P2R2-EU1V

•

P2R2-EU1X

transportistes o gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre

•

P2R2-EU1Z

pertinent.

•

P2R2-EU23.

Es portarà a terme un control documental en el que quedaran reflectits els avals de
2.1.2 Plec de condicions

retirada i entrega final de cada transport de residus.
La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una
obra d’enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació nacional i

1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.

autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals.
Tanmateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjar,
envasos…) seran gestionats d’acord amb els preceptes marcats per la legislació i
autoritat municipal corresponent.

S'han considerat les operacions següents:
Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà
el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
1.1. DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

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

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui

S’evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i

el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.

restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació dels aplecs

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
2.1. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:

o contenidors de deixalles amb components perillosos.
Les terres superficials que puguin tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la

sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en

perillositat del mateix.

pavellons d’alçada no superior a 2 metres. S’evitarà la humitat excessiva, la manipulació

3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
3.1. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO

i la contaminació amb altres materials.

ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:

2

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

corresponent.

Partides:

3.2. DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:

• P2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.

RESIDUS

3.3. DISPOSICIÓ DE RESIDUS:

o P2R - GESTIÓ DE RESIDUS


P2R2 - DEPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA



P2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al
centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la
Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de

per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del

la resta.

REAL DECRETO 105/2008.

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
•

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de

de los residuos de construcción y demolición.

perillositat.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de

en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les

residuos.

etiquetes.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la

contaminación del medio ambiente producida por el amianto.

radiació solar excessiva.

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal

•

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

d'evitar fuites.

•

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de

•
•

•
•

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra
impermeabilitzat.
1.2. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir

la construcció.

unes condicions de seguretat suficients.

2.2

TRANSPORT DE RESIDUS

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.

2.2.1 Elements que contempla el Plec

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

•

P2R5-DT1T.

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.

2.2.2 Plec de condicions

1.3. TRANSPORT A OBRA:
1. DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció,

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la

S'han considerat les operacions següents:
-

-

Construcció i Enderrocs" de l'obra.

Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu
de construcció o demolició.
Subministrament i recollida del contenidor dels residus.

1.1. RESIDUS ESPECIALS:

entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de
Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del
seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.

Els residus especials sempre s'han de separar.
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1.4. TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:

•

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una

residuos.
•

instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:

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

•

-

Identificació del productor dels residus.

-

Identificació del posseïdor dels residus.

la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus

-

Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de

de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de

llicència d'obra.

la construcció.

-

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de

Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió
de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també
qui farà aquesta gestió.

-

Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER.

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
2.1. CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin
pèrdues en els trajectes utilitzats.
2.2. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la
perillositat del mateix.
3. UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
3.1. TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions
tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
3.2. RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
•

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

•

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
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ANNEX N.5
DOCUMENT
N.2 DE
ANNEX
PLA DE N.18
CONTROL
PLÀNOLS
PLA D’OBRES
QUALITAT

Projecte Executiu de les obres de millora de serveis bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós
i posada en valor de l´atractiu turístic de Vilaller

Projecte Executiu de les obres de millora de serveis bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós
i posada en valor de l´atractiu turístic de Vilaller

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

1

NIVELL 4: Titol 4
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Titol 4
01.03.01.01
OBRA CIVIL
2.081,91
0,00
0,00
Titol 4
01.03.01.02
COL·LECTORS I POUS
4.287,38
0,00
0,00
Titol 3
01.03.01
XARXA PLUVIALS
6.369,29
0,00
0,00
Titol 4
01.03.02.01
OBRA CIVIL
4.605,50
0,00
0,00
Titol 4
01.03.02.02
COL·LECTORS I POUS
7.906,34
0,00
0,00
Titol 3
01.03.02
XARXA RESIDUALS
12.511,84
0,00
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18.881,13
0,00
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Titol 3
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

RESUM DEL PLA DE CONTROL

Planejament

Pàg.:

2

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

Titol 3
01.02.01
OBRA CIVIL
1.092,69
0,00
0,00
Titol 3
01.02.02
CANALITZACIONS
9.400,31
0,00
0,00
Capítol
01.02
XARXA AIGUA POTABLE
10.493,00
0,00
0,00
Titol 3
01.03.01
XARXA PLUVIALS
6.369,29
0,00
0,00
Titol 3
01.03.02
XARXA RESIDUALS
12.511,84
0,00
0,00
Capítol
01.03
XARXA SANEJAMENT
18.881,13
0,00
0,00
Titol 3
01.04.01
OBRA CIVIL
1.136,75
0,00
0,00
Titol 3
01.04.02
INSTAL·LACIÓ ELECTRICA
1.599,62
0,00
0,00
Titol 3
01.04.03
PUNTS DE LLUM
9.843,58
0,00
0,00
Capítol
01.04
XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
12.579,95
0,00
0,00
Titol 3
01.05.01
OBRA CIVIL
642,23
0,00
0,00
Titol 3
01.05.02
CANALITZACIONS
5.801,25
0,00
0,00
Titol 3
01.05.03
LEGALITZACIÓ
952,00
0,00
0,00
Capítol
01.05
XARXA DE GAS
7.395,48
0,00
0,00
Titol 3
01.06.01
OBRA CIVIL
2.044,59
0,00
0,00
Titol 3
01.06.02
LEGALITZACIÓ
1.190,00
0,00
0,00
Capítol
01.06
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
3.234,59
0,00
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
52.584,15
0,00
0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
10.793,92
0,00
0,00
Capítol
01.02
XARXA AIGUA POTABLE
10.493,00
0,00
0,00
Capítol
01.03
XARXA SANEJAMENT
18.881,13
0,00
0,00
Capítol
01.04
XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC
12.579,95
0,00
0,00
Capítol
01.05
XARXA DE GAS
7.395,48
0,00
0,00
Capítol
01.06
XARXA DE TELECOMUNICACIONS
3.234,59
0,00
0,00
Capítol
01.07
ESTRUCTURES I MURS
6.108,71
0,00
0,00
Capítol
01.08
FERMS I PAVIMENTS
31.977,95
1.283,08
4,01
Capítol
01.09
SENYALITZACIÓ
16.859,80
0,00
0,00
Capítol
01.10
MOBILIARI URBÀ
9.913,27
0,00
0,00
Capítol
01.11
PARTIDES ALÇADES
4.301,85
0,00
0,00
Obra
01
Pressupost 36701_RIUPEDRÓS
132.539,65
1.283,08
0,97
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
132.539,65
1.283,08
0,97
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
Obra

01
01

Pressupost 36701_RIUPEDRÓS

132.539,65
132.539,65

1.283,08
1.283,08

0,97
0,97

EUR

EUR
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PLA DE CONTROL DE QUALITAT
Obra
Capítol

Operacions de Control

Planejament

01 Pressupost 36701_RIUPEDRÓS
08 FERMS I PAVIMENTS

P938-DFU8




Data: 28/04/2021

1




Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 23)

Tipus de Control:

Pàgina:



336,600 m3

Control de recepció

J0304503

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

2,00

31,70

63,40

2

1.000,000

M3

1,0000

Estadístic



J0305503

Determinació del contingut de fins d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1

1,00

26,09

26,09

1

5.000,000

M3

1,0000

Estadístic



J030970B

Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,00

96,11

96,11

1

20.000,000

M3

1,0000

Estadístic



J030F60F

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00

25,00

25,00

1

5.000,000

M3

1,0000

Estadístic



J030H705

Determinació del percentatge de cares de fractura d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la
norma UNE-EN 933-5

1,00

34,20

34,20

1

20.000,000

M3

1,0000

Estadístic



J030K50L

Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra d'àrids, segons la norma NLT
354 i UNE-EN 933-3

1,00

44,43

44,43

1

20.000,000

M3

1,0000

Estadístic



J03D4204

Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00

36,13

36,13

1

5.000,000

M3

1,0000

Estadístic



J03D8500

Determinació pròctor modificat per mescles d'àrids sense lligants i amb conglomerant
hidràulic, segons la norma UNE-EN 13286-2

1,00

64,53

64,53

1

5.000,000

M3

1,0000

Estadístic



J03DB20A

Determinació del contingut d'aigua per assecat en estufa d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 1097-5

2,00

8,95

17,90

2

1.000,000

M3

1,0000

Estadístic



Tipus de Control:

Control d'obra acabada

Projecte Executiu de les obres de millora de serveis bàsics de la urbanització del Carrer Riupedrós
i posada en valor de l´atractiu turístic de Vilaller

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

Operacions de Control

Planejament

Data: 28/04/2021

Pàgina:

2

J2VCQ10N

Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00

36,57

36,57

1

3.500,000

M2

4,0000

Tram



J2VCT30R

Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808

3,00

210,10

630,30

3

3.500,000

M2

4,0000

Tram



P9H5-E8B5

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D de temperatura baixa, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de 
trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 25)

Tipus de Control:

144,500 t

Control de recepció

J0304803

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids en calent, segons la norma
UNE-EN 933-1

1,00

31,70

31,70

1

2.400,000

T

1,0000

Estadístic



J030F60F

Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00

25,00

25,00

1

2.400,000

T

1,0000

Estadístic



J9H1210F

Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-1

1,00

44,57

44,57

1

600,000

T

1,0000

Estadístic



J9H1310G

Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons
la norma UNE-EN 12697-2

1,00

38,87

38,87

1

600,000

T

1,0000

Estadístic



4,00

17,07

68,28

1

40,000

T

1,0000

Tram



Tipus de Control:

J9H1B401

Control d'execució

Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13



