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ANNEX 1: COORDINACIÓ DE SERVEIS 
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ANNEX 2: PAVIMENTS I PREFABRICATS  
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LLOSA GLS 20x20x4cm 
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LLAMBORDES “LLERDA GLS” 20x20x8cm 
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LLOSA “ GLS” 60x40x8cm 
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GAMA DE COLORS 
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VORADA T2 (2) 15x25x100cm 

 
 

VORADA REMUNTABLE ICS-25 (1) 25x28x50cm  

 
 

VORADA CORBA T2 
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VORADA PARTERRES I JARDINERES TIPUS FIOL 
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GUALS DE VIANANTS PRISMA 
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ANNEX 3: COL·LOCACIÓ DELS PAVIMENTS 
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3. COL·LOCACIÓ DELS PAVIMENTS 
 

1. Colocación de adoquines 

Creación del lecho de asiento. 

En el sustrato de tierra natural previamente compactado se colocarán las capas necesarias, base y 
subbase, (dependiendo de las cargas de tráfico y del tipo de explananda existente) de material 
granular. Una vez compactadas al 90-95% Proctorse coloca el lecho de asiento de arena o gravilla, 
preferiblemente una mezcla de arena y gravilla con una granulometría de 0/5mm, (medida mayor 
7mm). El grosor del lecho de asiento debe ser, una vez apisonado, de 1/3 a la mitad del espesor del 
adoquín. 

La COLOCACIÓN del adoquinado debe realizarse de atrás hacia delante, es decir, desde la 
superficie ya colocada, de forma que no se pise el lecho de asiento. El alineado correcto de las 
hileras de adoquines debe verificarse y corregirse regularmente con una cuerda o jalón. 

Colocar los adoquines siempre de forma mezclada de tres palets distintos. De esta forma, se evitan 
diferencias apreciables a gran escala en el color de la superficie. 
 
 

    
 

El espesor de la capa de arena debe ser uniforme en toda su superficie. No podemos utilizarla para 
compensar las irregularidades de la capa de material granular. 

 
Los adoquines de hormigón (correctamente colocados) entran en una dinámica de conexión elástica 
con sus adoquines vecinos a través del relleno de las juntas, de forma que la carga de tráfio que 
actúa sobre una unidad, se transmite de forma homogénea al substrato que soporta el adoquinado, 
su base. Por ello, un adoquinado sólo puede ser tan bueno como la base sobre la que descansa. Un 
defecto en la base siempre tiene consecuencias automáticas sobre la capa de superficie. 
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CÁLCULO DE SECCIONES 

El ancho de las diferentes capas depende, de la calidad del substrato natural y del volumen de tráfico 
que deba soportar. 

 
 

El proceso de igualación de la superficie de adoquines debe llevarse a cabo con la superficie seca y 
antes de que se empiece a utilizar. Antes de proceder a la igualación, las juntas deben estar 
rellenadas y el pavimento debe estar adecuadamente limpio. Entonces, se debe igualar toda la 
superficie de forma regular con una máquina vibradora, a ser posible con piso de goma, hasta lograr 
el grado de estabilidad deseado. Después de la igualación puede ser necesario rellenar otra vez las 
juntas con el material apropiado. 

 
Optimización de la estática. 

Los adoquines se resisten al intento de desplazamiento de un vehículo gracias al apoyo que 
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les supone su unión mediante las juntas a sus adoquines vecinos. Los adoquines en los que sus 
bordes se alinean con la dirección del tráfico, derivan esta resistencia a través de dos de sus lados 
únicamente, activando tan sólo dos juntas de adoquín para la transmisión de fuerza. 

Si en lugar de perpendicularmente, los adoquines se colocan diagonalmente frente al sentido de la 
marcha del tráfico, son cuatro los lados del adoquín que pueden oponerse al desplazamiento en el 
sentido de la marcha, activándose las cuatro juntas de adoquín para la transmisión de fuerza. 

En la práctica, esto significa que la mayor estabilidad se consigue mediante una colocación diagonal 
de los adoquines frente al sentido de la marcha. 

Es de esta forma que el desplazamiento de las hileras de adoquines será el menor posible. La 
colocación en diagonal tiene además la ventaja adicional de disminuir el nivel sonoro. 
 

 
 
Zonas de apoyo del adoquín individual representadas en planta. 
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2. Colocación de losas 

En el substrato de tierra natural previamente compactado se elaborará una base de hormigón H200 
(18 a 20cm. de espesor) convenientemente nivelada. Sobre esta base se colocarán las losas 
previamente pintadas en su parte posterior con una mezcla de cemento y agua para mejorar la 
adherencia. Se presionará pieza a pieza sobre un mortero de agarre de dosificación mínima de 
380Kg/m3 (1/4). Es inaceptable el mortero de consistencia seca. Recomendamos un mortero de 
consistencia blanda con cono de Abrams 4-6. La losa deberá apoyarse totalmente sobre la base de 
mortero a fin de evitar roturas de las piezas cuando soporten carga. 

Las juntas se rellenarán posteriormente con arena fina por sucesivos barridos de la superficie. Se 
evitará el paso de personal durante los siguientes días y de vehículos auxiliares de la obra durante 
las tres semanas posteriores, una vez haya transcurrido el tiempo correspondiente de 
endurecimiento del mortero. No se efectuará bajo ningún concepto rejuntados mediante lechada de 
cemento que deformaría su aspecto y textura. Se deberá elegir la disposición de las losas de manera 
que no se forme agua estancada, y la base deberá tener una pendiente del 2-3%. 

Para zonas ajardinadas 

Sobre el substrato existente de tierra natural previamente compactado se elaborará una capa 
permeable de 15-20cm. de zahorras de 0-32mm. Las losas se colocarán sobre una base de 3-5cm 
de gravilla de granulometría de 2-5mm y rellenaremos las juntas con arena 0-1,25mm. Las losas 
colocadas sobre arena se pueden utilizar al acto. Únicamente la arena de las juntas requiere el 
tiempo suficiente para quedar asentada. 
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Si es necesario cortar más de un 25% de la superficie de la losa, la pieza restante se cortará en dos 
partes formando una diagonal de la esquina interior del corte a la esquina externa de la losa. 
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ANNEX 4: ORDRE D’EXECUCIÓ DE LES ACTIVITATS 
I  PROGRAMA DE CONTROL  
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ANNEX 5: NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE  
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5. NORMATIVA TÈCNICA APLICABLE 

 
En el projecte s’han tingut en compte les normes vigents aplicables als projectes d’urbanització. 

En l’execució de l’obra es compliran i a continuació s’adjunta una relació no exhaustiva de normes d’obligat 
compliment: 

1. GENERAL 

• Llei 1/2005 d'urbanisme 

(DOGC núm. 4436, de 28/07/2005) 

• Decret 241/1994 sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris 
de la NBE-CPI/91 

(DOGC núm. 1954 de 30/09/1994, correccions DOGC núm. 2005 de 30/01/1995) 

• Real Decret 786/2001 por el que se aprueba el “Reglamento de Seguridad contra incendios en 
establecimientos industriales” 

(BOE: núm. 181 de 30/07/2001, correccions BOE núm. 48 de 22/02/2002) 

 

2. ACCESSIBILITAT 

•  Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 

Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 

(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres 
arquitectòniques urbanístiques –BAU-) 

(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 

3. VIALITAT 

• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Noma 6.1 IC de secciones de firme, de 
la Instrucción de Carreteras (BOE de 12 de diciembre de 2003) 

• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras” (BOE 
núm. 162 i 175 de 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivament). 

Posteriors modificacions: 

Ordre Circular 292/86 T, de maig de 1986 

Ordre Ministerial 31/07/86 (BOE 5/09/86) 

Ordre Circular 293/86 T. 

Ordre Circular 294/87 T., de 23/12/87. 

Ordre Circular 295/87 T 

Ordre Ministerial de 21/01/88 (BOE 3/02/88) sobre modificació de determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (Modificació pasa a denominar-se PG-4) 

Ordre Circular 297/88 T., de 29/03/88. 

Ordre Circular 299/89. 

Ordre Ministerial de 8/05/89 (BOE 18/05/89), modificació de determinats articles del PG. 

Ordre Ministerial de 18/09/89 (BOE 910/89) 
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Ordre Circular 311/90 , de 20 de març. 

Ordre Circular 322/97, de 24 de febrer. 

Ordre Circular 325/97, de 30/12/97. 

Ordre Ministerial de 27/10/99 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a conglomerants hidràulics i lligants hidrocarbonats 
(BOE 22/1/2000). 

Ordre Ministerial de 28/10/1999 pel que s’actualitzen determinats articles del Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i ponts en el relatiu a senyalització, balissament i sistemes de contenció de 
vehicles (BOE 28/01/2000). 

Ordre Circular 326/2000, de 17 de febrer. 

Ordre Circular 5/2001, de 24 de maig. 

Ordre Ministerial FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts relatius a formigons i acers. (BOE 
6/03/2002) 

Ordre Ministerial FOM 1382/2002, de 16 de maig, per la que se actualitzen determinats articles del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i ponts relatius a la construcció d’explanacions, 
drenatges i fonaments (BOE, de l’11 de juliol). 

Ordre Circular 8/01. 

• Ordre 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 

(BOE núm. 28 de 2/02/2000) 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

 

4. GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 

• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: Característiques que 
han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que 
discorren pel subsòl. 

(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que es modifica 
l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992. 

(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de Barcelona. 

(BOP núm. 122 de 22/05/1991) 

• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis. 

 

5. XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 

• Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones generales para tuberías de 
abastecimiento de agua". 

• Norma UNE-EN 805 sobre Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y 
sus componentes. 

• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE. 

• Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Agua. 
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• Norma UNE-EN 545 sobre Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para las 
canalizaciones de agua. 

• Norma UNE-EN 12201-2 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Polietileno (PE). 

 

• Norma UNE-EN 1452-2 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 

• Norma UNE 53323 EX sobres Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones 
con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de 
poliéster insaturado (UP). 

• Norma UNE 88201 sobre Tubos de Fibrocemento. 

• Norma EN 1295-1 sobre Cálculo de resistencia mecánica de canalizaciones enterradas bajo diversas 
condiciones de carga. 

• Norma EN 1508 sobre Abastecimiento de agua. Exigencias para los sistemas y los componentes para el 
almacenamiento de agua. 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras. 

• Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

• Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

Per a la instal·lació de les xarxes d’abastament d’aigua potable i clavegueram que se construeixin al terme 
municipal de Guissona i que hagin de ser rebudes per SOREA s’aplicaran les següents normatives: 

• Condicions generals d’obertura de rases a la via pública (Ajuntament de Lleida). 

• Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua potable para poblaciones 
(MPTMA-1974). 

• Pliego de condiciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPTMA-1986). 

• Recomendaciones relativas a acometidas, redes de distribuciones y contadores (AEAS-1984). 

• Recomendaciones para redes de alcantarillado (AEAS-1988). 

• Recomendaciones para acometidas de saneamiento (AEAS-1992). 

• Recomendaciones para la instalación, adjudicación y recepción de canalizaciones de agua potable (AEAS-
1992). 

• Normativa ASTM per la construcció i recepció de clavegueram. 

 

6. XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 

• Real Decreto 1/1992 de 26 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana. 

• Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 
(Orden de 17 de Diciembre de 1985, Ministerio de Industria y Energía) 

• Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos 
(Orden de 29 de Enero de 1986, Ministerio de Industria i Energía) 

• Reglamento para el Almacenamiento de Productos Químicos, Gases comprimidos y Licuados (Orden del 21 
de Julio de 1992, Ministerio de Industria y Energía) 
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• Reglamento de redes y acometidas de combustibles Gaseosos (Orden 26 de Octubre de 1983 

 

 

7. XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 

• Decreto 3151/1968 de 28 de Noviembre por la que se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas 
Aéreas de Alta Tensión. 

• Decreto 2413/1973 de 20 de Septiembre por la que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. 

• Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre y Orden Ministerial del 6 de Julio de 1984 por los que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 2949/82 de 15 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Acometidas Eléctricas. 

• Real Decreto 1/1992 de 26 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana. 

• Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

• Pla General d’Ordenació de Lleida. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT (Decret 842 de 2 de agosto de 2002), i Instruccions 
Complementaries. 

 

8. ENLLUMENAT PÚBLIC 

• Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exteriores (B.O.E. 12/08/78). 

• Norma EN-60 598. 

• Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre por el que se aprueban las especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (Báculos y columnas de alumbrado exteriores y señalización de tráfico) y su 
homologación. 

• Real Decreto 401/1989 de 14 de Abril que modifica el Real Decreto 2642/1985 de 18 de Diciembre por el que 
se aprueban las especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (Báculos y columnas de alumbrado 
exteriores y señalización de tráfico) y su homologación. 

 

• Orden de 16 de mayo de 1989, (B.O.E. de 15/07/89)que contiene las especificaciones técnicas sobre 
columnas y báculos. 

• Orden del 12 de junio de 1989, (B.O.E de 7/7/89), por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 
exterior y señalización de tráfico). 

• Decreto del 12 de marzo de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Verificaciones Eléctricas y 
Regularidad en el suministro de energía. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, REBT (Decret 842 de 2 de agosto de 2002), i Instruccions 
Complementaries. 

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

• Normas particulares de normalización de la compañía suministradora de energía eléctrica. 

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

• Real Decreto 1/1992 de 26 de Junio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen de 
Suelo y Ordenación Urbana. 

• Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

• Ley 31/1987 de 18 de Diciembre de Ordenación de Telecomunicaciones. 

• Ley 32/92 de 3 de Diciembre, Modificación de la Ley 31/1987 de Ordenación de Telecomunicaciones. 

• Ley 42/1995 de 22 de Diciembre, de Telecomunicaciones por Cable. 

• Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales (Norma NT-f1-003 mayo de 1993) 

• Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales (Norma NT-f1-005) 

 

10. JARDINERIA I REG 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 01 “Disseny i projecte dels espais verds” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 02 “Moviment de terres, i condicionament del sòl” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 04 “Infraestructures bàsiques d’espais verds” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 05 “subministrament de sòls i productes nutrients” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 06 “Materials de construcció i complementaris” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 07 “Subministrament del material vegetal” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 08 “implantació del material vegetal” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 09 “elements constructius i d’urbanització” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 10 “Mobiliari per a espais verds” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 11 “Enjardinaments especials” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 13 “Assaigs i control de qualitat” 

• Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme NTJ 16 “seguretat i salut en els espais verds” 

 

11. RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 

• ReIal Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i 
enderroc. 

• Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis. 

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

• Ordre 304/MAM/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. 

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

• Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s’aproba el Reglament per a l’execució de la llei 20/1986, 
bàsica de residus tòxics y perillosos. 

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

• Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos 
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ANNEX 6: FOTOGRAFIES ESTAT ACTUAL 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ  Remodelació  PLAÇA AVIADOR, A ROSSELLÓ 
 AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ -  MAIG  2016                             ANNEXES MEMÒRIA 
 

 

50 
 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ  Remodelació  PLAÇA AVIADOR, A ROSSELLÓ 
 AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ -  MAIG  2016                             ANNEXES MEMÒRIA 
 

 

51 
 

 
Plaça  Aviador 

 
Carrer Major – Plaça Aviador 
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Carrer costat EST plaça Aviador 
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 Carrer Sant Jordi 

 
Carrer Major – Carrer Sant Jordi 
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ANNEX 7: GESTIÓ DE RESIDUS  
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y gestión 
de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de 
residus de construcció i d’enderrocs.  

Els productors de residus han de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant 
la prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant 
un tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 
construcció.  
 

2. DEFINICIÓ DE CONCEPTES 
Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 
Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció 
o demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació 
de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial:  tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o 
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap 
altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en 
contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial  per a la salut humana. 
La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de 
ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües 
superficials o subterrànies.  

Productor de residus de construcció i demolició:  
La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; 
en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu 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 altre 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. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui al seu 
poder els residus de la construcció i demolició i 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. 
 

3. TIPOLOGIA DE RESIDUS GENERATS 
A continuació, s’adjunta llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el 
nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s’estableix quins residus han d’ésser considerats 
com a perillosos (especials). 

Els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix que en el 
Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no té perquè coincidir. 
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El CRC determina la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus (valorització, tractament o 
disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus 
(CER), com és el cas de la seva classificació. 

3.1. RESIDUS PRINCIPALS SEGONS EL CER DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ  
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 Terres 
 Roca 
 Formigó (paviments, murs, ...) 
 Mescles bituminoses 
 Cablejat elèctric 
 Restes vegetals 
 Metalls 
 Maons 
 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS.  (17) Residus  de construcció i d’enderrocs 
RUNA: 17 01 01 Formigó 
  17 01 02 Maons 
  17 01 03 Teules i materials ceràmics 
  17 02 02 Vidre 
  17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

FUSTA:  17 02 01 Fusta 

PLÀSTIC: 17 02 03 Plàstic 

FERRALLA: 17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges)  
   17 04 01 Coure, bronze, llautó 
   17 04 02 Alumini 
   17 04 04 Zinc 
   17 04 05 Ferro i acer 
   17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

RESIDUS ESPECIALS.  (17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que  

contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, 
envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen  
substàncies perilloses. 

17 02 04  Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan   contaminats per 
aquestes. 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 08 01    Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
17 06 01    Materials d'aïllament que contenen amiant 
17 06 03   Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 
17 06 05  Materials de construcció que contenen amiant. 
17 05 03  Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ  Remodelació  PLAÇA AVIADOR, A ROSSELLÓ 
 AJUNTAMENT DE ROSSELLÓ -  MAIG  2016                             ANNEXES MEMÒRIA 
 

 

61 
 

17 04 09  Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
 
 

17 04 10  Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
17 03 01   Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
17 03 03  Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

3.2. ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER 

RESTES VEGETALS:   
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol  de 
Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de 
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07          Residus de silvicultura.  

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria. 
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

3.3. ALTRES RESIDUS ESPECIALS GENERATS DURANT LES OBRES NO INCLOSOS EN EL 
CAPÍTOL 17 DEL CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 
19) 
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 
preparació i elaboració d’aliments. 
02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 02 01 08
 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

 

3.4. VOLUM DE RESIDUS D’ ENDERROCS GENERATS EN OBRA 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 
que es generen en obra.  

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu 
de Residus (CER), definida en l’aparat 3.1 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 
d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat. 
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3.5.  VOLUM DE RESIDUS GENERATS EN OBRA 
En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen en 
obra.  La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 
Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex.  

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 
construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòmics dels 
subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es genera per a cada 
subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix aquella 
tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel 
contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel 
Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 
generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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VOLUM VOLUM VOLUM

CODI CAPÍTOL Fc m3 Fc m3 Fc m3

01.01 ENDERROCS 5.326,21 € 0,0006 3,2 0,0001 0,5 0,0028 14,9
01.02 PAVIMENTACIÓ 32.649,26 € 0,0002 6,5 0,0003 9,8
01.03 SENYALITZACIÓ 487,45 €

01.04 JARDINERIA 2.993,91
01.05 MOBILIARI URBÀ 4.041,27 €

Subtotal OBRES D'URBANITZACIÓ 45.498,10 € 9,7 0,5 24,7
03.01 Seguretat i salut 682,47 €

Subtotal SEGURETAT I SALUT 682,47 € 0,0 0,0 0,0

Total PEM Presupost projecte excepte 
control de qualitat 46.180,57 € 9,73 m3 0,53 m3 24,71 m3

PLÀSTIC FUSTA RUNAPRESSUPOST

PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

 
 

VOLUM VOLUM VOLUM

CODI CAPÍTOL Fc m3 Fc m3 Fc m3

01.01 ENDERROCS 5.326,21 € 0,0002 1,1 0,00004 0,2
01.02 PAVIMENTACIÓ 32.649,26 € 0,00004 1,3
01.03 SENYALITZACIÓ 487,45 € 0,00004 0,0
01.04 JARDINERIA 2.993,91 0,0015 4,5
01.05 MOBILIARI URBÀ 4.041,27 € 0,00004 0,2

Subtotal OBRES D'URBANITZACIÓ 45.498,10 € 1,1 1,7 4,5
03.01 Seguretat i salut 682,47 € 0,00004 0,0

Subtotal SEGURETAT I SALUT 682,47 € 0,0 0,0 0,0

Total PEM Presupost projecte excepte 
control de qualitat 46.180,57 € 1,07 m3 1,73 m3 4,49 m3

Fc

Total PEM Presupost projecte excepte 
control de qualitat 46.180,57 € 0,00004 2 m3

RESTES VEGETALS

PRESSUPOST

PRESSUPOST

VOLUM
RESIDUS ESPECIALS

FERRALLA PAPER I  CARTRÓ

PAPER I  CARTRÓ RESTES VEGETALS
PRESSUPOST

SUBCAPÍTOL

FERRALLA

 

RESIDUS VOLUM

m3

PLÀSTIC 9,73

FUSTA 0,53

RUNA 24,71

FERRALLA 1,07

PAPER I  CARTRÓ 1,73

RESTES VEGETALS 4,49

RESIDUS ESPECIALS 1,86
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3.6. VIES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

3.6.1. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran de ser 
gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment  per la següent normativa: 

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

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

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

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

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

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

• 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. 

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

• 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. 

• 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. 

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

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

• 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. 

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

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

• 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. 

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

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

• 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. 

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

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
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3.6.2. PROCÉS DE DESCONTRUCCIÓ EN LES TASQUES D’ENDERROCS 

Per a una correcta gestió dels residus generats, cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a 
dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció, s’entén el conjunt d’accions de 
desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament 
dels materials, per tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió 
dels residus, cal disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions, 
paviments i altres elements, i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició; 
la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en 
l’origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu, es disposaran diverses superfícies 
degudament impermeabilitzades, per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment 
per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions, que es duran a terme per 
aconseguir aquesta separació, són les següents: 

Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, roca. 

Material vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells. 

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona d’emmagatzematge de 
formigó i material ceràmic 

Zona d’emmagatzematge de 
metalls (acer laminat)

Zona d’emmagatzematge de 
materials tòxics en diferents  

dipòsits 

Zona d’emmagatzematge de 
fibrociment

Zona d’acopi de terres 

Contenidor per a plàstic per a   
reciclar 

Contenidor per a paper i cartró 
per a reciclar

Contenidor per a fusta 
per a reciclar 

Contenidor de banals per 
abocador 
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3.6.3. GESTIÓ DELS RESIDUS 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 

• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels residus. 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas els objectius 
es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden 
gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

T 11- Deposició de residus inerts. 

Formigó 

Metalls 

Vidres, plàstics 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 

Formigó, maons 

Materials ceràmics 

Vidre 

Terres 

Paviments 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 

V 12- Reciclatge de plàstics 

V 14 - Reciclatge de vidre. 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V 83- Compostatge 

 

El seguiment es realitzarà visual i documentalment; 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. 

• 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. 
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3.6.4. GESTIÓ DE RESIDUS TÒXICS I/O PERILLOSOS 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o provoquen 
reaccions nocius en contacte amb altres materials. El tractament d’aquests consisteix en la recuperació 
selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, 
mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 
següents: 

• Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com envasos que els 
contenen. 

• Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de 
maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que els contenen. 

• Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen. 

• Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres. 

• Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons 
adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb 
una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, 
transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis 
residuals. Desprès corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus 
és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial 
segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per 
evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a gestor i 
transportista autoritzat i degudament acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a 
cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació. 

En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase d’execució, 
l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes competents, executant les 
actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitució. 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos 
figurarà: 

El codi d’identificació els residus 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 

La data d’envasament 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües superficials, 
subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible 
als residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
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3.6.5. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent.  

Residus inerts 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. 

Codi de gestor E-73.94 

Operacions autoritzades T11 Deposició de residus inerts 
T12 Deposició de residus no especials 
T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

Adreça física FCA.CAN BLASI "LA MUNTANYETA"  
(08700) IGUALADA  

Adreça correspondència RBLA. CATALUNYA, 2-4,5È   
(08007) BARCELONA  

Telèfon 938055059 

 

Plàstics 

ANTONIO LLOSES FORN I  JOSE MARIA LLOSES FORNLIER, CB. 

Codi de gestor E-629.99 

Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V14 Reciclatge de vidre 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús 

Adreça física POL. IND. CANALETA, S/N  
(25300) TÀRREGA 

Adreça de correspondència APARTAT DE CORREUS 93  
(25300) TÀRREGA 

Telèfon 973310243 

 

Fustes 

LLORENS ISBERT, S.L. 

Codi de gestor E-82.94 

Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V21 Regenarió de disolvents 
V42 Regenarió d’altres materials inorgànics 

Adreça física POL. IND. IGUALADA, C/LUXEMBURG, 1, PARC.63  
(08700) IGUALADA  

Adreça de correspondència POL. IND. IGUALADA, C/LUXEMBURG, 1, PARC.63  
(08700) IGUALADA  

Telèfon 938044258 
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Runes 

DIPÒSIT CONTROLAT DE TORREFARRERA 

Codi de gestor – 

Operacions autoritzades Runes 

Adreça física Ctra. N-230, Paratge Lo Secà 

25123 TORREFARRERA 

Adreça correspondència C. Nàpols, 222-224 bx 

08013 BARCELONA 

Telèfon 934147488 

E-mail – 

Ferralla 

FELIPE VILELLA E HIJOS, S.L. 

Codi de gestor E-172.96 

Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartó 
V12 Reciclatge de plàstics 
V13 Reciclatge de tèxtils 
V14 Reciclatge de vidre 
V15 Reciclatge i reutilització de fustes 
V41 Recicl.i recup.de metalls o compostos metàl·lics 
V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús 

Adreça física POL. IND. CAMÍ FRARES CTRA. TARRAGONA, KM 89  
(25191) LLEIDA 

Adreça de correspondència POL. IND. CAMÍ FRARES C/ F, SN   
(25190) LLEIDA 

Telèfon 973201578 

Paper i cartró 

ANTONIO LLOSES FORN I  JOSE MARIA LLOSES FORNLIER, CB. 

Codi de gestor E-629.99 

Operacions autoritzades V11 Reciclatge de paper i cartó 

Adreça física POL. IND. CANALETA, S/N  
(25300) TÀRREGA 

Adreça de correspondència APARTAT DE CORREUS 93  
(25300) TÀRREGA 

Telèfon 973310243 

Residus especials 

ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA 

Codi de gestor E-01.89 

Operacions autoritzades T13 Deposició de residus especials 

Adreça física CAN PALÀ, S/N  
(08719) CASTELLOLÍ 

Adreça de correspondència DIPÒSIT CONTROLAT DE CLASSE III   
(08719) CASTELLOLÍ 

Telèfon 938047131 
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3.6.6. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:  
 
SITUACIÓ DE CONTENIDORS PER A GESTIÓ DE RESIDUS 
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