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Resum 

L’objecte del present projecte és l’elaboració dels estudis necessaris i definits a la normativa 

vigent amb l’objectiu d’obtenir la llicència ambiental d’una activitat industrial classificada a 

l’annex II de la llei 20/2009. Concretament es tracta d’una activitat industrial dedicada a la 

reparació i manteniment de vehicles  situada en una nau industrial del Polígon del Congost al 

municipi de La Garriga. 

Per aconseguir aquest objectiu es descriuen i s’estudien tots els punts importants, tant 

ambientals com de seguretat, implicats en l’activitat a desenvolupar.  

Una vegada estudiats aquest punts i analitzant els requeriments de la normativa vigent, es 

considera que l’activitat industrial compleix amb la mateixa i és apta per l’inici de la seva 

activitat. 

Finalment es realitza un estudi de l’impacte ambiental que permeti avaluar quins són els 

impactes sobre el medi ambient derivats de l’execució del projecte, també s’inclou el cost de 

realització del projecte. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

El projecte parteix de l’interès per desenvolupar una activitat industrial, específicament un taller 

de reparació d’automòbils en una nau amb una superfície de 856 m2.  

1.2. Motivació 

La motivació per realitzar el present projecte és elaborar un projecte d’enginyeria amb tots els 

estudis necessaris per tal de que una activitat industrial es pugui desenvolupar sense 

problemes i amb el compliment dels requisits legals; i a més, va sorgir de l’oportunitat de fer el 

treball sobre un cas real, per tant, tota la informació que es presenta en aquest projecte és 

verídica. També es va poder visitar la nau en qüestió per tenir una visió global de les diferents 

activitats que realitza un taller de reparació de cotxes i fer un anàlisi exhaustiu de tots els 

aspectes importants que ha d’incloure una memòria tècnica de qualsevol activitat.  
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2. Introducció 

En aquest capítol es descriuen els objectius principals del projecte i es defineixen els estudis 

que es realitzaran.  

2.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és l’elaboració de la memòria de la llicència ambiental d’una 

activitat classificada en l’annex II de la llei 20/2009 amb el fi d’obtenir l’aprovació de 

l’Ajuntament de La Garriga per desenvolupar l’activitat en qüestió. Les diferents àrees que 

s’han estudiat són: 

 Medi natural: compren directament la biosfera, com pot ser la conservació dels 

boscos, la biodiversitat de les espècies vegetals i animals, i l’entorn de les 

instal·lacions. 

 Emissions: inclou a les substàncies que l’activitat pot alliberar a l’atmosfera degut a 

les característiques pròpies i als processos desenvolupats. Són emissions de líquids 

que s’incorporen al cicle de l’aigua i emissions gasoses que s’integren a l’atmosfera. 

 Residus: engloba els components sòlids i líquids que generen els processos i que no 

tenen utilitat pel procés que els ha generat. És l’equivalent en sòlids a les emissions, 

amb la diferència de que aquests no s’integren i es dissolen automàticament en 

l’entorn quan són alliberats. 

 Entorn: es refereix al territori que pateix l’efecte de desenvolupar l’activitat en 

qüestió. 

 Seguretat i higiene: agrupa els efectes directes sobre les persones que estan en 

contacte amb una determinada activitat industrial, com són els treballadors d’una 

empresa o les poblacions circumdants, i es poden referir a sorolls, accidents o altres 

interferències que incideixen en les activitats normals de les persones. 
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2.2. Justificació del projecte 

L’activitat es desenvoluparà en La Garriga, un poble que es troba situat a la comarca del Vallès 

Oriental, a 40 km de Barcelona, amb una superfície de 19,7 km2. Es troba fàcilment 

comunicada per carretera i per la via fèrria. Els darrers anys ha experimentat un ràpid 

creixement i actualment té prop d’uns 15.000 habitants. Per tal de poder donar inici a las 

activitats a desenvolupar en la nau és necessari obtenir la llicencia ambiental que garanteix que 

tots els processos es troben sota el compliment del marc legal vigent. 

2.3. Abast del projecte 

Per a la correcta descripció de l’activitat d’aquest projecte, es partirà d’una descripció de 

l’empresa i de les dades referents a la seva ubicació, en qüestions urbanístics i de subsòl, així 

com la normativa vigent a tenir en compte. 

Amb les dades generals ja exposades, es procedirà a elaborar un estudi complert del nivell 

d’incidència de l’activitat sobre l’entorn i el medi ambient mantenint com criteris de referència 

els nivells exigits per les seves corresponents lleis.  

La mesura del nivell d’incidència sobre l’entorn s’estableix mitjançant els següents paràmetres: 

- Sorolls i vibracions 

- Contaminació atmosfèrica 

- Aigües residuals 

- Residus 

- Risc d’incendi 

- Risc d’explosió 

 

A la Fig. 2.1 es presenta un esquema amb els requeriments legals necessaris des del punt de 

vista de la normativa i l’apartat de la memòria que dóna resposta a cada requeriment. 
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Requeriments 

específics de l’activitat 

 

Decret 298/93, de 8 d’octubre, 

pel qual es regula l’activitat 

industrial i de prestació de 

serveis en els tallers de 

reparació de vehicles 

automòbils dels seus equips i 

components. 

 

Punt 4: Dades generals 

de l’activitat. Es realitza 

una àmplia descripció dels 

processos, els productes, 

les característiques de la 

instal·lació, tota la 

maquinària necessària,...  

Contaminació 

atmosfèrica 

 

Llei 34/2007, de 15 de 

novembre, de qualitat de l’aire i 

protecció de l’atmosfera. 

 

Punt 5: Focus d’emissió: 

Cabina de Pintura. Es 

realitza un anàlisis dels 

valors límits d’emissió i la 

ventilació necessària que 

s’ha tenir en la cabina de 

pintura per protegir la salut 

humana i el medi ambient. 

Aigües residuals 

 

Reglament regulador 

d’abocament d’aigües residuals 

 

Punt 3: Es fa una 

estimació del consum, 

usos, i el seu control. 

Residus 

 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de 

residus. Reial Decret 34/1996, 

de 9 de gener, pel qual 

s’aprova el Catàleg de Residus 

de Catalunya. Decret 92/1999, 

de 6 d’abril, de modificació del 

Decret 34/1996. 

 

Punt 6: Es descriuen i 

classifiquen tots els 

residus que es generen en 

tots els processos que es 

realitzen. 

Soroll  

 

Llei 16/2002, de 28 de juny, 

de protecció contra la 

contaminació acústica. Llei 

37/2003, de soroll. 

Ordenança municipal núm. 

G05 – Control de la 

contaminació acústica. 

Ajuntament de La Garriga 

 

 

Punt 7: Es realitza un 

Estudi d’Impacte Acústic 

amb el contingut mínim 

establert a l’Annex II de la 

Llei 16/2002.  
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Fig. 2.1. Esquema general de la normativa legal i la seva presentació en la memòria del projecte. 

Risc d’incendi  

 

Reial Decret 2267/2004, de 3 

de setembre, on s’aprova el 

Reglament de Seguretat contra 

Incendis en els Establiments 

Industrials (RSCEI). Reial 

Decret 1942/1993, de 5 de 

novembre, Reglament 

d’Instal·lacions de Protecció 

contra Incendis (RIPCI) 

 

 

ANNEX A: Estudi complert 

de la Memòria Tècnica de 

prevenció d’incendis. 

Prevenció de Riscos 

Laborals 

 

Llei 31/1995, de 8 de 

novembre, de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

 

 

Annex B: Es realitza una 

avaluació dels riscos de 

totes les activitats i els 

equips de treball i mitjans 

de protecció. 

Pla d’Emergència 

 

Reial Decret 314/2006, de 17 

de març, pel qual s’aprova el 

Codi Tècnic de l’Edificació. 

 

 

Annex C: Es descriu com 

s’hauria d’actuar en cas 

d’emergència. 
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3. Requeriments legals i marc normatiu 

3.1. Legislació en matèria de prevenció ambiental 

La normativa vigent en quant a la prevenció ambiental és la que es descriu a continuació, de 

forma genèrica fa referència a les lleis de 1998 i 2009, el seus desplegaments i finalment el pla 

específic d’ordenació municipal de La Garriga. 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. 

(IIAA) 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats 

(PACA) 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament General de 

Desplegament de la llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental, i s’adapten els seus annexos. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, 

pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de 

febrer, de la Intervenció integral de l’Administració Ambiental. 

- Pla General Municipal D’Ordenació Municipal de La Garriga. 

3.2. Legislació en matèria de contaminació atmosfèrica 

A continuació, s’exposa la normativa aplicable a les actuacions en matèria de contaminació 

atmosfèrica. 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre de 2007 de qualitat d’aire i protecció de l’atmosfera. 

- Reial Decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es contempla el règim jurídic sobre la 

limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en pintures i vernissos. 

- Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitacions d’emissions de compostos 

orgànics volàtils per l´’us de dissolvents en determinades activitats. 

- Reial Decret 833/1975, de 6 de febrer, de Protecció de l’Ambient i les seves 

modificacions. 
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3.3. Legislació en matèria de contaminació acústica 

A continuació, s’exposa la normativa ambiental aplicable a les actuacions en matèria de 

contaminació acústica. 

- Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre que desenvolupa la llei 37/2003 en referència 

a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

- Ordenança municipal núm. G05 – Control de la contaminació acústica. Ajuntament 

de La Garriga. 

3.4. Legislació en matèria de residus 

A continuació, s’exposa la normativa ambiental aplicable a les actuacions en matèria de 

residus. 

- Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus i modificacions. 

- Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió d’olis. 

- Ordre 304/2002, de 8 de febrer, pel qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

3.5. Requisits legals 

En la Taula 3.1. es presenten els requisits legals ambientals en quant a les emissions i la seva 

corresponent normativa legal. 
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 REQUISITS 

Reial Decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitacions d’emissions de COVs per l’ús 

de dissolvents. 
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Art. 4.1 i 4.2: a) complir els valors límits d’emissió en els gasos 

residuals i els valors  d’emissió difusa establerts en l’annex II, o  els 

valors límit d’emissió total. b) establir un sistema de reducció 

d’emissions, d’acord amb l’annex III  

Llei 34/2007, de 15 de novembre de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera 
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 Art. 7.1 obligacions dels titulars d’instal·lacions on es desenvolupin 

activitats potencialment contaminants de l’atmosfera. Art.13 

Queden sotmeses a procediment d’autorització administrativa de 

les comunitats autònomes, la construcció, muntatge, explotació,.. 

 

Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals 
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Art. 9.2. tot establiment industrial amb abocament d’aigües 

residuals disposarà d’una arqueta de registre d’accés al clavegueró 

de desguàs. Art.13. tots els establiments, tan existents com futurs, 

hauran d’abocar les aigües residuals a la xarxa de clavegueram a 

través de la connexió corresponent, d’acord amb les directrius 

constructives específiques de cada municipi i requeriran el Permís 

d’Abocament del CONSORCI. 

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus 

R
E

S
ID

U
S

 

T
O

T
A

 L
’A

C
T

IV
IT

A
T

 

E
S

T
A

T
A

L
 

Art. 11.1. els posseïdors de residus estaran obligats sempre que 

no procedeixin ells a gestionar-los, lliurar-los a un gestor de 

residus, per la seva valorització o eliminació i els mantindrà en 

condicions adequades d’higiene i seguretat. Art 21. son obligacions 

dels productors de residus perillosos, separar-los adequadament.  
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Reial Decret 833/1988, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per l’execució de 

la Llei 20/1986 de residus tòxics i perillosos 
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Art. 14. etiquetatge de residus tòxics i perillosos. Els recipients o 

envasos que continguin residus tòxics i perillosos hauran 

d’etiquetar-se de forma clara, llegible i inesborrable. 

Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió d’olis industrials 
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Art. 5.2. Amb caràcter general, queden prohibides les següents 

actuacions: tot abocament d’olis usats en aigües superficials o 

subterrànies ,sobre el sòl i tot tractament d’oli usat que provoqui 

una contaminació atmosfèrica superior al nivell establert en la 

legislació sobre protecció del medi ambient atmosfèric. Art. 6.4. el 

lliurament d’olis usats que efectuïn els productors als gestors d’olis 

usats, haurà de formalitzar-se en un document de control 

iseguiment, que contindran les dades de l’annex II. 

Reial Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 

Catalunya. Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 
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Art.3.1 D 92/1999 (nova redacció de l’article 5.1 del D. 34/1996) El 

Catàleg de residus de Catalunya regula la gestió, valorització i 

tractament dels residus. 

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Llei 37/2003, 

de soroll. Reial Decret 1367/2007, de 19 d’octubre, pel qual es desenvolupa la llei 

37/2003, de 17 de novembre, del soroll, referent a zonificació acústica i emissions 

acústiques. 
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Art.74. els promotors d’aquelles actuacions que siguin font de 

sorolls i vibracions hauran de presentar, davant l’administració 

competent per emetre la corresponent autorització o llicència.  

Taula 3.1. Requisit legals en quant a les emissions i la seva corresponent normativa vigent
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4. Dades generals de l’activitat 

4.1. Classificació de l’activitat 

- L’activitat es troba classificada als annexos de la llei 20/2009, de 4 de desembre, de 

Prevenció i Control Ambiental de les Activitats (PACA) com annex II.2 amb codi 

12.19a. “Manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport que 

fan operacions de pintura i tractament de superfícies ”. 

A efectes estadístics, segons el C.C.A.E [1] (Decret 97/1995 del 21 de febrer de 1995), 

l’activitat podrà classificar-se amb codi 4520. 

4.2. Descripció de l’activitat 

L’empresa Tallers Alcayna és un taller que es dedica  a la reparació i manteniment d’automòbils 

on les principals activitats que es realitzen són: 

 Canvi de líquids: canvi d’olis, refrigerants i líquids de frens. 

 Carrosseria i Pintura: treballs de reparació o substitució dels interiors i exteriors dels 

elements de la carrosseria i de pintura, revestiment i acabat de la mateixa. 

 Reparació: treballs genèrics o específics, de mecànica o elèctrics. De mecànica, són 

treballs de manteniment, reparació o substitució en el sistema mecànic del vehicle i 

elèctrics, en l’equip elèctric de l’automòbil, i en els auxiliars com l’enllumenat, 

senyalització, condicionament i control. 

4.3. Diagrames de processos 

El procés que es porta a terme comença amb la recepció del vehicle avariat. Una vegada 

examinat, es fa un anàlisis dels danys i s’elabora un pressupost que s’entrega al client. Si 

aquest l’aprova, el següent pas consisteix en realitzar la reparació. Quan ja s’ha comprovat que 

l’averia s’ha solucionat, es torna el vehicle al client. Els passos del procés de reparació es 

presenten en el següent esquema global. 
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Fig. 4.1.  Diagrama general de les activitats desenvolupades al taller 

A continuació, es mostren els diagrames dels diferents processos i les activitats que es 

realitzen en cada procés, especificant les matèries primes i els residus que es generen.  

 

4.3.1. Procés de reparació 

Aquest procés es duu a terme quan l’actuació sobre el vehicle afecta la part mecànica, 

elèctrica, la neteja del motor o la substitució de peces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2.- Diagrama del procés de reparació 

 

 

 

Vehicle per reparar

Planxa i Pintura

Canvi de líquids

Reparació

Vehicle reparatVehicle per reparar Vehicle reparatVehicle per reparar

Planxa i Pintura

Canvi de líquids

Reparació

Vehicle reparatVehicle per reparar Vehicle reparat
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4.3.2. Procés de carrosseria i pintura 

Aquest procés té una afecció sobre els aspectes ambientals més significatius, ja que la 

carrosseria i pintura els residus generats perillosos s’originen del procés de pintat, solen ser 

dissolvents, restes de pintura, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.  

 

 

 

Fig. 4.3.- Diagrama del procés de planxa i pintura 
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4.3.3. Procés de canvi de líquids 

Aquest procés es duu a terme quan cal substituir l’oli del motor, líquid refrigerant i líquid dels 

frens. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4.- Diagrama del procés de canvi de líquids 

4.4. Productes i substàncies utilitzats 

Els productes i substàncies utilitzats en les activitats descrites a l’apartat 4.3 són els que es 

detallen a les taules següents: 

 

PROCÉS DE REPARACIÓ I DE CANVI DE LIQUIDS 

Nom genèric 
Activitat on 

s’utilitza 

Quantitat màxima 

emmagatzemada 

Quantitat màxima 

consumida per 

any 

Olis Mecànica 
800 l en pots 

metàl·lics 
2000 l 

Anticongelant Mecànica 
30 l en pots de 

plàstic 
90 l 

Filtres d’oli Mecànica 4 unitats en capses 100 unitats 
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Líquids de frens Mecànica 
20 l en pots de 

plàstic 
80 l 

Bateries Electricitat 20 unitats 100 unitats 

Productes de neteja 

i afluixat 
Mecànica 10 l 100 l 

Taula 4.1 – Productes utilitzats en processos de reparació i de canvi de líquids 

PROCÉS DE PLANXA I PINTURA 

Nom genèric 
Activitat on 

s’utilitza 

Quantitat màxima 

emmagatzemada 

Quantitat màxima 

consumida per 

any 

Fundes de plàstic Pintura 10 unitats 50 unitats 

Paper de 

recobriment 
Pintura 10 unitats 50 unitats 

Filtres Pintura 100 unitats 380 unitats 

Vernís Pintura 
100 kg en pots 

metàl·lics 
150 kg 

Productes de neteja Pintura 10 l 400 l 

Dissolvent Pintura 
60 l en pots 

metàl·lics 
200 l 

Pintura Pintura 
100 kg en pots 

metàl·lics 
300 kg 

Pastes i massilles Carrosseria 40 kg 120 kg 

Peces de recanvi Carrosseria 
2 unitats en 

prestatges 
20 unitats 

Taula 4.2. – Productes utilitzats en el procés de planxa i pintura 
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Tots aquests productes donada les seves característiques d’inflamabilitat i perillositat, estan en 

una zona aïllada, en la qual s’emmagatzemen en dipòsits per a la seva posterior utilització. 

Tota l’àrea d’emmagatzematge de productes químics líquids, ha de tenir unes mesures de 

seguretat especials, tant respecte el personal que les manipula, com respecte a les condicions 

ambientals de conservació, així doncs, es garanteix que en cas de qualsevol vessament, 

aquest no podria arribar a la xarxa de clavegueram ni al subsòl. 

4.5. Descripció de l’edifici 

La superfície total de la nau és de  856,24 m2. L’alçada lliure entre el terra i el punt més alt de la 

coberta és de 8,60 metres. La zonificació de la nau amb la superfície es mostra a la taula 4.3. 

 

Planta baixa Superfície (m
2
) 

Patí interior 165,37 

Zona de treball 365,66 

Cabina de pintura 20.5 

Muntacàrregues 27,09 

Zona W.C 9,71 

Zona vestuari 5,40 

Zona accés 1 12,99 

Zona accés 2 1,94 

Planta Primera Superfície (m
2
) 

Zona exposició 228,09 

Oficina 23,24 

Replà 1 2,60 

Replà 2 14,80 

W.C 1,91 
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Zona menjador 26,78 

Zona reunió 29,37 

Muntacàrregues 27,09 

Taula 4.3. – Zonificació de la nau 

4.6. Classificació del sòl 

El domicili social de Tallers Alcayna S.A. es troba al polígon del Congost, en el terme municipal 

de La Garriga, comarca del Vallès Oriental, Barcelona, Espanya. Concretament queda ubicat al 

sector B-6 del polígon del Congost, perpendicular a l’avinguda de Ramón Ciurans del municipi 

de La Garriga. L’edifici és accessible tant per vianants com per vehicles a través de l’autovia C-

17 Barcelona-Vic.  

La parcel·la està ubicada en una zona industrial, la qual està delimitada al sud, amb terrenys 

agrícoles i també amb la depuradora EDAR de la Garriga, tal com es veu a la Fig. 4.5.  

La porta d’accés de la nau té les següents coordenades UTM: 

                   X : 440.015  

                   Y : 4.613.760  

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.5 – Ubicació de l’activitat 

Tallers Alcayna 
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4.7. Dades d’energia 

L’activitat desenvolupada per Tallers Alcayna, disposarà de subministraments d’energia 

elèctrica i aigua. 

a) L’energia elèctrica és subministrada per FECSA/ENDESA. Es preveu un coeficient de 

simultaneïtat en la il·luminació : 100% i d’un 75% en la maquinaria. 

Potència contractada: 80 kW 

Consum anual: 185.000 Kwh 

 

b) Consum anual d’aigua: 240 m3/any 

c) Instal·lació d’aigua potable: El local disposa d’instal·lació d’aigua potable d’ús sanitari, la 

qual es subministrada per la xarxa municipal mitjançant connexió de servei pròpia. 

La canonada general serà de 26/28 mm, sent les ramificacions per cada aixeta de 13/15 mm i 

16/18 mm en el cas de les aixetes de la dutxa dels lavabos. 

Totes les canonades seran de coure, disposant en l’origen de la instal·lació d’una aixeta de tall 

general, per poder deixar-la sense servei en cas de fuita. 

4.8. Instal·lació elèctrica  

La instal·lació elèctrica té un quadre de distribució general, ubicat a l’entrada de la derivació 

individual, situat a la zona de treball a prop de l’accés a la nau. (Veure plànol núm.11 

Instal·lació elèctrica. Annex D). 

La classificació de les xarxes s’ha verificat segons si pertanyen a un consum per enllumenat o 

un consum d’altres usos pel desenvolupament de l’activitat. 
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4.9. Compressors  

Pel funcionament de diferents màquines hidràuliques amb aire a pressió de 10 kg/cm2, es 

precisa d’una instal·lació de tractament i subministrament d’aire comprimit formada per un 

compressor de 7.5 kW, un calderí de 300 litres, una purga automàtica del sistema i un 

assecador. La instal·lació compleix amb el reglament d’aparells a pressió (Reial Decret 

1244/79) segons la ITC-MIE-AP17 [2]. 

4.10. Ventilació  

La ventilació de la nau serà natural mitjançant portes i finestres. La porta d’accés a la nau, 

d’amplada 5,67 m, romandrà oberta, sempre que l’activitat estigui en funcionament. 

La superfície total de la nau és de 856,24 m2 i la altura mitja és de 8,60 m, per tant, el volum és 

de 7.363,7 m3.   

La nau disposa d’una superfície de ventilació de 52 m2, amb les finestres i la porta d’accés. 

D’acord amb les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut als llocs de treball [2] RITE (IT 

1.1.4.2.3), per assegurar un aire de qualitat IDA2 (cas més desfavorable), el local ha de 

disposar d’una renovació mínima d’aire de 8,33·10-3 m3/s per cada treballador. 

Al haver-hi 4 treballadors, el cabal mínim serà de 3,33·10-3 m3/s, per tant, amb la ventilació 

natural que es disposa es considera suficient. 

4.11 Il·luminació 

Per tal de que hi hagi una bona il·luminació s’ha implantat fluorescents, els quals estan 

distribuïts de manera que compleixen les exigències del Decret 486/97. (veure la distribució en 

el plànol Núm. 11. Annex D) tal com es mostra a la taula 4.4. 
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RELACIÓ ENLLUMENAT 

Descripció Potència (W) Unitats Total (W) 

Quadre de 

protecció i 

control 

- 6 - 

Il·luminació 

dicroica 
1x80 3 240 

Pantalla 

Fluorescent 

estanca 

2x58 38 4.408 

Down light 2x28 10 560 

Il·luminació llum 

indirecte 
20 3 60 

Il·luminació 

exterior 
1x56 1 56 

Il·luminació 

emergència 
0,5 30 15 

TOTAL 5.339 W 

Taula 4.4. – Relació d’enllumenat  

4.12. Servei d’higiene 

Pel que respecte al servei d’higiene de les instal·lacions, disposa de 2 cambres higièniques, 

una per dones i una altre per homes, i un vestuari a la planta baixa, situats en la zona de treball, 

perquè els treballadors puguin accedir fàcilment. A la primera planta, al costat de l’oficina hi ha 

una altre cambra higiènica per les persones que treballin en aquesta zona. 
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4.13. Descripció de la maquinària 

Tota la maquinaria que es descriu a continuació a la taula 4.5 es presenta amb la seva ubicació 

al plànol núm. 10. Zonificació de la nau planta baixa, Annex D. 

Ref. plànol Descripció KW unitats Total KW 

1 Màquina 

extractora de 

bonys Saponda 

8,5 1 8,5 

2 Equilibradora 

de rodes 

5 1 5 

3 Muntadora de 

neumàtics 

1,1 1 1,1 

4 Màquina de 

càrrega d’aire 

condicionat 

0,77 1 0,77 

5 Alineadora de 

rodes 

2,6 1 2,6 

6 Carregador de 

bateries 

8 1 8 

7 Cabina pintura 11 1 11 

8 Soldador  2 1 2 

9 Elevador 3,7 4 14,8 

10 Extractor 0,75 2 1,5 

11 Compressor 

7,5CV 

5,5 1 5,5 

TOTAL 60,77 KW 

Taula 4.5. – Descripció de la maquinària  
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4.13.1. Cabina de pintura 

La cabina de pintura instal·lada és de la marca Spanesi, el model és ECOMEGA amb 30.000 

m3/h de cabal, a la taula 4.6  es presenta la seva fitxa tècnica. 

Les característiques tècniques de la cabina són: 

Dimensions útils 

Llarg 7 m 

Ample 4 m 

Alt 2,5 m 

Dimensions exteriors 

Llarg 7,08 m 

Ample 4,08 m 

Alt 3,1 m 

Dimensions útils porta de vehicles 

Ample 2,8 m 

Alt 2,45 m 

  GENERADOR D’AIRE CALENT:   

Generador d’aire calent en secat 

Cabal d’aire 30.000 m
3
/h a 250 PA 

Nº ventiladors 1 unitat 

Turbina acoblament directe Mitja pressió 

Potència instal·lada 11 KW 

Renovacions d’aire interior de cabina 

sense vehicle 
314 RPH 

Renovacions d’aire interior de cabina amb 

vehicle 
359 RPH 

Grup tèrmic 
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Fase de pintat + 20ºC 

Fase d’assecat + 60ºC 

Potència tèrmica instal·lada 140.000 Kcal/h 

Intercanviador de calor 
Aliatge d’acer resistent altes 

temperatures 

IL·LUMINACIÓ SUPERIOR: 

Il·luminació neutra d’alt rendiment cromàtic  

Nº fluorescents 32x36 W 

Potencia total 1.152 W 

Alimentació elèctrica en fase 220/380 III 

Alimentació elèctrica enllumenat  220V II 50 Hz 

QUADRE ELÈTRIC: 

 Quadre elèctric automàtic 

Quadre elèctric tipus Automàtic 

Tipus protecció  IP-55 

Tensió 380V III 

EXTRACTOR: 

Cabal d’aire 22.000m
3
/h a 250 PA 

Nº ventiladors 1 unitat 

Turbina acoblament directe Mitja pressió 

FILTRE SOSTRE: 

Mètode prova: Din 24185/ASHRAE 52-76 TEST CODE 

Pes 600 g/m2 

Espessor 20 m 
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Cabal d’aire en proves 900 m3/h 

Pèrdua de càrrega inicial 27 Pa 

Pèrdua de càrrega final (màxima) 400 Pa 

Capacitat d’acumulació de pols 373 g/m2 

Resistència al foc Auto extingible 

Classe F1 Din 2418 

PREFILTRE D’ENTRADA D’AIRE:Estructura fabricada en acer zincat amb reixa fàcilment 

desmuntable. 

Mètode prova: Din 24185/ASHRAE 52-76 TEST CODE 

Espessor 20 m 

Cabal d’aire en proves 2900 m3/h 

Pèrdua de càrrega inicial 32 Pa 

Pèrdua de càrrega final (màxima) 200 Pa 

Capacitat d’acumulació de pols 494 g/m2 

Resistència al foc  Auto extingible 

Classe F1 Din 240 

FILTRE DE SÒL PAINT STOP:  

Aplicació: Per la filtració de les emissions de pigments en zones de pintat o envernissat, etc.   

Estructura: Manta filtrant composta per fibres fines de vidre d’estructura progressiva. 
Aconseguint una gran retenció de partícules en el seu interior. El material és auto extingible.   

Classificació de la propietat ignifuga: Classe F1 DIN 53438     
    

Dades tècniques del filtre 

Espessor aproximat 60 m 

Pes aproximat 250 g/m2 
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Grau de separació (test boira) 85-90 % 

Velocitat de pas nominal 8 m/s 

Pèrdua de càrrega inicial 25 Pa 

Pèrdua de càrrega final recom. 250 Pa 

Rendiment segons normes DIN 24.185/2 EUS 

Grau de separació (test boira) 90-95 % 

Resistència temperatura 120 ºC 

Capacitat d’acumulació de pols 2.500-4.500 g/m2 

Taula 4.6. Fitxa tècnica cabina de pintura 
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5. Contaminació atmosfèrica 

Les principals emissions de contaminants atmosfèrics que es produeixin  són les generades 

durant el procés de pintat, i constitueixen un cas d’atmosfera potencialment explosiva amb 

presència humana, per aquest motiu, la ventilació d’una cabina de pintura és imprescindible per 

evitar que es superi el límit inferior d’explosió (LIE) i es dilueixin els gasos o vapors que es van 

produint. Les fases de treball de la instal·lació són dos: fase de pintat i fase d’assecat. 

5.1. Cabina de pintura: Fase de pintat 

Aquesta fase consisteix en captar l’aire de l’exterior a través d’uns filtres al sostre anomenats 

“plentum”, els quals eliminen les impureses de l’aire i a partir d’un grup termoventilador s’eleva 

la temperatura de l’aire net fins al punt òptim d’aplicació de la fase de pintat que és d’entre 20-

22 ºC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. – Fase de pintat 

Les sortides d’aquest aire es realitzen pel terra amb unes reixes, que filtren l’aire mitjançant uns 

filtres anomenats “paint-stop”, els quals es troben sota les reixetes i  retenen els restes de la 

pintura en suspensió, de manera que els dissolvents de la pintura, els compostos orgànics 

volàtils (COV’s), són expulsats a l’atmosfera. Per tal de retenir aquests contaminants, es 

Filtres al sostre “plentum” 
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disposa d’un sistema de filtració de vapors orgànics, que és un filtre de carbó actiu. L’aire dintre 

de la cabina circula des de dalt cap avall, creant un flux vertical i descendent que garanteix 

l’adequada renovació d’aire a l’interior de la cabina, i així aconseguir que l’operari estigui fora 

del “núvol” de pols residual de la pintura. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.2. – Fase de pintat 

 

5.2. Cabina de pintura: Fase d’assecat 

Després de la fase de pintat, s’ha de fer la fase d’assecat, en la qual s’utilitza un cremador que 

augmenta la temperatura a l’interior de la cabina fins a 50ºC, durant uns 45 minuts,  a través 

d’un reaprofitament d’aire calent per obtenir un assecat ràpid i uniforme de les diferents peces. 

En aquesta fase d’assecat, l’aire aspirat des de l’exterior abans de ser impulsat al filtre del 

sostre “plenum” de distribució, és recirculat a través del bescanviador de calor en una proporció 

aproximada del 65 % per  un major aprofitament energètic. 

 

 

[Escriba una cita del documento 

o del resumen de un punto 

interesante. Puede situar el  

cuadro de texto en cualquier 

lugar del documento. Utilice la 

ficha Herramientas de cuadro de 

texto para cambiar el formato del 

cuadro de texto de la cita.] 

Filtres al terra “paint-stop” 

La funció de la turbina quan està en marxa és enviar l’aire de 

la cabina amb restes de la pintura al filtre de carbó actiu, el 

qual farà la funció de retenir els contaminants. 

Filtre de carbó actiu 
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Fig. 5.3. – Fase d’assecat 

 

5.3. Manteniment cabina de pintura 

Tots els filtres s’han de renovar després d’un determinat nombre d’hores, ja que es van 

carregant de partícules, dificultant la circulació d’aire en la cabina i creant una sobrepressió 

excessiva que perjudica tant al procés de pintat com a l’operari.  

 

En la fase d’assecat la turbina no està en marxa ja 

que tots els restes de pintura ja han estat eliminats en 

la fase de pintat.  
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5.3.1. Sistema de filtració: filtres al terra i filtres al sostre 

 

 

 

 

 

 

Fig 5.4. Filtres al terra                                    Fig. 5.5.  Filtres al sostre 

El sistema de filtració depura l’aire subministrat dins de la cabina, evitant les partícules en 

suspensió que poden adherir-se a l’automòbil. Per aquest motiu, el sistema està dividit en dues 

etapes:la primera amb els filtres al terra que retenen entre 60 i 70 % de les partícules, i la 

segona que elimina el 99% amb els filtres al sostre.  

Per garantir l’eficàcia d’eliminació s’ha de substituir cada 100 hores de funcionament els filtres 

del terra i cada 800 hores els filtres del sostre, els quals un cop retirats són gestionats 

mitjançant una empresa de gestió de residus autoritzada, que fa la recollida dels elements 

substituïts. 

 

5.3.2. Sistema de calefacció: Bescanviador de calor i cremador 

S’utilitza per elevar la temperatura a la cabina. En la fase d’assecat el cremador escalfa l’aire 

fins a uns 50ºC i amb el bescanviador de calor es crea un flux d’aire en direcció descendent, és 

a dir, l’aire de dalt es dirigeix cap a baix, amb l’objectiu d’aconseguir un aprofitament de la 

gravetat, una circulació d’aire homogènia, un millor control de la filtració de l’aire i menor 

contaminació per l’operari durant el procés. 

El manteniment del sistema de calefacció es realitzarà cada any i inclou un procediment de 

neteja de tots els tubs.  

 

 

 



Pág. 36  Activitat: Taller de reparació de l’automòbil 

 

5.4. Ventilació de la cabina de pintura 

El pintat en cabines i espais tancats amb evaporació de solvents volàtils a l’ambient interior, 

constitueix un cas d’atmosfera potencialment explosiva amb un elevat risc per a les persones 

que realitzen aquesta activitat [3]. 

Es defineix el Límit Inferior d’Explosió (LIE), com aquell en que la concentració mínima de 

vapor-aire perquè el foc no es propagui, per aquest motiu, la ventilació d’una cabina de pintura 

és imprescindible per evitar que es superi el límit inferior d’explosió (LIE) i es dilueixin els gasos 

o vapors que es van produint [4]. 

El cabal d’aire que ha d’aportar la ventilació és pot determinar segons la següent expressió: 

                                                                                                                           (Eq. 5.1)  

On Q és el cabal en m3/h  

Pe = Massa específica del solvent (g) 

Pm = Massa molecular del solvent (g)  

K = Coeficient de seguretat entre 3 i 10 

S = Litres/hora de solvent a diluir 

MAC1 = Màxima concentració acceptable pels humans en ppm 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 5.6. Flux  a l’interior de  la cabina de pintura 

                                                

 

 

1
 Els  valors de MAC es troben a la Directiva 94/9/CE 
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Si es suposa que la cabina evapora dos litres de Xilè per hora, que és el component 

contaminant de la pintura que s’aplica als automòbils (veure fitxa tècnica pintura [2]), treballant 

a temperatura ambient, es calcularà el cabal necessari que s’exigeix i es requereix per garantir 

la salut dels operaris, a partir de l’equació 5.2:   

 

                                                                                                                                            (Eq. 5.2)  

 

Per evitar una situació d’atmosfera potencialment explosiva i estar per sota del LIE, s’instal·larà 

una ventilació per sobrepressió que es calcularà al següent apartat. 

5.4.1. Càlcul del sistema de ventilació per sobrepressió 

En una cabina de pintura s’exigeix la més absoluta absència de pols, ja que si n’existís 

s’adheria a la superfície, per tant, es farà una ventilació per sobrepressió, amb impulsió, com es 

veu a la Fig. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.7. Ventilació de  la cabina de pintura per sobrepressió 

S’instal·larà una caixa de ventilació a transmissió per ventilar la cabina per sobrepressió, 

introduint l’aire net filtrat pel sostre. Aquesta caixa s’obté del catàleg tècnic de la marca S&P [5], 

on les especificacions es calcularan a partir de les dades de la cabina de pintura. 

Per cabines de pintura d’ús continuat la normativa vigent [6] determina una necessitat de 180 

renovacions/hora del volum total del local, per tant, tenint en compte les dimensions de la nau 

es pot calcular el cabal de renovació: 

                                                                                                                                        (Eq. 5.3) 
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La secció dels filtres d’entrada s’ha determinat partint d’una necessitat de velocitat d’ 1 m/s, 

donada en la taula  4.6. Fitxa tècnica cabina de pintura, per tant, la secció de pas del sostre és: 

 

                                                                                                                                  (Eq. 5.4) 

                                                                                   

La secció del col·lector inferior per a l’evacuació de l’aire s’ha fet partint d’una velocitat d’aire del 

col·lector de 8 m/s (Taula 4.6) : 

 

                                                                                                                                              (Eq. 5.5) 

Donat el gran volum d’aire creat i perquè el nivell de soroll no sigui excessiu, es col·locarà una 

caixa de ventilació a transmissió del tipus CVTT i s’instal·larà en la part superior de la cabina de 

pintura impulsant l’aire en el plenum del sostre, tal i com es mostra a la Fig.5.8.  

Fig. 5.8. Ubicació dels sistemes de ventilació en la cabina de pintura  
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S’ha determinat instal·lar aquesta caixa al darrere de la cabina, impulsant aire en el plenum del 

sostre. Per evitar l’entrada de cossos estranys al sistema de ventilació, s’ha protegit l’aspiració 

dels ventiladors amb una reixa protectora. 

El producte escollit és: 1 caixa a transmissió CVTT-15/15  a 600 r.p.m amb motor de 2’2 KW i 2 

viseres d’aspiració CVA-22. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.9.a) Caixa de transmissió b) Viseres amb malles per muntar a l’aspiració de les caixes 

 

 

 

 



Pág. 40  Activitat: Taller de reparació de l’automòbil 

 

6. Residus 

6.1. Generació de residus 

Un residu industrial és qualsevol substància o objecte resultant d’un procés de producció, de 

transformació, d’utilització, de consum o de neteja. D’acord amb el Manual de Gestió de 

Residus Industrials de Catalunya [7], l’empresa Tallers Alcayna, com a responsable dels 

residus industrials generats per la seva activitat es veurà amb l’obligació de: 

- Gestionar els residus que produeixin o posseeixin de conformitat amb les 

determinacions del Catàleg de residus de Catalunya (CRC). 

- Estar inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials. 

- Formalitzar correctament la Declaració anual de residus industrials. 

- Formalitzar les fitxes d’acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment dels 

diferents residus. 

- Informar al transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les 

característiques i els perills dels residus a transportar i sobre el mètode d’actuació en 

cas d’accident. 

- Portar al dia un registre propi de residus on constin les dades següents: codi CRC, 

l’origen de producció, la seva descripció i la gestió que es realitza amb cadascun d’ells. 

Aquest registre servirà de base per emplenar les dades de la Declaració anual de 

residus industrials. 

Els residus generats per la empresa venen distribuïts segons les zones on s’originen: oficines i 

zona taller. 

Per tots els residus es disposarà de contenidors selectius situats en cada zona de generació.  

6.2. Caracterització dels residus 

La caracterització ha de dur-se a terme per la Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA), 

amb capacitat per certificar la naturalesa i composició del residu. Una vegada el residu està 

completament identificat, s’ha de codificar segons indica la reglamentació, Catàleg Europeu de 

Residus (CER) [8].  
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6.2.1. Focus de generació  

Existeixen dos focus de generació de residus ben diferenciats, els quals, són pròpiament els de 

les activitats del taller i els de l’activitat administrativa. Aquests últims ocupen poc volum, ja que 

es tracta d’un petit despatx. 

6.2.2. Generació de residus de cadascuna de les activitats 

 

A les taules 6.1, 6.2. i 6.3. es recull la caracterització dels residus classificats en les 3 activitats 

principals que es desenvolupen al taller, on s’emmagatzemen, la seva classificació en el codi 

CER, l’impacte ambiental i si són perillosos o no.  

 

PROCÉS DE CANVI DE LÍQUIDS 

Nº Id Nom Residu On s'emmagatzema Codi CER 
Impacte 

ambiental 
Tipus de residu 

1 
Residus d'olis 

lubricants 
Bidó olis lubricants (zona 

residus perillosos) 
13 02 05 

Contaminació del 
sòl 

Es considera  
Perillós 

2 
Productes de 

neteja 
Contenidor plàstic 

(magatzem) 
20 01  29 

Emissions de 
COVs a 

l'atmosfera 
Es considera 

Perillós 

3 Oli del motor 
Bidó oli (zona residus 

perillosos) 
13 07 01 

Contaminació del 
sòl 

Es considera 
Perillós 

4 
Residus i pòsits 
de l'oli canviat 

Bidó oli (residus perillosos) 13 07 01 
Contaminació del 

sòl 
Es considera 

Perillós 

5 
Residus de 

desgreixatge 
Contenidor draps bruts 

(residus perillosos) 
13 02 05 

Contaminació del 
sòl 

Es considera 
Perillós 

6 Oli nou residual 
Bidó oli (zona residus 

perillosos) 
13 07 01 

Contaminació del 
sòl 

Es considera  
Perillós 

7 
Bidons i envasos 

buidats 
Zona residus perillosos 15 01 10 

Emissions de 
COVs a 

l'atmosfera 
Es considera 

Perillós 

8 
Residus del 
canvi d'oli 

Bidó oli (zona residus 
perillosos) 

15 02 02 
Contaminació del 

sòl 

Es considera 
Perillós 

9 
Anticongelant 

rebutjat 
Bidó líquids refrigerant 

(zona residus perillosos) 
16 01 14 

Contaminació del 
sòl 

Es considera  
Perillós 

10 Catalitzadors 
Bidó líquid catalitzador 

(zona residus perillosos) 
16 08 06 

Contaminació del 
sòl 

Es considera  
Perillós 
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11 
Residus de 

canvi 
Contenidor draps bruts 

(zona residus perillosos) 
13 02 05 

Contaminació del 
sòl 

Es considera 
Perillós 

12 
Peces trencades 

o defectuoses 
Magatzem 20 01 39 

Contaminació del 
sòl  

Es considera No 
Perillós 

13 
Líquid de frens 

residual 
Bidó líquid frens (zona 

residus perillosos) 
16 01 13 

Contaminació del 
sòl 

Es considera  
Perillós 

 

Taula 6.1. – Classificació dels residus en el procés de canvi de líquids 

 

PROCÉS DE PLANXA I PINTURA 

Nº Id Nom Residu On s'emmagatzema Codi CER Impacte ambiental 
Tipus de 
residu 

1 
Plàstic del 

conformat de 
xapa 

Contenidor de plàstic 
(magatzem) 

20 01 39 Contaminació del sòl  
Es considera 
No Perillós 

2 
Metall del 

conformat de 
xapa 

Contenidor de metall 
(magatzem) 

20 01 40 - 
Es considera 

No Perillós 

3 
Peces 

trencades o 
defectuoses 

Magatzem 20 01 39 Contaminació del sòl  Es considera 

No Perillós 

4 
Vidre del 

conformat de 
xapa 

Contenidor de vidre 
(magatzem) 

16 01 20 - Es considera 

No Perillós 

5 Embalatges Exterior 15 01 02 Contaminació del sòl   Es considera 

No Perillós 

6 
Residus de 
decapatge 

Exterior 08 01 17 Contaminació del sòl   Es considera 

Perillós 

7 
Residus de lija 

de paper 
Exterior 12 01 01 -  Es considera 

No Perillós 

8 

Residus de 
discos de 
lijadora 

automàtica 

Exterior 12 01 01  - 

Es considera 

No Perillós 

9 
Dissolvents de 
neteja d'equips  

Armari ignífug amb 
una resistència al foc 
de com a mínim 15 

minuts 

20 01 13 
Abocament d'aigües 

residuals de procés i de 
rentat de vehicles  

Es considera 

Perillós 
10 

Dissolvents de 
desengreixats 
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11 
Residus 

d'emplastre o 
farciment 

Contenidor envasos 
contaminats amb 
residus perillosos 

08 04 10 -  
Es considera 

No Perillós 

12 
Fundes de 
plàstic de 

recobriment 

Contenidor plàstic 
(magatzem) 

20 01 39 Contaminació del sòl   
Es considera 

No Perillós 

13 
Paper de 

recobriment 
Contenidor paper 

(magatzem) 
20 01 01 Contaminació del sòl    

Es considera 

No Perillós 

14 
Residus 

d'enduridor / 
catalitzador 

Contenidor envasos 
contaminats amb 
residus perillosos 

08 01 15 
Emissions de COV's a 

l'atmosfera  

Es considera 

No Perillós 

15 Pintures 

Armari ignífug amb 
una resistència al foc 
de com a mínim 15 

minuts 

08 01 15 
Emissions de COV's a 

l'atmosfera  
Es considera 

Perillós 

16 
Residus de 

dissolvents de 
dilució 

Contenidor envasos 
contaminats amb 
residus perillosos 

08 01 16 
Emissions de COV's a 

l'atmosfera  
Es considera 

No Perillós 

17 
Residus de 

pintura 

Armari ignífug amb 
una resistència al foc 
de com a mínim 15 

minuts 

08 01 15 
Emissions de COV's a 

l'atmosfera  
Es considera 

Perillós 

18 
Residus de 

dissolvents de 
vernissat 

Armari ignífug amb 
una resistència al foc 
de com a mínim 15 

minuts 

15 01 10 

Abocament d'aigües 
residuals de procés i de 

rentat de vehicles. 
Emissions de COV's a 

l'atmosfera 

Es considera 

Perillós 

19 

Residus de 
base aquosa o 

dissolvents 
produïts durant 
la imprimació o 

aparejo 

Armari ignífug amb 
una resistència al foc 
de com a mínim 15 

minuts 

15 01 10 
Abocament d'aigües 

residuals de procés i de 
rentat de vehicles  

Es considera 

Perillós 

20 
Productes buits 

de neteja 
Contenidor de plàstic 

(magatzem) 
15 01 10 

Abocament d'aigües 
residuals de procés i de 

rentat de vehicles  

Es considera 

Perillós 

Taula 6.2. – Classificació dels residus en el procés de planxa i pintura  
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PROCÉS DE REPARACIÓ 

Nº Id Nom Residu On s'emmagatzema Codi CER Impacte ambiental 
Tipus de 
residus 

1 
Peces 

trencades o 
defectuoses 

Magatzem 20 01 39 -  Es considera 

No Perillós 

2 Embalatges Magatzem 15 01 02  - Es considera 

No Perillós 

3 
Productes de 

neteja 
Magatzem 15 01 10 

Emissions de COVs a 
l'atmosfera 

Es considera 

Perillós 

4 
Bateria 

rebutjada 
Zona residus perillosos 16 06 01 Contaminació en el sòl Es considera  

Perillós 

5 
Residus 

d'electròlit de 
bateries 

Zona residus perillosos 16 06 06  - Es considera  

Perillós 

6 
Residus de 

desgreixatge 
Contenidor draps bruts 

(residus perillosos) 
13 02 05 -  Es considera  

Perillós 

7 
Bidons i 

envasos buits 
Zona residus perillosos 08 01 16 

Emissions de COVs a 
l'atmosfera 

Es considera 

No Perillós 

8 
Residus d'olis 

hidràulics 

Bidó olis hidràulics 
(zona residus 

perillosos) 
13 01 10 Contaminació en el sòl 

Es considera 

Perillós 

9 Catalitzadors 
Bidó catalitzadors 

(zona residus 
perillosos) 

16 08 06 Contaminació en el sòl Es considera 

Perillós 

10 Filtres Zona residus perillosos 15 02 02 Regeneració d’olis  Es considera 

Perillós 

11 Pneumàtics Magatzem 16 01 03  - Es considera 

No Perillós 

12 Cables Magatzem 17 04 11  - Es considera 

No Perillós 

13 
Vessament de 
combustible 

Bidó vessament de 
combustible 

13 07 02 Contaminació en el sòl 
Es considera 

Perillós 

Taula 6.3. – Classificació dels residus en el procés de reparació 
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6.2.3. Generació de residus per l’activitat administrativa 

A la taula 6.4 es recull la caracterització dels residus, la seva classificació al CER i la quantitat 

màxima emmagatzemada. 

 

Residus Codi CER Descripció Tipus 

de 

residu 

Generació Quantitat màxima 

emmagatzemada 

Paper d’oficina 20 01 01 Resta 

oficina 

No 

perillós 

200 kg 8 kg 

Envasos paper i 

cartró 

15 01 01 Resta 

oficina 

No 

perillós 

100 kg 5 kg 

Envasos de plàstic 15 01 02 Resta 

oficina 

No 

perillós 

100 kg 5 kg 

Taula 6.4. – Classificació dels residus en l’activitat administrativa 

6.2.4. Sistemes de tractament dels residus generats 

Els residus d’oficina són separats i classificats, i posteriorment són dipositats en els seus 

contenidors corresponents, per facilitar la recollida selectiva que s’efectua al polígon. 

Tots els residus generats per la pròpia activitat són emmagatzemats en contenidors situats en 

el mateix carrer i recollits per un gestor autoritzat. El gestor autoritzat és “Tamayo”, pertanyent 

al Gremi de Recuperació de Catalunya i els procediments estan emmarcats en el Manual de 

Gestió de Residus Industrials a Catalunya. 

Els productors, els transportistes i els gestors de residus seguiran els procediments emmarcats 

en el Manual de Gestió de Residus Industrials a Catalunya [7]. 



Pág. 46  Activitat: Taller de reparació de l’automòbil 

 

7. Estudi d’impacte acústic 

7.1. Classificació 

Des d’un punt de vista acústic, l’establiment i per tant l’activitat objecte d’aquest projecte, es 

troba dins d’un polígon industrial, i segons el RD 1367/2007 de 19 d’Octubre [9], pel que es 

desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de Novembre, del soroll, en lo referent a la zonificació 

acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques, es classifica com a tipus B: Sectors del 

territori amb predomini de sòl d’ús industrial. 

7.2. Nivell sonor a l’interior de la nau 

A l’efecte d’aplicació de l’ordenança del municipi de La Garriga [10], els valors dels nivells 

sonors màxims per aquesta zona són de 80 dBA, per tant, els focus d’emissió no podran 

superar aquest valor. A la taula següent es determina el nivell mitjà de la maquinaria més 

utilitzada al taller: 

Màquina Nivell Mitjà 

Aspiradora 80 dBA 

Cabina de pintura 66 dBA 

Compressor d’aire 80 dBA 

Elevador 73 dBA 

Soldador elèctric 65 dBA 

Polidora 79 dBA 

         Taula 7.1. – Nivell sonor mig de la maquinaria 
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7.3. Nivell sonor a l’exterior 

L’activitat ha de complir amb allò que estableix l’article 24, del RD 1367/2007 [9], on 

s’especifiquen els  valors límits d’immissió de soroll a la taula BI, de l’annex III, on per a l’àrea 

acústica B, (sectors del territori amb predomini de sòl d’ús industrial), és de 65 dBA en horari 

diürn i 55 dBA en horari nocturn. 

7.4. Horari de funcionament 

L’activitat en qüestió tindrà un horari de funcionament de 8h a 13h i de 15h a 19h, horari 

partit, matí i tarda de dilluns a divendres, 220 dies l’any aproximadament. 

7.5.  Elements constructius 

Els elements constructius de la nau són: 

 Parets mitjaneres de maó perforat entre 110 i 200 mm de gruix enlluït per les dues 

cares. 

 Façana a pati posterior, de maó perforat de gruix entre 110 i 200 mm, sense revestir. 

 Façana de maó de 30 cm de gruix enlluïts per les dues cares. 

 Porta metàl·lica de 1,2mm de gruix. 

 Teulada de fibrociment. 

7.6. Valor de l’aïllament dels material 

Segons l’article 18 de l’ordenança municipal tots els edificis han de complir les condicions 

acústiques de l’edificació que s’estableixen en la Norma Bàsica de l’Edificació: “Condicions 

acústiques als edificis” [11], el valor de l’aïllament és: 

 Parets mitjaneres de maó de 20 cm de gruix, amb una massa unitària de 250 

kg/cm2, té un aïllament de 46 dBA (annex III, taula 3.2 del NBE-CA-88 [11]) 

 Façana de maó de 30 cm de gruix, amb una massa unitària de 460 kg/cm2, té un 

aïllament de 56 dBA (Annex III, taula 3.2 del NBE-CA-88 [11]) 

 Porta de xapa metàl·lica de 1,2mm de gruix, amb massa unitària de 9,5 kg/cm2, té 

un aïllament de 7 dBA (Annex III, taula 3.6 del NBE-CA-88 [11]) 
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7.7. Mesures correctores 

Cap màquina no estarà subjectada a les parets ni pilars, estant separats a una distància 

mínima de 0,50m. 

Per garantir que la part exterior propera a la porta tingui valors inferiors a 75 dBA  s’han 

col·locat les zones de treball a un mínim de 9m de distància de la porta. 
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8. Avaluació de l’impacte ambiental 

8.1. Medi potencialment afectat 

El taller està situat en una zona industrial, la qual permet la implantació de l’activitat. S’ha 

comprovat també que l’activitat no afectarà cap espai ubicat dins d’una zona PEIN (Pla 

d’Espais d’Interès Natural) ni cap àrea classificada com a zona de protecció especial. La 

instal·lació tindrà també la seva ubicació en zona no classificada com aqüífer protegit pel 

Decret 328/1988, de 11 d’octubre, pel qual s’estableixen normes de protecció en relació amb 

diversos aqüífers de Catalunya. [15]. 

8.2. Emissions i residus generats 

Una vegada comprovada que la implantació del taller no suposa cap risc per al medi, caldrà 

comprovar que es pot desenvolupar l’activitat, tenint en compte les emissions que aquesta 

genera. 

8.2.1. Emissions a l’atmosfera 

Les principals emissions que es produeixen en un taller de reparació de l’automòbil són les 

següents: 

 Emissions procedents de l’aplicació de pintures i neteja dels equips de treball que es 

caracteritzen pel seu contingut en compostos orgànics volàtils (COV’s) que 

procedeixen del contingut de les pintures que s’utilitzen. 

 En el repintat de l’automòbil és impossible l’eliminació total dels COV’s, ja que 

aquests són molt importants per recobrir tota la superfície, dotant a l’aplicació de la 

viscositat necessària i ajudant a la anivellació i formació de la pel·lícula de pintura en 

humit.  

 Altres contaminants habituals en els tallers de planxa i pintura són els gasos de 

combustió, com el monòxid de carboni (CO i CO2), el diòxid de sofre (SO2), així com 

els òxids nitrosos (NOx) i no cremats, on la proporció varia en funció del combustible 

utilitzat i de les condicions de combustió. 
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Segons marca l’annex IV del Decret 833/1975, de 6 de febrer [12], es compliran amb els nivells 

de referència que s’indiquen a la taula següent. 

 

Contaminant Unitat de mesura Nivells d’emissió 

Partícules sòlides mg/Nm
3
 150 

CO ppm 500 

SO2 mg/Nm
3
 4.300 

NOx ppm 300 

Taula 8.1. Límits d’emissió segons el Decret 833/1975 

8.2.2.  Legislació aplicable 

Per arribar a la protecció de l’atmosfera existeixen una sèrie d’obligacions derivades de la Llei 

38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric, el Decret 833/1975 [12] pel 

que es desenvolupa l’anterior Llei i l’Ordre de 18 d’octubre de 1976 de prevenció i correcció de 

la contaminació atmosfèrica d’origen industrial [13]. 

Aquestes lleis classifiquen les activitats en funció del potencial contaminant segons els 

següents grups: A, B o C. Els tallers de reparació de vehicles es troben englobats en el grup C, 

del qual deriven les següents obligacions: 

 Complir amb els límits d’emissió que indica la normativa. 

 Realitzar controls periòdics per part dels organismes de control autoritzat o per les 

entitats d’inspecció i control acreditades. Si el focus d’emissió pertany al grup C, els 

controls periòdics es faran cada 5 anys.  

 Realitzar els anomenats autocontrols periòdics cada 2 anys i mig. 

 Fer un llibre de registre sobre emissions, incidents, etc. Aquest llibre ha d’estar 

segellat pel Departament d’Indústria de la Comunitat Autònoma. En aquest, 

s’anotaran els resultats de les mesures de contaminants, manteniment de les 

instal·lacions de depuració, balanços estequiomètrics, resultats de les inspeccions, 

etc. Aquest llibre serà tramitat per la OCA davant la Direcció General d’indústria 
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corresponent al realitzar la primera inspecció reglamentària (durant els 3 primers 

mesos d’inici de l’activitat). 

8.2.3. Normativa sobre emissions (COV) 

La normativa europea, Directiva 2004/42/CE [14] té com a objectiu limitar les emissions de 

components orgànics volàtils (COV) a l’atmosfera. Per aquest fi, es va prohibir l’1 de gener de 

2007, la comercialització dins de la unió europea de qualsevol producte amb un valor de COV 

superior al màxim permès.  

Els valors màxims que contempla la llei són els que es presenten a la taula 8.2: 

 

Productes de preparació 850 g/l 

Productes de pre-neteja 200 g/l 

massilles 250 g/l 

Imprimacions/fosfatants  540/840 g/l 

Acabats (pintura i vernís) 420 g/l 

Acabats especials 840 g/l 

Antigravilles, aerosols, vernissos, 

antiratllades,.. 

840 g/l 

Taula 8.2.  Límits d’emissió segons la normativa europea d’emissió de COVs 
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8.2.4. Emissions de soroll i vibracions 

Tots els elements mecànics susceptibles de produir sorolls i vibracions (compressors, bombes, 

ventiladors, etc.) estan assentats sobre bancades i suports flotants de formigó i asseguren uns 

nivells de soroll en dBA inferiors als prescrits per l’ Ordenança municipal núm. G05 – Control 

de la contaminació acústica. Ajuntament de La Garriga [10]. 

 

8.2.5.  Emissions d’aigües residuals 

El cabal estimat d’abocament d’aigües residuals és de 8.000 m3/any. 

L’abocament de les aigües residuals comunicarà amb la xarxa de clavegueram municipal i des 

d’aquí a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de La Garriga. 

A la sortida de la fàbrica es disposarà una arqueta de registre per la recollida de mostres de les 

aigües residuals. La ubicació d’aquest punt d’abocament serà al mateix carrer. 

 

8.3. Identificació de situacions de risc ambiental 

A l’activitat en qüestió, es distingeixen dos tipus de perills, els associats a l’organització, entre 

els quals es troben, l’ordre i la neteja i el secat forçat del procés de pintat; i els associats ala 

gestió dels elements residuals, com per exemple, el vessament d’oli al terra i l’abocament d’oli 

a la xarxa de clavegueram del polígon.  

8.3.1. Llistat de successos iniciadors 

Després de l’anàlisi de tots els perills identificats, s’ha d’elaborar un llistat d’alguns successos 

iniciadors d’accident. 

Taula 8.3.  Llistat de successos iniciadors 

Activitat amb perill associat Succés iniciador 

Pintat a pistola amb pintura diluïda amb 

dissolvent orgànic inflamable 

Formació d’atmosfera explosiva en 

l’operació de pintat amb pistola (pintura amb 

dissolvent) 

Emmagatzematge de l’oli usat recollit dels 

vehicles 

Ruptura del dipòsit de plàstic. Combustió del 

dipòsit. 
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8.3.2. Mesures preventives i de mitigació 

En aquest punt es descriuran les mesures existents per la prevenció d’accidents (permisos de 

foc pel control dels treballs de soldadura en zones de risc d’incendi, control d’accés al 

magatzem de productes perillosos, etc) i per la reducció de l’impacte d’aquests (galledes, 

safates i material absorbent per vessaments, sistemes de protecció contra incendis,etc.). 

 

Activitat amb perill associat Mesures preventives  

Pintat a pistola amb pintura diluïda amb 

dissolvent  orgànic molt inflamable. 

Mitjans de lluita contra incendis. Mitjans de 

protecció personal. 

Emmagatzematge de l’oli usat recollit dels 

vehicles. 

Barrera perimetral per evitar el xoc de 

vehicles. Sonda de control de nivell 

d’ompliment. Galleda de contingut de 

vessaments. 

Recipients incombustibles, amb tancament 

hermètic i automàtic. 

Taula 8.4.  Mesures preventives per la prevenció d’accidents 

8.3.3. Estimació del risc 

A continuació a les taules 8.5 i 8.6, es recullen els possibles escenaris d’accident, identificant, 

l’origen, l’evolució i les conseqüències que es poden provocar.  

Escenari 1: 

Procés Pintat en cabina 

Escenari accidental Incendi en la cabina de pintura 

Causes de l’accident Error humà. Curtcircuit en el sistema 

d’il·luminació. Funcionament defectuós de la 

campana extractora. 

Succés iniciador Formació d’una atmosfera explosiva. 
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Descripció de l’escenari En l’operació de pintat de xapa amb pistola, 

degut a la polvorització de la pintura amb 

dissolvent es forma un núvol inflamable. La 

quantitat de substància considerada en 

l’accident correspon a l’existent entre els 

límits d’explosió. El núvol entra en contacte 

amb una font d’ignició, provant la deflagració 

del núvol. Aquest fet provoca l’incendi del 

material filtrant de la campana, que està 

impregnat de pintura. L’incendi causa danys 

materials als equips pròxims. A més, causa 

el despreniment de gasos de combustió 

amb característiques de perillositat que 

poden causar problemes respiratoris i 

contaminació atmosfèrica en un radi d’uns 

500m.   

Mesures preventives Prohibició de fumar en la zona de pintura 

Mesures de mitigació Detectors de fums. Sistemes automàtics 

d’extinció d’incendis. 

Taula 8.5.  Escenari 1 

Escenari 2: 

Procés Canvi d’oli usat 

Escenari accidental Abocament de l’oli utilitzat al col·lector 

municipal. 

Causes de l’accident Error humà. Degradació del contenidor. 

Impacte de vehicle. 

Succés iniciador Ruptura del contenidor d’oli usat. 
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Descripció de l’escenari El contenidor d’oli usat de 1.000 litres de 

capacitat presenta una fuga a través d’una 

ruptura. La fuga s’inicia al final de la jornada, 

on passen 12h fins la detecció de la fuga. 

Durant aquest temps vessen 800 l del 

contenidor, els quals arriben a l’arqueta 

d’aigües pluvials situada a l’exterior de la 

nau. L’oli usat vessat s’incorpora a les 

aigües residuals on finalment s’aboca al 

col·lector. Com conseqüència, es produeix 

un incompliment legal sancionat, per 

vessament al col·lector per sobre dels límits. 

Mesures preventives Safata per vessaments de 60 l de capacitat. 

Mesures de mitigació Clau de tancament en el punt final de 

connexió de la xarxa de sanejament al 

col·lector municipal.  

Taula 8.6.  Escenari 2 
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9. Impacte ambiental del projecte 

L’impacte ambiental del projecte consta de dos fases: realització del projecte i implementació 

del projecte. 

9.1. Impacte ambiental de la realització del projecte 

L’impacte ambiental de la realització del projecte fa referència a l’ús de recursos durant 

l’elaboració. Es destaca: 

- Consum de paper: utilitzat en la redacció del projecte, fotocòpies i material de suport 

per la realització del projecte. 

- Consums energètics: consum elèctric de l’ordinador utilitzat per l’elaboració del 

projecte. Així com la il·luminació i la climatització que generen emissions indirectes 

derivades de l’ús d’energia elèctrica. 

- Consum de fungibles: aparells elèctrics per il·luminar (fluorescents) i material d’oficina 

(cartutxos de tinta i CDs). 

Les mesures per disminuir els efectes negatius dels consums anteriors han estat bàsicament el 

reciclatge de cada tipus de material utilitzat i l’ús d’aparells elèctrics d’alta eficiència energètica. 

9.2. Impacte ambiental implementació del projecte 

Aquest projecte presenta un impacte ambiental positiu, degut a que la tramitació de la llicència 

ambiental d’una activitat permet analitzar i avaluar tots els efectes sobre el medi ambient, que 

té per objectiu el compliment de la normativa legal vigent. La identificació i avaluació dels 

aspectes ambientals són fonamentals per poder determinar els impactes mediambientals i 

actuar en conseqüència sobre ells per minimitzar els seus efectes abans de començar una 

activitat industrial. 
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10. Avaluació econòmica del projecte 

Aquest projecte es comptabilitza com un estudi de consultoria i l’estudi econòmic es divideix en 

dues parts: el cost de recursos humans i el cost dels recursos materials. 

10.1. Cost de recursos humans 

Per efectuar el càlcul dels recursos humans s’ha dividit en 4 fases, les quals es detallen a 

continuació: 

1) Recerca d’informació: Referent al temps dedicat per cercar la informació necessària 

per al projecte. 

2) Tractament de la informació: Temps requerit per organitzar i tractar tota la informació 

disponible. 

3) Implementació de la informació: Temps dedicat a implementar tota la informació 

necessària a l’activitat en qüestió. 

4) Redacció: Temps per redactar el contingut del projecte de forma ordenada i detallada. 

A continuació, a la taula 10.1 es recullen totes les despeses dels recursos humans. 

 

Fase Posició Temps [h] Cost [€/h] Total 

Recerca d’informació Enginyer júnior 300 36 10.800 € 

Tractament de la informació 

Enginyer júnior 500 36 18.000 € 

Enginyer sènior 100 72 7.200 € 

Implementació de la informació Enginyer júnior 1.000 36 36.000 € 

Redacció Enginyer júnior 654 36 23.544 € 

Revisió Enginyer sènior 40 72 2.880 € 

TOTAL 2.594 288 98.424 € 

Taula 10.1. Despeses recursos humans 
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Com enginyer junior ha exercit Alejandra Martínez i com enginyer sènior César Valderrama. 

10.2. Cost de recursos materials 

El càlcul dels recursos materials s’ha dividit en: material informàtic, material d’oficina i 

comunicacions. En la taula 10.2 es mostren els detalls de cada recurs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 10.2. Cost recursos materials 

10.3. Cost total del projecte 

Per obtenir el cost total del projecte es sumen les despeses generades i un marge de benefici 

del 20% (Taula 10.3). 

 

 

 

 

 

Concepte Cost [€] 

Material informàtic 300 

Ordinador 100 

AutoCAD 2010 200 

Material oficina 100 

Fotocopies 30 

Paper i cartutxos d’impressió 52 

Comunicacions 60 

Telèfon 120 

TOTAL 962 € 
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Concepte Facturació 

Cost recursos humans 98.424 € 

Cost recursos materials 962 € 

Total costos 99.386 € 

Benefici industrial (20%) 19.877,2 € 

Total  119.263,2 € 

Taula 10.3. Cost  total del projecte 
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Conclusions 

En la implementació de  l’estudi d’una activitat industrial, són necessaris bàsicament dues 

parts. Per una banda, el projecte d’activitats, pel qual es defineix totalment l’activitat a 

implementar, i per l’altre banda l’estudi de l’afectació de l’activitat al medi ambient i les mesures 

de seguretat necessàries pròpies a la mateixa activitat industrial.  

Segons s’ha detallat en aquesta memòria, l’activitat compleix amb la normativa vigent en quant 

a emissions a l’atmosfera i abocaments d’aigües residuals, residus i soroll. Per tant, es pot 

afirmar que l’activitat pot desenvolupar amb normalitat i segons els marc normatiu vigent des 

del punt de vista ambiental.  

Respecte a la seguretat contra incendis es considera que les mesures adoptades en quant als 

equips de protecció i extinció d’incendis, compleixen amb el reglament aplicable actual de 

seguretat contra incendis i que l’activitat és segura en quant a evacuació, extinció i possible 

actuació posterior d’extinció i salvament. 

El present projecte acull tots el aspectes i estudis necessaris requerits per a la implementació 

d’un taller de reparació i manteniment de vehicles al municipi de La Garriga. Els estudis que es 

presenten en aquest projecte corresponen al estudi que va permetre la obtenció de la Llicència 

d’Activitats al setembre de 2011 per part de l’empresa Tallers Alcayna que actualment encara 

es troba en funcionament. 
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Agraïments 

Primer de tot, voldria agrair a la meva família perquè han estat sempre recolzant-me des de 
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recomanacions i consells he pogut acabar el projecte, després de que els anteriors tutors no 

van poder continuar sent tutors. 
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