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Resum 

En aquest annex s’estudia l’impacte ambiental que pot ocasionar la implantació de la nau 

industrial del projecte que es tracta. 

En primer lloc s’analitzen les possibles alternatives d’implantació i posteriorment s’exposa 

l’estat inicial de la zona afectada. A partir d’aquestes dades es realitza una valoració dels 

impactes i les mesures correctores que s’han d’aplicar per tal de minimitzar al màxim aquests 

impactes.  

Tot l’estudi servirà per arribar a una conclusió de compatible o no la implantació de la nau 

amb el medi ambient. En el cas que ens ocupa, la conclusió serà favorable. 
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1. Introducció 

El creixent augment del poder adquisitiu de la població ha portat a una major demanda dels 

materials de construcció. Aquesta demanda fa que algunes empreses es plantegin 

l’ampliació de la seva xarxa comercial per a poder abastar a més poblacions i poder-les 

proveir del que demanden. Per aquest motiu s’ha considerat oportú la ubicació d’una nau 

d’emmagatzematge de materials per a la construcció en el Polígon Industrial Son Llaüt del 

terme municipal de Santa Maria del Camí per la seva situació geogràfica que posseeix de 

municipi de pas obligat pels ciutadans de les poblacions pròximes. 

1.1. Objecte de l’estudi 

L’avaluació d’impacte ambiental és una tècnica d’ajuda a l’hora de prendre decisions en 
enginyeria i planificació. La seva funció és la d’il·lustrar, per una banda, una sèrie 
d’actuacions i opcions viables, i per altra banda, valorar la gravetat de les repercussions 
ambientals de l’actuació que es projecta. La recuperació dels efectes medioambientals que 
es plantegen és un objectiu addicional del procediment d’avaluació de l’impacte ambiental, 
que tracta d’introduir mesures correctores per a minimitzar l’impacte atribuïble a l’acció. 

Els objectius del present estudi d’impacte ambiental són caracteritzar els possibles efectes 
ambientals derivats de totes les fases de l’activitat projectada (la d’avantprojecte, de redacció 
del projecte, de construcció, d’explotació i de desmantellament) i proposar mesures 
correctores per poder compatibilitzar aquests efectes en uns nivells que facin compatible el 
projecte amb el manteniment del medi ambient. 

L’estudi s’adapta a la legislació vigent en aquesta matèria: 

• DIRECTIVA 85/337/UE, de 27 de juny de 1985, sobre els projectes sotmesos a 

avaluació d’impacte ambiental. 

• DIRECTIVA 97/11/CE d’avaluació d’impacte ambiental que regula l’obligació de 
sotmetre els projectes públics i privats a una avaluació dels seus efectes sobre el 
medi ambient. A l’annex I es recullen totes aquelles activitats que han de sotmetre’s 
obligatòriament a un EIA i a l’annex II, aquelles que són potestat de cada estat 
(DOTZE n. L 73, de 14.03.97). 
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• REIAL DECRET legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació d’impacte 
ambiental. (BOE n. 239, de 5-10-88), l’estructura bàsica de que ha de constar un EIA. 

• Balears: DECRET 4/86, de 23 de gener, d’implantació i regulació dels estudis 
d’avaluació ambiental (BOCAIB de 10/12/86). 
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2. Descripció de l’actuació 

2.1. Situació geogràfica 

La nau industrial estarà situada en la parcel·la 71 del Polígon Industrial de “Son Llaüt” del 

Terme Municipal de Santa Maria del Camí, Mallorca. 

La parcel·la a on s’ubicarà la nau consta de 7000 m2 de superfície, i la superfície construïda 

de la nau serà de 1500 m2.  

El Polígon Industrial es troba situat a la sortida del poble de Santa Maria del Camí, seguint la 

carretera que uneix aquest poble amb el de Consell. 

2.2. Descripció de l’activitat 

La nau industrial té ús de magatzem per a material de construcció.  

La instal·lació projectada, doncs, tindrà la funció de rebre tot tipus de material necessari per a 

la construcció d’edificacions pròximes a la zona i les emmagatzemarà fins al moment que els 

client vinguin a comprar material o a llogar o comprar eines per a la construcció. 

2.3. Descripció de les obres projectades 

En resum, les obres que es realitzaran consistiran en: 

• Construcció d’una nau de 1500 m2 per a l’emmagatzematge de material de 

construcció, amb zona d’oficines, i vestuaris.  

• Habilitació d’una zona de la parcel·la per aparcament. 

• Obres d’urbanització de la parcel·la. 

Totes les obres porten associades la preparació del terreny. 
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3. Anàlisi i selecció d’alternatives d’emplaçament i 
tecnològiques 

Dintre de les alternatives que es presentaven per a la instal·lació de la nau industrial 

d’emmagatzematge de material de construcció, s’han de tenir en compte els següents 

factors: 

• Proximitat a les construccions que es realitzen a la zona per a poder captar el màxim 

nombre de clients. 

• Disposar d’una parcel·la suficientment gran per poder instal·lar la nau. 

• Disposar de bones comunicacions i infrastructures tant per a proveir fàcilment la nau 

de material com facilitar als clients l’accés a la nau i poder fer les maniobres amb els 

camions sense causar problemes de trànsit. 

• Crear el mínim efecte negatiu al medi ambient de l’entorn. 

Després de l’estudi de les possibles ubicacions d’implantació de la planta, s’ha cregut 

convenient ubicar la nau industrial en el Polígon Industrial de Son Llaüt per complir els 

requisits que s’especifiquen anteriorment i, a més, per ser un polígon que està creixent i ja 

està destinat a aquests tipus de instal·lacions amb el que s’aconsegueix que la nau es pugui 

integrar perfectament en el paisatge i no creï cap tipus d’efecte negatiu ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 10  Annex E 

 

 

 



Càlcul i disseny de l’estructura d’una nau industrial  Pàg 11 

 

4. Anàlisi detallada de l’estat inicial de la zona 
d’emplaçament 

La realització d’un inventari del medi físic aporta les condicions mediambientals abans de 

l’activitat industrial. A més, serveix de base per a determinar els elements i el grau en què 

poden ser alterats, per a que posteriorment es puguin adoptar les mesures preventives i 

correctores que siguin necessàries. 

4.1. Geologia 

Els terrenys estudiats es troben situats a Santa Maria del Camí, a la província de Mallorca. 

Geològicament, l’illa de Mallorca presenta una morfologia variada en la que es distingeixen 

tres grans unitats geomorfològiques i estructurals: la Serra de Tramuntana, el Pla Central i 

les Serres de Llevant. 

La Serra de Tramuntana constitueix una escarpada regió muntanyosa, alineada de NE a SW 

i limitada per voreres quasi rectilínies, que presenta les màximes elevacions de les Illes 

Balears. Aquests relleus estan constituïts per masses de calcàries i dolomies messozoiques, 

formacions continentals peleògenes i dipòsits del Miocè inferior. 

Les Serres de Llevant estan constituïdes per un conjunt de pujols amb pendents suaus 

formes arrodonides, amb altituds més modestes que en la Serra Nord i descendeixen 

progressivament cap al Est i cap al SW fins a enllaçar-se amb les esplanades de la Marina 

de Llevant. Es troben constituïts per dolomies i margues del Triàsic mitjà i superior, per 

dolomies juràsiques, margocalcàries del Lias superior, Dogger i Malm i també del Cretàcic. 

El Pla Central es disposa a sobre dels relleus de la Serra Nord i les Serres de Llevant, i en ell 

es poden diferenciar diversos geomorfològics: el Pla de Palma, el Pla d’Inca i Sa Pobla, el 

Pla de Campos i Manacor, i els suaus relleus centrals. Els plans corresponen a depressions 

amb subsidència activa, on el farciment sedimentari, del Neògen superior i Quaternari, 

presenta diverses seqüències progradants combinades amb fases de subsidència polsants, 

mentre que els suaus relleus centrals es troben constituïts per unitats deformades de 

materials messozoics (margocalcàries i margues del Juràsic i Cretàcic), per calcàries i 
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margues amb conglomerats del Ologocè-Aquitanens i per calcàriesarenetes i margues del 

Miocè.        

4.2. Climatologia 

El clima és un dels factors que incideixen en el tipus de sòl i vegetació d’un territori. El seu 

coneixement, per tant, resulta de gran interès per a, junt amb altres factors, caracteritzar el 

territori i, en conseqüència, fixar les condicions de supervivència de la vegetació. 

El clima balear és de tipus mediterrani pur, amb temperatures suaus: entre 16 ºC i 17,5 ºC de 

mitja anual, exceptuant la zona de la Serra de Tramuntana a on es situa al voltant dels 14 ºC.  

Les precipitacions són escasses, encara que varien d’una illa a una altra; les illes més àrides 

són Eivissa i Formentera, que no solen passar dels 400 mm anuals, i la més plujosa és 

Menorca, que rep precipitacions que s’apropen als 600 mm anuals.  

El vent del Nord, La Tramuntana, bufa amb força en la vessant septentrional de les illes, 

especialment a l’illa de Menorca. 

4.3. Flora i fauna 

La vegetació varia depenent de l’illa que es tracta i l’altitud. L’arbre més abundant i ben 

aclimatat és l’alzina, mentre que el pi d’Alepo predomina en la vessant meridional de les 

muntanyes i en tota Eivissa. La resta de la vegetació és de matolls: garrigues formades per 

romanins, jares, lavandes, llentrisques i ullastres. Aquestes dues últimes espècies són les 

dominants en la garriga de Menorca i Eivissa. 

La fauna és escassa i posseeix algunes espècies en perill d’extinció, com l’eriçó i el mostel. 

Les aus més habituals són gorrions, tords i puputs. En les albuferes s’hi troben flamencs, 

fotges i cigonyes. 

Concretament, en el polígon d’estudi no hi ha flora que afectar ni hi ha cap classe d’au ni 

d’animals ja que solen estar més amagats, més cap a la muntanya. 
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4.4. Espais naturals protegits 

Mallorca compta amb una superfície protegida que ronda entorn del 40% del seu territori. En 

aquesta s’inclouen els parcs naturals de s’Albufera, sa Dragonera i Mondragó, així com el 

parc nacional maritimoterrestre de Cabrera. A més, tota la Serra de Tramuntana, columna 

muntanyosa que travessa de nord a sud l’illa, gaudeix de la màxima protecció ambiental. 

La zona d’estudi per a la implantació de la nau industrial no es troba dins de cap d’aquestes 

zones protegides. 

4.5. Medi socioeconòmic 

L’economia balear ha experimentat canvis important en la segona meitat del segle XX; 

l’agricultura ha passat d’ocupar el 40% de la població activa a poc més del 6%. El 

transvasament s’ha produït cap al sector terciari, que utilitza a més del 70% de la població 

activa. 

L’activitat agrària produïa tradicionalment els cultius de la trilogia mediterrània (cereal, vinya i 

olivars). En les últimes dècades, ha disminuït la terra cultivada, s’han ampliat les zones de 

rec i s’han diversificat els cultius, que s’intenten orientar al mercat ha originat l’impacte 

turístic. 

A Mallorca i Eivissa hi ha una gran quantitat de cultius arboris, sobretot ametllers (la figuera i 

el garrover, importants en temps passats, estan en retrocés), alternant amb els herbacis 

(forratges) i amb una gran producció d’hortalisses. A Menorca, a causa del fort vent, l’arbre 

és pràcticament inexistent i predominen els cultius herbacis (cereals i forratges). 

La ramaderia és una activitat menor a on predominen les vaques i les ovelles. 

Els recursos pesquers, de gran tradició a les illes, s’han reduït molt per la sobrepesca i la 

contaminació. 

La indústria representa el 18% del producte interior brut (PIB) de la regió. A demés de la 

construcció, que és, sens dubte, la principal activitat, existeixen algunes indústries 

tradicionals que es mantenen, no sense passar periòdiques crisis, com el calçat, la bijuteria i 

el moble. Hi ha empreses de adobat de pells per a proveir la indústria sabatera i la de 
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confecció, de productes agroalimentaris (formatges, embotits i begudes alcohòliques), i les 

dedicades a la fabricació de productes d’artesania per al mercat turístic. 

El turisme és, no obstant, la principal base de l’economia balear. És la província espanyola 

que compta amb més nombre d’establiments hostelers, 1.271 en total i un major nombre 

d’apartaments turístics. En total ofereix una capacitat de més de 400.000 places simultànies. 

Cada any visiten l’illa uns set milions de turistes, fet que fa del turisme el sector més 

important en l’activitat econòmica de la comunitat autònoma (contribueix en un 80% al 

producte interior brut regional). Les Illes Balears es situen a la capçalera del país en quan a 

renta per càpita. 

Pel que fa referència a la zona d’estudi concreta, que seria la població de Santa Maria del 

Camí, les principals activitats que té la població, d’uns 5.000 habitants aproximadament, és 

l’activitat agrària i la de la construcció. Per aquest motiu s’ha fomentat la creació d’un polígon 

industrial per poder centralitzar totes les fàbriques en un mateix nucli industrial. 

4.6. Interaccions Ecològiques 

El projecte que s’aborda es pretén ubicar en una àrea que se circumscriu en un entorn 

totalment modificat per accions d’origen antròpic, cosa que indueix a pensar en una 

transformació poc important en les interaccions ecològiques de la zona, ja que les 

interaccions es van produir en un temps anterior. 

Les interaccions ecològiques pròpies de la nau depenen, principalment, de la gestió que se’n 

faci de la mateixa. 

Les alteracions més significatives que produirà sobre els factors ambientals són: 

• Atmosfera: es pot veure afectada en la fase de construcció i potser una mica en la 

fase d’explotació a causa de la generació de pols i gasos de la maquinària de 

construcció en el primer cas, i per la generació de pols per la circulació dels vehicles 

en el segon cas. 

• Sòl: el fet d’implantar-se en una parcel·la d’un polígon industrial provoca que ja no es 

produirà cap canvi en l’ús del sòl. Pel que respecta a la vegetació existent, no és 

vegetació natural i, llavors, no afectarà tampoc el fet de la circulació de maquinària en 

el sòl. 
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• Aigua: no es veurà afectada ja que les aigües residuals que es produiran seran 

relatives a les aigües de sanejament que es conduiran degudament al clavegueram 

del polígon. 

• Fauna: tal i com ja s’ha esmentat en apartats anteriors, no hi ha cap tipus de fauna 

en la zona pel que no se l’afectarà. 

• Paisatge: el factor paisatgístic es veu afectat per l’aparició de noves construccions i 

estructures. Si es té en compte que aquest factor ja ha estat tingut en compte quan 

es va realitzar el pla urbanístic del polígon i que, a més, ja ha estat afectat per les 

demés construccions existents, l’efecte que es produeix és inexistent pràcticament. 

• Socioeconòmic: aquest factor es considera principal receptor d’impactes, per una part 

pels propis objectius del projecte i per la generació de feina. 
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5. Identificació, descripció i valoració dels 
impactes ambientals 

5.1. Identificació 

Els impactes ambientals més rellevants originats pel projecte sobre els components 

ambientals són els següents: 

• Sobre l’atmosfera: 

 Contaminació per emissió de gasos de vehicles i pols. 

 Generació de soroll com a conseqüència de la construcció i funcionament de 

la nau. 

• Sobre el sòl: 

 Ocupació del sòl per la instal·lació de la nau. 

 Compactació del sòl per assentament de les instal·lacions i trànsit de 

vehicles. 

• Sobre l’aigua: 

 No es veurà afectada per abocaments d’aigües residuals ni de neteja. 

• Sobre la vegetació: 

 No sofrirà cap tipus d’impacte ja que la parcel·la on es situarà la nau pertany 

a una parcel·la ja habilitada amb anterioritat per aquest fi i ja no posseïa 

vegetació natural. 

• Sobre la fauna: 

 No sofrirà tampoc impacte ja que, com s’havia esmentat abans, no existeix 

fauna significativa en aquella zona. 

• Sobre el paisatge: 
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 No hi ha un increment significatiu de l’impacte paisatgístic ja que al polígon ja 

existeixen altres empreses amb naus industrials de mateixes característiques 

i s’integrarà en el paisatge de la zona. 

• Sobre la socioeconomia: 

 Creació de llocs de treball com a conseqüència de la construcció de la nau 

industrial destinada als materials de construcció. 

 Proveïment de materials de construcció i maquinària a la zona. 

5.2.  Descripció i valoració dels impactes 

Per a la valoració qualitativa dels impactes prèviament identificats i descrits, es tindran en 

compte els originats en la fase de construcció, els de la fase d’explotació i, finalment, els de 

la fase de desmantellament. 

5.2.1. Fase de construcció 

• Impacte sobre l’atmosfera: 

Té el seu origen en l’emissió de partícules sòlides i gasos i en la generació de sorolls. 

Emissió de partícules sòlides i gasos: 

 Accions causants de l’impacte: 

Trànsit rodat de maquinària i camions. 

Operacions de càrrega i descàrrega d’acopis. 

Feines d’explanació. 

 Efectes causats per les accions: 

Molèsties als operaris i a la fauna. 

 Naturalesa: 

Negativa. 
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 Causa-efecte: 

Directa. 

 Extensió: 

Localitzada. 

 Conca espaial: 

Pròxima, es produeix “in situ”. 

 Reversibilitat: 

A molt curt termini. 

 Valoració global: 

Compatible, i es recuperaran les condicions originals una vegada acabada la fase de 

construcció. 

Generació de sorolls: 

 Accions causants de l’impacte: 

Trànsit de maquinària. 

Operacions de càrrega i descàrrega d’acopis. 

Feines de construcció. 

 Efectes causats per les accions: 

Molèsties als operaris i a la fauna. 

 Naturalesa: 

Negatiu. 

 Causa-efecte: 

Directe. 
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 Persistència: 

Temporal. 

 Extensió: 

Localitzada. 

 Conca espaial: 

Pròxima, només afectada a les zones pròximes a l’àrea de treball. 

 Reversibilitat: 

A molt curt termini. 

 Valoració global: 

Compatible, desapareguent l’impacte una vegada acabada la fase de construcció. 

• Impacte sobre el sòl: 

 Accions causants de l’impacte: 

Trànsit de maquinària. 

Feines d’excavació i explanació. 

 Efectes causats per les accions: 

Destrucció del perfil edàfic. 

Compactació del sòl. 

 Naturalesa: 

Negatiu. 

 Causa-efecte: 

Directe. 
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 Persistència: 

Permanent, en el cas de l’excavació del sòl. 

Temporal en la resta. 

 Extensió: 

Localitzada, només afecta a part de l’àrea ocupada per la planta. 

 Conca espaial: 

Pròxima. 

 Reversibilitat: 

Irreversible. 

 Valoració global: 

Moderat, ja que afecta a una porció de sòl de baixa qualitat agronòmica i al admetre mesures 

correctores. 

• Impacte sobre la fauna: 

 Accions causants de l’impacte: 

Soroll generat per les feines de construcció. 

 Efectes causats per les accions: 

Possibles molèsties a la fauna. 

 Naturalesa: 

Negatiu. 

 Causa-efecte: 

Indirecte. 

 Extensió: 
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Extensiu. 

 Conca espaial: 

Propera. 

 Reversibilitat: 

Reversible. 

 Valoració global: 

Compatible, a causa de la poca existència de fauna a les proximitats de la parcel·la. 

• Impacte sobre el paisatge: 

 Accions causants de l’impacte: 

Aixecament de les instal·lacions. 

Accessos i vials. 

 Efectes causats per les accions: 

Canvis morfològics. 

Introducció de nous components constructius en el paisatge. 

 Naturalesa: 

Negatiu. 

 Causa-efecte: 

Directe. 

 Persistència: 

Permanent. 

 Extensió: 
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Localitzada. 

 Conca espaial: 

Propera, les obres seran visibles des del polígon. 

 Reversibilitat: 

Irreversible. 

 Valoració global: 

Compatible, ja que està ubicat en un polígon industrial amb més naus industrials. 

• Impacte sobre el medi socioeconòmic: 

 Accions causants de l’impacte: 

Construcció de la nau. 

 Efectes causats per les accions: 

Generació de llocs de treball. 

Augment de l’oferta de materials de construcció i maquinària. 

 Naturalesa: 

Positiu. 

 Causa-efecte: 

Directe. 

 Persistència: 

Temporal. 

 Extensió: 

Extensiu a les poblacions del voltant. 
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 Reversibilitat: 

Irreversible. 

 Valoració global: 

Beneficiós. 

5.2.2. Fase de construcció 

• Impacte sobre l’atmosfera: 

Tenen el seu origen en la generació de sorolls. 

 Accions causants de l’impacte: 

Trànsit de camions. 

Operacions de càrrega i descàrrega de material. 

 Efectes causats per les accions: 

Molèsties als operaris i a la fauna. 

 Naturalesa: 

Negatiu. 

 Causa-efecte: 

Directe. 

 Persistència: 

Temporal. 

 Moment: 

Immediat. 

 Sinergia: 
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Sí. 

 Extensió: 

Localitzada. 

 Conca espaial: 

Propera, es produeix “in situ”. 

 Reversibilitat: 

A curt termini. 

 Valoració global: 

Compatible. 

• Impacte sobre el sòl: 

 Accions causants de l’impacte: 

Instal·lació de la planta. 

Trànsit de vehicles. 

 Efectes causats per les accions: 

Ocupació del sòl. 

Compactació del sòl. 

 Naturalesa: 

Negatiu. 

 Causa-efecte: 

Directe. 

 Persistència: 
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Temporal, excepte la compactació del sòl. 

 Sinergia: 

Sí. 

 Extensió: 

Localitzat, només afecta a part de l’àrea ocupada per la planta. 

 Conca espaial: 

Propera. 

 Reversibilitat: 

Irreversible. 

 Valoració global: 

Moderat. 

• Impacte sobre la fauna: 

 Accions causants de l’impacte: 

Soroll i pols. 

Presència humana. 

 Efectes causats per les accions: 

Molèsties a la fauna. 

 Naturalesa: 

Negatiu. 

 Causa-efecte: 

Indirecte. 
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 Extensió: 

Parcial. 

 Conca espaial: 

Propera. 

 Reversibilitat: 

Reversible. 

 Valoració global: 

Compatible, ja que no hi ha una fauna específica en aquella zona afectada. 

• Impacte sobre el paisatge: 

 Accions causants de l’impacte: 

Instal·lació de la nau industrial. 

 Efectes causats per les accions: 

Introducció d’elements antròpics. 

 Naturalesa: 

Negatiu. 

 Causa-efecte: 

Directe. 

 Persistència: 

Temporal. 

 Extensió: 

Localitzat. 
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 Conca espaial: 

Propera. 

 Reversibilitat: 

Reversible. 

 Valoració global: 

Compatible al estar en un paisatge modificat anteriorment. 

• Impacte sobre el medi socioeconòmic: 

 Accions causants de l’impacte: 

Mà d’obra. 

 Efectes causats per les accions: 

Generació de llocs de treball directe i indirecte. 

Augment de l’oferta en material de construcció i maquinària. 

 Naturalesa: 

Positiva. 

 Causa-efecte: 

Directe. 

 Persistència: 

Permanent. 

 Extensió: 

Extensiva a les poblacions del voltant. 

 Conca espaial: 
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Propera. 

 Reversibilitat: 

Irreversible. 

 Valoració global: 

Beneficiós. 
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6. Mesures correctores 

Seguint el que s’ha exposat a la metodologia i responent a la finalitat del present estudi s’ha 

elaborat, en funció del medi afectat i de les causes originàries dels impactes, una sèrie de 

mesures correctores dels mateixos, preventives en molts aspectes. 

De l’anàlisi dels impactes s’observa que sobre un mateix factor ambiental hi poden incidir 

diferents agents, amb les seves conseqüències i que poden minimitzar-se amb l’aplicació 

d’una mateixa mesura correctora, o bé, una sola pot incidir sobre varis factors, amb distintes 

conseqüències, podent-se corregir amb una sola acció minimitzadora. 

Evidentment les principals mesures correctores provenen de la fase d’explotació, per la 

contaminació per emissions a l’atmosfera, per sorolls i per alteració del sòl. 

6.1. Fase de construcció 

Els impactes que es produeixen en la fase de construcció solen desaparèixer quan finalitza 
aquesta. En aquesta s’han de prendre una sèrie de mesures prèviament planificades, i 
s’exposen a continuació: 

• Estabilització de vials d’obra, o almenys, rec continu mitjançant camió cubeta, per tal 
d’evitar els impactes ocasionats per la producció de pols. 

• S’evitarà la circulació de vehicles i maquinària pesada i descàrrega dels materials 
fora dels llocs previstos, a fi de no compactar sòls innecessàriament. 

• Les obres de fàbrica, com el tancament de la parcel·la, es construiran amb unes 
dimensions que permetin el pas de mamífers de petites mesures. 

• Promoure una ràpida revegetació de les superfícies nues, ja que així també s’evitarà 
la formació de pols i la iniciació de processos erosius. 

• Es realitzarà el major nombre d’instal·lacions i operacions d’obra dintre del mateix 
recinte que ocuparà la nau, per així evitar els impactes de final d’obra i evitar costos 
innecessaris d’adequació paisatgística de l’entorn. 

• S’elaborarà un Pla de Previsió de Desmantellament per aquelles instal·lacions que 
s’ubiquin fora del recinte que acollirà la nau, incloent l’eliminació de totes les restes 
d’obres, així com la restauració morfològica, tenint cura del drenatge. 
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• Es controlarà periòdicament la maquinària, sobretot el sistema silenciador 
d’escapaments i mecanismes de rodadura per a minimitzar sorolls. De la mateixa 
manera, es revisaran les emissions dels escapaments i reparació de maquinària en 
llocs adequats, allunyats de cursos d’aigua i procurant que els vessaments d’olis, 
grasses, pintures i altres tipus de residus s’eliminin adequadament. 

• S’evitarà la circulació i estacionament de la maquinària a prop dels llits d’aigua, tant 
naturals com aquells que són artificials, per a minimitzar el vessament accidental i 
contaminació d’aigua. 

• S’evitaran les incineracions de materials sobrants de les obres i de qualsevol altra 
emissió de gasos que perjudiquin l’atmosfera. 

6.2. Fase d’explotació 

Pel que fa a la contaminació atmosfèrica es proposen les següents mesures correctores: 

• Es procedirà al rec continu dels vials i accessos a la planta a fi de controlar la 
formació de pols. 

• A fi de garantir la no contaminació de les aigües i el sòl per generació d’aigües 
residuals, es procedirà a la construcció d’una adequada xarxa de sanejament, 
connectada a la xarxa municipal de sanejament. 

• Es procedirà al tancament perimetral de la parcel·la amb la senyalització convenient, i 
evitar la utilització de fel de ferro amb pues per no causar mals a la fauna. 

• Amb la finalitat d’esmorteir l’impacte sobre el paisatge s’haurà d’instaurar a tot el llarg 
del perímetre de la parcel·la una pantalla vegetal conformada per arbres i matolls, 
elegint espècies autòctones existents en el mercat. 

• Com a mesures correctores de l’impacte sobre el sòl i el paisatge hauran de ser 
traslladats a abocador controlat tots els rebutjos generats en la planta, inclosos tots 
els materials sobrants, rebutjats, defectuosos, o fora de servei, com puguin ser: 
material defectuós, maquinària i vehicles de transport fora de servei, recipients i 
envasos, etc. 

Per a garantir l’aplicació de les mesures correctores s’establirà un Programa de Vigilància. 
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6.3. Fase de desmantellament 

• Es procedirà a la retirada de paviments i subsolats i a la descompactació del sòl. 
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7. Programa de vigilància ambiental (PVA) 

Per a garantir l’aplicació de les mesures correctores s’establirà un Programa de Vigilància 

que té per objectius principals els següents: 

• Verificar la correcta execució del projecte. 

• Controlar el compliment de les mesures preventives i correctores previstes. 

• Comprovar que els impactes produïts són els previstos. 

• Detectar si es produeixen altres impactes no considerats en l’estudi, i posar en marxa 

les mesures correctores oportunes. 

• Complir els estàndards de qualitat de tots els materials emprats en la instal·lació. 

• Facilitar la informació ambiental necessària amb l’objectiu de que els responsables 

d’obra i operaris coneguin els efectes negatius que es produeixen amb accions 

negatives definides. 

• Determinar els mecanismes de control que permetin solucionar les situacions 

imprevistes, de forma ràpida i responsable. 

• Fer un seguiment exhaustiu de la total neteja de la zona ocupada per la instal·lació 

dintre de la planta arribat el moment del seu desmantellament. 

Específicament es realitzaran els següents controls: 

• De caràcter inicial 

 Medició dels nivells sonors i adopció de mesures correctores. 

• De caràcter continu 

 Control de la naturalesa de les runes o enderrocs, evitant l’abocament de 

fustes, plàstics, orgànics i materials de combustió espontània. 

 Control del nivell de pols sobre els vials i cunetes de guarda, a fi de procedir, 

si fos necessari, al rec de les pistes, incloses les d’accés. 
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• De caràcter quadrimestral 

 Vigilància de les cunetes del recinte industrial, amb la finalitat d’evitar 

obstruccions que generin, localment, àrees d’inundació. 

• De caràcter anual 

 Quantificació i definició dels impactes residuals. Aparició de zones 

humides o embassades. Es refinaran i revegetaran aquelles zones 

que hagin sofert depressions per assentament dels reomplits. 

 Control de nivells sònics en zones de major soroll i en les vies d’accés 

a la carretera per part del Servei de Prevenció aliè. 

 Control de l’enriquiment espontani en fauna i flora de les zones 

restaurades i de l’entorn. 

 Control de l’ambient pulvígen. 

• De caràcter bianual 

 Control dels nivells d’emissió de partícules i contaminants per una 

ECA. 
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8. Costos de les mesures correctores i del PVA 

El pressupost de les mesures correctores proposades anteriorment és el següent: 

• Rec amb camió cubeta per a l’estabilització dels vials d’obra  3.300€ 

• Retirada de les runes a l’abocador     1.050€ 

• Formació de pantalla vegetal en el tancament de la parcel·la  3.000€ 

TOTAL          7.350€ 

En conclusió el pressupost de les mesures correctores puja a un valor total de set mil tres-

cents cinquanta euros (7.350€). 
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Conclusions 

Després d’haver realitzat l’estudi d’impacte ambiental del projecte de la nau industrial 

ubicada en un polígon industrial, es pot concloure que és compatible i vàlida la implantació 

de la nau en el polígon tenint en compte les mesures correctores adients. 
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