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D.1 Introducció 

Les avaluacions d’impacte ambiental són un conjunt d’estudis que permeten veure quina 
serà la incidència ambiental d’una obra. S’elaboren per tal que les decisions executives 
s’efectuïn sobre la base d’un coneixement rigorós de l’acció proposada i unes alternatives 
degudament considerades.  

Podem dir que les avaluacions ambientals tenen dues grans finalitats. La primera consisteix 
en introduir la variable ambiental a l’hora de decidir sobre els projectes que tenen una 
incidència important sobre el medi ambient, permetent triar aquella de les alternatives que 
guardi millor els interessos generals des d’una perspectiva global i integrada, i tenint en 
compte tots els efectes derivats de l’acció projectada. 

D’altra banda, un cop decidida la ubicació de l’obra i l’alternativa que presenti les millors 
característiques, els estudis d’impacte ambiental tenen l’objectiu d’identificar els possibles 
danys o alteracions que pot causar al medi la realització del projecte i l’elaboració d’unes 
mesures correctores que permetin eliminar aquests danys o bé minimitzar-los en el cas que 
siguin inevitables. 

Aquests estudis són també un mecanisme d’informació al públic de les característiques dels 
diferents projectes i de les seves possibles repercussions. 

En general els estudis d’impacte ambiental es poden classificar segons la fase en què es 
troba el projecte: 

• Estudis dirigits a la localització òptima d’una obra. Són els que es fan a nivell de 
planificació, i permeten descartar algunes localitzacions per l’impacte ambiental que 
suposaria la construcció d’una obra en aquests llocs. 

• Estudis dirigits a l’avaluació de diferents alternatives un cop decidida la ubicació. 
Permeten triar aquella alternativa que sigui més respectuosa amb el medi. 

• Estudis dirigits a l’anàlisi dels impactes provocats per l’alternativa triada. Són aquells 
que intenten reduir al màxim els impactes provocats per l’obra que es construirà. 

En aquest sentit podem dir que el present document d’avaluació de l’impacte ambiental 
s’inclou dins del tercer grup, ja que el seu objectiu és minimitzar els impactes de les 
actuacions previstes al projecte. 

En aquest estudi es considera no a lloc l’apartat d’anàlisi d’alternatives ja que la ubicació no 
es pot canviar ja que s’aprofiten els terrenys actuals de l’empresa. 
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D.2. Objecte 

El present document té per objecte realitzar una anàlisi de les afeccions dels diversos factors 
ambientals conseqüència de l’execució de les noves instal·lacions de E.T.S. GRUPO TITÁN, 
tant del taller i l’estació de servei com de les oficines, així com descriure les mesures 
correctores que caldrà aplicar per a minimitzar aquestes afeccions. Els possibles impactes 
s’estudiaran i avaluaran tant  durant la construcció com durant la posterior explotació de 
l’obra. 

Aquest estudi es cenyeix al marc legislatiu del Reial Decret 1302/86, modificat per la Llei 
6/2001, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, i al Decret 114/88 de la Generalitat de Catalunya; a 
més, ha tingut en compte els criteris recomanats per Medi Natural, el Departament de Medi 
Ambient i la Junta de Residus, així com la legislació de la Unió Europea (Directives 1997/11 i 
2001/42) en matèria d’avaluació de l’impacte de projectes, plans i programes sobre el medi 
ambient. 
 
L'objectiu del Projecte bàsic i executiu de les noves instal·lacions de E.T.S. GRUPO 
TITÁN a Cubelles és dotar aquesta empresa d’unes instal·lacions modernes i adaptades 
a les seves necessitats. 
 
D’altra banda, és objecte d’aquest treball el compliment del Decret 135/1995 Codi 
d'Accessibiltat de Catalunya, així com el compliment de les normes sobre seguretat 
contra-incendis. 
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D.3. Descripció del medi 
 
D.3.1 Introducció 
L’impacte d’un projecte sobre el medi ambient pot definir-se com la diferència entre la 
situació del medi futur modificat, tal i com quedarà després de la realització del projecte, i la 
situació del medi futur sense modificar, tal i com hauria evolucionat normalment sense 
l’actuació. 

És per això que cal un coneixement de l’estat actual del territori on s’ubicarà el projecte, de 
manera que se’n puguin deduir els impactes que aquest pot causar i proposar les mesures 
que permetin minimitzar-los. 

Un coneixement exhaustiu del medi inclou diverses variables, des de la geografia i la 
climatologia fins a l’economia, passant per la hidrologia, la geologia i les comunitats naturals. 

En aquest cas però, en tractar-se d’una zona urbana totalment consolidada, algunes 
d’aquestes variables (com la hidrologia, etc.) no requereixen estudi, guanyant importància, 
per contra, els factors socials. 
 
D.3.2 Situació geogràfica 
L’àmbit d’actuació es troba situat a Cubelles. Concretament a la cantonada dels carrers 
Penedès i Vallespir del polígon industrial les Salines. Davant de la central tèrmica de 
Cubelles i de la C-31. A l’emplaçament on es durà a terme aquest projecte hi ha les actuals 
instal·lacions de l’empresa des de l’any 1981.  

 

D.3.3 Comunitats naturals 
 
Flora 

La vegetació existent a l’àmbit d’actuació és arbòria, representada per espècies típiques de 
l’arbrat urbà. 

 
Fauna 

La fauna existent a l’àmbit d’actuació es redueix a la típica de les zones urbanes, dominada 
per les aus. 
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D.3.4 Àmbit socioeconòmic 
L’entorn de l’àmbit del projecte és una zona industrial on en els darrers anys s’han construït 
naus dedicades al sector terciari.  

 

D.4 Anàlisi detallada dels impactes potencials 
Els impactes causats es poden classificar en dos grans grups des del punt de vista temporal: 

• Impactes deguts a la construcció. 
• Impactes durant la fase d’explotació. 

A continuació s’enumeren de forma genèrica aquelles actuacions que s’haurien de dur a 
terme per tal de minimitzar els impactes provocats en cadascuna de les fases. 

 

D.4.1 Construcció 
• Neteja de la runa deguda a l’enderroc de l’actual edificació i al moviment de terres. 
• Control de drenatges i pendents dels talussos. 
• Trasllat de les terres sobrants a abocadors autoritzats. 
• Control de les emissions de gasos i pols. 
• Control exhaustiu dels sorolls de la maquinària. S’intentarà no treballar de nit. 

 

D.4.2 Explotació 
• Seguiment de l’evolució de la vegetació plantada 
• Control de les emissions de gasos del taller. 
• Reciclatge dels residus de les oficines. 
• Control exhaustiu dels sorolls de la maquinària. S’intentarà no treballar de nit. 
• Reciclatge de les aigües residuals del rentat de les grues 

 

D.5 Estudi detallat dels impactes i mesures a 
aplicar 
Un cop vistes les actuacions que caldria dur a terme de forma genèrica, centrem-nos ara en 
l’estudi concret de cadascuna de les parts de que consta l’obra, amb les corresponents 
mesures correctores. 

Per tal de presentar els impactes provocats per l’obra s’ha dividit la secció segons la part del 
projecte de la que es tracta. Així es diferencien perfectament els efectes que sobre el medi 
tenen les diverses accions que es realitzaran. 
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En unes taules s’explica l’impacte que es genera, i a la columna del costat s’indiquen 
aquelles mesures que caldria aplicar per eliminar-los o, si això no fos possible, minimitzar-
los. 

Finalment es fa una valoració del nivell d’importància dels impactes detectats. Aquesta 
valoració es fa en base a la següent classificació: 

 
• Compatible: Impacte de poca entitat. La recuperació serà immediata un cop hagi 

finalitzat l’acció que el produeix. 

 
• Moderat: La recuperació de les condicions originals requereix un cert temps. 

 
• Sever: La magnitud de l’impacte requereix l’aplicació d’unes mesures correctores que, 

amb tot, fan que les condicions inicials es recuperin al cap d’un període dilatat de 
temps. 

 
• Crític: La magnitud de l’impacte és superior al llindar acceptable. Es produeix una 

pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible 
recuperació àdhuc amb l’aplicació de mesures correctores. 

 

 

 

D.5.1 Construcció  
Els impactes negatius derivats de les actuacions previstes es concentren en el període 
d’obres. 

Donat que l’àmbit d’actuació és una zona industrial, els efectes sobre el medi natural seran 
mínims. 

L’efecte sobre el medi socioeconòmic tampoc serà important ja que la zona està a més de 
500m del nucli urbà més proper. L’únic grup afectat pot ser el de treballadors de les naus 
veïnes. 

A continuació es detallen els diferents tipus d’impacte i les mesures correctores que es 
proposen. 
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IMPACTE MESURES CORRECTORES 

Augment del nivell sonor, de la pols i 
dels fums de combustió 

Regat de la zona i manteniment de la 
maquinària 

Augment de les deixalles degut a 
l’activitat del personal de l’obra 

Supervisió de la neteja i el 
comportament respectuós del 
personal 

Recollida periòdica de deixalles i 
neteja de l’entorn 

Destrucció de la vegetació viària Transplantament i/o reposició un cop 
finalitzades les obres 

Taula 1. Impactes en fase de construcció 

L’impacte de les actuacions previstes durant el període d’obres es pot considerar, un cop 
aplicades les mesures correctores proposades, compatible. 

D.5.2 Explotació 
Un cop finalitzades les obres, els impactes negatius derivats de l’actuació no desapareixeran 
totalment ja que l’explotació que es realitzarà del solar provocarà emissions de fum i sorolls. 
Però es minimitzarà respecte a les instal·lacions actuals. 

A continuació es detallen els diferents tipus d’impacte i les mesures correctores que es 
proposen. 

IMPACTE MESURES CORRECTORES 

Augment del nivell sonor i dels fums 
de combustió 

Filtrat dels fums del taller. Execució 
de les tasques de manteniment amb 
les portes del taller tancades. 

Residus de l’explotació Recollida selectiva dels residus 
(paper, oli, greix, pintura) 

Aigües residuals de la neteja de 
grues 

Reciclat de l’aigua abans de ser 
abocada a la xarxa 

Taula 2. Impactes en fase d’explotació 
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No es considera l’impacte visual de les noves instal·lacions perquè es compleix amb la 
normativa urbanística i els colors corporatius no son estridents.  

L’impacte de les actuacions previstes durant el període d’obres es pot considerar, un cop 
aplicades les mesures correctores proposades, compatible. 

 

D.6. Mesures correctores específiques 
Les mesures correctores principals es concentren en la minimització de l’impacte negatiu 
sobre la població. Es separaran en dos etapes, durant la construcció i durant l’explotació. 

Durant la construcció: 
• Manteniment de la maquinària per a minimitzar l’emissió de gasos i l’increment del nivell 

acústic 
• Regat de la zona durant l’etapa del moviment de terres. 
 
Durant l’explotació: 
• Manteniment de la maquinària per a minimitzar l’emissió de gasos i l’increment del nivell 

acústic 
• Reciclatge dels elements fungibles. 
• Filtratge de les emissions de fums del taller. 
• Reciclatge de les aigües residuals. 

 
D.7. Pla de vigilància ambiental 
Els objectius del Pla de Vigilància Ambiental (PVA) són els següents: 

• Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant els paràmetres de 
seguiment de la qualitat dels factors ambientals afectats. 

• Controlar l’aplicació de les mesures correctores previstes a l’avaluació preliminar 
de l’impacte ambiental. 

• Verificar que les repercussions ambientals de la construcció i explotació de l’obra 
estan d’acord amb les previsions realitzades. Si durant les obres es detectessin 
nous impactes no previstos s’hauran de definir immediatament les corresponents 
mesures correctores. 

Aquest seguiment tindrà una durada mínima d’un any, i s’allargarà més o menys en funció de 
la capacitat del medi per  adaptar-se a la nova situació. 

El control es realitzarà durant les fases de construcció i d’explotació, de manera que la seva 
evolució en el temps i l’espai serà reflectida en un cronograma on s’indicaran l’estat i el grau 
d’aplicació de les mesures correctores en cada moment. 

L’avaluació dels impactes un cop acabada l’obra es verificarà amb el seguiment, 
principalment, de la vegetació plantada, i dels nivells sonors del taller.  
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En el cas que es demostri que les actuacions previstes es demostrin ineficaces caldrà 
redefinir-les i adequar-les a la nova situació. 

A continuació es descriuen les mesures a adoptar en cada fase de l’obra. 

D.7.1 Fase de construcció 
 
• Medi terrestre 

• Neteja de runa deguda al moviment de terres. Els moviments es realitzaran en 
època de precipitacions dèbils. 

 
• Adequació paisatgística 

• Plantació d’arbres i arbustos, si fos necessari, al final de la tardor i l’hivern. 

 
• Medi atmosfèric 

• Control de les emissions de gasos i pols. 
• Control del soroll de la maquinària emprada i posada a punt dels motors. 
• S’evitaran els horaris de treball nocturns. 

 

D.7.2 Fase d’explotació (1 any) 
 
• Medi paisatgístic 

• Seguiment de l’evolució de la vegetació plantada. 
 
• Medi atmosfèric 

• Control de les emissions de gasos. 
• Control del soroll de la maquinària emprada i posada a punt dels motors. 
• S’evitaran els horaris de treball nocturns. 

 
• Medi terrestre 

• Reciclatge de les aigües residuals. 

 



Noves instal·lacions E.T.S. Grupo TITAN  Pág. 13 

 

 

D.8 Document de síntesi 
Qualsevol actuació sobre el medi natural significa sempre un impacte sobre l’entorn 
immediat. Una vegada analitzats globalment tots els impactes podem arribar a la conclusió 
que l’execució de les obres previstes al Projecte bàsic i executiu per a les noves 
instal·lacions de E.T.S. GRUPO TITÁN suposa impactes negatius de consideració durant el 
temps d’execució de l’obra i durant l’explotació. Però aquests es poden reduir 
considerablement aplicant mesures correctores i són un benefici en comparació amb l’estat 
actual de la ubicació ja que els treballs de manteniment de grues es realitzen molts d’ells a 
l’aire lliure generant molt més soroll del previst amb l’actuació i el solar no està pavimentat 
amb la conseqüent brutícia que provoca a l’entorn.  

L’esperit que ha presidit la realització d’aquest estudi ha estat el de minimitzar les 
conseqüències dels impactes negatius. Cal no oblidar els efectes positius que tindrà 
l’execució de les obres previstes al present estudi sobre l’ambient. 

Els impactes d’aquest projecte sobre l’ecosistema de l’àmbit d’actuació es poden classificar 
de moderats a compatibles, però un cop aplicades les mesures correctores aquest impacte 
passarà a ser compatible. Això vol dir que els efectes podran ser absorbits pel medi a mitjà o 
llarg termini, sempre que es faci una correcta i estricta aplicació de les mesures correctores 
descrites en aquest estudi. 

En part, això es deu a que l’àmbit d’actuació es troba totalment urbanitzat i davant de les 
instal·lacions projectades hi ha la central tèrmica de Cubelles, de manera que el medi natural 
és pràcticament inexistent. 

Aquest estudi s’adapta a les exigències assenyalades per les Directives 1997/11 i 2001/42 
de la Unió Europea en matèria d’avaluació de l’impacte de projectes, plans i programes 
sobre el medi ambient, per la Llei 6/2001 de l’Estat Espanyol i pel Decret 114/88 de la 
Generalitat de Catalunya. 


