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DESCRIPCIÓ DELS CORRENTS RESIDUALS GENERATS 

 

Introducció 

 

Amb la realització del Diagnòstic Ambiental, s’ha detectat tota una sèrie de fonts 

generadores de residus o càrregues contaminants o el que és el mateix tot un conjunt de 

corrents residuals. 

 

Per simplificar el procediment i la localització de cada corrent residual, s’ha considerat 

el trajecte habitual en cada procés productiu de les matèries primeres implicades des de 

la recepció de la matèria primera fins a l’emmagatzematge i expedició del producte 

acabat, passant pel manteniment i les oficines. En la identificació de l’origen del corrent 

residual, s’ha assignat un codi Cn (on “n” és el número d’ordre del corrent residual). 

 

L’emissió de sorolls en el seu entorn no es considera especialment significativa. Com a 

dada important, pot destacar que es tracta d’una activitat aïllada per espais exteriors 

d’aquesta parcel·la. Les úniques emissions de soroll que puguin produir molèstia seria a 

nivell de façana posterior (soroll extractors i compressors d’aire condicionat). Els valors 

mesurats des de l’exterior (carrers que envolten la parcel·la) compleixen l’article 13.3 de 

la resolució del departament del medi ambient de la Generalitat de Catalunya de 30 

d’octubre de 1995 per la que s’aprova una ordenança municipal tipus reguladora del 

soroll i les vibracions. 
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Àrea de recepció de matèries primeres 

 

C1: Plàstic i cartró d’embalatges de matèries primeres 

Origen:  

Moltes de les matèries primeres que arriben a SERVAQUA S.A., venen dins caixes de 

cartró o plastificades.  

Causes: 

Tots aquests envasos buits son tractats com a residu, i es llencen al compactador. 

Quantitat: 

Hem de dir, que hi ha una part de cartró i una part de plàstic que s’utilitza dins els 

processos de producció com a aïllant del terra en les cabines de pintura i projecció, però 

tot i així s’estima que es llencen 23,4 tones de cartró. En el cas del plàstic, llencem 3,54 

tones. 

 

 
Fig. 19 Magatzem de matèries primeres 

 

 

C2: Paletes no retornables i no reutilitzables 

Origen: 

Quan s’acaba una paleta de matèria primera, sigui al magatzem de matèries primeres o 

al magatzem de matèries perilloses. 

Causes:  

Al ordenar tot el conjunt de matèries primeres al magatzem, la paleta ens queda buida. 

En cas que no puguem reutilitzar-la dins l’empresa ja que està malmesa o no és apta a la 
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necessitat del nostre format, i tampoc és retornable al proveïdor, el producte és tractat 

com a residu general. 

Quantitat: 

S’estima que es llencen 700 paletes a l’any per aquest motiu. Com que hi ha paletes de 

diferents mides, calculem el pes mig i ens dona 15 kg. 

 

 

C3: Bidons metàl·lics  d’1, 5, 25, 200 litres 

Origen: 

Molts dels productes químics que arriben a SERVAQUA S.A., arriben envasats dins 

una bossa de plàstic, i tot el conjunt dins el bidó.  

Causes: 

Considerem un bidó buit quan les restes de material no superin l’1% de la quantitat 

original del producte. Quan el bidó és buit, es tapa amb la seva corresponent tapa i es 

gira cap per avall. També s’adjunta una etiqueta “BIDÓ BUIT” a la part posterior 

especificant quin operari l’ha acabat. El producte que resta a dintre s’aboca a un altre 

bidó, la bossa de plàstic es tanca i es llança. Tant el bidó (completament net) com la 

bossa de plàstic es deposen en llocs concrets i diferents.  

Quan la bossa de plàstic que hi ha a dintre del bidó metàl·lic, dins la qual s’envasa el 

producte químic, es perfora, s’embruta el bidó. 

Per tant, a l’empresa es genera un residu que és el bidó, però hi ha bidons nets i bidons 

bruts. L’empresa que gestiona els bidons, incrementa el seu preu substancialment  quan 

es tracta d’un bidó brut alhora de tractar-lo. 

Quantitat: 

S’estima que anualment, el 80 % dels bidons buits que genera l’empresa son nets, i el  

20 % de bidons són bruts. 

 

 

Preparació de la matèria primera 

 

C4: Pols i retalls no reutilitzables de PVC 

Origen:  

És al magatzem de matèries primeres, on s’efectua el tall de la barra de PVC. 

Causes: 
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Cada filtre elaborat a SERVAQUA S.A., es fabrica seguint unes fulles d’instrucció 

tècnica, en les quals especifica els accessoris de PVC necessaris per a la seva fabricació. 

El PVC és una matèria primera del procés i arriba a l’empresa en barres de 6 metres. 

S’emmagatzema al magatzem de matèries primeres fins que és necessari per a la 

fabricació del filtre. Segons la fitxa tècnica del producte tallem les barres de PVC fins a 

obtenir els accessoris necessaris per a fabricar el filtre. El tall de la barra es realitza al 

magatzem de matèries primeres, lloc on s’ubica la màquina de tall. Durant aquesta 

operació, es genera pols de PVC i retalls no reutilitzables en el procés. Els retalls i la 

pols són tractats com a residu i llençats al compactador. 

Quantitat: 

S’estima que de cada barra de 6 metres, la quantitat mitja que no és utilitzable és de 5 

cm per barra, els quals són llançats al compactador. La pols que genera el tall, la 

comptabilitzem en pes i s’estima que a l’any es llencen una mitja de 630 kg de PVC en 

pols. 

 

 
Fig.  20. Tall del tub. Màquina de tall 

 

 

 

C5: Bosses de plàstic brutes amb restes de resina 

Origen: 

Al magatzem de matèries perilloses, quan un bidó de resina s’acaba. 

Causes: 
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Quan un bidó de resina està sota l’1% del seu volum, es considera que el bidó s’ha 

acabat. Seguidament es treu la bossa de plàstic que conté la resina, de l’interior del bidó 

i s’aboca la resina dins un bidó ple. Tot i abocar la resina, la bossa de plàstic presenta 

restes de resina. Tanquem la bossa i la dipositem a un lloc concret per tal de que sigui 

gestionada com a residu. 

Quantitat: 

S’estima que a l’any, llancem  15  kg de bosses de plàstic amb restes de resina. 

 

 

C6: Retalls de fibra de vidre no reutilitzables 

Origen:  

Dins la nau de producció, es disposa una secció per al tall de la fibra. Hi ha tots els tipus 

de fibra que utilitza SERVAQUA S.A, però en aquest corrent residual detectat es pot dir 

que només es genera residu en el tall de la fibra de vidre tipus MAT i TEIXIT. El tall 

s’efectua sobre una taula gran i rectangular. 

Causes: 

Depenent del tipus de producte fabricat, es necessiten diferents retalls de fibra de vidre 

amb diferents formes. Les plantilles dels retalls estan penjades a la paret d’aquesta 

secció a disposició de l’operari encarregat d’aquesta operació. D’un MAT o TEIXIT de 

fibra de vidre, hi ha moltes parts sobrants no reutilitzables en el procés. Tots aquests 

retalls es llencen al compactador situat a la part de fora de l’empresa. 

Quantitat: 

S’estima que anualment en aquesta operació llencem 12.500 kg de fibra de vidre (MAT 

i TEIXIT). 

 

 

C7: Vessaments de productes químics 

Origen: 

Al magatzem de matèries perilloses i dintre la nau de producció. 

Causes: 

Tots els productes químics arriben a SERVAQUA S.A, en envasos metàl·lics i tots els 

operaris disposen de recipients homologats per a transportar la quantitat de producte 

necessari d’un lloc a un altre. És molt possible que al avocar el producte al recipient, hi 
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hagi vessaments. Aquesta quantitat vessada ja no es pot reutilitzar i per tant l’hem de 

tractar com a residu. 

Quantitat: 

S’estima que durant l’any es perd un 10 % de producte químic a causa de vessaments. 

 

 
Fig. 21. Observem vessaments dintre de la nau 

 

 

Processos de fabricació del producte 

 

C8: Paper de neteja brut 

Origen: 

En diferents punts de la nau de producció, les superfícies brutes de productes les 

netegem amb paper.  

Causes: 

En molts punts del procés productiu és necessari netejar superfícies brutes, tant del 

producte com de diferents llocs de treball. Els operaris disposen de rotllos de paper que 

utilitzen al seu gust. Quan el paper és brut, no reutilitzable, el tractem com a residu i el 

llancem al compactador. 

Quantitat: 

S’estima que anualment, llencem 1000 kg de paper de neteja a l’any. 

 

 

C9: Ampolles de plàstic brutes de catalitzador i acetona 

Origen: 
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En tot el procés productiu de SERVAQUA S.A s’utilitzen ampolles de plàstic de 

catalitzador i acetona. 

Causes: 

Aquestes ampolles son utilitzades durant tot el procés productiu com a contenidors 

d’acetona destinades a netejar peces, utensilis i superfícies brutes de resina de poliester. 

Quan hi ha un stock alt d’ampolles buides, ja poden ser tractades com a residu químic. 

 

Quantitat: 

S’estima que a l’any es llencen 1000 ampolles de plàstic. 

 

 

C10: Ampolles de plàstic brutes amb restes de poliester 

Origen: 

Durant tot el procés productiu de SERVAQUA S.A, s’utilitzen ampolles de plàstic que 

contenen resina poliester. 

Causes: 

L’encarregat de la destil·lació de l’acetona es qui decideix si l’ampolla buida es 

substitueix per una altra o no. L’ampolla buida es dipositarà en un contenidor especial 

per ser tractada com a residu. 

Quantitat: 

Es llencen a l’any 350 kg ampolles amb restes de poliester no reutilitzables. 

 

 

C11: Acetona evaporada 

Origen: 

En totes les seccions de l’empresa on sigui necessària la presencia d’acetona per a 

netejar. 

Causes: 

En totes les seccions on és necessària l’acetona, han d’existir dos recipients, un per 

l’acetona bruta i l’altre per l’acetona neta. S’ha d’estar molt pendent de mantenir les 

ampolles tapades, ja que l’acetona és un producte molt volàtil i s’evapora amb molta 

facilitat, sobretot a a l’estiu. 

Quantitat: 
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És impossible comptabilitzar quin percentatge d’acetona es perd a l’any per aquesta 

causa.  Depenent de les condicions ambientals, el percentatge d’acetona és més gran o 

més petit. Estimem que a l’any perdem 68 kg d’acetona per aquesta causa. 

 

 

C12: Bany de resina que es llença en el procés de bobinat. 

Origen: 

Durant el procés de bobinat del filtre. 

Causes: 

La resina serveix per impregnar la fibra de vidre abans de ser enrotllada al voltant del 

filtre. La fibra de vidre s’impregna de resina al seu pas per un recipient profund al mig 

del qual gira un cilindre metàl·lic en el mateix sentit que la fibra. El bany de resina és 

sota el tambor, impregnant totes les parts del cilindre al seu pas. Els fils de fibra de 

vidre passen per sobre del tambor quedant totalment impregnats abans de ser enrotllats 

al filtre. Quan finalitza el procés de bobinat del filtre, el bany de resina sobrant 

s’endureix amb rapidesa, i cada cop que bobinem un filtre, hem de canviar el bany, ja 

que durant el canvi de filtre, s’asseca. Hem de dir que s’asseca tant ràpid a causa del 

peròxid de MEC (catalitzador). El bany de resina presenta un percentatge de 

catalitzador que accelera l’assecat de la fibra de vidre impregnada de resina al filtre. El 

bany de resina sobrant l’aboquem dins un contenidor especial per ser tractat com a 

residu. 

Quantitat: 

En cada procés de bobinat s’estima que llencem 3 kg de resina/filtre. Si a l’any es fan  

entre 2000 i 3000 filtres bobinats. Calculem que anualment es llencen 8.000 kg de 

resina en aquest procés. 

 

 

C13: Retalls sobrants de filtre “pessetes” 

Origen: 

Abans de col·locar els accessoris de PVC. 

Causes: 

En aquesta part del procés, els retalls del cos del filtre necessaris per a la instal·lació 

d’accessoris de PVC, es llencen al contenidor i son tractats com a residu. Tots aquests 

retalls són circulars  (entrada, sortida, purga, ...), i a l’empresa s’anomenen “pessetes”. 



                                                                      DIAGNOSI AMBIENTAL D’OPORTUNITATS DE MINIMITZACIÓ 

58 

Quantitat: 

S’estima que es llencen 5.000 kg a l’any d’aquest residu. 

 

 

 

C14: Plàstic i cartró d’embalatge del producte acabat defectuós 

Origen: 

A la part de l’empresa on traslladem el producte acabat. 

Causes: 

A vegades a causa de la mala col·locació de les caixes de cartró al magatzem, es 

trenquen a s’embruten i no poden ser utilitzades com a embalatge. També pot passar el 

mateix amb el plàstic. 

Quantitat: 

S’estima que només un 5 % del total d’embalatges d’un any, siguin caixes de cartró o 

plàstic, s’embruta i es llença al compactador. 

 

 

C15: Productes rebutjats durant les proves de pressió 

Origen: 

A la secció de proves de pressió 

Causes: 

En aquesta secció ens podem trobar en filtres que perden aigua, i poden ser retornats al 

procés per intentar arreglar la malformació que presenten, però hi ha filtres que no 

superen la prova i exploten. Aquests es llencen directament al compactador. 

Quantitat: 

A l’empresa hi ha un estudi realitzat pel departament de qualitat, que ens assegura que 

de cada 200 filtres com a molt n’explota 1 sense possibilitat de tornar a ser introduït al 

procés. Calculem que si en un any es fabriquen entre 7.000 i 8.000 filtres (bobinats i 

laminats), com a molt exploten 70. Si exploten 70 filtres, el residu de matèria primera 

que tenim és de 2.300 kg de resina poliester, 700 kg de fibra de vidre i 300 kg en altres 

components (Peròxid, Octoat de cobalt, PVC,.......). 
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C16: Filtre de les cabines de pintura i projecció 

Origen: 

A les cabines de pintura i projecció. 

Causes: 

Les cabines de pintura i projecció de SERVAQUA S.A funcionen per aspiració. A la 

cabina de pintura es polvoritza el gel coat i a la cabina de projecció es polvoritza la 

resina poliester reforçada amb fibra de vidre i catalitzador a temperatura ambient 

(25ºC). Les dues cabines disposen d’una filtre, el qual reté les partícules que polvoritza 

la pistola, evitant així el seu pas cap a l’atmosfera. A l’empresa aquest filtre és conegut 

amb el nom de “bocadillo”. Quan el filtre està molt brut, es procedeix al canvi. El filtre 

brut es llença i és tractat com a residu. 

Quantitat: 

Normalment el filtre de les cabines es canvia 3 cops a la setmana. Per tant s’estima que 

anualment es llencen 135 filtres amb un pes mig de 8,5 kg. En total llencem a l’any 

1.148 kg. El filtre és brut de matèria primera (resina, fibra de vidre, gel coat, ...). 

 

 
Fig. 22. Filtre de les cabines brut “Felpa” 

 

 

Màquina de reciclatge de l’acetona 

 

C17: Residu de poliester en la destil·lació de l’acetona 

Origen: 

En el procés de destil·lació de l’acetona 

Causes: 
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En qualsevol destil·lació, existeix la part del destil·lat (acetona neta) i la del precipitat o 

residu sec (poliester). Aquest residu s’obté en cada torn de reciclat i es dipositat en un 

contenidor especial i tractat com a residu especial. 

Quantitat: 

Cada dia a SERVAQUA S.A es realitzen dos torns de reciclatge d’acetona 

d’aproximadament 4 hores cada torn. A cada torn s’obtenen 2 Kg de residu de poliester.  

S’estima que anualment llencem 888 kg de residu de poliester per aquesta causa. 

 

 

C18: Bossa de plàstic especial, contenidor de l’acetona reciclada, no utilitzable 

Origen: 

Durant el procés de reciclat de l’acetona. 

Causes: 

Per a la destil·lació de l’acetona és necessari utilitzar una bossa de plàstic especial. Quan 

aquesta bossa es trenca o no és reutilitzable, la tractem com a residu no especial i la 

dipositem al compacatdor. 

Quantitat: 

Anualment es llencen 135 bosses de plàstic especials per aquest ús. 

 

 

Processos de neteja 

 

C19: Acetona bruta 

Origen: 

En totes aquelles seccions de fàbrica on l’acetona sigui un producte necessari per a 

netejar.  

Causes: 

Com hem explicat anteriorment, existeixen dos recipients per a l’acetona, un per la neta 

i l’altre per a l’acetona bruta. Aquests recipients han d’estar clarament diferenciats dels 

que contenen catalitzador.  

A SERVAQUA S.A., totes les superfícies, utensilis, ...  bruts es netegen amb acetona. 

L’acetona bruta passa a la màquina de destil·lació per tal de ser reutilitzada.  

Quantitat: 

S’estima que es generen 300 litres d’acetona bruta al dia. 
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C20: Residu químic procedent del rentat de les pistoles d’aspersió 

Origen: 

Durant els processos de neteja de les pistoles d’aspersió utilitzades a SERVAQUA S.A. 

Causes: 

Durant el procés de neteja de les pistoles utilitzem acetona per expulsar les restes de gel 

coat o resina que es troben dins els conductes de les pistoles. Projectem dins un bidó de 

residus tot el gel coat i resina fins que observem que l’acetona surt neta. Tots aquests 

residus son tractats com a residu especial i dipositats en un contenidor especial. 

Quantitat: 

En cada procés de rentat de pistoles s’estima que es treuen 1,5 kg de residu químic. La 

pistola es neteja quan es preveu que estarà una estona sense ser utilitzada. Al dia 

podríem dir que es neteja 3 vegades, per tant anualment obtenim 1000 kg de residu 

químic procedent d’aquest procés. 

 

 

C21: Filtres de pintura i de projecció no reutilitzables de les pistoles d’aspersió. 

Origen: 

Durant el procés de rentat de les pistoles d’aspersió. 

Causes: 

Durant el rentat de la pistola, netegem el filtre submergint-lo dins acetona. Quan el filtre 

de la pistola, sigui de pintura o de projecció està molt brut o molt sec i és impossible 

reutilitzar-lo el dipositem en un contenidor  i el tractem com a residu no especial. 

Quantitat: 

Estimem que es llencen anualment 20 filtres de pintura i 30 filtres de projecció. 

 

 

Material d’oficina 

 

C22: Papers i tinta d’impressores i fotocopiadores 

Origen: 

En les oficines de SERVAQUA S.A. 

Causes: 
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Els residus generats en aquest apartat no es separaven i eren tractats com a residu banal. 

Quantitat: 

S’estima que a les oficines, es llencen 4 kg de paper setmanals, a l’any 180 kg. Durant 

l’any 2003, es van gastar 30 cartutxos d’impressores i fotocopiadores, amb un cost total 

de 1.650,93 Euros. 

 

 

Manteniment 

 

C23: Piles gastades i fluorescents fosos 

Origen: 

Les piles en tota la maquinària que n’usi i fluorescents en totes les sales de l’empresa. 

Causes: 

Desgast habitual. 

Quantitat: 

Durant l’any 2003, es van canviar 24 fluorescents de 58 Watts i 33 piles. 
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7. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES DE MINIMITZACIÓ 

RECOMANADES (VIABILITAT TÈCNICA I ECONÒMICA) 

 

Amb la realització de la Diagnosi Ambiental, s’ha detectat tota una sèrie de fonts 

generadores de residus o càrregues contaminants. 

 

A cada procés considerat, s’han detectat la corrent residual, anomenada Cn (“n” és el 

nombre d’ordre), la descripció del corrent residual i el tipus de residu. Després detectem 

les oportunitats de minimització On (“n” és el nombre d’ordre de les diferents 

oportunitats detectades). En aquests apartat es proposen tot una sèrie d’alternatives de 

minimització, An (“n” és el nombre d’ordre de les diferents alternatives proposades). 

 

Dins de cada alternativa, es fa una descripció d’aquesta, es considera el grau de reducció 

que es realitza del corrent residual, quins són els estalvis que beneficiarien a l’empresa, 

quin és el seu cost d’implantació i quina és la seva taxa de retorn. 

 

El període de retorn de la inversió s’ha calculat segons la fórmula següent: 

 

 

On: 

- T = Període de retorn d’inversió en anys. 

- I = Inversió total de la instal·lació 

- E = Valor econòmic substituït o estalviat. 

- M = Costos anuals de manteniment. 

 

 

ME
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−
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A continuació, es relacionen els preus unitaris d’una sèrie de conceptes emprats en 

aquesta diagnosi: 

 

 

 Preu mitjà calculat 

Electricitat 0,09 Euros /kW 

Matèries primeres 

Acetona 

Peròxid de MEK 

Gel-coat 

Resina Poliester 

Octoat de Cobalt 

Vernís 

Paper 

 

1 Euros / kg 

5 Euros / kg 

3 Euros / kg 

1 Euros / kg 

6 Euros / kg 

1 Euros / kg 

0,80  Euros / kg 

Embalatges 

Caixa 

Plàstic 

 

0,20 Euros / kg 

3 Euros /  kg 

Gestió residu 

Bidó net 

Bidó brut 

Plàstic i cartró 

Fusta 

Residu químic 

No especial 

 

3,5 Euros / bidó 

7,5 Euros  /bidó 

0,06 Euros / kg 

0,08 Euros / kg 

0,40 Euros / kg 

0,10 Euros / kg 

Preu operari 12,23 Euros / h 
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OPORTUNITATS DE MINIMITZACIÓ DETECTADES 

ARÈA DE RECEPCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES  

Reducció de plàstic i cartró d’embalatges de matèries primeres O1 
Reducció de paletes  no retornables i no reutilitzables O2 

Reducció bidons metàl·lics d’1, 5, 25, 200 litres bruts O3 

Reduir o reutilitzar pols i retalls no reutilitzables de PVC O4 
Reducció de retalls de fibra de vidre no reutilitzables O5 

Reducció de vessaments de productes químics O6 

Reducció de l’ús del paper de neteja O7 

Reducció d’acetona evaporada O8 

Reducció del bany de resina O9 

Reutilització dels retalls de filtre O10 

Prevenir que els embalatges de producte s’embrutin o es trenquin O11 

Reducció de la quantitat de residu al filtre de les cabines O12 

Reducció de filtre que exploten O13 

Reutilització d’ampolles buides amb restes de catalitzador i acetona O14 

Reducció del residu químic procedent del rentat de les pistoles d’aspersió O15 

Reducció de l’acetona bruta que genera l’empresa O16 

Recuperació dels cartutxos de tinta d’impressores O17 

Separació de les piles i dels fluorescents foso de la resta de residus O18 
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ALTERNATIVES DE MINIMITZACIÓ 

ARÈA DE RECEPCIÓ DE MATÈRIES PRIMERES  

Acord empresa-proveïdor A1 
Paletes europees A2 

Bones pràctiques ambientals; instal·lació màquina neteja A3 

Acord empresa-proveïdor A4 
Bones pràctiques ambientals A5 

Bones pràctiques ambientals A6 

Dispensadors de paper A7 

Bones practiques ambientals A8 

Reduir el volum de l’aparell del bany de resina A9 

Triturar amb molí i reutilitzar en plaques i peus A10 

Bones practiques ambientals A11 

Bones practiques ambientals; Pistola HVLP A12 

Implantar més proves abans d’arribar a l’extrem A13 

Reutilització com a contenidors d’acetona. A14 

Bones practiques ambientals A15 

Instal·lació segona màquina reciclatge acetona A16 

Reciclatge i recuperació en empresa externa A17 

Recipients de recollida selectiva A18 
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A1: ALTERNATIVA 1 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reducció  de plàstic i cartró d’embalatges de matèries primeres 

 

b) Descripció i proposta de millora 

Establir, en els casos que sigui possible, un acord amb el proveïdor per retornar-li els 

embalatges de les matèries primeres. La proposta es basa en la col·locació de dos 

contenidors, un per al plàstic i l’altre per al cartró, per tal d’emmagatzemar aquests dos 

productes per separat. L’operari encarregat de desembalar les matèries primeres, ho ha 

de fer amb molta cura, per intentar deixar l’embalatge en el millor estat possible. Les 

caixes de cartró, es plegaran, d’aquesta manera es reduirà el volum de cada embalatge, 

igual farem amb el plàstic. Un cop disposem d’un volum considerable d’embalatges, el 

proveïdor els passarà a recollir a canvi d’algun tipus de remuneració. Aquesta 

alternativa de minimització no ha estat adoptada encara per l’empresa, però tenen 

plantejat adoptar-la en un futur immediat. 

 

c) Grau de reducció 

L’any passat es van produir 23,4 tones de cartró i 3,54 tones de plàstic. El preu de 

recollida d’aquests embalatges és de 0.06 euros/kg per al cartrói per al plàstic. Per tant 

durant l’any 2003 l’empresa va tenir una despesa econòmica a causa d’aquest corrent 

residual de : 

- 23,4 tones de cartró x 0,06 Euros / kg =  1.404 Euros / any 

- 3,54 tones de plàstic x 0,06 Euros / kg =   212,4 Euros / any 

La suma és de 1.616,4 Euros / any. 

Si adoptem l’alternativa proposada, el grau de reducció és del 70%. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

L’estalvi de l’empresa en adoptar aquesta alternativa de minimització és l’estalvi 

procedent de la gestió de residus: 1.616,4 Euros / any. 

 

e) Cost d’implantació 

El cost d’implantació en aquest cas no és apreciable, ja que l’empresa pot habilitar una 

zona per a l’emmagatzematge d’aquests envasos sense cap tipus de gasto. Només es 

tracta d’establir un acord entre l’empresa i el proveïdor. 
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f) Taxa de retorn 

Immediata 

 

 

A2: ALTERNATIVA  2 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reducció de les paletes de fusta no reutilitzables si no retornables 

 

b) Descripció i proposta de millora 

Abans, totes les paletes buides que es trencaven (que està malmesa) o que no era apta 

per a les necessitats de l’empresa (no correspon a les especificacions que nosaltres 

necessitem), les llençàvem al compactador o les passaven a recollir per fer-ne 

serradures. 

Actualment, l’empresa ha passat a utilitzar paletes de fusta EUR per a la seva producció. 

Encara que són més cares que les utilitzades abans, aquestes són molt més resistents, i el 

que és més important retornables.  

Portant a terme aquesta alternativa de minimització, s’ha baixat de manera 

extraordinària la compra de paletes, ja que tots els clients les retornen. Només les 

paletes en les quals arriben les matèries primeres no són EUR, i són les úniques 

tractades com a residu. 

Per intentar reduir aquest residu , s’ha parlat amb els principals proveïdors de matèria 

primera, per intentar que enviïn les matèries primeres en paletes EUR, ja que són 

retornables i el benefici és conjunt. El proveïdor pot retornar les paletes i s’estalvia un 

cost important en la compra de paletes noves i SERVAQUA S.A. minimitza el residu. 

 

c) Grau de reducció  

S’estima un grau de reducció del 100% 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

L’estalvi que ens aporta aquesta alternativa de minimització és l’estalvi en la gestió del 

residu anteriorment:  

- 700 paletes anuals x 15 kg cada paleta x 0.08 Euros / kg = 840 Euros /any.    
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e) Cost d’implantació 

No s’aprecia cap cost d’implantació, ja que tot depèn d’arribar a una acord empresa-

proveïdor. 

 

f) Taxa de retorn 

Al no apreciar cap tipus de cost d’implantació, la taxa de retorn és immediata. 

 

 
Fig.22. Paleta europea 

 

 

A3: ALTERNATIVA  3 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reduir els bidons metàl·lics que genera l’empresa és molt difícil, ja que l’empresa 

genera la quantitat de bidons buits que teòricament necessita. L’alternativa proposada és 

reduir la quantitat de bidons bruts que genera. 

 

b) Descripció i proposta de millora 

L’empresa encarregada de gestionar els bidons metàl·lics, “BIDONS EGARA” 

incrementa el seu preu de manera extraordinària quan es tracta de bidons bruts.  

Cal consciencar als operaris de forma que actuïn amb molta cura alhora d’introduir 

utensilis mecànics dintre dels bidons per al tractament del producte, ja siguin 

mescladors, agitadors, etc... És en aquesta part on existeix el perill de perforar la bossa 

de plàstic que conté el producte i embrutar el bidó. Aquesta mesura és una de les bones 

pràctiques ambientals que existeix. 
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També en un futur s’ha pensat en instal·lar un equip de neteja de bidons metàl·lics bruts. 

Aquesta proposta afecta a la regeneració de dissolvents bruts de neteja, però a la vegada 

ajuda a valoritzar un residu que s’està gestionant incorrectament. La màquina de neteja 

en qüestió ocupa poc espai, sobre 1m2 aproximadament. El temps d’implantació de la 

màquina depèn de l’empresa, però un cop presa la decisió per l’empresa sol ser 

immediata. 

 

c) Grau de reducció 

Si tenim en compte, la cura dels operaris i la instal·lació de la màquina, el grau de 

reducció de bidons bruts que genera l’empresa és d’un 100%. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

L’estalvi d’aquesta oportunitat de minimització afecta a la gestió del residu. 

- A SERVAQUA S.A., l’any 2003 es van generar 458 bidons nets, els quals van 

ser gestionats com a residu: 458 bidons nets x  3,5 Euros / bidó =  1.603 Euros. 

- A SERVAQUA S.A., l’any 2003 es van generar 115 bidons bruts, els quals van 

ser gestionats com a residu :  115 bidons bruts x 7,5 Euros / bidó = 862,5 Euros. 

L’estalvi provés de la gestió de bidons bruts = 862,5 Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

Hem de valorar tots els costos que tindria l’empresa en la instal·lació d’un equip de 

neteja de bidons bruts: 

- El cost de la màquina és aproximadament d’uns 2.400 Euros. 

- El cost del manteniment anual és de 600  Euros / any. 

- El cost de dissolvent és aproximadament 0,3 Euros dissolvent / bidó. S’ha de 

tenir en compte que hi haurà un consum extra de dissolvent de neteja però com 

que a l’empresa disposem d’una màquina de destil·lació de dissolvent, es podrà 

reciclar. 

A l’empresa, l’any 2003, s’han generat 115 bidons bruts. El cost que ens suposaria 

netejar-los és de : 115 bidons x 0,3 Euros dissolvent / bidó =  34,55 Euros  

 

f) Taxa de retorn 

ME
IT
−

=  
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La taxa de retorn és aproximadament de 2 anys. 

 

A4: ALTERNATIVA 4 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reduïr la quantitat de pols i de retalls com a corrent residual 

 

b) Descripció i proposta de millora 

Si es cobreix la màquina de tall de PVC amb un dels plàstics d’embalatges de matèria 

primera, tota la pols que deixa anar la màquina al realitzar l’operació del tall queda 

sobre el plàstic i és molt més fàcil de recollir. Si destinem un contenidor només per a 

residu de PVC, obtindrem tots els retalls sobrants de PVC junt amb la pols 

emmagatzemats dins un mateix contenidor. L’empresa ha parlat amb el proveïdor de 

PVC per acordar una reutilització d’aquest residu. Es tracta d’aconseguir un volum 

considerable de residu de PVC, el qual passarà a recollir el proveïdor, i el reutilitzarà en 

el seu procés per injecció. 

 

c) Grau de reducció 

Reduïm el residu de PVC en un 95 %. Sempre hi ha pols durant l’operació de tall 

impossible de recollir. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

Amb aquesta alternativa de minimització, l’empresa s’estalvia la recollida de residu de 

PVC:  

- Durant l’any 2003 es van generar 630 kg de residu de PVC: 630 kg PVC x 0,1 

Euros / kg = 63 Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

L’empresa no presenta cap cost d’implantació. 

 

f) Taxa de retorn 

Immediata. 
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A la pàgina següent trobem un balanç de PVC a SERVAQUA S.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEÏDOR Tub PVC 
(Barra de 6 m) 

MAGATZEM 

Tub a 
mida 

Producte 

COMPACTADOR 

Tall 

PRODUCCIÓ 

Retalls, 
pols,…

Alternativa A4 
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A5: ALTERNATIVA 5 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reducció retalls de fibra de vidre no reutilitzables 

 

b) Descripció i proposta de millora 

La major part de residu de fibra de vidre, la provoca el tipus de fibra MAT o TEIXIT. 

L’empresa disposa d’una secció per a dur a terme el retall de la fibra de vidre. L’operari 

encarregat de duu a terme el retall de la fibra disposa d’unes plantilles per saber quin és 

el retall necessari per cada  producte. Ara el que es fa és dibuixar un “puzle” sobre la 

manta de fibra estesa sobra la taula, intentant omplir tot el teixit de manera que ens 

quedi el menor tros possible no reutilitzable. Abans l’operari es dirigia a la taula quan 

ho necessitava i retallava sense cura. Els trossos no reutilitzables eren molt més grans. 

El que ha fet l’empresa és col·locar un contenidor al costat de la taula per llençar tots els 

retalls sobrants i comptabilitza els kg cada mes. D’aquesta manera s’ha pogut apreciar 

l’estalvi d’aquest residu banal. 

 

 
Fig. 23 Taula de tall de la fibra 
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c) Grau de reducció 

No hi ha dades dels kg de fibra de vidre que es llençaven anys anteriors. Tot i així, 

adoptant aquesta alternativa, s’estima  un grau de reducció del 70%. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

Ens estalviem la gestió del 70% de residu de fibra de vidre, per tant: 

- Si l’any 2003 hem llençat 12.500 kg de fibra de vidre i la gestió d’aquest residu  

val 0,1 euros / kg, l’estalvi de l’empresa és de : 12.500 kg fibra de vidre x 0.1 

euros / kg x 70% = 875 Euros 

 

e) Cost d’implantació 

El cost d’implantació és nul, ja que encara que l’operari ha de tenir molta més cura 

alhora de retallar, retalla molt millor i això aporta una qualitat extra al producte. 

 

f) Taxa de retorn 

Immediata 

 

 

A6: ALTERNATIVA 6 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reduir els vessaments de productes químics 

 

b) Descripció i proposta de millora 

- Establir procediments escrits per a totes les operacions de transvasaments o 

mescles.  

- És molt recomanable comprovar i inspeccionar els equips que cal utilitzar abans 

de començar qualsevol operació de transvasament de productes líquids.  

- Cal preparar també procediments escrits de manteniment i revisió periòdica de 

l’estat de les instal·lacions utilitzades en l’operació de transvasament de 

productes.  

- Disposar de dipòsits i recipients de manera que se n’eviti el trencament. 

- Consciencar a l’operari que amb cura deixi escórrer bé i els pots i bidons de 

líquids. 
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- Evitar moviments innecessaris de materials mitjançant una planificació acurada; 

transportar la quantitat adequada al lloc adequat. 

Tot aquest conjunt de bones pràctiques ambientals a l’empresa alhora de manipular 

materials és la proposta de millora per aconseguir minimitzar aquest residu. 

 

c) Grau de reducció 

En aquest cas no podem dir amb certesa el grau de reducció, ja que depèn dels operaris, 

de la seva cura i conscienciació, assolir una minimització dels vessaments de productes 

químics.  

 

d) Estalvis directes i indirectes 

Ens estalviem gran tota la quantitat de producte que llencem 

 

e) Cost d’implantació 

El cost d’implantació d’aquesta alternativa és nul. Només cal la plena conscienciació 

dels operaris. 

 

f) Taxa de retorn 

Immediata 

 

A7: ALTERNATIVA 7 

a) Oportunitat de minimització i millora 

Reducció de l’ús de paper de neteja. 

 

b) Descripció i proposta de millora 

Els operaris disposen de rotllos de paper de neteja per utilitzar a les seves necessitats. 

Moltes vegades, l’ús de paper de neteja és exagerat per part de la majoria d’operaris. 

Treballar amb rapidesa influeix molt alhora de malgastar paper. El que l’empresa 

proposa és comprar dosificadors de paper de neteja per instal·lar-los en totes les zones 

on l’operari necessiti utilitzar aquest producte. El que s’ha aconseguit és que l’operari 

utilitzi el paper que el dosificador li treu tibant una vegada. D’aquesta manera l’operari 

fa servir el paper al màxim i no en desprecia cap tros. 

 

c) Grau de reducció 
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S’estima un grau de reducció d’aquest corrent residual en un 80%. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

Ens estalviem comprar paper de neteja:  

- 1.000 kg  x   0,8 euros / kg  x 80 % = 640 Euros. 

Ens estalviem en la gestió del residu: 

- 1.000 kg de paper llençat x 0,06 Euros / kg x 80% = 48 Euros  

 

e) Cost de la implantació 

Servaqua vol implantar en total 10 dosificadors de paper ubicats en diferents seccions 

de l’empresa. S’han consultat preus de diferents empreses que venen dosificadors i el 

preu mig per dosificador i instal·lació és de  11,23 Euros. Per tant el cost d’implantació 

és de : 

- 10 dosificadors x 11,23 Euros =112,3 Euros 

 

f) Taxa de retorn 

ME
IT
−

=   

 

La taxa de retorn és aproximadament de dos mesos. 

 

 

 

A8: ALTERNATIVA 8 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reduïr la quantitat d’acetona evaporada. 

 

b) Descripció i proposta de millora 

El problema de l’acetona és que és un component molt volàtil i si els recipients que la 

contenen no es tapen,  perdem per aquest motiu una quantitat molt important d’acetona. 

La proposta de millora és dotar als operaris de dosificadors d’acetona, ja que així el 

recipient que la conté queda tancat i l’acetona no s’evaporarà. 

 

c) Grau de reducció 
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S’estima un grau de reducció d’acetona evaporada del 90%. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

L’estalvi que aconsegueix l’empresa és de matèria primera: 

- 68 kg d’acetona evaporats x 1 Euro / kg  x 90 % = 61,2 Euros 

 

e) Cost d’implantació 

El preu d’una ampolla dosificador és de 2,4 Euros. Si comprem 40 dosificadors 

observem que el cost és de : 

- 40 dosificadors x 2,4 Euros = 96 Euros 

 

f) Taxa de retorn 

Considerem la taxa de retorn immediata. 

 

 

A9: ALTERNATIVA 9 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reduir la quantitat a llençar en el bany de resina. 

 

b) Descripció i proposta de millora 

Ja hem explicat anteriorment quina és la causa d’aquest corrent residual. La proposta de 

SERVAQUA S.A. és la reducció del volum de bany de resina. És en aquest procés on es 

genera el 80% de residu de resina poliester que genera l’empresa. Hem elaborat un 

estudi de l’aparell de bobinat, en el qual es troba el bany de resina. Com ja hem explicat, 

en el procés de bobinat, es llencen 3 kg de resina en cada canvi de filtre, això pot ser 

degut : 

-  L’operari encarregat no tingui cura i prepari un bany de resina excessiu per al 

procés de bobinat del filtre. 

- L’aparell de bobinat sigui massa gran o voluminós per aquest procés. 

L’empresa ha estudiat les dues opcions i tot i que l’operari pot preparar un bany 

excessiu, la mitja de resina que s’ha de llençar en cada canvi de filtre és massa gran. Per 

tant, l’empresa sap que es tracta del volum de l’aparell la principal causa d’aquest 

corrent residual. 
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S’ha el·laborat un estudi per tal de minimitzar el volum de l’aparell. Per  intentar 

explicar el funcionament d’aquest aparell, a continuació es mostra una fotografia del 

bany de resina: 

 

 
Fig. 24 Bany de resina 

 

 
Fig. 25 Bany de resina 

 

 

 

A continuació observem el flux de la fibra de vidre durant el seu pas pel bany de resina. 

S’observa l’entrada de la fibra de vidre, el seu pas pel bany de resina (la fibra 
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s’impregna de resina poliester catalitzada al seu pas per sobre el tambor giratori) i la 

sortida en direcció al filtre. El segon dibuix, ens indica cotes i parts de l’aparell de 

bobinat: 

 

 

 

 
Vistes en planta del bany de resina 
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L’estudi d’aquesta proposta es basa en reduir el volum del bany sense perjudicar el pas 

de la fibra de vidre en el procés de bobinat del filtre. Hem aconseguit reduir l’aparell un 

20% del seu volum actual, d’aquesta manera, l’aparell és més estret, menys llarg i 

menys profund. Ara, a cada canvi de filtre només llencem 2,3 kg de resina poliester. 

 

c) Grau de reducció 

Reduïm la quantitat de resina en un 25% . 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

Els estalvis aconseguits adoptant aquesta alternativa de minimització són els següents: 

- Estalvi en matèria primera: 0,7 kg resina x 2.500 filtres bobinats x 1 euro / kg = 

1.750 Euros. 

- Estalvi en la gestió del residu:  8.000 kg de resina anuals x 0,4 euros / kg x 25 % 

= 800 Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

El proveïdor d’aquest aparell ha fabricar un aparell igual  amb les mides que 

SERVAQUA S.A. ha estudiat i el cost és de 5.700 Euros. El cost de la instal·lació és de 

90 Euros. 

 

f) Taxa de retorn 
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La taxa de retorn és de 2 anys i dos mesos aproximadament. 

 

 

A10: ALTERNATIVA 10 

a) Oportunitat de minimització detectada 

 Reutilitzar els retalls de filtre 

 

b) Descripció i proposta de millora 
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Alhora de muntar els accessoris del filtre, entrades i sortides, purga, etc.. és necessari 

retallar les parts del filtre. Tots aquests retalls, anomenats “pessetes” per l’empresa, són 

formats per resina poliester reforçada amb fibra de vidre amb un % de catalitzador. La 

proposta de l’empresa per intentar reduir aquest corrent residual és la següent: Es tracta 

de disposar de contenidors específics per aquests retalls e intentar reutilitzar-los dins del 

procés productiu de SERVAQUA, S.A. La idea és aconseguir un volum considerable de 

retalls i triturar-los amb l’ajuda d’un molí. Tota aquesta pols de retalls es pot aprofitar 

en l’elaboració de plaques i peus. La idea és barrejar la resina utilitzada en la fabricació 

de plaques i peus en un % proporcionat per tal d’obtenir una resina amb unes propietats 

mecàniques millors. S’ha de tenir cura en el % de pols a utilitzar, ja que si aquest 

percentatge és més elevat que el necessari, obtindrem una resina amb augment de 

viscositat no apte per al procés. 

 

c) Grau de reducció 

S’estima un grau de reducció d’aquest corrent residual del 100%, ja que tota la pols serà 

reutilitzada dins el mateix procés  

 

d) Estalvis directes i indirectes 

En estalviem la gestió del residu: 5.000 kg de retall de filtre x  0,4 Euros / kg  = 2000 

Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

El cost d’implantació és el de la compra e instal·lació d’un molí per triturar aquesta 

classe de residu. Hem consultat a diferents proveïdors i hem calculat un cost mig el qual 

ens dóna: 3.650 Euros. 

  

 

 

f) Taxa de retorn 
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la taxa de retorn és aproximadament d’1 any i 10 mesos. 
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A11: ALTERNATIVA 11 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Tenir el magatzem completament net i ordenat per tal de prevenir que els embalatges 

s’embrutin o es trenquin. 

 

b) Descripció i proposta de millora 

És molt fàcil deixar les caixes de cartró o el plàstic d’embalatge dels productes finals al 

magatzem sense tenir cura de si la superfície és neta o no. Moltes vegades les caixes o 

els plàstics s’embruten per aquesta raó. La proposta de millora es basa en tot un conjunt 

de bones pràctiques professionals en l’emmagatzematge: 

- Portar a terme un control normalitzat de l’estat de la brutícia del magatzem. 

- Disposar d’una àrea separada de la resta només per a col·locar embalatges de 

producte acabat. 

- Mantenir l’ordre establert al magatzem i les distàncies entre diferents materials, 

per possibilitar-hi l’accessibilitat i la inspecció. 

- Establir un sistema de gestió d’estocs FIFO (first in first out),  que garanteix que 

els materials emmagatzemats més antics siguin els primers. 

 

c) Grau de reducció 

S’estima un grau de reducció del 90% d’aquest corrent residual. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

 Ens estalviem la gestió de residu:  

- 65 kg d’embalatge llençat per deteriorament x 0.06 euros / kg x 90 % =  3,51 

Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

El cost d’implantació d’aquesta alternativa de minimització és nul. 

 

f) Taxa de retorn 

Immediata 
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A12: ALTERNATIVA 12 

a) Oportunitat de detecció minimitzada 

 Reduir la quantitat de kg de matèria primera en els filtres de les cabines de pintura i 

projecció, els quals es llencen periòdicament. 

 

b) Descripció i proposta de millora 

Ja hem explicat anteriorment que en les cabines de pintura i projecció, hi ha una part de 

producte que es queda enganxada a la “felpa” per tal de reduir les emissions a 

l’atmosfera. Hi ha diferents tipus de propostes de millora: 

- Regular els paràmetres de pintura o projecció amb l’objectiu de reduir al mínim 

les pèrdues de matèria per aerosol sobrer (overspray). Els paràmetres importants 

que cal tenir en compte són: 

• Pressió d’aire  

• Distància de la pistola a la superfície que s’ha de pintar 

• Angle d’aplicació 

• Cabal de pintura en l’aplicació 

• Activar la projecció de pintura al principi i al final de cada passada. 

- Cabines d’aplicació amb cortina d’aigua, molt millor que amb filtres secs, ja que 

és possible el tractament i la reutilització de l’aigua durant 3-4 mesos. 

- Pistoles d’aplicació de tipus HVLP (High Volum Low Pressure), presenta 

nombroses avantatges enfront del tradicional pintat per aspersió amb aire 

comprimit: 

• El rendiment d’aplicació afectiva de pintura projectada supera en un 20% les 

pistoles pneumàtiques, la qual cosa implica un estalvi de pintura i dissolvents, i 

redueix l’emissió de COV i de partícules a través d’aerosol sobrer (overspray) 

creat durant l’aplicació. 

• Els costos d’inversió i estratègics es mantenen respecte al pintat tradicional. 

• Es manté el nivell de productivitat, sempre que el gruix de pintura s’apliqui 

adequadament. 

L’empresa ha desestimat la segona opció, ja que a l’actualitat no l’interessa gaire duu a 

terme canvis en la instal·lació. L’empresa ha estudiat la primera i la segona opció. 
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c) Grau de reducció 

Si tenim en compte la primera opció, s’estima un 20% de reducció de residu. En el cas 

de que l’empresa decideixi canviar les pistoles d’aspersió amb aire comprimit per 

pistoles tipus HVLP s’estima un grau de reducció del 50%. 

 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

 Referit a la primera opció l’estalvi és de gestió de residus: 

- 1148 kg x 0,4 Euros / kg x 20 % = 91,84 Euros. 

Referit a la segona opció, l’estalvi és: 

- Gestió de residus: 1148 kg x 0,4 Euros kg x 50 % = 229,6 Euiros. 

- Estalvi de dissolvent i matèria prima en un 20%. 

 

e) Cost d’implantació 

En el primer cas el cost d’implantació és nul, ja que només es tracta de formar bé als 

operaris per tal de que l’aplicació amb pistola sigui el més correcte possible. 

En el segon cas, el cost d’implantació és el següent: 

- Canvi de pistoles tradicionals a pistoles HVLP: 4 pistoles x 400 Euros = 1.600 

Euros. 

 

f) Taxa de retorn 

En el primer cas la taxa de retorn és immediata. 

En el segon cas, la taxa de retorn és: 
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En el segon cas la taxa de retorn és d’un any i mig. 

 

 

A13: ALTERNATIVA 13 

a) Oportunitat de minimització detectada. 

Productes rebutjats durant les proves a pressió. 
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b) Descripció i proposta de millora 

A la vista dels resultats de l’any 2003,  observem que la quantitat de productes rebutjats 

no és gaire elevada, però s’ha d’aconseguir minimitzar-la a zero. De l’empresa no surt 

cap producte deficient, això significa que SERVAQUA S.A., produeix amb la qualitat 

que el client demana. La proposta de millora consisteix en definir un autocontrol en 

totes les seccions del procés per tal de minimitzar aquest residu. D’aquesta manera, 

quan l’operari observi una no conformitat, pot prendre la mesura correctora adient i, 

d’aquesta manera evitarà un problema molt més greu de cara al futur. 

 

c) Grau de reducció 

S’estima un grau de reducció del 50% 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

Producte rebutjat:  

- Estimem que perdem 3.300 kg de producte (70 filtres): 3.300 kg x 2,5 Euros / kg 

(preu mig matèria primera) x 50 % = 4.125 Euros. 

Hores de producció perdudes: 

- Estimem que la producció de 70 filtres equival a 3.300 kg. Una hora de 

producció equival a 300 kg. Això vol dir que s’han perdut 11 hores de 

producció. Comptabilitzem les hores de producció amb Euros: 1 hora producció 

/ 211 Euros. Per tant 11 hores x 211 Euros / 1 hora producció = 2.321 Euros. 

- Hores dedicades per part de l’equip directiu, a l’anàlisi i a la decisió de prendre 

mesures correctores cada cop que hi ha un error important en la producció: 25 

hores annuals x 50 % x 6 directius x 12,23 Euros / hora = 917,25 Euros. 

L’estalvi anual estimat és de 7.363,25 Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

S’ha de conscienciar als treballadors i formar-los en la seva feina durant la producció de 

tal manera que el cost sigui nul. 

 

f) Taxa de retorn 

Immediata, ja que es considera nul el cost d’implantació. 
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A14: ALTERNATIVA 14 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reutilització d’ampolles buides amb restes de catalitzador i acetona. 

 

b) Descripció i proposta de millora. 

La organització de SERVAQUA S.A., ha decidit minimitzar aquest residu per tal de 

afavorir la preservació del medi ambient i minimitzar costos. Aquestes ampolles són 

utilitzades com a contenidors d’acetona i destinades a netejar peces, utensilis i 

superfícies brutes de resina poliester. L’empresa disposa d’una màquina de recivlatge 

d’acetona que afecta també a la reutilització d’aquestes ampolles. És imprescindible 

establir unes instruccions de treball per poder realitzar un procés de reutilització 

eficient: 

- Quan es finalitzi el contingut d’una ampolla de plàstic de catalitzador, es taparà 

amb el seu tap corresponent i se separarà de les plenes, informant a la persona 

que s’encarregui de retirar-les. 

- En cas que hi hagi un stock baix d’ampolles buides, l’encarregat deixarà 

l’ampolla junt amb les altres de l’stock, i si ja n’hi hagués suficients, llavors serà 

gestionada com a residu. 

 

c) Grau de reducció 

S’estima un grau de reducció d’aquest residu del 60%. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

L’estalvi es troba reflectit en la gestió d’aquest tipus de residu: 

- 350 Kg ampolles x 0.06 Euros / kg  x 60% : 1,26 Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

El cost d’implantació és nul ja que l’empresa ja disposa d’una màquina de reciclatge 

d’acetona. 

 

f) Taxa de retorn  

Immediata 
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 A15: ALTERNATIVA 15 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reducció del residu químic procedent del rentat de les pistoles d’aspersió 

 

 

b) Descripció i proposta de millora 

A vegades la quantitat de residu que s’extreu durant la neteja de les pistoles és molt 

elevat, i això és degut a una preparació de matèria primera amb excés. Es proposen un 

conjunt de bones pràctiques ambientals per tal de reduir aquest residu: 

- Calcular bé la quantitat de producte necessari per a cada tasca i procurar 

programar els canvis per reduir al mínim les neteges i les restes de poliester. 

- Utilitzar dispositius (boles o tacs) de goma per fer passar per l’interior dels 

conductes, a l’inici del seu buidat per tal de recuperar una bona part de la pintura 

continguda abans de netejar-les amb dissolvents. 

- Conèixer el funcionament correcte de la pistola, es traurà millor rendiment a 

l’equip i hi haurà menys possibilitats de contaminació 

 

c) Grau de reducció 

S’estima un grau de reducció de residu procedent del rentat de les pistoles del 30%. 

 

d) Estalvis directes i indirectes. 

En estalviem gestió de residu: 

- 1000 kg residu a l’any x 0,4 euros / kg x 30 % = 120 Euros. 

En estalviem dissolvent de neteja en un 30 %. 

 

e) Cost d’implantació 

Nul 

 

f) Taxa de retorn 

Immediata 

 

 

 

 



                                                                      DIAGNOSI AMBIENTAL D’OPORTUNITATS DE MINIMITZACIÓ 

88 

A16: ALTERNATIVA 16 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Reduir l’acetona bruta que genera l’empresa 

 

b) Descripció i proposta de millora 

SERVAQUA S.A., utilitza l’acetona com a dissolvent de neteja en totes les parts de 

producció de filtres. La veritat és que l’acetona és un dels residus més importants de 

l’empresa,  per això l’empresa disposa d’una màquina de destil·lació d’acetona, per tal 

de reduir aquest corrent residual. Tot i així la màquina d’acetona no dóna l’abast i 

l’empresa ha pensat en la instal·lació d’una segona. El temps d’implantació d’aquest 

equip és immediat un cop presa la decisió pels directius i tècnics de l’empresa. Els 

requisits per utilitzar-la són simples, només cal seguir les instruccions de funcionament i 

manteniment determinades pel fabricant. Aquests petits equips fa anys que funcionen en 

el sector, i s’obtenen uns resultats molt satisfactoris en tots els casos. Ocupen un espai 

petit, 1 m3. 

 

c) Grau de reducció 

S’estima un grau de reducció del 70% de la quantitat de dissolvent residual brut. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

Ens estalviem en tots aquests àmbits: 

- Quantitat d’acetona bruta no reciclada l’any 2003: Estimem que durant l’any 

2003 es van generar 2.000 kg d’acetona no recilclada x 0,4 euros / kg x 70 % 

=560 Euros. 

- Reduïm el consum de dissolvent en un 80 %. Si l’any 2003 vam consumir 

10.000 kg d’acetona: 10.000 kg x 1 Euro / kg x 80 % = 8000 Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

El cost d’implantació d’un segon equip de destil·lació és d’uns 3.000 Euros. És d’interès 

dir que el valor de l’equip al final de la vida útil és de 600 euros. 
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f) Taxa de retorn 
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La taxa de retorn és aproximadament de 4 mesos i mig. 

 

 

 

 

A17: ALTERNATIVA 17 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Recuperar els cartutxos de tinta d’impressores 

 

b) Descripció i proposta de millora 

Guardar els cartutxos de tinta d’impressora i els passaran a omplir periòdicament.  

Un exemple d’una de les empreses que ofereixen el servei  de reciclatge i recuperació 

de cartutxos per a impressores és Ecolider Penedès, amb seu a Igualada i a Vilafranca 

del Penedès. A continuació hi ha les adreces i els telèfons de contacte: 

 

C/ Francesc Macià, 12 – 938173857 

08270 Vilafranca del Penedès 

 

C/ Sant Lluís, 17 Baixos – 938052176 

08700 Igualada 

 

c) Grau de reducció 

La reducció del residu és del 100% 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

Durant l’any 2003, es van comprar 30 cartutxos amb un cost total de 1.650,93 Euros. El 

cost de recuperació d’aquests cartutxos, segons la tarifa de preus d’Ecolider Penedès, és 

de 1.236,88 Euros. 
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- Estalvi anual = Cost de la compra dels cartutxos – Cost d’omplir els cartutxos = 

1.650,93 – 1.236,88 = 414,05 Euros. 

 

e) Cost d’implantació 

No existeix cap tipus de cost d’implantació. Si que hi ha cost de manteniment, ja que els 

cartutxos s’han d’omplir. 

 

f) Taxa de retorn 

Immediata, ja que no s’observa cap cost d’implantació 

 

 

A18: ALTERNATIVA 18 

a) Oportunitat de minimització detectada 

Separació de les piles i dels fluorescents fosos de la resta de residus 

 

b) Descripció i proposta de millora 

Demanar recipients de recollida selectiva de piles a l’Ajuntament i habilitar un recipient 

per als fluorescents fosos. Aquests recipients estaran ubicats al taller, d’aquesta manera 

el personal de manteniment, un cop hagi procedit a canviar una pila gastada o bé un 

fluorescent fos, els podran desar apart de la resta de residus. 

Un cop es tingui una quantitat considerable d’aquest residu o quan hi hagi el perill de 

què aquest residu es faci malbé, es portarà al lloc més proper de recollida o bé a la 

Planta de Tractament de Piles i Fluorescents del Pont de Vilomara. 

 

c) Grau de reducció 

En aquest cas, no es redueix la quantitat de residu, sinó que es redueix l’impacte 

ambiental d’aquest. 

 

d) Estalvis directes i indirectes 

No hi ha cap cost apreciable, es podria considerar com a cost el viatge per anar a deixar 

el residu però es considera que com a molt s’hauran  d’efectuar dos viatges a l’any, per 

tant no cal fer cap viatge exprés, sinó que s’ha d’aprofitar un viatge que s’hagi de fer 

igualment  en direcció a la zona. De totes maneres és un cost inapreciable. 
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e) Cost d’implantació 

El cost d’implantació no és apreciable. 

 

f) Taxa de retorn 

Hem dit que no considerem cap tipus d’estalvi valorat amb diners, ni cap tipus de cost 

d’implantació, per tant, no podem considerar cap taxa de retorn. 
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8. QUADRES RESUM D’ALTERNATIVES PROPOSADES 

 

CODI OPORTUNITAT DE MINIMITZACIÓ 
DETECTADA CODI ALTERNATIVA PROPOSADA 

COST 
ORIENT

ATIU 

RETORN 
DE LA 

INVERSIÓ 
ESTIMAT 

O1 Reducció de plàstic i cartró d’embalatges de matèries primeres A1 Acord empresa-proveïdor 0 Euros Immediat 
O2 Reducció de paletes no retornables i no reutilitzables A2 Paletes europees 0 Euros Immediat 
O3 Reducció de bidons metàl·lics bruts A3 Bones pràctiques ambientals;instal·ació màquina neteja 3.034,55 E 2 anys 
O4 Reduir o reutilitzar pols i retalls no reutilitzables de PVC A4 Acord empresa-proveïdor 0 Euros Immediat 
O5 Reducció de retalls de fibra de vidre no reutilitzables A5 Bones pràctiques ambientals 0 Euros Immediat 
O6 Reducció de vessaments de productes químics A6 Bones pràciques ambientals 0 Euros Immediat 
O7 Reducció de l’ús del paper de neteja A7 Dispensadors de paper 112,3 E 2 mesos 
O8 Reducció d’acetona evaporada A8 Bones practiques ambientals 96 Euros Immediat 
O9 Reducció del bany de resina A9 Reduïr el volum de l’aparell del bany de resina 5.700 E 2,3 anys 
O10 Reutilització dels retalls de filtre A10 Triturar amb molí i reutilitzar en plaques i peus 3.650 E 1,8 anys 
O11 Prevenir que els embalatges de producte s’embrutin o es 

trenquin A11 Bones practiques ambientals 0 E Immediat 

O12 Reducció de la quantitat de residu al filtre de les cabines A12 Bones practiques ambinetals; Pistola HVLP 1.600 E 1,5 anys 
O13 Reducció de filtre que exploten A13 Implantar més proves abans d’arribar a l’extrem 0 Euros Immediat 
O14 Reutilització d’ampolles buides amb restes de catalitzador i 

acetona A14 Reutilització com a contenidores d’acetona. 0 Euros Immediat 

O15 Reducció del residu químic procedent del rentat de les pistoles 
d’aspersió A15 Bones practiques ambientals 0 Euros Immediat 

O16 Reducció de l’acetona bruta que genera l’empresa A16 Instal·lació segona màquina reciclatge acetona 3.000 E 4,5 mesos 
O17 Recuperació dels cartutxos de tinta d’impressores A17 Reciclatge i recuperació en empresa externa 0 Euros Immediat 
O18 Separarció de les piles i dels fluorescents foso de la resta de 

residus A18 Recipients de recollida selectiva 0 Euros Immediat 
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OP 
MINIMITZACIÓ 

ALT OPORTUNITAT DE MINIMITZACIÓ ABANS  DESPRÉS GRAU DE 
REDUCCIÓ 

O1 A1 Reducció de plàstic i cartró d’embalatges de matèries primeres 26,82 tones/any 8 tones/any 70 % 

O2 A2 Reducció de paletes no retornables i no reutilitzables 10,5 tones/any 0 tones/any 100 % 

O3 A3 Reducció de bidons metàl·lics bruts 115 bidons 0 bidons 100 % 
O4 A4 Reduir o reutilitzar pols i retalls no reutilitzables de PVC 630 kg/any 31,5 kg/any 95% 
O5 A5 Reducció de retalls de fibra de vidre no reutilitzables 12.500 kg/any 3750 kg/any 70% 
O6 AA6 Reducció de vessaments de productes químics ---------------------- -------------- -------------- 
O7 A7 Reducció de l’ús del paper de neteja 1000 kg/any 200 kg/any 80% 
O8 A8 Reducció d’acetona evaporada 68 kg7any 3,25 kg/any 90% 
O9 A9 Reducció del bany de resina 7.500 kg/any 5625 kg/any 25% 
O10 A10 Reutilització dels retalls de filtre 5.000 kg/any 0 kg/any 100% 
O11 A11 Prevenir que els embalatges de producte s’embrutin o es trenquin 65 kg/any 6,5 kg/any 90% 
O12 A12 Reducció de la quantitat de residu al filtre de les cabines 1148 kg/any 918,4 ; 574 20%; 50% 
O13 A13 Reducció de filtre que exploten 3.300 kg/any 1650 kg/any 50% 
O14 A14 Reutilització d’ampolles buides amb restes de catalitzador i acetona 350 kg/any 140 kg/any 60% 
O15 A15 Reducció del residu químic procedent del rentat de les pistoles d’aspersió 1.000 kg/any 700 kg/any 30% 
O16 A16 Reducció de l’acetona bruta que genera l’empresa 2.000 kg/acetona  600 kg/any 70% 
O17 A17 Recuperació dels cartutxos de tinta d’impressores 30 cartutxos 0 cartutxos 100% 
O18 A18 Separarció de les piles i dels fluorescents foso de la resta de residus ----------------------- --------------- ---------------- 
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9. CONCLUSIONS 

 

Un exemple pràctic de que ser respectuós amb el medi ambient pot significar un estalvi 

econòmic és el que s’intenta reflectir en aquest projecte. En la majoria de casos, s’ha 

aconseguit un estalvi econòmic mitjançant mesures molt senzilles com poden ser tot el 

conjunt de Bones Pràctiques Mediambientals (mantenir l’ordre, formació dels operaris, 

treballar amb cura, ajustar les dosis, arribar acords amb el proveïdor...). Això beneficia a 

l’empresa ja que s’ha aconseguit un retorn de la inversió immediat o relativament baix. 

 

Hem aconseguit reduir el corrent residual provocat pels embalatges de les matèries 

primeres (cartró o plàstic) en un 70%. Això suposa un estalvi de 18,82 tones. Molts 

altres corrents residuals els hem disminuït fins al 100%, com per exemple les paletes no 

retornables i no reutilitzables que representaven un corrent residual de 10,5 tones. Totes 

aquestes reduccions de corrents residuals signifiquen un estalvi econòmic per a 

l’empresa. 

 

L’adopció per part de l’empresa de tot el conjunt de Bones Pràctiques Mediambientals, 

de la recuperació de residus i el seu reciclatge, dels petits canvis en el procés i de la 

compra de nova maquinària per tal de minimitzar residus, suposa un cost estimat de 

17.192,85 Euros. Amb un taxa de retorn, en la majoria dels casos, immediata, l’empresa 

aconsegueix un estalvi anual important. 

 

Havent obtingut la certificació de la ISO 9002 l’any 2001 i ara portant a terme aquesta 

DAOM, SERVAQUA S.A és una empresa més preparada que abans per a obtenir la 

certificació de la ISO 14000  en un futur.  

 

 

 

 

 

 

 

 


