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B.1  Introducció. 

S’entén com a estudi d’impacte ambiental a l’anàlisi previ a l’execució d’un projecte de 
les possibles conseqüències d’aquest sobre la salut ambiental, la integritat dels ecosistemes 
i la qualitat dels serveis ambientals. 

Qualsevol estudi d'impacte ambiental passa per una rigorosa identificació dels efectes 
que pot produir l'activitat sotmesa a estudi, i analitza la seva relació respecte al medi natural 
en el que es pretén establir, considerant com a medi el conjunt d’elements i característiques 
originals de la zona sotmesa a estudi, no només de les seves característiques físiques o 
geogràfiques, sinó també dels seus valors naturals, paisatgístics, històrics, de convivència, 
etc. 

En el present estudi no es proposen alternatives de localització de l’obra, doncs 
s’aprofiten els terrenys i part de l’edificació actual. Així doncs l’objecte d’aquest estudi és 
identificar i descriure tots els possibles efectes derivats del desenvolupament de l’activitat, i 
un cop valorats els impactes proposar mesures  correctores  i implantar un pla de vigilància 
per tal de plantejar una activitat compatible i respectuosa amb el medi ambient. 

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

NORMATIVA EUROPEA 

• Directiva 1985/337, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats 
projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985.  

• Directiva 1997/11, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes 
públics i privats sobre el medi ambient. (Modifica la Directiva 1985/337). DOCE-L 
núm. 73, de 14.03.1997.  

• Directiva 2001/42, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes 
en el medi ambient. DOCE-L núm. 197, de 21.07.2001.  

NORMATIVA DE L’ESTAT 

• Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 155, 
de 30.06.1986. (incorpora la Directiva 1985/337).  
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• Reial Decret 1131/1988, pel qual s'aprova el Reglament per l'execució del Reial 
Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE núm. 239, de 
05.10.1988.  

• Llei 6/2001, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, d'avaluació 
d'impacte ambiental. BOE núm.11, de 09.05.2001. (incorpora la Directiva 1997/11).  

NORMATIVA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

• Decret 114/1988, d'avaluació d'impacte ambiental. DOGC núm. 1000, de 03.06.1988.  

 

B.2  Descripció del medi. 

Conèixer la situació actual del medi serveix de referència per valorar de quina manera 
serà alterat l’entorn amb el desenvolupament de l’activitat, i així poder adoptar les mesures 
preventives i correctores que siguin necessàries. Una descripció exhaustiva del territori inclou 
àmbits com la geografia, hidrologia, climatologia, flora, fauna, socioeconòmica, etc. 

Degut a que l’activitat ja està ubicada en un entorn industrial totalment consolidat, 
només s’analitzarà la situació geogràfica, la flora i la fauna, i el medi socioeconòmic de la 
zona. 

 

B.2.1 Situació geogràfica.  

Les instal.lacions que s’estudien estan situades en el carrer de la Sàlvia nº 2 del 
polígon industrial  d’Olius en la població d’Olius, al Solsonès.  L’industria limita amb el carrer 
de la Sàlvia,  el carrer  de l’Espígol, l’industria tèxtil Tèxtil Olius, i un terreny no urbanitzable. 
A l’altre costat del carrer de la Sàlvia es troba la Carretera de Manresa C-55, i a l’altre costat 
del carrer de l’Espígol  hi ha naus industrials per  petita indústria de 500 m2 de superfície. 

B.2.2 Flora i fauna. 

No existeix flora i fauna significativa en aquesta zona, i la flora i  fauna existents són 
les típiques de les zones urbanes i industrials, formada per aus comuns i arbrat urbà.  
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B.2.3 Medi socioeconòmic 

La zona d’estudi en concret està compresa entre la població d’Olíus, més exactament 
en la urbanització del Pi de Sant Just, de 500 habitants i la població de Solsona de 8500 
habitants.  El polígon industrial on es troba l’activitat està format per petita i mitjana indústria. 
La principal activitat de la zona és la petita industria i la construcció, que amb els anys ha 
anat deixant en un segon terme l’agricultura i la ramaderia.  

B.3  Descripció de l’activitat. 

L’activitat realitzada per Comercial de Materials del Solsonès S.L. és la de fabricació 
de productes prefabricats de formigó per la construcció de naus industrials i forjats. 

En aquesta activitat es generen residus procedents del procés industrials, així com 
aigües residuals provinent dels processos de fabricació que al ser tractades amb pous de 
decantació s’aprofiten de nou pel procés productiu, estalviant d’aquesta manera una 
quantitat important d’aigua. 

B.3.1 Matèries primeres del procés productiu 

En la taula B.1  es pot veure un resum de les primeres matèries consumides en els 
processos de fabricació dels productes de formigó. 
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Taula B.1: Consum de matèria prima. 

També s’ha de tenir en consideració l’aigua necessària per rentar les màquines i les 
centrals de formigó, per raspallar les parets i per utilitzar la maquina de tallar de bigues. La 
taula B.2 és un resum de les necessitats d’aigua de l’activitat. 

NECESSITATS CONSUM (m3)
Fabricació de formigó 5821
Rentador de panells 725
Màquina de tallar bigues 2500
Rentar màquines i centrals de formigó 3500
Consum total d'aigua 12546  

Taula B.2: Consum d’aigua 

 

 

MATERIA PRIMERA ESTAT CONSUM ANUAL UTS.
Arena Natural Rentada Sólid 25793 T

Arena Natural  Sólid 9117 T

Grava 5-12 Sólid 27951 T

Grava 12-18 Sólid 5819 T

Grava Riu Sólid 3740 T

Marmol Sólid 1848 T

Ciment gris Sólid 13746 T

Ciment blanc Sólid 290 T

Marmolina Sólid 224 T

Additiu Superfluidificant Líquid 51 T

Additiu Plastificant Líquid 16 T

Phórex Sólid 5200 M3

Aigua Líquid 5821 T

Barres Ferro Sólid 1985 T

Mallat Ferro Sólid 1050 T
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B.3.2 Procés productiu 

El procés productiu queda resumit en la figura B.1, on s’esquematitzen els 
processos i s’indica el consum de les matèries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.B.1: Esquema del procés productiu. 

B.3.3 Producte final. 

El producte final són peces prefabricades de formigó de diferents tipus (panells de 
tancament, pilars, jàsseres, panells de forjat, biguetes T11 i biguetes T18) depenent de les 
comandes dels clients. No obstant  s’estima una producció de 98076 tones anuals de peces 
prefabricades. 

SITJA ARENA 
NATURAL 

SITJA 
CIMENT 
GRIS 1  
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MAGATZEM 
BARRES FERRO 

MAGATZEM 
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TALLER DE FERRALLA 

MAGATZEM  
BOBINES FERRO 

447 t/dia producte acabat 

13.8 t/dia 

 2,9 t /dia 

9 t/dia 4,8 t/dia 
430,3 t/dia 

118 t/dia 17 t/dia 41 t/dia 127 t/dia 27 t/dia 

8  t/dia 

338 t/dia 

32 t/dia 32 t/dia

64 t/dia

1,5 t/dia 1 t/dia

2.5 t/dia

231 kg/dia 

26 t/dia

72 kg /dia 

CENTRALS DE FORMIGONAT  
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B.4  Identificació dels impactes. 

 Els impactes ambientals més rellevants que poden ser causats pel projecte són els 
següents: 

• Sobre el medi físic: 

- Abocament de l’aigua provinent dels processos de rentat i tallat a la xarxa de 
clavegueram. 

- Consum elevat d’aigua. 

- Contaminació per emissió de gasos de vehicles i maquinària i partícules de les sitges 
de ciment. 

- Generació de residus provinents de la construcció de l’edifici. 

- Generació de residus provinents de l’explotació de l’activitat. 

- Contaminació acústica derivat del soroll provocat pel funcionament de la maquinària. 

- Degut a l’ubicació de les instal.lacions en un pol.lígon industrial, l’impacte paisatgístic de 
l’edifici no serà important. 

• Sobre el medi biològic: 

-  Possible destrucció de la vegetació viaria. 

- No es preveu cap afectació important sobre la fauna de la zona. 

 

• Sobre el medi socioeconòmic: 

-Augment dels llocs de treball. 

- Possibles molèsties als treballadors de les naus veïnes. 
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B.5 Descripció i valoració dels impactes. 

Un cop identificats els possibles impactes que poden actuar sobre el medi , ens 
centrem en una descripció més precisa i l’avaluació d’aquests, diferenciant entre les dues 
fases temporals de que consta el projecte: 

• Fase de construcció  

• Fase d’explotació. 

Per avaluar els impactes negatius, es poden catalogar segons la seva importància i la 
seva magnitud en: 

• Impacte Ambiental Compatible: Aquell que la seva recuperació es immediata després 

de finalitzar l’activitat i no precisa pràctiques protectores o correctores. 

• Impacte Ambiental Moderat: Aquell que la seva recuperació no precisa pràctiques 

protectores o correctores intensives, i en el que la recuperació de las condicions 

ambientals inicials requereix un cert temps. 

• Impacte Ambiental Sever: Aquell en el que la recuperació de les condicions del medi 

exigeix de mesures protectores o correctores, i tot i això la  recuperació necessita un 

període dilatat de temps. 

• Impacte Ambiental Crític: Aquell en el que la magnitud es superior al llindar acceptable. 

Amb ell es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals 

sense un possible recuperació, inclús amb mesures protectores o correctores. 

 

B.5.1 Fase de construcció. 

• Generació de sorolls: 

La font principal de generació de sorolls en la fase de construcció és el trànsit rodat de 
camions i maquinaria a l’hora de transportar material a l’obra i en les feines d’excavació i 
enderrocs. Aquest impacte pot causar molèsties als operaris i a la fauna. 
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Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible. Els sorolls causats per la 
maquinària  de l’obra desapareixerà un cop acabada la fase de construcció. 

• Emissió de gasos i partícules: 

L’emissió de gasos i partícules serà causada pel trànsit rodat de camions i 
maquinaria a l’hora de transportar material a l’obra i en les feines d’excavació i enderrocs. 
Aquest impacte pot causar molèsties als operaris i a la fauna. 

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible. Els gasos i partícules de pols que 
provoquen el treball de la maquinària de l’obra desapareixerà un cop acabada la fase de 
construcció. 

• Generació de residus: 

Es generarà runa de les excavacions i enderrocs de les antigues instal.lacions i 
deixalles degut a l’activitat del s operaris. 

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible. Un cop aplicades les mesures 
correctores oportunes els residus i les deixalles desapareixeran. 

 

• Impacte sobre la vegetació: 

Pot haver la destrucció d’una part de la vegetació de la parcel.la a l’hora de fer les 
explanacions i el pas de maquinària. 

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental moderat degut a la poca qualitat de la 
vegetació existent i per que és possible trasplantar o recuperar la vegetació un cop acabades 
les obres. 

• Impacte sobre el paisatge: 

Els enderrocs i construcció de les instal.lacions pot causar un impacte visual per introduir 
nous components constructius en el paisatge.  

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible doncs es tracta d’una zona 
industrial i l’impacte causat per la realització d’obres desapareixerà un cop finalitzin aquestes. 

 

• Augment de la necessitat de mà d’obra: 
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La necessitat de mà d’obra generarà llocs de treball a la zona. Aquest impacte es positiu 
i beneficiós per la zona. 

B.5.2 Fase d’explotació. 

Durant la fase d’explotació, els impactes més significatius seran: 

• Emissió de partícules de pols: 

Durant l’explotació de la instal.lació les partícules de pols es generen a l’hora de 
descarregar el ciment a les sitges de ciment  de la central de formigonat i a l’hora 
d’abocar el ciment dins de la formigonera. Tot i això i analitzant les emissions, no es 
considera una activitat contaminant de la qualitat de l’aire. 

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible degut a que un cop adoptades les 
mesures correctores adequades l’emissió de partícules a l’atmosfera es redueix  o 
desapareix. 

• Generació de sorolls: 

Un dels aspectes importants és la contaminació acústica que pot causar l’activitat 
degut al gran nombre de sorolls i vibracions que produeixen les màquines i vehicles que 
intervenen en el procés de producció. La generació de sorolls i vibracions poden causar 
molèsties als operaris, als treballadors de les naus veïnes i a la fauna. 

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible degut a que un cop adoptades les 
mesures correctores adequades l’emissió de sorolls i vibracions es redueix considerablement 
de manera que no sigui molest . 

• Abocaments d’aigua residuals: 

Les aigües residuals provinents del procés productiu s’obtenen en els processos de 
rentar les centrals de formigó i màquines de producció ( 14000 litres/dia), procés de raspallat 
de panells amb acabat en àrid vist (2900 litres/dia) i el procés de tallar bigues   ( 10000 
litres/dia). El total d’aigües residuals generades pel procés productiu és de  26900 litres/dia.  

L’activitat també genera aigües residuals sanitàries i pluvials , però no tenen tant impacte 
com les provinents del procés productiu. 

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible degut a que un cop adoptades les 
mesures correctores adequades s’elimina l’abocament d’aigües residual provinents del 
procés productiu a la xarxa de clavegueram. 



Pàg. 16  Annex B.Estudi d’impacte ambiental 

 

• Abocament de residus: 

L’explotació de l’activitat genera diversos tipus de residus, els més importants per la seva 
quantitat i volum són restes de ferralla,  restes de formigó (runa) i fangs de la neteja de 
dipòsits. Altres residus però en quantitats molt més reduïdes són olis i greixatge provinents 
del taller i papers, cartró i residus d’oficina.  

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible degut a que un cop adoptades les 
mesures correctores adequades es gestionen els residus de manera adequada. 

• Impacte sobre el paisatge: 

Les instal.lacions no tindran un impacte visual important doncs es troba en una zona 
industrial i compleix amb la normativa urbanística del polígon. 

Valoració de l’impacte: Impacte ambiental compatible. 

 

B.6  Mesures correctores. 

L’objectiu d’aquest capítol es proposar mesures per tal d’evitar, disminuir, corregir o 
modificar l’efecte del projecte sobre el medi ambient. 

B.6.1 Fase de construcció. 

Els efectes provocats per la fase de construcció solen desaparèixer quan s’acaba 
aquesta. Tot i això, durant la fase de construcció s’han de prendre unes mesures correctores: 

• Generació de sorolls: 

- Es limitarà la realització de tasques del projecte que impliqui l’utilització de 
maquinària i vehicles de gran tonelatge a les hores compreses entre les 7 h i 
les 23 h. D’aquesta manera s’evita el pas d’aquest tipus de vehicles per les 
poblacions del costat durant les hores nocturnes. 

- Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària, controlant 
especialment els sistemes d’escapament i rodadura. 

• Emissió de gasos i partícules: 
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- S’utilitzaran camions coberts per evitar l’emissió de partícules  en  les tasques 
de moviments de terres i transport de runa a l’abocador. 

- Es realitzarà un manteniment periòdic de la maquinària, controlant 
especialment els sistemes d’escapament  per evitar l’emissió de gasos per 
combustió. 

- Es regarà la zona per reduir la pols generada pel trànsit rodat. 

• Generació de residus: 

- Periòdicament es farà una recollida de les deixalles i una neteja de l’entorn. 

- La realització de l’obra amb elements prefabricats de formigó reduirà 
considerablement el volum de residus de l’obra. 

• Impacte sobre la vegetació i el paisatge: 

- Un cop finalitzades les obres es plantaran arbres per tal de promoure una 
revegetació de la zona. 

B.6.2 Fase d’explotació. 

• Emissió de partícules i gasos: 

- Les sitges de ciment de les centrals de formigonat disposen d’uns filtres de 
mànigues que eviten l’emissió de partícules de ciment en el moment de 
càrrega i descàrrega. 

- Realitzar un manteniment periòdic de tota la maquinària per minimitzar 
l’emissió de gasos. 

• Generació de sorolls: 

- Realitzar un manteniment periòdic de tota la maquinària per minimitzar 
l’increment del nivell acústic. 

- Els vibradors d’aire porten un sistema de reducció del soroll. 

- Com a mesura de futur, treballar amb formigó autocompactant, de manera que 
el procés de vibrat del formigó no sigui necessari. 

• Abocament d’aigües residuals: 
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- L’aigua utilitzada en el rentat de la maquinaria i les centrals de formigó, el rentat 
de panells i la utilitzada en la màquina de tallar bigues es recollirà en uns pous 
de decantació, es filtrarà i es reutilitzarà en el procés productiu. Com que 
l’aigua reciclada serà d’uns 26000 litres /dia i la demandada d’uns 49000 
litres/dia hi haurà un balanç negatiu d’aigua d’uns 23000 litres que es 
compensarà amb aigua provinent de pluvials i aigua de xarxa. El procés de 
l’aigua serà el resumit en la figura B.2.  

- L’aigua recollida de les pluges anirà als pous de decantació i entrarà en el 
circuit de reciclatge. 

- Si per força major (averia, baixada de producció, neteja de pous, etc.) hi ha un 
excedent d’aigua reciclada, aquesta s’abocarà a la xarxa de clavegueram amb 
un tactament de PH previ.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.B.2: Reciclatge de l’aigua. 

• Abocament de residus: 

 

Pous de 
decantació 

Màquina de tallar bigues

Rentat de panells

Rentat formigonera i maquinària
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Producció de formigó 
23284 l/dia 
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Aigua de xarxa 
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- Es procedirà al control, separació i  recollida selectiva de residus (olis, paper i 
cartró, plàstic, etc). 

- La ferralla sobrant del procés de producció es reciclarà a través del ferroveller, 
que un cop per setmana recollirà els residus de ferralla de tota la fàbrica. 

- El formigó sobrant provinent de peces defectuoses, restes de fabricació i 
desencofrat de les peces fabricades es reciclarà en l’abocador de runes de 
Cardona, situat a 8 Km de les instal.lacions.  

- Els fangs provinents de la neteja dels pous de decantació i dels filtres dels 
sistema de reciclatge d’aigua,  es reciclaran en la fabrica de ciment que 
l’empresa posseeix. 

• Impacte sobre el paisatge: 

- Tot i que l’instal.lació es troba situada en una zona industrial, es plantarà al 
llarg de tot el perímetre de la parcel.la una pantalla vegetal formada per arbres i 
matolls per tal de reduir al màxim l’impacte sobre el paisatge. 

 

B.7  Pla de Vigilància Ambiental. 

El pla de vigilància ambiental (PVA) establirà un sistema que garanteixi el compliment 
de les indicacions i mesures protectores i correctores que conté l’estudi d’impacte ambiental. 
Les funcions d’aquest PVA  són: 

• Indicar a l’administració responsable de la vigilància, aquells aspectes del projecte 
susceptibles a ser vigilats. 

• Establir un mètode que permeti que es compleixin les mesures correctores. 

 El pla de vigilància es dividirà en dues fases, una primera fase que correspondrà a 
la fase construcció, que s’entén des de la fase de replanteig fins la de acabament de 
les obres, i la fase d’explotació que tindrà una durada mínima de dotze mesos. 

 Si les mesures adoptades no són eficaces s’hauran de predefinir i adoptar les 
mesures necessàries. 
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B.7.1 Fase de construcció. 

• Neteja de la runa deguda als moviments de terres i enderrocs, i controlar la seva 
naturalesa per tal d’evitar l’abocament de materials com plàstics, fustes, orgànics, 
etc. 

• Control de l’emissió de partícules i gasos. 

• Control dels sorolls provocats per la maquinària i comprovar que es realitza el 
manteniment d’aquesta. 

• Evitar treballar en horaris nocturns. 

• En cas de ser necessari, plantar arbres i arbustos. 

• Control dels nivells de pols als vials i carreteres, regant les pistes si fos necessari. 

 

B.7.2 Fase d’explotació.  

• Controlar el correcte creixement de la vegetació plantada. 

• Controlar l’emissió de partícules de les sitges de ciment, i que es fa un manteniment 
adequat dels filtres de mànigues. 

• Controlar els nivells sonors de la maquinària i comprovar que es realitza el seu 
manteniment. 

• S’evitaran els horaris de treball nocturns. 

• Reciclatge de l’aigua residual del procés industrial. 

• Comprovar que en cas d’abocament d’aigües residuals es realitzi el tractament de 
PH adequat. 

B.8  Conclusions. 

Després d’haver realitzat l’estudi d’impacte ambiental, i d’aplicar les mesures 
correctores adients el projecte d’ampliar les instal.lacions de l’empresa Comercial de 
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Materials del Solsonès és compatible amb el medi ambient, sense produir impactes 
ambientals de consideració. 

Una gran importància d’aquest estudi és el reciclatge de l’aigua  del procés productiu, 
evitant d’aquesta manera l’abocament de les aigües residuals a la xarxa de clavegueram i 
reduint considerablement el consum d’aigua de xarxa. 

   

 

 


