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1. Introducció 

Darrerament la consciència medi ambiental ha anat prenent cada cop més rellevància 

en la societat actual. Contínuament han anat apareixent diferents campanyes de 

conscienciació i tot un seguit de productes respectuosos amb el medi ambient que ja 

formen part de la nostra vida quotidiana com poden ser les benzines sense plom, 

electrodomèstics sense CFC’s, campanyes d’estalvi d’aigua, de prevenció d’incendis, de 

reciclatge de les deixalles... Molts d’aquests fets han motivat petits gestos o presses de 

consciència que ajuden a una millora de la qualitat de vida i a la sostenibilitat. Tot i així, 

existeixen àmbits, on sembla que aquesta conscienciació encara no s’aplica, i les Noves 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (NTIC) n’és un.  

Generalment hi ha una tendència a pensar que les solucions aplicables a l’àmbit medi 

ambiental pertanyen al sector de l’enginyeria química, civil o industrial més que a l’àmbit de 

les noves tecnologies i les telecomunicacions però l’impacte d’aquesta indústria sobre el 

medi ambient es presenta en diferents punts del cicle de vida dels productes electrònics.  

En primer lloc, els processos de fabricació de la indústria electrònica són altament 

impactants en el medi, principalment en el desenvolupament de circuits impresos o 

integrats, ja que les substàncies que es fan servir són altament contaminants. Un segon 

problema el plantegen els residus generats pels equips obsolets, ja que la velocitat 

vertiginosa de canvi i  el desenvolupament de nous sistemes fa que la vida útil d’aquests 

sigui cada cop més curta. Un aspecte important en aquest punt és la potenciació de la 

recollida selectiva. També resulta interessant estudiar els efectes que les radiacions 

electromagnètiques poden tenir sobre els éssers vius. I per últim caldria tenir en compte les 

connotacions positives i negatives que la incidència de les noves tecnologies poden tenir 

sobre el canvi de costums i el seu efecte sobre el medi ambient. 

Per tal de poder determinar exactament els impactes que un determinat projecte pot 

produir sobre el medi ambient s’ha de realitzar el que es coneix com a Avaluació                

d’Impacte ambiental. Una avaluació d’impacte ambiental és un instrument preventiu per a la 

protecció del medi ambient que té com a principal objectiu avaluar les possibles incidències 

que un determinat projecte pot tenir sobre el medi ambient i les persones abans de que 

aquest s’executi. 

Un dels aspectes més importants és avaluar la capacitat del medi per a suportar 

l’activitat prevista, i preveure diferents alternatives. L’estudi d’impacte, estima el canvi que 

pot produir-se partint de l’estat actual, abans que es desenvolupi l’activitat, i arribant  fins a 

l’estat futur, un cop l’activitat està en funcionament. També és important analitzar l’impacte 

que pot produir l’activitat en el moment del seu desmanegament. 
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 Un cop detectats els impactes que poden produir-se, s’han d’establir mesures 

correctores per tal d’eliminar-los o bé minimitzar-los. Aquestes mesures han d’anar dirigides 

sobre l’emissor sempre que sigui possible, en cas que no ho fos s’hauria d’actuar sobre el 

medi i, per últim lloc, les mesures correctores s’haurien d’aplicar sobre el receptor. 

En l’avaluació d’impacte s’estableixen quatre categories d’impacte: compatible, 

moderat, sever i crític. En el cas que un projecte presentés un impacte crític caldria 

descartar la solució proposada per al projecte i replantejar una de nova. 

El document que es desenvolupa a continuació conté l’anàlisi d’informació relacionada 

amb el projecte i l’emplaçament d’aquest, que té per objectiu anticipar, preveure i corregir 

els possibles efectes que pot tenir sobre el medi ambient. L’objectiu principal consisteix en 

fer una estimació del canvi causat per la implantació, l’explotació i el desmanegament de la 

RFID en Hormipresa, partint de l’estat actual fins a l’estat futur. Aquesta estimació ha de 

permetre establir mesures correctores per tal de minimitzar els impactes que pugui 

provocar. 
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2. Descripció del projecte. Aspectes significatius 

El projecte objecte d’aquest estudi d’impacte ambiental consisteix en el control 

desassistit de la producció de prefabricats de formigó en el centre que Hormipresa té a 

Santa Coloma de Queralt. La solució proposada passa per realitzar la instal·lació de 

diverses antenes RFID en una sèrie de punts de control distribuïts de manera estratègica 

per tot el centre, juntament amb la col·locació d’etiquetes electròniques a cadascuna de les 

peces que es fabriquin. D’aquesta manera és possible controlar en temps real la ubicació 

de totes les peces i l’estat en que es troben en tot moment. 

La RFID és una tecnologia de recopilació automàtica de dades basada en una etiqueta 

electrònica que incorpora un xip i una antena. Aquesta etiqueta anirà adherida a cadascuna 

de les peces que es fabriquin i en ella s’enregistrarà tota la informació rellevant referent al 

producte al que vagi adherida.  

 Quan aquesta etiqueta rep a través de les antenes instal·lades un senyal de ràdio 

emès per un lector exterior, el xip que incorpora s’activa i per mitjà de la seva antena 

transmet a un sistema de gestió central tota la informació que emmagatzema. Tot aquest 

procés es realitza de manera remota sense la necessitat de cap mena d’intervenció 

humana. 

La implantació de projectes reals basats en RFID està en un moment de plena 

actualitat, fet que farà que molt aviat sigui coneguda per petites empreses i consumidors. 

Aquests, degut a l’aportació de grans avantatges en la gestió i, com a conseqüència de 

l’estalvi a l’hora de realitzar inventaris, no trigaran en implantar-la a les seves empreses. 

L’aprovació dels estàndards tècnics no han trigat a aparèixer. En canvi, l’aparició i 

desenvolupament d’estàndards ètics-ambientals estan seguint un ritme d’evolució molt més 

lent, fet que deriva en el desconcert dels integradors d’aquesta tecnologia.  

A continuació, es definiran de manera breu les etapes per les quals haurà de passar el 

projecte amb l’objectiu de poder determinar els impactes ocasionats per cadascuna d’elles. 

En la fase d’implantació  del projecte es duen a terme diferents activitats que han de 

ser estudiades de forma individualitzada. Un cop analitzats els processos de fabricació i 

determinats els punts de control (tant els fixos com els mòbils) s’ha de dur a terme una 

preinstal·lació mecànica que consisteixi en la preparació de cadascun d’aquests punts per a 

la col·locació dels components informàtics i de RFID que siguin necessaris. En aquest 

procés s’instal·laran els suports per als equips i els punts d’alimentació i de connexió de 

xarxa. 
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Un cop preparats els punts de control es procedirà a la instal·lació i parametrització 

dels equips de radio-freqüència, ja que cal configurar els nivells de potència, la 

sincronització de lectures, l’ assignació d’antenes... 

Per últim caldrà instal·lar un servidor local que gestioni les dades generades per tots 

els equips. En aquest punt, s’inclou la configuració de l’equip i la instal·lació del middleware 

(software de gestió de les dades).  

En la fase d’explotació  caldrà estudiar l’efecte que les ones electromagnètiques 

poden tenir tant sobre les persones com en el medi i el tractament que caldrà fer a les 

etiquetes electròniques que es malmetin.  

Per a la fase de desmanegament  és important determinar l’impacte del rebuig dels 

equips. Les etiquetes de RFID, al final de les seves vides útils presenten un repte doble. En 

primer lloc, es troba l’impacte directe de la seva presència en un altre material que ha de 

ser reciclat, actualment no hi ha acord entre els fabricants de les etiquetes electròniques i la 

indústria del reciclatge tant en el moment en que es desenvolupa un producte com en les 

activitats derivades de la seva comercialització. En segon lloc, es troba l’impacte que 

causen les etiquetes quan van a parar directament al contenidor de rebuig.  

Per aquest darrer cas, poden prendre un paper molt important les recomanacions de 

deposició, reutilització, reciclatge de productes electrònics. No es fàcil trobar informació 

sobre els possibles efectes contaminants de la RFID al tractar-se d’una tecnologia 

relativament nova i del sector de les telecomunicacions. 
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3. Descripció del medi. Localització 

Conèixer l’estat preoperacional i una predicció del seu futur ofereix una base sobre la 

qual poder ponderar els impactes produïts per les accions del projecte. En primer lloc s’han 

determinat les condicions ambientals de l’entorn afectat pel projecte, abans de la seva 

execució, i la seva localització en el marc geogràfic. La descripció conté la informació 

necessària per a la comprensió dels possibles efectes del projecte al medi ambient, 

mitjançant l’estudi de les variables ambientals existents. 

 

3.1. Medi físic 

El poble de Santa Coloma de Queralt està situat al nord de la província de Tarragona, 

a l’altiplà que llinda amb les comarques de l’Anoia i la Segarra. En l’actualitat forma part de 

la comarca de la Conca de Barberà, tot i que el sector geogràfic és conegut com la Baixa 

Segarra i està situat al nord est de la comarca, marcat per un altiplà situat a uns 650 metres 

d’alçada que separa les capçaleres dels rius Corb i Gaià. L’extensió de la població és de 34 

km2 situat a una altitud de 675 m sobre el nivell del mar. Es troba a 60 km de la ciutat de 

Tarragona i a 90 km de Barcelona. A la Figura 3.1 es mostra un mapa on es pot veure la 

localització del municipi de Santa Coloma de Queralt a Catalunya i concretament a la 

comarca de la Conca de Barberà. 

 

             
Figura 3.1 Principals viles i comunicacions de la Conca de Barberà 

El clima de la comarca és de transició entre el continental i el mediterrani marítim 

marcat per les grans diferències de temperatura entre el dia i la nit. La pluviositat màxima 

esdevé a la tardor i la primavera, aproximadament uns 550 mm de pluja anuals, però el que 

marca la principal diferència amb la costa és que a l’hivern fa molt de fred  i a l’estiu molta 
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calor degut a que el mar es lluny i no suavitza tant les temperatures. A la tardor sovinteja la 

boira, que popularment s’anomena urgellenca.  

En quant a les temperatures, la mitjana anual es situa entre els 13 i 14ºC, amb 

màximes a l’estiu que poden superar els 35 ºC i mínimes a l’hivern normalment per sota 

dels 0 ºC. La insolació rebuda es troba al voltant de les 2.500 h/any. 

Els sòls són, en la seva gran majoria de naturalesa calcària i pobres en contingut de 

matèria orgànica. Poden ser argilosos, amb el seu característic color vermellós o d’una 

textura més solta i coloració marró.  

La unitat bàsica de descripció dels sòls és el perfil, successió de nivells anomenats 

horitzons , que es fan visibles en practicar un tall vertical en el terreny fins a dos metres de 

profunditat, des de la superfície (horitzó A) fins a la part superior de la roca mare, a partir 

del qual s’ha desenvolupat el sòl (horitzó C).  Les següents dades sobre l’edafologia de la 

conca de Barberà s’han extret d’un estudi de l’any 1998 [1]: 

 

DADES ANALÍTIQUES I 

Fracció granulomètrica % Carbonats   

%SG %SF %LLG %LLF %A SG SF LLG LLF A %CO3Ca Textura 
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Taula 3.1 Dades analítiques del perfil I 

 

DADES ANALÍTIQUES II 

Bases bescanviables-
meq/100g 

 pH 

Na K Ca Mg S T V %N %C C/N %MO H2O CIK 
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Taula 3.2 Dades analítiques del perfil II 
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Entre d’altres les conclusions a les que arribava l’estudi sobre la edafologia de la conca 

de Barberà eren les que es citen a continuació: 

• Els pH superiors a 7 expressen clarament la presència de carbonats. Els valors van 

augmentant progressivament a mesura que ens anem introduint en el perfil.  

• Els minerals que contenen calci són els que presenten generalment una 

meteorització més ràpida.  

• La presencia d’un contingut elevat de Ca, Mg i P s’associa a un sòl jove. 

• La textura és llimosa excepte a l’horitzó A0. La fracció argila es va reduint 

progressivament, degut a la disminució d’elements de tipus orgànic.  

• Els carbonats de les fraccions granulomètriques donen una idea del paper que 

juguen en el sòl segons la seva dimensió. Així tenim que la SG està formada per 

elements de tipus calcari mentre que les restants fraccions contenen elements tipus 

no calcari.  

 

3.2. Medi biològic 

Pel que fa referència a la vegetació, el paisatge vegetal de la Conca s’inclou dintre del 

domini de l’alzina litoral en el límit de carrascal a ponent i la roureda de roure valencià al 

nord. El terreny forestal està ocupat majoritàriament per males herbes i pinars de pi blanc.   

En general la vegetació que es pot trobar a la zona és molt variada, amb formacions 

boscoses mixtes de roures, pins pinyoners, pins silvestres, pins carrascosos i teixos. En les 

zones més humides es poden trobar algunes espècies de saure considerada endèmica. 

La fauna es presenta variada de la mateixa manera que la flora. Les aus rapaces que 

es veuen al cel són, entre d’altres, l’àliga reial, el falcó peregrí i l’àliga culebrera. Entre la 

vegetació és possible sentir el martelleig del pic pins. El porc senglar i les ninetes 

destaquen entre les espècies de mamífers. 
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3.3. Medi humà 

Per tal de determinar els usos del sòl es descriurà quina era la distribució general  de la 

superfície de la comarca de la Conca de Barberà de l’any 2005: 

• Superfície forestal: 

- Bosc: 11.752 ha 

- Bosquines: 14.633 ha 

- Altra vegetació: 4.510 ha 

- Àrees sense vegetació: 5.030 ha  

• Conreus: 

- Secà: 27.222 ha 

- Regadiu: 457 ha 

• Territori urbanitzat i infrastructures: 1.416 ha 

Segons el cens agrari de l’any 1999, de les 47.351 ha de sòl de la comarca només un 

56,78% estan explotades; un 29,62% són boscos i la resta són terres ermes o pastures. 

Pel que fa a la característica de la superfície agrícola, només hi ha 629 ha de regadiu, 

la majoria situades a les ribes dels Rius Francolí  i Anguera.  

Els conreus predominants són cereals i la vinya.  El cereal predominant és l’ordi, el 

conreu de la vinya està orientat principalment a la producció de vi de denominació d’origen i 

vi base per cava. Altres conreus destacats són els ametllers, els avellaners i les oliveres. 

La població del municipi de Santa Coloma de Queralt està formada per 2600 habitants. 

L’ocupació predominant de la població és el sector serveis i la indústria amb una elevada 

presència de l’agricultura.  

El sector industrial és el principal sector econòmic de la zona dedicant-s’hi més d’un 

45% de la població activa ocupada. A la comarca l’activitat industrial es mou bàsicament al 

voltant del sector del ciment (prefabricats de formigó principalment), química,  cautxú, 

metall, alimentació i begudes, tèxtil i confecció, fusta i mobles, paper i arts gràfiques. 

La comarca, en aquests darrers anys, ha experimentat un gran desenvolupament 

industrial producte, sobretot, de les característiques que presenta. Entre els atractius 
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destaquen la situació estratègica, les bones comunicacions, l’oferta de mà d’obra i de sòl 

industrial i els incentius de les administracions públiques. 

A continuació s’analitzen algunes característiques de la població que permeten 

mesurar l’activitat econòmica de la comarca: 

• Distribució de la població ocupada (2001): 

 

DISTRIBUCIÓ POBLACIÓ OCUPADA 

Sector Ocupació (%)  Ocupació a Catalunya (%)  

Primari 8,80 2,60 

Secundari 49,20 39,20 

Terciari 42,00 58,20 

Taula 3.3 Distribució de la població ocupada de la Conca de Barberà 

• Evolució del PIB comarcal  (1999-2004): 

PIB
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Figura 3.2 Evolució del PIB de la Conca de Barberà  

• Estructura del PIB (2004): 

 

ESTRUCTURA DEL PIB 

Sector PIB (%) 

Primari 10,8 

Secundari 52,5 

Terciari 36,7 

Taula 3.4 Estructura del PIB de la Conca de Barberà 
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Actualment els sectors més importants quant al nombre de treballadors són els del 

metall, alimentació i begudes, i el tèxtil. Pel que fa a les dimensions de les empreses, 

predomina la petita i mitjana indústria, encara que a la comarca també es poden trobar 

grans indústries. El 52% de les empreses tenen d’1 a 5 treballadors; un 33% de 6 a 25 i  un 

14% més de 25 treballadors. A la Conca només hi ha varies empreses amb més de 250 

treballadors i 4 entre 100 9 250 treballadors, però són empreses que han produït un gran 

impacte ocupacional. 
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4. Detecció o identificació dels impactes 

Per tal de poder realitzar la identificació dels impactes sociològics i mediambientals 

s’ha de conèixer en profunditat el projecte i el medi en que es desenvoluparà per tal de 

poder establir la relació entre ells. Per a això, cal analitzar el projecte i identificar les accions 

susceptibles de produir impactes És important analitzar l’entorn afectat per poder estudiar 

els factors del medi que resultaran influïts per aquestes accions. 

Es considerarà com a impacte aquella acció que signifiqui el canvi de valor d’algun dels 

factors del medi des d’un punt de vista de qualitat ambiental. Aquest impactes poden ser 

produïts per la construcció, posta en marxa de la instal·lació projectada i desmanegament 

d’aquesta.  

En la identificació dels impactes es descriuran les alteracions previsibles per a cada 

factor ambiental estudiat, diferenciant si l’alteració es produeix en la fase de construcció, en 

la de funcionament i explotació o bé en la de desmanegament. 

 

4.1. Impactes generats en la fase d’implantació 

Les activitats que es duran a terme a l’empresa en la fase d’implantació del projecte, 

consisteixen bàsicament en la instal·lació de totes les antenes i lectors tant en els punts  de 

control fixos com als elements de transport, així com les accions necessàries per tal de 

constituir la xarxa de comunicacions entre els diferents elements. Per tal de dur a terme 

aquestes instal·lacions s’hauran de realitzar altres accions complementàries com pot ser la 

realització de forats a la paret, regates per passar els tubs amb els cables de ràdio 

freqüència, instal·lació de les caixes amb els elements auxiliars... 

Altres activitats importants que es duran a terme al llarg de la fase d’implantació són la 

realització de diferents proves per a determinar si la instal·lació s’ha realitzat correctament, i 

 per poder adaptar la freqüència i potència dels equips de manera que s’optimitzi el 

funcionament  d’aquests.  

Degut a que la instal·lació projectada no implica accions de gran repercussió en 

l’empresa, els impactes generats en aquesta fase s’han considerat menyspreables degut a 

que no impliquen alteracions notables en el medi ni en l’entorn del projecte. Per tant, per a 

l’estudi que es durà a terme ens els apartats següents no es tindrà en compte cap impacte 

generat en aquesta etapa del projecte.  
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4.2. Impactes generats en la fase de funcionament  i 

explotació 

La fase de funcionament i explotació consisteix en l’etapa en que els equips es 

trobaran en funcionament per tal de poder determinar la ubicació de les peces en tot 

moment. En aquesta etapa es col·locarà una etiqueta electrònica a cada una de les peces 

produïdes que al passar pels punts de control fixos o ser transportades pels elements de 

transport permetran identificar en tot moment la ubicació d’aquesta en totes les zones de la 

fàbrica .  

Els impactes produïts en aquesta etapa s’han agrupat en tres grups principals: 

• Impacte que produeix la contaminació electromagnètica, principalment els efectes 

que les ones electromagnètiques poden tenir sobre els éssers vius. 

• Impacte de les etiquetes electròniques en el moment en que es desprenen de les 

peces a les que identifiquen.  

• Consum d’energia elèctrica dels equips que han d’estar en funcionament al llarg de 

tota la jornada laboral. 

 

4.3. Impactes generats en la fase de desmanegament 

Un cop l’activitat de l’empresa arribi al seu final o bé la tecnologia d’identificació per 

radiofreqüència evolucioni i els equips instal·lats quedin obsolets, caldrà procedir al 

desmanegament de tot els sistema d’identificació instal·lat.  

Els majors impactes del projecte es troben principalment en aquesta etapa, ja que els 

equips que es desmunten formen part dels equips electrònics i per tant són potencialment 

perillosos per al medi ambient.   

Els impactes que es produeixen en aquesta etapa es corresponen amb els següents: 

• Impacte dels equips de RFID i electrònics que s’han instal·lat tant al llarg de tota la 

fàbrica com als elements de transport, ja siguin lectors, antenes, ordinadors 

industrials... 

• Impacte de les etiquetes electròniques. 
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5. Caracterització dels impactes, descripció 

Fins a aquest punt s’ha realitzat l’Estudi d’Impacte Ambiental. A partir d’aquest punt es 

descriurà la metodologia a seguir per tal d’avaluar els impactes generats pel projecte 

identificats a l’apartat anterior. 

Un cop identificades les accions i els factors del medi que presumiblement resultaran 

impactats, s’establirà un mecanisme de valoració dels impactes. La metodologia a seguir 

per a la valoració està basat en la construcció de la Matriu d’Importància. Aquesta matriu 

consisteix en un quadre de doble entrada en el qual es disposen com a files els factors 

ambientals que poden ser afectats pel projecte i com a columnes les accions que tindran 

lloc i que seran la causa dels possibles impactes.  

Els elements de la Matriu d’Importància o contingut d’una cel·la identifiquen l’impacte 

ambiental (Iij) generat per una acció (Ai) simple d’una activitat sobre un factor considerat 

(Fj). A les caselles de cruament de la matriu es col·locarà la valoració corresponent a la 

característica de l’efecte produït per l’acció sobre el factor considerat. Les característiques 

de l’efecte produïts es troben resumides a la Taula 5.1: 

 

VALORACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DELS EFECTES 

Impacte beneficiós + 
 Naturalesa (+/-): signe 

Impacte perjudicial - 

Baixa 1 

Mitjana 2 

Alta 4 

Molt alta 8 

Intensitat (In): grau de destrucció 

Total 12 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extens 4 

Total  8 

Extensió (Ex): àrea d’influència 

Crítica +4 

Llarg termini 1 

Mitjà termini 2 

Immediat 4 
Moment (Mo): termini de 

manifestació 

Crític +4 

Fugaç 1 

Temporal 2 
Persistència (P): permanència de 

l’efecte 
Permanent 4 
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Curt termini 1 

Mig termini 2 Reversibilitat (Rv) 

Irreversible 4 

Immediata 1 

Mig termini 2 

Mitigable  4 
Recuperabilitat (Rc): reconstrucció 

per medis humans 

Irrecuperable 8 

No sinèrgics 1 

Moderadament sinèrgics 2 
Sinèrgia (Si): reforç d’efectes 

simples 
Altament sinèrgics 4 

Simple 1 
Acumulació (Ac): increment positiu 

Acumulatiu 4 

Indirecte 1 
Efecte (Ef): relació causa-efecte 

Directe 4 

Irregular o discontinua 1 

Periòdic 2 
Periodicitat (Pr). Regularitat de la 

manifestació 
Continu 4 

Taula 5.1 Metodologia d’avaluació dels impactes 

Els impactes que s’estudiaran es poden agrupar en quatre punts: l’impacte de la 

contaminació electromagnètica, l’impacte produït pel consum d’energia elèctrica dels 

equips, l’impacte de les etiquetes electròniques en desús, ja sigui durant l’etapa de 

funcionament del sistema o l’etapa de desmanegament; i l’impacte dels equips electrònics 

obsolets o en desús.  

 

5.1. Impacte de la contaminació electromagnètica 

La contaminació electromagnètica és la produïda per les radiacions de l’espectre 

electromagnètic que afecten als equips electrònics i als éssers vius.  

Els éssers vius han estat exposats a influències electromagnètiques des de sempre,  ja 

que la llum solar i els raigs infrarojos són radiacions naturals. De tota manera, cap al 

començament del segle XX el desenvolupament de les radiacions generades per l’home es 

varen començar a estendre per tot el món. Les radiacions electromagnètiques, a grans 

trets, poden dividir-se en tres grups: 

• Radiació electromagnètica ionitzant: pot arribar a induir canvis moleculars degut a la 

gran quantitat d’energia que emmagatzema. Trobem els raigs ultraviolats, els X, 

gamma... 
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• Radiació visible: no es perillosa, es correspon amb els colors de l’arc de San Martí. 

• Radiació no ionitzant: produeix electes tèrmics i inclou els raigs infraroigs, les 

microones i les radiofreqüències. Els equips instal·lats en el projecte produeixen 

aquest darrer tipus de radiacions. 

Els camps elèctrics poden produir dèbils corrents elèctriques en el cos, però els efectes 

biològics depenen dels tipus de freqüència i intensitat d’aquests camps. El ferro present a la 

sang i l’emmagatzemat al cervell és molt sensible als camps electromagnètics. Passa el 

mateix amb la permeabilitat de les membranes que formen els nervis, els vasos sanguinis, 

la pell i altres òrgans. La presència d’un camp electromagnètic provoca una agitació dels 

àtoms, de les molècules  i dels ions sensibles a ell. 

És  conegut que els camps electromagnètics intensos (al voltant de 50 o 60 Hz) i la 

seva radiació corresponent són perjudicials per als éssers vius. Una exposició a llarg termini 

pot desembocar en un debilitament del sistema immunològic i pot associar-se a una pèrdua 

d’energia o fatiga i, eventualment, en un deteriorament en la realització laboral, desordres 

de la son i inestabilitat emocional. D’altra banda, l’exposició crònica a elevats nivells de 

radiació, principalment mentre s’està dormint port portar problemes d’estrès crònic. 

Desprès de 25 anys d’estudi dels efectes de les radiacions electromagnètiques sobre 

el cos humà, el govern de Suècia va establir un límit segur d’exposició a un camp magnètic, 

des d’una freqüència extremadament baixa de 2,5 µG fins a una freqüència superior de 

0,25 mG. Aquest estàndard ha estat acceptat a tot el món. 

La valoració de l’impacte de les ones electromagnètiques sobre els éssers vius s’ha dut 

a terme tenint en compte que els equips instal·lats es troben treballant dintre del rang 

potència considerat segur per als éssers vius i que han estat col·locats a una distància 

considerable dels llocs de treball. Tot i que es tracta de zones de pas, el personal de la 

fàbrica no roman períodes elevats de temps en aquestes zones. A la Taula 5.2 es mostra la 

matriu d’importància per a la contaminació electromagnètica. 

 

 

MATRIU D’IMPORTÀNCIA: contaminació electromagnètica  

 Naturalesa (+/-): Impacte perjudicial - 

Intensitat (In) Mitjana 2 

Extensió (Ex) Parcial 2 

Moment (Mo) Immediat 4 

Persistència (P) Fugaç 1 

Reversibilitat (Rv) Curt termini 1 
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Recuperabilitat (Rc) Immediata 1 

Sinèrgia (Si) No sinèrgics 1 

Acumulació (Ac) Simple 1 

Efecte (Ef Indirecte 1 

Periodicitat (Pr) Irregular o discontinua 1 

Taula 5.2 Matriu d’importància per a la contaminació electromagnètica 

 

5.2. Impacte pel consum d’energia elèctrica dels eq uips 

Tot consum energètic comporta uns impactes mediambientals des de la perspectiva de 

producció, transport, emmagatzematge i consum final. Aquests impactes incrementen a 

mesura que consumim més energia. L’impacte causat pel consum d’energia elèctrica el 

podem dividir en dos grans grups, un és el generat per la contaminació dels combustibles i 

l’altre el causat per l’electricitat en si mateixa. 

La contaminació atmosfèrica és un dels principals problemes que es presenten avui  

dia a les zones urbanes. La incidència de determinades condicions meteorològiques 

estables (estats anticiclònics amb estabilitat d’estratificació) agreugen mols més el 

problema, ja que produeixen uns increments significatius de les concentracions de 

contaminants a l’aire. Aquests episodis varien les propietats atmosfèriques en el sentit que 

redueixen la visibilitat, redueixen la radiació solar i alteren les temperatures. 

Els contaminats que participen en aquest procés estan produïts bàsicament per les 

combustions de combustibles. Els més significatius són les partícules en suspensió, el 

monòxid i diòxid de carboni, el diòxid de sofre, els òxids de nitrogen i els hidrocarburs. 

Els efectes de la contaminació de l’aire els podem classificar en: els produïts sobre els 

materials, associats amb la corrosió i l’embrutiment; els produïts sobre la vegetació els 

quals provoquen lentitud de creixement i cremades; i els produïts sobre les persones que 

incideixen notablement en la salut. 

També l’energia elèctrica comporta alteracions o pertorbacions en l’entorn de la seva 

utilització. L’electricitat disposa d’una àmplia difusió degut a la seva facilitat d’ús i diversitat 

d’aplicacions i per la seva capacitat de ser fàcilment controlada amb molta precisió. 
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Els efectes contaminants de l’energia elèctrica els podem classificar en tres grans 

apartats: 

• Efectes sobre les instal·lacions i equips: la gran longitud de les xarxes de distribució, 

des de la producció fins al consumidor final, fa que  l’electricitat sigui molt vulnerable 

a pertorbacions produïdes per accidents, fenòmens atmosfèrics... aquestes 

pertorbacions modifiquen les característiques inicials de l’energia elèctrica introduint 

factors de distorsió perjudicials per als equips. 

• Efectes sobre el territori: la producció i transport de l’energia elèctrica és per la seva 

diversitat una de les activitats que més impacte produeix sobre l’entorn. 

• Efectes sobre les persones: diversos estudis epidemiològics han notat certa 

correlació entre els camps electromagnètics produïts per les línies de transport 

d’energia d’alta tensió i alguns tipus de càncer.  

La Matriu d’importància de la Taula 5.3 s’ha omplert tenint en compte que s’instal·laran 

nombrosos equips de RFID. Tot i que individualment no tenen un consum excessiu, al fet 

de ser molts i d’estar en funcionament tot el dia comporta un augment considerable en el 

consum energètic de l’empresa. 

 

MATRIU D’IMPORTÀNCIA: consum elèctric dels equips 

 Naturalesa (+/-): Impacte beneficiós - 

Intensitat (In) Mitjana 2 

Extensió (Ex) Parcial 2 

Moment (Mo) Immediat 4 

Persistència (P) Temporal 2 

Reversibilitat (Rv) Curt termini 1 

Recuperabilitat (Rc) Mig termini 2 

Sinèrgia (Si) Moderadament sinèrgic 2 

Acumulació (Ac) Simple 1 

Efecte (Ef) Indirecte 1 

Periodicitat (Pr) Irregular o discontinua 1 

Taula 5.3 Matriu d’importància per al consum d’energia elèctrica 
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5.3. Impacte de les etiquetes electromagnètiques en  desús 

L’impacte mediambiental produït per una sola etiqueta electrònica és molt petit, però en 

nombre elevat poden arribar a ser milers de milions. Aquest fet fa que les etiquetes de 

RFID en desús siguin desfets ambientalment perillosos ja que contenen silici, coles, níquel, 

coure, alumini o plata, que són contaminants tant per als centres de reciclatge com per als 

fabricants que fan servir el material reciclat. 

Les etiquetes de RFID, al final de les seves vides útils, presenten un doble 

desafiament. En primer lloc, es troba l’impacte directe de la seva presència en un altre 

material que ha de ser reciclat, en aquests moments hi ha una falta d’entesa i de 

cooperació entre els fabricants d’etiquetes electròniques i la indústria del reciclatge, tant en 

el moment de desenvolupament del producte com en les activitats derivades de la seva 

comercialització.  

En segon lloc, es troba l’impacte quan aquestes etiquetes van a parar directament a 

les escombraries generals. En aquest cas, les recomanacions per a la deposició, 

reutilització i reciclatge es poden considerar com una part important del panorama de 

despesa electrònica que preocupa als governs. 

Les etiquetes de RFID afecten a una àmplia gamma de processos de reciclatge, ja que 

poden anar adherides en diversos productes: 

• En el reciclatge del paper:  les coles, els xips de l’ordinador, els trossos de metall 

de les antenes i les tintes conductores poden afectar al procés de reciclatge d’altres 

envasos, cartolines... i a la fabricació de nous productes a partir de la matèria 

reciclada. 

• Al reciclar la palleta:  quan es trituren els palletes, els trossos metàl·lics de les 

antenes es destrossen i no es poden analitzar. 

• Al reciclar l’acer:  el coure i les cobertes plàstiques de l’etiqueta són contaminants 

no solament al moment de tornar a fabricar acer sinó també pel fet que produeixen 

emissions a través de les xemeneies  i deixen residus al producte. 

• Al reciclar el vidre:  els metalls i la ceràmica són contaminants i poden malmetre els 

forns de vidre, i aquest afectarà als recicladors i bufadors de vidre. 

• En re-acondicionaments de les bateries:  en el moment de restaurar i 

reacondicionar les bateries, és dubtós si sobreviuran les etiquetes RFID. Hi ha 

també la possibilitat d’efecte electroestàtic sobre els vapors i els fums residuals. 
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• Al reciclar el plàstic:  els metalls poden contaminar el PET i HDPE; i afectar 

d’aquesta manera als recicladors i als fabricants de plàstics.  

En el moment de valorar l’impacte de les etiquetes electròniques (Taula 5.4) s’ha tingut 

en compte que a l’hora de carregar el producte als camions per portar-lo als clients  les 

etiquetes s’arrencaran de les peces i seran reutilitzades fins que es malmetin. 

 

MATRIU D’IMPORTÀNCIA: etiquetes electròniques 

 Naturalesa (+/-): Impacte perjudicial - 

Intensitat (In) Mitjana 2 

Extensió (Ex) Parcial 2 

Moment (Mo) Mitjà termini 2 

Persistència (P) Temporal 2 

Reversibilitat (Rv) Mig termini 2 

Recuperabilitat (Rc) Immediata 1 

Sinèrgia (Si) Altament sinèrgic 4 

Acumulació (Ac) Simple 1 

Efecte (Ef) Indirecte 1 

Periodicitat (Pr) Irregular o discontinua 1 

Taula 5.4 Matriu d’importància per a les etiquetes electròniques 

 

5.4. Impacte dels equips electrònics obsolets 

Existeixen gran número d’equips electrònics instal·lats al sistema: lectors, antenes, 

sensors, transformadors...Aquests aparells electrònics estan constituïts per un conjunt de 

components entre els quals convé destacar: vidres, plàstics amb materials ignífugs, circuits 

impresos, cables, interruptors de mercuri i magnetotèrmics, piles, condensadors, 

resistències, relés... aproximadament el 50% del pes dels aparells electrònics i elèctrics és 

metall, principalment acers, alumini, coure, plom, mercuri i metalls preciosos. La resta de 

materials queden repartits entre dues fraccions que es troben en percentatges similars i 

són plàstics i vidres. En funció de l’aparell considerat aquestes dades poden variar. Així, 

mentre els ordinadors contenen un 23% del pes en plàstics, els equips dedicats a les 

telecomunicacions poden arribar fins a un 50%. 

Els compostos més problemàtics, des del punt de vista mediambiental, continguts en 

els equips electrònics i elèctrics són els metalls pesants, el PVC, els materials ignífugs 
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bromats i els compostos binèfils policlorats (PCB). Parlant de metalls, que tenen el 70% del 

valor residual d’un ordinador, podem trobar plom en les soldadures i els tubs de raigs 

catòdics, cadmi en les bateries, antimoni en l’encapsulat dels xips, mercuri en les bateries, 

arsènic i silici en els microprocessadors, acer en les carcasses, alumini als discs durs, 

coure en tota l’electrònica i metalls preciosos en les plaques de circuiteria. 

El principal impacte ambiental de la brossa electrònica es deu principalment a un 

procés inadequat, més que al seu contingut tòxic inherent. En l’abocament de residus 

electrònics s’alliberen metalls pesants i altres substàncies que acaben per contaminar la 

terra i els aqüífers. Amb l’incineració dels retardants de flama amb brom i del PVC es 

generen dioxines i forans extremadament tòxics, i el coure en les escombraries 

electròniques empitjora la situació degut a que és un bon catalitzador de la formació de 

dioxines. Si a més aquesta incineració es duu a terme a l’aire lliure, la inhalació de les 

emissions pot provocar atacs d’asma, problemes respiratoris i irritació dels ulls. L’exposició 

crònica a aquestes emissions genera enfisema i càncer. 

A la Taula 5.5 es mostra la matriu d’importància per a l’impacte que produeixen els 

equips electrònics en desús.   

 

 

MATRIU D’IMPORTÀNCIA: equips electrònics obsolets 

Naturalesa (+/-): Impacte perjudicial - 

Intensitat (In) Mitjana 2 

Extensió (Ex) Parcial 2 

Moment (Mo) Mitjà termini 2 

Persistència (P) Temporal 2 

Reversibilitat (Rv) Mig termini 2 

Recuperabilitat (Rc) Immediata 1 

Sinèrgia (Si) Moderadament sinèrgic 2 

Acumulació (Ac) Simple 1 

Efecte (Ef) Indirecte 1 

Periodicitat (Pr) Irregular o discontinua 1 

Taula 5.5 Matriu d’importància per als equips electrònics obsolets 
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6. Avaluació i valoració dels impactes 

Un cop valorades les onze característiques de l’efecte produït per una acció sobre el 

factor considerat, s’ha de procedir a determinar la importància de l’impacte. Es defineix la 

importància de l’impacte com el ratio amb el que es mesura quantitativament l’impacte 

ambiental, en funció tant del seu grau d’incidència com de la caracterització de l’efecte, que 

respon alhora als onze atributs anteriors. 

La importància de l’impacte ve representada per un número deduït de l’expressió Eq. 

4.1.  

Pr23 ++++++++= EfAcSiRvPMoExInII   (Eq. 4.1) 

Aquest índex prendrà valors compresos entre 13 i 100; sobre aquests valors es pot 

proposar el següent criteri de valoració: 

       II < 25  Impacte Ambiental COMPATIBLE 

  25 < II < 50    Impacte Ambiental MODERAT 

  50 < II < 75  Impacte Ambiental SEVER 

  75 < II < 100  Impacte Ambiental CRÍTIC 

A continuació es calcula el valor de la importància de l’impacte per a cadascun dels 

impactes detectats anteriorment i dels quals s’ha omplert la matriu d’importància. 

  

• Impacte de la contaminació electromagnètica: els valors de les variables que 

intervenen en la fórmula són els següents: 

In = 2   Ex = 2   Mo = 4   P =  1 

Rv = 1   Rc = 1   Si = 1   Ac = 1 

Ef = 1    Pr = 1 

Pr23 ++++++++= EfAcSiRvPMoExInII  

2011111142223 =+++++++⋅+⋅=II    �  Impacte Ambiental COMPATIBLE 
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• Impacte de les etiquetes electromagnètiques en desú s: 

In = 2   Ex = 2   Mo = 2   P =  2 

Rv = 2   Rc = 1   Si = 4   Ac = 1 

Ef = 1    Pr = 1 

Pr23 ++++++++= EfAcSiRvPMoExInII  

2311142222223 =+++++++⋅+⋅=II   �  Impacte Ambiental COMPATIBLE 

 

• Impacte del consum d’energia elèctrica dels equips 

In = 2   Ex = 2   Mo = 4   P =  2 

Rv = 1   Rc = 2   Si = 2   Ac = 1 

Ef = 1    Pr = 1 

Pr23 ++++++++= EfAcSiRvPMoExInII  

2211121242223 =+++++++⋅+⋅=II   �  Impacte Ambiental COMPATIBLE 

 

• Impacte dels equips electrònics obsolets 

In = 2   Ex = 2   Mo = 2   P =  2 

Rv = 2   Rc = 1   Si = 2   Ac = 1 

Ef = 1    Pr = 1 

Pr23 ++++++++= EfAcSiRvPMoExInII  

2111122222223 =+++++++⋅+⋅=II    �  Impacte Ambiental COMPATIBLE 
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7. Mesures correctores (descripció, relació i 

pressupost) 

Les mesures correctores són les modificacions o incorporacions que es fan a un 

projecte per evitar, reduir, modificar o compensar l’efecte d’aquest en el medi ambient i 

adequar-lo a les oportunitats que ofereix el medi per assegurar-ne l’èxit. 

Atenent al seu caràcter les mesures correctores poden classificar-se en: 

• Mesures protectores : eviten l’impacte modificant algun dels elements o processos 

del projecte. El més interessant és evitar l’impacte abans de corregir-lo.  

• Mesures correctores o curatives : s’orienten a la eliminació, reducció modificació 

de l’efecte. Poden operar sobre: 

- Les causes o accions del projecte 

- Els processos productius 

- Factors del medi quant a vector transmissor 

• Mesures compensatòries : es refereixen als impactes inevitables que no admeten 

una correcció, però si una compensació mitjançant altres efectes de signe positiu. 

Per tal de reduir els possibles efectes que les radiacions electromagnètiques poden 

tenir sobre els éssers humans, s’han parametritzat els equips per tal de que treballin dins 

del rang de potències considerades segures per a les persones (les mínimes necessàries 

per a l’òptim funcionament del sistema) , i sempre que ha estat possible s’han col·locat les 

antenes a una alçada suficient per a que quedin el més allunyades possible de les 

persones i dels seus llocs de treball.  

Un dels aspectes que més preocupava a l’hora de plantejar el projecte era el fet de 

necessitar tantes etiquetes electròniques com peces es produïen a l’empresa. Per  una 

banda, degut a l’aspecte mediambiental i, per l’altra, per l’impacte que aquest fet provoca. 

La mesura correctora que s’ha pres, ha estat fer les etiquetes reutilitzables, de manera que 

quan un producte surt de la fàbrica se li arrenca l’etiqueta electrònica i aquesta es col·locarà 

a una nova peça. Per tal de poder fer-ho possible s’han hagut d’encapsular els tags per a 

que suportin millor les condicions climàtiques. A més, se li han gravat uns codis que 

romandran fixes a cadascuna de les etiquetes. D’aquesta manera, en lloc de guardar la 

informació de la peça a l’etiqueta, s’assignarà un codi al producte i la informació 

relacionada quedarà enregistrada a la base de dades. 
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Un altre dels impactes a minimitzar és el fet de que els equips estiguin funcionant al 

llarg de tota la jornada laboral. Per una banda, degut a la quantitat de consum elèctric que 

es podria estalviar si únicament es posessin en marxa quan fos estrictament necessari i per 

l’altra, degut a que els equips poden crear interferències si estan funcionant molt propers 

els uns dels altres. Aquest fet s’ha solucionat col·locant un sensor de moviment al costat de 

cadascun dels lectors que sigui capaç d’activar-lo quan detecti que una peça està sent 

moguda per alguns dels operaris. 

La recollida de residus generats per les etiquetes electròniques i pels equips de 

radiofreqüència es durà a terme per una empresa externa que serà l’encarregada de 

distribuir-los i reciclar-los correctament. A tal efecte, l’empresa col·locarà uns contenidors 

especials per aquest tipus de residus i els recollirà de manera periòdica o quan es 

determini.  

De tot aquest estudi, es pot concloure que els impactes generats en les fases 

d’implantació, execució i desmantellament del projecte poden ser minimitzats amb les 

mesures correctores esmentades anteriorment. S’ha determinat que aquest punt no és 

crític a l’hora de dur a terme el projecte i que el medi no es veu molt afectat si es duen a 

terme les indicacions anteriorment nomenades. 


