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Annex I- Impacte ambiental 
 
“L’evaluació d’impacte ambiental  és un instrument de caràcter preventiu per a la 
protecció del medi ambient. Permet conìxer la incidència d’un projecte sobre el seu 
entorn i adoptar mesures per evitar o corregir els impactes que podrien ocasionar la seva 
execució i funcionament. 
 
La seva aplicació, basada en el principi de que és millor prevenir les pertorbacions en 
l’origen que combatre’n els efectes, està recomenada per diferents organitzacions 
internacionals com ara les Nacions Unides, l’Organització Mundial de la Salut, 
l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la 
Comunitat Econòmica Europea. La Comunitat Econòmica Europea va aprobar, l’any 
1985, la Directiva d’Evaluació d’Impacte Ambiental (85/377/CEE).” 
 
A causa de la naturalesa del projecte, el qual consisteix en el disseny d’un circuit però 
sense incloure la fabricació i ús d’aquest, no té gaire sentit la realització d’un estudi 
d’impacte ambiental.  
 
Per tant, caldrà focalitzar aquest apartat cap als consums energètics i de materials que ha 
provocat el procés de disseny en si mateix. 
 
 

I.1- Consum de materials  
 
Aquest projecte ha estat realitzat, íntegrament, a nivell informàtic, la qual cosa implica 
que els efectes materials del projecte siguin: 
 

- Utilització (i, per tant, deteriorament) de l’equip informàtic. 
- Paper utilitzat en l’elaboració de la documentació. 

 
I.1.1- Ús de l’equip informàtic 

  
Una part dels residus generats durant la fabricació de l’equip informàtic (i també aquest 
equip esdevingui, per si mateix, un residu passat el seu temps d’ús) es poden atribuir a 
l’ús que se n’ha fet durant aquest projecte. 
 
I.1.1.1- Fabricació de l’equip informàtic 
 
Pel que fa a la fabricació, tenim en primer lloc les emissions de contaminants derivades 
del consum d’energia que és necessari per fabricar els equips informàtics. Per fabricar 
un ordinador i la seva pantalla cal consumir 290 kg de combustible fòssil, 22 kg de 
combustibles químics i 1500 litres d’aigua. 
 
Cal tenir en compte també és l’ús de substàncies tòxiques durant el procés de fabricació. 
Per tal de donar propietats ignífugues al sistema s’utilitzen halògens, una part dels quals 
acaba anant a parar al medi durant el procés de fabricació. També s’utilitzen metalls 



Disseny d’un circuit integrat destinat a l’estudi  
del soroll a les xarxes d’alimentació                               ANNEX I 

 

 

Pàgina 4 

pesats (plom a les soldadures, i cadmi, plom i mercuri a les pantalles), una part dels 
quals s’alliberen al medi durant la fabricació de l’equip.  
 
L’altre problema mediambiental que planteja la fabricació d’equips informàtics és el de 
les emissions. Els perfluorocarbonis (PFC’s) contribueixen a l’efecte hivernacle. Les 
pintures utilitzades provoquen l’emissió de compostos orgànics volàtils, que provoquen 
l’acumulació d’ozó (amb l’augment de problemes respiratoris que aquest fet implica) a 
nivells més baixos del normal. I cal tenir en compte també la presència de productes 
tòxics (sobretot el plom) que afecten sovint als treballadors de les empreses on es 
fabriquen els equips electrònics. 
 
I.1.1.2- Tractament de l’equip com a residu 
 
Sobre els residus informàtics, hi ha una directiva europea, la 2002/96/EC de Residus 
d’Aparells Electrònics i elèctrics (RAEE), que té com a objectiu reduir la quantitat de 
residus i la perillositat dels seus components, fomentar la reutilització d’aparells i la 
valorització dels seus residus, i determinar una gestió adequada intentant millorar 
l’eficàcia de la protecció ambiental. Es pretén millorar el comportament de tots els 
implicats en el cicle de vida dels aparells elèctrics i electrònics (productors, 
distribuidors i consumidors), i en particular es posa una especial atenció en aquells que 
s’encarreguen de tractar els residus. 
 
Per assolir-ho, s’apliquen normes a la fabricació del producte i a la gestió quan aquest 
sigui un residu. Es calcula que amb un tractament adequat almenys un 70 % dels 
materials dels circuits electrònics es podrien reutilitzar (cal aïllar els components 
especialment perillosos, i la resta, un cop triturada, es separa en components bàsics que 
es poden tornar a utilitzar per a l’elaboració de nous equips). Una part important són els 
metalls, que representen un 70 % dels residus informàtics i que la majoria admeten el 
reciclatge (als ordinadors hi ha plom, bari cadmi, antimoni, crom, mercuri, fòsfor, 
arsènic, silici, acer, alumini, coure i metalls nobles). 
 
Els materials més problemàtics que generen els residus electrònics (i que s’han de 
tractar adequadament per evitar que contaminin el medi ambient) són els metalls pesats, 
el PVC, els materials ignífugs bromats i els compostos binèfils policlorats (PCB).  
 

I.1.2- Ús de paper a la documentació 
 
D’una, cal tenir en compte també les dades del consum d’aigua a la fabricació del paper: 
 
Per al paper reciclat blanc, el consum d’aigua és de 2 m3 /tona. 
Tipus de paper utilitzat : 80 g/m2. 
Quantitat de paper utilitzat: 281 fulls x 21 cm x 29,7 cm = 175259,7 cm2 = 17,526 m3. 
Pes del paper utilitzat : 17,526 m2 x 80 g/m2  = 1402,078 g = 1,402 · 10-3 tones. 
Consum d’aigua: 1,402 · 10-3 tones x 2 m3 /tona = 0,0028 m3 = 2,8 litres d’aigua. 
 
Així, veiem que el consum d’aigua per produir el paper no és gaire elevat. 
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D’altra banda, cal també citar altres efectes més difícils de quantificar (per falta de 
dades sobre la planta on es fabrica):  
- Consum d’energia al fabricar el paper. Sovint la pròpia paperera ja té els mitjans per 
fer-ho, a través de la combustió de subproductes o la cogeneració. 
- Emissions de contaminants com ara compostos orgànics volàtils, òxids nitrosos i de 
sofre, metanol, cetones, organoclorats, àcid clorhídric i sulfúric, sofre, partícules i 
monòxid de carboni. Degut al consum energètic, origina indirectament emissions de 
diòxid de carboni. 
- En funció de les primeres matèries i dels processos utilitzats, les empreses de 
fabricació de paper generen residus como ara fibres de cel·lulosa (que poden anar a 
parar als rius), organoclorats producte de l’ús del clor (que contenen dioxines, encara 
que aquests residus amb l’ús de l’oxigen en lloc del clor tendeixen a desaparèixer), i, en 
els casos en què el procés no utilitza paper reciclat, tots els residus derivats de la fusta i 
la seva preparació per al procés. També cal afegir-hi els envasos i bosses que estan 
barrejats amb el paper que entra per ser reciclat. 
- Cal dir que moltes d’aquestes fonts contaminants es veuen reduïdes actualment amb 
l’ús del paper reciclat: no només s’estalvia fusta, també s’estalvia aigua i energia en el 
procés de fabricació, i a més es redueixen dràsticament els residus i emissions. 
 

I.2- Consum energètic  
 
En aquest apartat es tracta l’impacte ambiental derivat del consum d’energia elèctrica de 
l’equip informàtic que s’ha utilitzat.  
 
L’equip és un ordinador Pentium IV, que té un consum de 130 W, el qual s’ha utilitzat 
durant 1060 hores. Per tant, el consum és de 137,8 kWh.  
 
Aquest consum, aplicat a la xarxa espanyola, es pot desglossar de la següent manera: 
 
Tipus d’energia Energia 

aportada 
a la xarxa 

Energia neta 
consumida en el 
projecte (kWh) 

Rendiment Energia bruta 
consumida en 
aquest projecte 

(kWh) 
Carbó 30 % 41,34  35 % 118,11 

Nuclear 26 % 35,83  85 % 42,15 
Hidroelèctrica 25 % 34,45  60 % 57,42 

Gas natural 7 % 9,65  52 % 18,56 
Altres (eòlica, 
cogeneració...) 

12 % 16,54  En funció de cada 
tipus de central 

- 

Taula I.1. Consum d’energia elèctrica en el projecte desglossat segons la procedència. 
 
Sobre els consums indicats podem dir que: 
 
- Les energies fòssils (de les quals el carbó i el gas naturals són les més importants a la 
xarxa elèctrica española) impliquen l’emissió de substàncies com ara monòxid i diòxid 
de carboni, compostos de sofre i nitrogen, metà, CFC o partícules en suspensió 
(cendres). Pel que fa a les emissions més importants dels combustibles fòssils podem 
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aplicar les dades que proporciona la companyia elèctrica sobre les emissions a la xarxa 
española (segons les dades de l’any 2006), que donen els següents resultats: 
 

Tipus d’emissió Emissió (g / kWh) Emissió atmosfèrica (g) 
SO2 5,67 781,33 
NOx 1,83 252,17 

Partícules en suspensió 0,11 15,16 
Taula I.2. Emissions derivades del consum d’energia elèctrica del projecte. 

 
- L’energia nuclear té, com a gran inconvenient mediambiental, els residus generats 
durant la generació d’electricitat. La quantitat de residus nuclears generats és de 27,597 
· 10-6 Kg /kWh (aplicats sobre l’energia final obtinguda), la qual cosa vol dir que, per 
l’energia elèctrica consumida en el projecte, els residus generats són de 0,989 g. 
 
- L’energia hidroelèctrica té un impacte ambiental sobre els ecosistemes que es veuen 
afectats per la ubicació de la central. Pel que fa a emissions de contaminants, aquestes 
són negligibles. 
 
- La resta d’energies sostenibles (solar, eòlica), si bé la seva contribució a la xarxa no és 
molt gran, tenen un impacte ambiental pràcticament inexistent. 
 


