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Resum 

En aquest document es descriuran els diversos impactes que afecten negativament sobre la 
nostra activitat: emissió acústica, emissió a l’atmosfera, emissions d’aigües residuals i 
finalment la generació de residus propis de l’activitat per a la producció de menjars preparats. 
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A.1. Introducció 

S’entén per impacte ambiental el conjunt d’estudis i sistemes tècnics que permeten estimar 
els efectes que l’execució d’una activitat, en aquest cas, causa sobre el medi ambient. 

A continuació s’estudiarà els diversos impactes que afecten negativament sobre la nostra 
activitat: emissió acústica, emissió a l’atmosfera, emissions d’aigües residuals i finalment la 
generació de residus propis de l’activitat per a la producció de menjars preparats. 
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Taula A.1 – Producció en Tn/any de les 4 línies 

A.2. Descripció de l’activitat 

L’activitat realitzada per la societat de PRODUCTES ALIMENTARIS SALOM S.A. es dedica 
a la producció i preparació de menjars preparats, quedant englobada dintre del sector 
alimentari. 

El producte acabat resultant de tot el procés productiu és el plat preparat, format per el 
producte alimentari corresponent, una safata de cartró i envoltada per un paper de plàstic 
transparent. 

En ella es generen residus procedents del procés industrial, així com afluents industrials 
l'origen dels quals prové de les aigües utilitzades en el procés de tintura i acabats de les 
peces. Aquestes aigües residuals obtingudes, són tractades en una basa d’homogeneització 
d'aigües residuals propietat de l'empresa. 

A.2.1.  Matèries primes 

Totes les matèries primes utilitzades en cadascuna de les línies de producció que formen el 
conjunt del procés productiu s’expressen en taules al punt 4.5 de la memòria d’aquest 
projecte, especificant les quantitats necessàries per dur a terme tot el procés. 

Per al procés de menjars preparats, s’utilitza principalment aigua, aire comprimit i productes 
auxiliars per els menjars i el posterior acabat de les distintes línies de producció. 

A.2.2.  Producció 

 PRODUCCIÓ ANUAL  ( Tn / any) 

LÍNIA 
Pasta 

fresca llisa 
Pasta fresca 

farcida 
Salses 

fresques 
Canelons i 
Lasanya 

TOTAL

 816 1305 356 2190 4667 
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A.3. Identificació dels impactes 

Els efectes negatius sobre el mediambient poden ser ocasionats principalment i únicament 
per l'emissió d'aigües residuals, emissions a la atmosfera, emissions acústiques i finalment la 
generació de residus. 

Dits efectes previsibles a produir per l'activitat sobre el mediambient es cataloguen en: 

 Efectes sobre el medi físic:  

 Possible contaminació de las aigües superficials, pel vessat d’afluents industrials. 

 Possible contaminació de la atmosfera i del clima, per emissió de gasos. 

 Etc.. 

 Efectes sobre el medi biològic: 

 Possible afectació de la flora, a causa de la contaminació de les aigües de rius i llits.  

 Possible afectació de la fauna, degut igualment a la contaminació de les aigües 
superficials.   

 Com a conseqüència, possible afectació de la vegetació.  

 Etc. 

 Efectes sobre el medi humà: 

 Possible afectació sonora, per l'emissió de sorolls produïda per la utilització de la 
maquinària.  

 Afectació visual, a causa de la instal·lació de l'edifici i de la basa d’homogeneització.  

 Etc.. 
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A.4. Descripció dels impactes i de les mesures 
correctores corresponents 

A.4.1.  Emissions acústiques 

El focus principal de soroll de la nova fàbrica és la instal·lació de fred amb els seus 
compressors que s'instal·laran en una sala de màquines, convenientment aïllada. En el seu 
interior no es preveu el treball permanent de persones, ja que només s'accedirà per a 
tasques de manteniment.  

Tal com s'indica en el plànol de “Distribució en planta del procés productiu”, aquesta sala de 
màquines estarà delimitada per tancaments interiors de fàbrica de bloc amb un espessor de 
200 mm i un aïllament acústic de 47 dBA, i per tancaments exteriors de pannell tipus 
“sandwich” d'espessor 30 mm, l'aïllament acústic del qual s'estima en 10 dBA. A més, entre 
aquesta sala i la zona de fabricació, es col·locarà un tancament addicional a força de 
pannells de llana de roca de 100 mm d'espessor, el que millorarà l'aïllament acústic. 

A.4.1.1.  Nivell de soroll intern 

Es consideren 2 focus puntuals d'emissió sonora de 85 dBA, corresponents als compressors 
que funcionaran simultàniament. Ha de tenir-se en compte que aquest valor és el límit 
puntual màxim donat pel fabricant, sent el valor mig una mica inferior, concretament 65 dBA, 
per la qual cosa els nivells sonors reals seran inferiors als calculats en aquest apartat.  

El nivell sonor percebut per una persona serà la suma logarítmica dels nivells sonors 
produïts per cadascun dels focus, que vénen donats per la següent expressió: 

R)dlog(20LL tp +⋅−=  (Eq.  A.1) 

On, 

- Lt és el soroll equivalent per hores de funcionament: 

 
8

log10exp
TLLt ⋅+=                   (Eq.  A.2) 

-   d es la distància en m de la persona al focus emissor 

- R és l'increment de pressió sonora per reverberació: R =10•log(t/0,5)    
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Taula  A.2 – Nivell sonor en el punt més desfavorable 

- t és el temps de reverberació, que per al tipus de sala s'estima en 0,6 s .   

- T es el temps d'exposició en hores al focus de soroll (es considera que els 
compressors funcionen una mitjana de 3,5 h cada 8 h).  

A l'efecte de càlcul, es considera el punt més desfavorable, en aquest cas, la porta d'accés a 
la sala. 

Focus emissor Lexp 
(dBA) T (h) Lt (dBA) d (m) R Lp (dBA) 

Compressor 1 85 3,5 81,4 3 1,2 73,1 

Compressor 2 85 3,5 81,4 5 1,2 68,6 

 

Suma logarítmica 
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Σ⋅= 1010log10

piL

 (Eq.  A.3) 

Substituint valors s'obté una suma logarítmica de 74 dBA, i s’ha de considerar que a l'interior 
de la sala solament es preveu la presència de persones en cas d'operacions de 
manteniment, sempre amb proteccions auditives.  

En el cas de contemplar 2 focus de 65 dBA, valors mitjos donats pel fabricant, s'obté un nivell 
de soroll intern de 54 dBA. 

A.4.1.2.  Nivell de soroll extern 

El cas més desfavorable seria el d'una persona situada en el límit de parcel·la el més proper 
possible a l'instant anteriorment calculat. Aquest lloc es troba a una distància aproximada de 
15 m de la sala de màquines. Menyspreant l'aïllament acústic de la porta de la sala de 
màquines, tindríem: 

Lp = 74 – 20 log(15) = 50,5 dBA  

Aquest valor és inferior als límits permesos en zones de sensibilitat acústica baixa (Classe 
C), que són 70 dBA diürns i 60 dBA nocturns. 

D'altra banda, si es parteix dels valors mitjos dels compressors (65 dBA), el nivell de soroll 
extern obtingut serà de 17,1 dBA, encara molt més favorable. 



Implantació d’una indústria de menjars preparats a Inca.  ANNEX  A Pág. 13 

 

A.4.2.  Emissions a l’atmosfera 

L'activitat a realitzar en la nova fàbrica de plats preparats no està classificada potencialment 
com una nau que contamini a l'atmosfera.  

La qualitat de l'aire en l'entorn de la fàbrica no es veurà afectada, excepte per un augment 
lleuger de la temperatura i de la concentració de gasos, procedents de la combustió de gas 
natural, a les proximitats de les distintes xemeneies (focus emissors de contaminació), 
situades a la coberta. 

A.4.2.1.  Emissions de fums i gasos en xemeneies 

a) Detall dels focus emissors 

A la fàbrica es disposarà dels següents focus emissors: 

- Xemeneies de sortida de gasos de combustió de gas natural en les calderes de la 
instal·lació de vapor de baixa pressió. Cada caldera disposarà d'una xemeneia de 
400mm de diàmetre, dos metres per sobre del nivell de la coberta i a una distància 
mínima de 15m de qualsevol estructura, en la qual l’altura serà superior a la de la 
pròpia xemeneia. 

- Xemeneies d'extracció d'aire i vapor d'aigua de les màquines de coure pasta de la 
línia de canelons/lasanya i de les pasteuritzadores de les línies de pasta fresca 
farcida i llisa. S'instal·laran 8 xemeneies de 140 mm de diàmetre, dues per a cada 
línia. 

- Xemeneies d'extracció d'aire humit procedent de les unitats d'assecat de pasta de les 
línies de pasta fresca farcida i llisa. S'instal·laran 3 xemeneies de 140 mm, una per a 
la primera línia i dues per la segona. 

- Xemeneia d'extracció de vapor d'aigua procedent del pre-secador de pasta de la línia 
pasta fresca farcida. El vapor prové de la sortida del serpentí calefactor d'aire. Es 
preveu un cabdal d'emissió no superior a 136 Kg/h.   

- Xemeneies d'extracció d'aire humit calent procedent de les campanes extractores 
instal·lades en les dues fregidores de la cuina humida. S'instal·larà una xemeneia per 
cada fregidora.   

- Sortides d'aire dels sistemes de transport pneumàtic de les sitges de farina i sèmola. 
Aquestes sortides disposaran dels filtres adequats per a garantir que no s'emet pols 
de farina o sèmola a l'atmosfera. Únicament podran donar-se fuites molt puntuals i 
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Taula A.3 – Emissions procedents d’una 
caldera de gas natural 

d'escassa entitat durant les operacions de manteniment que requereixin el 
desmuntatge dels filtres. 

Totes les xemeneies seran de secció circular i tindran una altura calculada d'acord amb 
l'Annex II de l'Ordre de 18 d'octubre de 1976 relativa a la prevenció i correcció de la 
contaminació atmosfèrica. 

b) Sistemes de tractament de fums i gasos 

No s’ha previst cap sistema de tractament dels gasos originats, ja que no és necessari. 

c) Característiques de les emissions 

Les emissions de gasos contaminants procedents de la combustió d'una caldera de gas 
natural tindran les següents característiques: 

 

CO2: 10% 

CO: < 5 ppm 

NOx: < 60 ppm 

SO2: 0 ppm. El gas natural no conté sofre 

 

 

Les emissions procedents de les màquines de coure consisteixen en aire al 90% d'humitat i 
90ºC. Les emissions procedents de les unitats d'assecat consisteixen en aire calent humit a 
65 ºC i 85% d'humitat. Cap d'aquestes emissions pot considerar-se contaminant.  

Les emissions de les fregidores de la cuina estaran compostes d'aire calent i humit. No es 
produirà l'emissió de cap contaminant.  

L'emissió de vapor procedent del serpentí calefactor del pre-secador tampoc es considera 
contaminant, ja que conté exclusivament vapor d'aigua.  

 

Les emissions es produiran contínuament al llarg del període d'activitat de la fàbrica, el que 
correspon a 16 h/dia. El període d'emissió, coincidint amb la previsió del règim de treball 
anual, serà de 227 dies/any. 
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d) Autocontrol de les emissions 

El control de les emissions de fums i gasos serà realitzat per una entitat col·laboradora de 
l'administració, en la qual queda registrat en un llibre de registre de control de focus 
emissors.  

Cadascun dels focus emissors de fums i gasos indicats disposarà dels corresponents punts 
mesurats i presa de mostres segons UNE 9108, en la situació i amb els accessoris indicats 
en l'Annex III de la citada Ordre. 

A.4.2.2.  Emissions difuses 

Les úniques emissions difuses, seran les procedents de la ventilació de les diferents 
dependències de la fàbrica, per motius d'higiene i/o refrigeració. Aquestes emissions es 
produiran per reixetes de ventilació, situades en les façanes i en les portes d'accés a les 
sales de màquines de fred, energies, i sala de vapor, i en cap cas seran contaminants de 
l'atmosfera. 

A.4.3.  Emissions d’aigües residuals 

Es preveuen 4 tipus d'aigües residuals: pluvials, fecals, de rebuig i de procés. 

A.4.3.1.  Aigües pluvials 

Les aigües pluvials recollides en la coberta de la fàbrica i en les zones pavimentades, seran 
conduïdes mitjançant col·lectors de formigó i es llançaran al col·lector municipal que discorre 
paral·lel al carrer de la nau.  

Tenint en compte que la precipitació anual mitjana és de l'ordre dels 450 l/m2 i que la suma 
de la superfície de coberta i pavimentades és d'aproximadament 3833 m2, s'estima una 
quantitat anual d'aigües pluvials abocades a la xarxa pública de 1724.85 m3. La precipitació 
diària màxima terme mitjà és d'uns 70 l/m2 . 

A.4.3.2.  Aigües fecals 

Aquestes aigües són les que se generaran en els lavabos i vestuaris. Es canalitzaran 
mitjançant xarxes independents enterrades fins al col·lector de pluvials i s’abocaran finalment 
al col·lector municipal que discorre paral·lela al carrer dels Capallers. Es preveu un 
abocament màxim de 10 m3/dia, corresponent a la màxima activitat de la fàbrica (2 torns 
diaris). La producció anual d'aigües fecals serà de 1025 m3/any i podrà arribar a un màxim 
de 1900 m3/any. 
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A.4.3.3.   Aigües residuals de rebuig 

Es consideren aigües de rebuig totes aquelles aigües que no són aptes per al seu 
abocament directe al col·lector municipal i que per les seves característiques, no és viable el 
seu tractament a la depuradora i s’han de llançar. Aquestes aigües consisteixen en:   

- Aigua de rebuig del tractament d'osmosi inversa. La seva elevada concentració 
salina no permet el seu abocament directe al col·lector municipal. Tampoc és 
apta per a ser tractada a la depuradora, ja que no només no hi ha cap sistema 
que garanteixi l'eliminació de les sals, sinó que a més degrada el rendiment del 
reactor biològic. Aquesta aigua es recollirà en un  tanc instal·lat en la pròpia sala 
de tractament d'aigües.   

- Aigua de neteja de les fregidores. La neteja de la fregidora requerirà la tasca de 
productes de neteja agressius que no fan recomanable el tractament de les 
aigües en la depuradora. Les aigües es recolliran en un recipient de neteja 
adequat situat sota les fregidores i es canalitzarà en un tanc d'emmagatzematge 
exterior.  

Les aigües de rebuig seran evacuades en camions destinats a recollir aquest tipus d’aigües 
per un gestor extern autoritzat. S'estima que la generació màxima d'aigua de rebuig serà 
d'uns 1,4 m3/dia. 

A.4.3.4.   Aigües residuals de procés 

a) Característiques 

Les aigües residuals de procés comprenen totes les aigües residuals que es generen en 
l'interior de la fàbrica amb l'excepció de les aigües fecals i les aigües de rebuig.  

El punt de generació més rellevant és la línia de producció de canelons i lasanya i el sistema 
de neteja CIP. 
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Taula A.4. – Punts de generació de les aigües residuals 

Taula A.5 – Consum total d’aigua residual 

CONSUM INDIVIDUAL  
Canelons i  

lasanya 

Rentat continu de la pasta 
l/h       

DQO 
600              
1000 

Renovació aigua màquina de coure 
(1 vegada/dia) 

Litres 
DQO 

2700             
17000 

Aigua esbandida de neteja                
(1 vegada/dia) 

Litres 
DQO 

4400             
5000 

 

 

CONSUM TOTAL    

Règim de treball    
(227 dies) 

m3/día m3/any DQO 

2 torns 30,6 6929 2471 

 

 

Dintre de les aigües residuals de procés també s'inclouen les aigües emprades en el rentat 
de sales, equips, matèries primeres, línies de producció i utillatge.  

Les aigües de procés es canalitzaran mitjançant xarxes independents enterrades i es 
s’abocaran a un tanc pulmó enterrat de 8 m3 situat al costat oest de l’edifici i que condueix 
l’aigua residual a la depuradora situada al carrer dels sabaters al número 20. En aquesta 
depuradora, propietat del polígon industrial i d’ús públic exclusivament per les naus situades 
en aquest, es reduirà la càrrega orgànica de l’aigua fins a un llindar que permeti el seu 
abocament al col·lector de la xarxa de sanejament municipal. 
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b) Depuradora 

La depuradora del polígon industrial d’Inca, com s’ha comentat al punt anterior, és d’ús públic 
per totes les indústries d’aquest recinte. No és de grans dimensions, i es tracta d’una 
depuradora que es troba lligada directament a la xarxa de sanejament municipal que 
condueix l’aigua residual del polígon a la depuradora principal d’Inca  Les bases de disseny 
retingudes per a la definició de la depuradora són: 

LES AIGÜES RESIDUALS ENVIADES A LA DEPURADORA: 

Cabdal:  47 m3/dia 

Cabdal disseny: 2,17 m3/h 

Càrrega contaminant: 

   DQO:  2870 mg/l  

   DQO/DBO5: 0,64 

   DBO5:  1845 mg/l  

   MES:  205 mg/l 

SORTIDA AIGÜES RESIDUALS: 

L'abocament final de les aigües residuals depurades està previst al col·lector de la xarxa de 
sanejament de l'Ajuntament complint-se l'especificació dels paràmetres atorgats i es 
realitzarà un previ control en una arqueta d'inspecció abans del seu abocament final.  

L'Especificació prevista per a l'aigua residual a la sortida del tractament que es detalla 
seguidament és: 

  DQO:  328 mg/l 

  DBO5:  130 mg/l 

  MES:  33 mg/l 
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A.4.4.  Generació de residus 

A continuació es detallen els tipus de residus diferents d'aigües residuals que es generaran 
en la planta i els seus focus emissors. 

- Restes de productes alimentosos sòlids tous. El principal focus emissor és la sala de 
preparació de la cuina, on les matèries primeres es condicionen abans d'entrar en 
producció. Tots els residus alimentosos s'emmagatzemaran provisionalment en la 
sala de deixalles i d'aquí passaran directament a un contenidor tancat per al seu 
posterior tractament per una empresa externa.  

 Focus emissors puntuals tal com l’abocament accidental o operacions de neteja, 
 poden donar-se en qualsevol zona de la planta en la qual s'emmagatzemin o 
 manipulin productes alimentosos (zona de producció, cuines, magatzems).  

 El producte acabat rebutjat no recuperable passarà a considerar-se com residu. En 
 cas de grans volums de producte rebutjat, aquests s'emmagatzemaran en el 
 magatzem de producte acabat a l'espera de la seva recollida.  

 La recollida, gestió i tractament dels residus orgànics la realitzarà un gestor extern 
 autoritzat. 

- Cartrons. Fonamentalment, cartrons procedents de la recepció de matèries primeres i 
tubs de bobines. Es disposarà d'una compactadora, amb la qual la funció serà reduir 
el volum dels residus de cartró produïts. El cartró compactat s'emmagatzemarà en un 
contenidor tancat situat fora del recinte de la fàbrica, tot esperant la seva recollida per 
part d'un gestor extern autoritzat. 

- Plàstics. Fonamentalment polietilè, polipropilè i PET. Aquests plàstics seran sobretot 
borses per a matèries primeres i restes d'encunys. Els plàstics s'emmagatzemaran en 
un contenidor tancat situat fora del recinte de la fàbrica, en espera de la seva 
recollida per part d'un gestor extern autoritzat.   

- Residus tòxics en petites quantitats (RTPQ). Aquest tipus de residus està previst que 
es generin en el laboratori. Els RTPQ s'emmagatzemaran en contenidors que es 
guardaran en el propi laboratori fins a la seva recollida, la qual s’encarregarà un 
gestor extern autoritzat. Aquests contenidors mai s'emmagatzemaran o trasbalsaran 
per zones on s'emmagatzemin o manipulin productes alimentosos destinats al 
consum públic. També s'inclouen dintre d'aquesta categoria els envasos buits de 
productes bactericides empleats en desinfecció.     
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Taula A.6 – Quantitat de residus generats 

- Fangs de depuradora. Els fangs s'emmagatzemaran en un contenidor situats en el 
mateix recinte de la depuradora. La recollida i gestió dels fangs la realitzarà un gestor 
extern autoritzat. Aquests fangs seran enviats provisionalment a un abocador 
controlat tipus 2. La caracterització d'aquests fangs per part d'un laboratori homologat 
permetrà decidir la seva destinació definitiva.  

- Olis lubrificants. Els olis usats procedents de maquinària es recolliran en contenidors. 
La recollida i tractament d'aquests residus la realitzarà un gestor extern autoritzat.   

- Residus generals no recollits selectivament. 

La següent taula resumeix la caracterització dels residus segons el CRC, així com la 
producció expressada en kg/dia i T/any: 

 

Producció Codi 

CRC 

Clasific. 

CRC 
Descripció 

Diària (Kg) Anual (T) 

020204 NE Restes de productes alimentosos  < 30 5 

020204 NE Producte acabat rebutjat < 40 8 

200301 NE Envasos de cartró < 176 40 

200302 IN Borses i encunys de plàstic < 61 13 

160601 ES Residus tòxics en petites quantitats < 0,5 0.005 

020290 NE Fangs de depuradora < 125 25 

130205 ES Olis lubrificants sintètics no clorats < 0.25 0.05 

200198 NE 
Residus generals no recollits 
selectivament 

<  8 0.2 
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A.5. Normativa aplicable 

- Instrucció núm. 30/1998, de 3 de febrer, sobre la Protecció del Medi Ambient. 

- Directiva 96/61/CE, relativa a la prevenció i al control integrats de la contaminació. 

- Llei 3/1998, de 27 febrer, de la Intervenció integral de l’administració ambiental. 

- Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll. (B.O.E. 18/11/2003) 

- Reial Decret Legislatiu 1302/86 de 28 de juny,  d’Avaluació d’impacte ambiental. 

- Ordre de 18-10-1976, de prevenció i correcció de la contaminació atmosfèrica Industrial  
(B.O.E. 03/12/1976 – núm. 157) 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de Juliol, text refós de la Llei d’Aigües. 

- Decret 20/1987, de 26 de març, per la Protecció del Medi Ambient contra la Contaminació 
Acústica 

- Ordenances Municipals reguladores dels Usos i les Activitats, incloses en el Pla General   
d’Ordenació d’Inca, aprovat el juny de 2001, 

- Pla director sectorial per a la gestió de residus urbans de Mallorca ( Decret 21/2000 de 18 
de febrer) 
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A.6. Sintesi 

Analitzant tots els condicionants s'observa que l'empresa PRODUCTES ALIMENTARIS 
SALOM S.A.. exerceix l'activitat reglamentàriament, sense produir impactes ambientals de 
consideració. És de gran importància l'existència de la basa d’homogeneització d'aigües 
residuals, per a aconseguir una qualitat d'aigua que permeti abocar-la a la xarxa general de 
clavegueram. 

 

 


