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RESUM 
Els hàbits dels consumidors han anat variat al llarg dels últims anys creant un 
creixement exponencial dels residus generats. Actualment, els residus 
constitueixen una de les principals problemàtiques ambientals de la nostra 
societat, ja que si no es tracten adequadament malmeten de manera 
considerable l’entorn natural. En aquest sentit, des d’una perspectiva europea 
fins a una visió més local, ha augmentat la conscienciació de la necessitat de 
protecció del medi ambient derivant en una creixent exigència de la normativa 
ambiental. 

Actualment els vehicles a motor esdevenen un bé per al progrés de la nostra 
societat, però a la vegada un residu perillós al final de la seva vida útil, pel seu 
contingut de contaminants que poden afectar greument el medi ambient. La 
incidència dels vehicles fora d’ús en l’entorn i l’impacte que implica el seu 
tractament fa necessari establir una reflexió sobre la seva actual gestió. 

Pel que fa a Catalunya, la fabricació d’automòbils i d’altres vehicles a motor és 
un dels conjunts industrials més rellevants del territori. El sector de l’automoció, 
en concret, representa prop del 10% de la facturació del sector industrial català. 
La recent crisi econòmica, que ha reduït les vendes d’aquesta activitat industrial, 
ha generat a la vegada un envelliment de la xarxa de vehicles en circulació al  
territori. 

En aquest sentit, aquest treball té per objectiu, per una banda, avaluar les 
repercussions sobre el medi ambient que generen les plantes de 
descontaminació i desballestament dels vehicles fora d’ús, i per altra, definir les 
directrius a seguir per reduir l'impacte ambiental.  

Així doncs, amb aquest projecte s’obté una guia per a l’aplicació de mesures que 
millorin el procés respecte el medi ambient que utilitzen aquestes plantes. En 
primer lloc, s’analitza i descriu el procés habitual que segueixen les plantes 
actualment existents de tractament de vehicles fora d’ús, identificant els 
processos on es produeix una major afecció sobre el medi i posteriorment 
s’avalua l’impacte ambiental de dita activitat. A continuació es proposa un ventall 
de mesures, prioritzant els medis més greument afectats, per tal de minimitzar o 
eliminar l’impacte generat i finalment  se’n fa una valoració econòmica i 
s’instaura un programa de vigilància ambiental per fer-ne un seguiment 

Amb tot això  finalment es conclou de manera resumida però detallada les 
aportacions fetes i els resultats obtinguts d’aquest estudi d’impacte ambiental 
sobre les plantes de descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús 
existents a la província de Barcelona i per extensió a Catalunya. 
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1. Introducció 

En aquest capítol, primer es realitza una introducció a la problemàtica  actual de  
l’efecte dels residus generats pels vehicles fora d’ús (en endavant VFU) sobre el 
medi ambient a nivell Europeu, a l’Estat espanyol i a Catalunya, així com les 
perspectives de futur en aquest àmbit. A continuació, es justifica la necessitat del 
present estudi: reduir l’impacte ambiental en el procés de descontaminació i 
desballestament dels VFU; es defineixen els objectius i s’estableix l’abast del 
projecte. Finalment, es presenta l’estructura d’aquest document. 

1.1. Context  

1.1.1. Situació a Europa 

Cada any al voltant de 14 milions de vehicles a Europa [1] arriben al final de la 
seva vida útil. Això significa que, tot i tenir una xarxa de reciclatge establerta, la 
quantitat de residus augmenta de manera significativa un 4% anualment, de 
forma que la disminució de recursos naturals i la contaminació per un abocament 
inadequat generen un problema ambiental de magnitud considerable. 

La Unió Europea s’encamina cap a la limitació en la generació de residus 
procedents de vehicles i fomenta la reutilització, el reciclatge i altres formes de 
valorització dels vehicles i dels seus components al final de la seva vida útil. Per 
assolir aquest doble objectiu, estableix noves exigències per als constructors 
europeus, els quals han de dissenyar vehicles fàcils de reciclar. 

Per tal de regular aquesta temàtica, actualment està en vigor la Directiva 
2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2000, 
relativa als vehicles al final de la seva vida útil, la qual fou traslladada a 
l’ordenament jurídic espanyol pel Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre, 
sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil. 

La directiva s'aplica als vehicles en circulació i als VFU, inclosos els seus 
components i materials. En concret cobreix: 

- els vehicles de motor de quatre rodes com a mínim destinats al transport 
de passatgers i que compten amb nou places com a màxim; 

- els vehicles de motor de quatre rodes com a mínim destinats al transport 
de mercaderies amb un pes màxim que no superi les 3,5 tones;  

- els vehicles de motor de tres rodes. 

Pel que fa a la limitació de la producció de residus, la Unió Europea pretén 
disminuir la quantitat de residus procedents dels VFU. En concret, insta els 
fabricants i importadors de vehicles de la Unió Europea a: 

- reduir l'ús de substàncies perilloses en els vehicles nous; 

- dissenyar i construir vehicles que facilitin la reutilització i el reciclatge; 

- fomentar l'ús de materials reciclats. 
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Pel que fa a la reutilització i la valorització dels residus, la Unió Europea propicia 
la reutilització i la valorització (reciclatge, recuperació, regeneració, etc.) dels 
components dels vehicles. En termes estadístics, els objectius fixats en 
percentatge de reutilització i valorització (expressada com a pes mitjà per vehicle 
i any) es mostren a la Taula 1.1: 

Taula 1.1: Objectius de reutilització, reciclatge i  valorització fixat per la Directiva 2000/53/CE. 
Font: EUROSTAT. 

Data de compliment  Valorització,reutilització i 
reciclatge 

Eliminació / abocador  

1 de gener de 2006 > 85 % < 15 % 

1 de gener de 2015 > 95 % < 5% 

Vehicles al mercat d’abans de 
1980 

>75 % <25% 

 

1.1.2. Situació a l’Estat Espanyol 

El nombre total de vehicles fora d'ús a nivell Estatal per a l’any 2011 va ser de 
671.927 unitats, el que va suposar la generació de 644.707 tones de residus [2]. 
El nivell de reutilització i reciclatge se situa al voltant del 83%. D'aquest 
percentatge entre un 5 i un 15%, depenent de les condicions de mercat, 
corresponen a la reutilització. 

L'aplicació del RD 1383/2002, sobre gestió de vehicles al final de la seva vida útil 
i les directrius fixades al programa anteriorment esmentat estableixen actuacions 
orientades a impulsar la reutilització i l’allargament de la vida útil dels vehicles, 
així com a reduir les substàncies perilloses presents en els vehicles i reduir 
l’impacte dels residus generats. 

1.1.3. Situació a Catalunya 

A Catalunya, per tal de poder assumir la responsabilitat i el tractament dels 
vehicles al final de la seva vida útil s’han creat els Centres Autoritzats de 
Tractament (CAT). En aquests centres es procedeix a la descontaminació  i el 
desmuntatge de peces reutilitzables, les quals, un cop comprovat el seu 
funcionament, poden ser reintroduïdes al mercat. Aquests centres són els únics 
que poden emetre el certificat corresponent que possibilita la baixa dels VFU. 

En els darrers anys hi ha hagut un ascens considerable de plantes de 
desballestament i descontaminació de VFU a Catalunya, passant de valors d’un 
únic gestor autoritzat l’any 1996 als 148 a l’any 2014, dels quals 41 es troben 
ubicats a la província de Barcelona [3].  

A continuació es mostra a la Figura 1.1 el gràfic de l’evolució de la implantació de 
CAT a Catalunya en els darrers anys. S’observa un increment des de l’any 2007 
amb prop de 120 CAT fins als prop de 148 autoritzats l’any 2014 [4]. Aquest 
increment s’observa tot i la crisi econòmica i el corresponent allargament de la 
utilització dels vehicles per part de la població catalana, prova de la necessitat 
d’aquest mercat. 
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Figura 1.1: Evolució dels centres autoritzats de tra ctament de VFU a Catalunya.               
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

 

Aquestes dades en alça també reflecteixen el creixement que el parc 
automobilístic ha tingut en els darrers anys a Catalunya. Alhora, es preveu un 
augment substancial els propers anys i, per tant, un augment progressiu de la 
capacitat de tractament anual de vehicles. A la Figura 1.2 es mostra un augment 
progressiu de la capacitat de tractament de VFU des de l’any 2004 fins al 2009 i 
a partir d’aquí, la capacitat s’incrementa de manera més significativa fins arribar 
a un valor total de 355.969 unitats per any [4]. 

 

Figura 1.2: Evolució de la capacitat de tractament d e residus fora d’ús a Catalunya.         
Font: Agència de Residus de Catalunya. 
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Així doncs, l’auge del sector de l’automoció ha generat un augment considerable 
dels residus procedents dels VFU [4] però amb un cert estancament durant els 
darrers anys de crisi com es mostra a la següent Figura 1.3, on es pot apreciar 
que entre el 2006-2009 es produeix un estancament; 2009-2011 una disminució 
dels VFU degut a l’allargament de la vida útil dels vehicles, atesa la conjuntura 
de crisi econòmica; i 2011-2013 creixement progressiu que encaixa en la línia 
d’aquest treball. 

 

Figura 1.3: Evolució del número de vehicles fora d’ú s tractats a l’any.                                  
Font: Agència de Residus de Catalunya. 

1.1.4. Perspectives de futur 

La Directiva 2000/53/CE ha fixat objectius de reutilització i valorització, així com 
de reutilització i reciclatge per als anys posteriors a 2015. No obstant això, no 
consta cap treball preparatori de la Comissió Europea en aquest sentit. A més, 
donats els esforços necessaris per haver de complir els límits per al 2015 d'un 
95% de reciclatge i valorització i el poc viable econòmicament que podria ser 
intentar superar aquests nivells, no es preveu ampliar els objectius a curt termini. 
Els objectius fixats per al 2015 no només pretenien reduir el nivell de residus dels 
VFU, sinó que a més suposa una forta empenta per al desenvolupament de la 
tecnologia de tractament. 

Així mateix, es considera que l'impacte ambiental i econòmic dels VFU depèn, no 
només de la difusió tecnològica, sinó també de l'habilitat comercial. Sense un 
mercat econòmic que ofereixi sortida als components usats es complica assolir 
els objectius de reutilització, reciclatge i valorització fixats, sense que això 
comporti un elevat augment dels costos en la fabricació. 

D'altra banda si bé la Directiva 2000/53/CE proporciona una barrera a l'entrada 
de nous competidors principalment d'Àsia (disseny i nous materials) com a 
conseqüència del compliment de la mateixa, també ha suposat una sèrie de 
costos sobre els diferents agents de la cadena de valor de l'automòbil i podria 
amenaçar la competitivitat de la indústria en el mercat global. 

Algunes de les iniciatives portades a la pràctica han posat de manifest que la 
recuperació en diferents formes dels vehicles durant i al final de la seva vida útil 
(reutilització, reciclatge i valorització energètica) pot arribar a ser no només 
autosuficient sinó també rendible econòmicament, si es pren en especial 
consideració les possibles sancions econòmiques per part de les administracions 
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competents per no donar compliment als límits d’emissió de contaminants, 
fixades en la legislació vigent. 

Per tant, es pot dir que s'està treballant en la direcció adequada, però que 
encara és necessari un major esforç per part dels agents participants. 

1.2. Justificació 

Aquest projecte pretén donar solució a la problemàtica plantejada prèviament pel 
que fa a la consecució dels límits establerts en reutilització i valorització de VFU 
per la Unió Europea. Com s’ha comentat, la normativa vigent fixa els objectius a 
aconseguir però no obliga a una metodologia específica que ho garanteixi. En 
aquest sentit, el present treball es justifica de cara a contribuir a reduir l’impacte 
sobre el medi ambient de manera significativa. 

Amb aquesta contribució es vol beneficar als agents que intervenen en aquest 
procés; ja sigui a les institucions públiques, facilitant opcions pràctiques a 
autoritzar per millorar el procés i facilitar el control (i així simplificar el 
procediment administratiu), com als titulars dels CAT per fer del tractament dels 
VFU un procés simplificat i eficient compatible amb el medi ambient que faci 
atractiu a l’empresari  implantar aquest tipus d’activitat industrial a Catalunya. 

1.3. Objectius 

Aquest estudi pretén, per una banda, avaluar les repercussions sobre el medi 
ambient que generen les plantes de descontaminació i desballestament dels 
VFU a Catalunya, i per altra, definir les directrius a seguir per reduir l'impacte 
ambiental. 

Les mesures reflectides en aquest estudi volen aportar solucions reals que 
comportin minimitzar els consums i els corrents residuals, per tal d’evitar en la 
mesura que sigui possible haver de recórrer a tractaments finalistes més 
costosos i menys eficaços. Es vol així afavorir la seva reducció i garantir noves 
oportunitats de prevenció de la contaminació.  

Per tant, es pretén amb tot això establir una guia enfocada a l’anàlisi de l’impacte 
ambiental de les actuals plantes de descontaminació i desballestament de VFU i 
també de la consecució de resultats que eliminin i/o minimitzin l’impacte 
ambiental durant el procés que duen a terme les plantes de descontaminació i 
desballestament dels VFU a la província de Barcelona, i per extensió a la resta 
de Catalunya. 

1.4. Abast 

Per a l’elaboració d’aquest projecte i per tal de conèixer quins agents del procés 
de tractament de VFU malmeten considerablement el medi ambient (i així 
buscar-ne una solució factible), s’han realitzat les següents accions: 

• Anàlisi del procés per identificar els elements contaminats del medi 
receptor. 

• Estudi dels àmbits objecte de possibles afectacions per accions 
contaminants durant el procés. 
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• Elaboració d’una proposta de mesures correctores i preventives als 
problemes de contaminació identificats. 

• Valoració econòmica de la implantació de les mesures proposades. 

• Programa de Vigilància Ambiental per fer un seguiment i control de les 
mesures adoptades. 

• Conclusió final del present estudi d’impacte ambiental. 

A més, s’han fixat una sèrie de condicions i especificacions a tenir en compte per 
a l’avaluació de l’estudi: 

• L’avaluació ambiental ha de seguir els criteris que marca la legislació 
vigent en matèria mediambiental. 

• Totes les propostes de solucions han d’estar relacionades amb la 
sostenibilitat mediambiental. 

• Les solucions han d’aportar un cert component d’innovació respecte les  
plantes de  desballestament i descontaminació habituals. 

• L’estudi es centrarà en la fase d’explotació del procés, i no es tindrà en 
compte l’impacte ambiental de la fase d’execució d’obres ni la de 
cessament de l’activitat. 

Cal dir que, si bé aquest estudi va enfocat a les plantes implantades a la zona de 
Barcelona, atès que és una de les províncies amb més plantes en funcionament, 
es pot fer extensiu a la resta de Catalunya. 

1.5. Organització del document 

En termes generals, el present document s’estructura de la següent manera: 

• És realitza una descripció exhaustiva dels procés de descontaminació i 
desballestament dels vehicles fora d’ús a la província de Barcelona. 

• Es descriu el medi receptor de possibles impactes de les zones on es 
troben ubicades majoritàriament aquestes plantes. 

• Un cop fet aquests dos anàlisis es procedeix a identificar les accions 
durant el procés de tractament que incideixen de manera significativa 
sobre el medi descrit. 

• S’avaluació l’impacte ambiental ocasionat mitjançant la metodologia de 
quantificació i qualificació d’impacte ambiental que marca la normativa 
vigent. 

• Amb les dades obtingudes que permeten conèixer quins són els medis 
més susceptibles de rebre una major incidència ambiental degut al 
procés que utilitzen es proposen un ventall de mesures de mitigació de 
l’impacte. 
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• És duu a terme una valoració econòmica de les solucions proposades. 

• S’instaura un Programa de vigilància ambiental per fer un seguiment del 
compliment de les mesures correctores i compensatòries proposades. 

• Es formula la conclusió final de manera resumida i detallada del present 
estudi d’impacte ambiental. 
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2. Metodologia de treball 

En aquest capítol es parla inicialment de quines han estat les bases de 
coneixement i les eines personals adquirides durant els estudis d’Enginyeria en 
Organització Industrial per tal de realitzar el present document. A posteriori, es 
detalla la metodologia de treball seguida, per a que el lector es faci una idea de 
les diferents fases que han succeït des de la proposta inicial fins a la finalització 
del projecte. 

2.1. Coneixements acadèmics 

Per elaborar aquest estudi ha estat necessari tenir coneixements en l’àmbit del 
desenvolupament sostenible i de les diferents aproximacions a la sostenibilitat, 
com polítiques ambinetals. En concret, conèixer la relació entre les diverses 
teories de l'economia ambiental i ecològica per a models de desenvolupament 
sostenible i saber analitzar les tecnologies que contribueixen a la sostenibilitat. 
Així doncs s’han necessitat els coneixements adquirits a l’assignatura de 
Tecnologia Energètica i Medi Ambient. 

A més ha estat necessari tenir coneixement sobre la metodologia a seguir per 
dur a terme l’avaluació d’impacte ambiental dels agent contaminants sobre el 
medi específic on es poden ubicar aquest tipus de plantes, i els passos a seguir 
per  elaborar un projecte; coneixements adquirits a les assignatures de Projectes 
i Complexos Industrials. 

Finalment, encara que no s’ha entrat en detall degut a les característiques 
generals del l’estudi que inclou totes les plantes existents a la província de 
Barcelona, ha estat necessari analitzar les diferents actuacions que es proposen 
en aquest estudi, tot avaluant el seu cost. Per tant, han estat importants els 
coneixements assolits a Direcció Financera. 

2.2. Metodologia específica 

La metodologia a seguir per realitzar aquest estudi ha comportat: 

• Una primera etapa de documentació a nivell personal i una anàlisi de la 
situació del sector del reciclatge dels VFU a nivell europeu i local. S’han 
consultat empreses i agrupacions dedicades al sector com el Gremi de 
Recuperació de Catalunya, l’Associació d’empreses de tractament de 
vehicles fora d’ús a Catalunya (AETRAC), el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, el Fedit-Centros Tecnológicos de 
España i SIGRAUTO, entre d’altres; així com llibres de text per a la 
realització d’avaluacions d’impacte ambiental, internet, etc. 

• Una segona etapa per contrastar la informació obtinguda amb experts del 
sector; en aquest cas, tècnics del l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada 
de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat i de l’Agència de 
Residus de la Generalitat de Catalunya, així com amb empreses 
subministradores de maquinària per a processos de tractament de VFU. 

• Una tercera etapa d’identificació de la problemàtica actual pel que fa a 
l’impacte ambiental que ocasiona aquesta activitat. En aquesta etapa 
s’inclou una recerca, proposta i consolidació de solucions per a 
cadascuna de les necessitats detectades.  
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• Una quarta etapa de valoració econòmica de les propostes plantejades i 
el Programa de Vigilància Ambiental per garantir que es compleixen les 
mesures aportades. 

• Una cinquena etapa d’elaboració del present document. 

 

 

 

 



Estudi d’impacte ambiental de les plantes de descontaminació i  

desballestament de vehicles fora d’ús a la província de Barcelona. 

 

21 

 

3. Descripció del procés 

3.1. Introducció 

Quan el propietari d'un vehicle decideix que vol desfer-se del seu automòbil té 
l'obligació de lliurar-lo a un concessionari de cotxes o a un CAT per a la seva 
baixa i destrucció. Segons el Catàleg Europeu de Residus, en aquest moment, el 
vehicle passa a estar classificat com un residu perillós degut als diferents 
materials i fluids contaminants que el componen. Això comporta que el vehicle 
s’ha de sotmetre a un procés de tractament específic que doni compliment a la 
vigent normativa mediambiental.  

El procés de baixa i destrucció d’un VFU s’inicia amb la Recepció i 
Emmagatzematge Temporal dels VFU a la planta. En aquesta etapa cal revisar 
la documentació adient respecte la baixa del vehicle i dipositar-lo en un lloc 
específic a l’espera d’iniciar el procés de Descontaminació, etapa en la que es 
retira gran quantitat dels residus líquids. A continuació, es procedeix amb el 
Desballestament del vehicle i la selecció de peces per a la seva valorització, on 
cal incidir en la importància que té l’emmagatzematge correcte dels residus. La 
següent etapa de Compactació té com objectiu reduir al màxim el volum del 
residu que resta. Finalment es procedeix amb la Gestió dels residus restants, 
que majoritàriament són traslladats al corresponent centre de gestors extern 
autoritzat o a una planta de fragmentació. Aquestes plantes són grans 
instal·lacions que processen una gran varietat de materials. A més de VFU 
degudament descontaminats i desmuntats es poden trobar aparells elèctrics i  
electrònics, ferralla mixta,  etc. En aquestes plantes  es trituren  els residus i se 
separen els materials amb mitjans magnètics, pneumàtics i manuals. 

Així doncs, el procés de tractament de VFU que es duu a terme als CAT consta 
de cinc fases principals que es poden apreciar a les Figures 3.1 i que es detallen 
a continuació: 

1. Recepció i emmagatzematge. 

2. Descontaminació. 

3. Desballestament. 

4. Compactació. 

5. Gestió de residus. 
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Figura 3.1: Esquema de les 5 fases principals del tr actament de VFU. Font: Reciclauto. 

 

En finalitzar el procés anteriorment descrit, queden una sèrie de materials i 
components als que encara es pot donar un ús posterior. En termes generals, els 
residus que s'obtenen en el tractament dels VFU es mostren a la Figura 3.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Materials, components i residus generat s en el tractament dels VFU.              
Font:  FITSA, 2007. 

D’acord amb la documentació consultada que s’indica a l’apartat de a bibliografia 
[5], a continuació es descriu de manera detallada cadascuna de les cinc parts del 
procés de tractament que es duu a terme en les plantes de descontaminació i 
tractament de VFU. 

1 

2 3 4 5 
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3.2. Recepció i emmagatzematge 

Els VFU ha de ser lliurat a un CAT per a la seva baixa i destrucció ja que deixa 
de ser un vehicle en circulació per la xarxa viària. En el moment que els VFU 
entren a les instal·lacions passen a ser considerats un residu perillós. Com es 
mostra a la Figura 3.3 els vehicles arriben sense descontaminar, transportats per 
grues pròpies o externes a l’empresa, o bé els mateixos propietaris els porten. 

D’acord amb la classificació europea, els VFU estan classificats com a residus 
de tipus perillós amb el Codi Europeu de Residus (CER) 160104. 

Les etapes corresponents a la fase de recepció i emmagatzematge temporal es 
poden dividir en: 

• Recepció del vehicle. 

• Verificació documental. 

• Baixa administrativa. 

En aquesta etapa el temps màxim d’emmagatzematge temporal del VFU des de 
l’entrada al CAT és de 30 dies (segons RD 1383/2002). 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.3: Imatges de la recepció i emmagatzematge  temporal de VFU. Font: Internet 

Un cop completada aquesta fase, s'inicia el tractament mediambiental del vehicle 
segons s'explica en els apartats següents. 

3.3. Descontaminació 

Aquest procés consisteix en extreure tots els líquids i elements que confereixen 
al VFU la condició de residu perillós. Aquests són els olis hidràulics, del motor, 
del diferencial i de la caixa de canvis (llevat que es reutilitzi el bloc complet, en 
aquest cas es pot mantenir lubricat), els combustibles, els líquids de frens, els 
anticongelants, els filtres, les bateries, etc. Tanmateix, a fi de facilitar el 
reciclatge, es retiren també alguns residus no perillosos com catalitzadors, 
pneumàtics, vidres, etc. En la següent Figura 3.4 és mostren els pictogrames 
d’alguns dels residus perillosos que s’extreuen en aquesta fase: 
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Figura 3.4: Pictogrames dels components que s’obtene n després de la descontaminació. 
Font: SIGRAUTO 

Les principals etapes  de la fase de descontaminació són les següents: 

• Elevar el vehicle, desconnectar-lo i retirar la bateria. 

• Retirar el combustible. 

• Retirar la resta de fluids. 

• Retirar els contaminants sòlids i perillosos. 

Segons l'annex III del Reial Decret 1383/2002, en aquesta etapa s'han de retirar 
els residus perillosos. En la taula 3.1 es mostren de manera resumida les 
substàncies que s’han d’extreure i emmagatzemar de forma separada. 

Taula 3.1: Classificació dels residus perillosos pr ocedents de la descontaminació d’un VFU. 
Font: Catàleg de Residus de Catalunya i Agència de Residus de Catalunya. 

CONTAMINANTSEXTRETS CODICER 

Combustible: gasoil i gasolina 130701,130702,130703 

Olis hidràulics 130205 

Olis de motor, diferencial i caixa de canvis 130206 

Líquid refrigerant de motor 160114 

Líquid de frens 160113 

 

 

FLUIDS 

Refrigerants de l’aire condicionat    (R-12,R-134) 160504 

Bateria 160601 

Catalitzador 160802 

Filtres d’oli sense premsar 160107 

Filtres de combustible 150202 

Components demercuri 160108 

Coixins de seguretat (airbags) 160110 

Components electrònics 160122 

 

 

SÒLIDS 

Draps i absorbents impregnats de substàncies perilloses 150202 
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Part dels residus llistats s'emmagatzemen per separat i s'envien a gestors 
autoritzats per al seu tractament adequat. Altres d'aquestes substàncies com 
l’oli, el filtre d’oli, els combustibles i els líquids refrigerants són recuperables: 

• Els olis majoritàriament són regenerables o reciclables. 

• Els filtres d'oli són premsats per reduir el seu volum i extreure l'oli. 

• Les bateries no reutilitzables, un cop extretes dels vehicles són 
dipositades en contenidors estancs que eviten que es vessi l'àcid que 
contenen. Posteriorment, es trituren, i un cop neutralitzat l'àcid es separa 
el plom i el plàstic per al seu reciclatge. 

• Els combustibles es reciclen o valoritzen depenent de la seva composició. 

• El líquid refrigerant es pot utilitzar per a la producció de nous líquids 
refrigerants després d'un tractament de destil·lació. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Zona de descontaminació d’un CAT. Font:  RECICLAUTO 

En aquesta fase també es retiren altres residus no perillosos com pneumàtics, 
els vidres i els catalitzadors, entre d’altres: 

• Els pneumàtics usats no reutilitzables es trituren per poder extreure de 
forma separada els seus components principals (cautxú, tèxtils i metalls) i 
procedir a reciclar o reutilitzar; ja que la Directiva 1999/31 / EC prohibeix 
dipositar pneumàtics en abocadors des de l'any 2003. 

• Els vidres no reutilitzables es trituren per obtenir vidre triturat, que 
s'utilitza per a la fabricació de nous productes de vidre i ceràmica. 

• Els catalitzadors. La seva carcassa s'envia a fosa i s'extreuen els metalls 
preciosos que conté per a la seva recuperació. 

En finalitzar l'etapa de descontaminació, el que resta del vehicle és considerat 
com a residu no perillós CER 160106, és a dir, un vehicle al final de la seva vida 
útil que ja no conté líquids ni altres components perillosos. Aquest nou residu pot 
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ser remès per al seu tractament extern a un gestor autoritzat o en una planta 
fragmentadora -on el VFU es tritura per reciclar o valoritzar els materials que el 
componen- o bé passar a una etapa posterior al propi CAT a la qual es 
desmunten alguns components abans de remetre-ho a aquestes dues 
possibilitats.  

A continuació es passa a la fase de desballestament dels components on 
s’afavoreix la valorització del major nombre possible de components del VFU. 

3.4. Desballestament 

Després de la descontaminació, el VFU s'avalua i es procedeix al desmuntatge 
d'aquelles peces i components susceptibles de ser reutilitzats. Aquests 
s'emmagatzemen a l'espera de la seva comercialització. 

Cal destacar que en aquesta fase el residu no perillós CER 160106 en què s'ha 
convertit el VFU després de la descontaminació pateix algunes transformacions 
addicionals. Bàsicament, la quantitat inicial de residu no perillós es redueix 
mitjançant el desmuntatge i extracció de components que tinguin un major valor 
de mercat que el residu original, és a dir, es desmunten i extreuen aquells 
components que poden ser comercialitzats com a recanvis en el mercat de 
segona mà i aquells que, tractats com a residus específics, tinguin un major valor 
comercial que si són considerats conjuntament amb el residu CER 160106. 

A continuació es mostren els residus no perillosos i amb valor comercial, que cal 
extreure i emmagatzemar de manera separada i que, posteriorment, es 
gestionen de manera diferent, ja sigui com a residu no perillós (Taula 3.2) o com 
a material reutilitzable(Taula 3.3). 

Taula 3.2: Classificació dels residus no perillosos  procedents del desballestament d’un VFU. 
Font: Catàleg de Residus de Catalunya. 

RESIDUS NO PERILLOSOS EXTRETS CODI CER 
Pneumàtics 160103 

Ferralla fèrrica 160117 

Ferralla no fèrrica 160118 

Vidre 160120 

Plàstic 160119 

Sabates de fre sense amiant 160112 

Filtre premsat 160117 

 

 

SÒLIDS 

Catalitzador 160801 
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Taula 3.3: Materials reutilitzables en el procés de  desballestament. Font: Catàleg de 
Residus de Catalunya.  

MATERIALS REUTILITZABLES  

Aletes Alçavidres elèctrics 

Alternadors Electroventiladors 

Amortidors Òptiques 

Bateries Tubs d’escapament 

Bobines Cinturons 

Bombes injectores Comandaments de llums 
intermitents 

Bombes de pressió hidràulica Llandes 

Braços de suspensió Miralls 

Canvis Motors 

Capós Motors de neteja 

Carburadors Pilots intermitents 

Compressors d’aire condicionat  Pneumàtics  

Delcos Para-xocs 

Demarrers Reixes 

(*) No s’indiquen els codis CER per ser material reu tilitzables. 

Les plantes han de disposar de l’organització adient per distribuir les peces que 
s’extreuen en aquesta etapa i que poden volaritzar-se a posteriori. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 i 3.7: Peces extretes en el procés de des ballestament que es poden reutilitzar. 
Font: AEDRA. 

3.5. Compactació 

S’entén per compactació aquell procés en el qual la ferralla obtinguda després 
de la descontaminació i el desballestament del VFU, com es mostra a la Figura 
3.8 es premsa per obtenir el que s’anomena “paquet de ferralla” , amb la finalitat 
de reduir el volum dels vehicles per optimitzar el transport dels mateixos fins a 
les instal·lacions d’un gestor autoritat o en una planta de fragmentació per tal de 
recuperar-los. 
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Figura 3.8: Paquets de ferralla d’un VFU després de la fase de compactació.                     
Font: SIGRAUTO 

3.6. Gestió de residus 

En aquesta fase es produeix l’envasat, l’etiquetat i l’emmagatzematge dels 
residus de les etapes anteriors, per a la seva posterior venda al mercat. 

Aquest procediment ha de complir les característiques establertes al Reial Decret 
1383/2002, de 20 de desembre, sobre la gestió de vehicles al final de la seva 
vida útil. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Exemple d’etiquetat i emmagatzematge de portes de VFU.                                
Font: RECICLAUTO  

3.7. Conclusió.  

Si bé el procés que ha de seguir un VFU al ser tractat en un CAT està estipulat, 
actualment es tracta d’una activitat que acumula fortes disconformitats de 
caràcter rellevant en les inspeccions ambientals dutes a terme per l’administració 
pública [3]. 

Les disconformitat de major gravetat ambiental, i per tant les que obtenen 
sancions de major quantia econòmica , que s’imposen als titulars dels CAT, són 
segons la bibliografia consultada degudes als vessaments de líquids i sòlids 
contaminats durant els tractament dels VFU. 

En els propers capítols, s’entra en el detall de les accions causants d’impacte de 
cadascuna de les cinc fases del procés de tractament descrit anteriorment, on 
s’inclouen les anomalies més rellevants que s’han identificat en base a la 
documentació consultada per tal de poder, posteriorment, avaluar-ne l’impacte 
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ambiental que generen i trobar així solucions adequades que afavoreixin la seva 
reducció i/o eliminació:  
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4. Descripció del medi receptor 

D’acord amb la metodologia d’estudi d’impacte ambiental que s’està seguint [7], 
després de descriure el procés de tractament realitzat en l’apartat anterior, és 
necessari conèixer les característiques de l’àmbit geogràfic i el medi on 
s’emplacen les plantes de tractament de VFU per avaluar posteriorment, en quin 
grau el medi pot quedar subjecte a impacte ambiental. 

Com s’ha indicat en l’abast del projecte, l’estudi d’impacte ambiental es realitza 
sobre les plantes situades a la província de Barcelona, i per tant, d’acord amb la 
normativa urbanística Estatal i de la comunitat autònoma de Catalunya, aquestes 
empreses s’emplacen en terrenys qualificats de sòl industrial. 

Abans que una empresa no s’instal·li en un territori, cal que el planejament 
urbanístic especifiqui els usos del sòl i l’Ajuntament corresponent emeti el 
certificat de compatibilitat urbanística de l’activitat. 

D’acord amb la bibliografia consultada, les plantes de descontaminació i 
desballestament de VFU s’ubiquen en terrenys qualificats d’ús industrial 
(polígons industrials). Aquest entorn està constituït per elements i processos 
interrelacionats pertanyents als següents sistemes: medi físic, biòtic, social, 
econòmic i cultural. A cada un d'aquests sistemes pertanyen una sèrie de 
components ambientals susceptibles de rebre impactes, entesos com els 
elements, qualitats i processos de l'entorn que poden ser afectats per l’activitat 
de tractament de VFU. A continuació es detallen els diferents medis els quals, 
poden rebre modificacions positives o negatives sobre qualitat ambiental segons 
les diferents accions del procés de l’activitat descrit en l’apartat 3. descripció de 
l’activitat: 

- Físic inert: atmosfèric, acústic, hidrològic i edafològic. 

- Biòtic: florístic i faunístic. 

- Socio-econòmic: paisatgístic, demogràfic, energètic i logístic. 
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5. Identificació d’accions del procés sobre el medi  receptor.  

Un cop conegut el procés que segueixen les plantes tractament de VFU i l’entorn 
que les envolta, es procedeix a identificar la relació entre les accions de l’activitat 
sobre l’entorn. 

En aquesta aproximació s'analitzen les accions - segons cada fase del procés 
descrit en l’apartat 3. Descripció de l’activitat - que l’activitat produeix sobre el 
medi i els factors del medi que poden veure’s afectats. Amb això obtenim una 
visió dels efectes que poden resultar més simptomàtics, causa de la seva 
importància enfront la variació de la qualitat ambiental. 

Un cop fet aquest anàlisi s’elabora l’anomenada Matriu d’identificació 
d’Impacte  la qual relaciona ambdós paràmetres i serveix per continuar en la 
metodologia d’avaluació d’impacte ambiental. 

Cal incidir que la informació que s’exposa a continuació s’ha extret de l’anàlisi de 
la documentació consultada [3] on es descriuen les majors disconformitats i 
sancions imposades a aquestes empreses en matèria d’inspeccions ambientals 
dutes a terme per la Generalitat de Catalunya. En aquesta documentació 
s’avaluen les causes que generen un incompliment de caràcter greu sobre 
l’autorització ambiental integrada que disposen per poder iniciar i explotar 
l’activitat que han sol·licitat i per tant sobre el medi ambient.  

Les autoritzacions ambientals són els documents administratius que d’acord amb 
la Llei 20/2009 dota a les empreses per iniciar i explotar una activitat. En aquests 
documents s’inclouen les mesures necessàries per a la protecció del medi 
ambient i les persones. Tanmateix, la normativa vigent estableix els criteris de 
sancions per l’incompliment d’aquestes condicions. 

Fase 1: Recepció i emmagatzematge temporal de VFU: 

- Acció: Efluents gasosos i acústics ↔ Medi afectat: atmosfera i fauna. 

• Emissió de soroll i gasos contaminats a l’atmosfera produït pels 
vehicles interns i la maquinària en funcionament. En certa 
manera, aquests contaminats atmosfèrics (per ex. partícules 
sòlides en suspensió) també afectaran la fauna i els treballadors. 

- Acció: Efluents líquids ↔ Medi afectat: edafologia, hidrologia, flora, fauna, 
paisatge i logística. 

• Vessament de fluids contaminants que penetren en el terreny 
(campa) on es reben els vehicles fins ser tractats. 

• Contaminació dels sòls i de les aigües superficials (a través de les 
reixes i  col·lectors d’aigües pluvials que connecten a rieres) per la 
pluja que cau sobre els VFU. 

• Els efluents líquids poden malmetre indirectament l’hàbitat natural 
de l’entorn i afectar en l’organització interna de l’activitat. 
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- Acció: Efluents de residus sòlids ↔ Medi afectat: edafologia, hidrologia, 
flora, fauna, paisatge i logística. 

• Residus sòlids  de  petites dimensions que contenen els vehicles i 
que poden afectar la zona destinada a la fase 1 mentre resten a 
l’espera de ser tractats. Aquest residus es consideren efluents 
perquè poden caure i barrejar-se amb el terreny i aigües fent difícil 
la seva eliminació i expansió en altres medis, així com alterar el 
correcte funcionament. 

Fase 2: Descontaminació. 

- Acció: Efluents gasosos ↔ Medi afectat: atmosfera, paisatge i  logística. 

• Inadequat condicionament de les zones de treballs produint un risc 
elevat d’incendis així com un risc per a la seguretat i salut dels 
treballadors. 

- Acció: Efluents líquids ↔ Medi afectat: edafologia, hidrologia, flora, fauna, 
paisatge i logística. 

• Mètodes d’extracció inapropiats que produeixen vessaments de 
fluids contaminants tant en l’aigua com al sòl (filtracions). 

• Mala praxis en la neteja de les peces que contenen fluids 
contaminats que deriva en un risc elevat de contaminació dels 
sòls i risc d’incendis que afectaria la resta de medis. 

- Acció: Efluents de residus sòlids ↔ Medi afectat: edafologia i hidrologia. 

• Mala praxis en la neteja de les peces que contenen materials 
sòlids perillosos que deriva en un risc elevat de contaminació de 
les aigües i la resta de medis. 

Fase 3: Desballestament. 

- Acció: Efluents líquids i sòlids ↔ Medi afectat: logística. 

• Metodologia inadequada i equips deficients en el procés de 
desballestament que originen una deficient logística (peces 
extraviades que acaben en zones que no corresponen). 

Fase 4: Compactació: 

- Acció: Efluent acústic ↔ Medi afectat: acústica. 

• Deficient manteniment de la maquinaria que genera un impacte 
acústic considerable durant el procés de compactació de la 
ferralla. 

• Manca d’aïllament acústic de les plantes i maquinària. 
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- Acció: Efluent líquids i sòlids ↔ Medi afectat: edafologia i hidrologia. 

• Durant aquest procés es recullen líquids contaminants que han 
quedat durant la fase de descontaminació. Si no es tracten 
adequadament poden afectar el medi edafològic, hidrològic i 
dificultar la logística d’enviament dels paquets de ferralla a gestors 
externs.  

Fase 5: Gestió de residus. 

- Acció: Efluents líquids i sòlids ↔ Medi afectat: edafologia, hidrologia, 
paisatge, energia i logística. 

• Etiquetatge insuficient o inexistent que genera confusió i 
vessaments i/o tractaments erronis de certs productes o materials 
contaminants. 

• Inadequats dipòsits d’emmagatzematge per als fluids i residus 
sòlids  que ocasiona accidents a nivell de logística i seguretat i 
salut dels treballadors, així com deficiència energètics per no 
aprofitar els residus adequadament. 

A continuació, a mode de resum es mostra la Matriu d’Identificació d’Impacte on 
s’indiquen els medis afectats de cada fase del procés: 

 

Taula 5.1: Matriu d’identificació d’Impactes (relac ió d’accions-medi afectat).  

 

MATRIU D’IDENTIFICACIÓ D’IMPACTE 
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Gestió de residus   x x   x  x x 



Estudi d’impacte ambiental de les plantes de descontaminació i  

desballestament de vehicles fora d’ús a la província de Barcelona. 

 

36 

 



Estudi d’impacte ambiental de les plantes de descontaminació i  

desballestament de vehicles fora d’ús a la província de Barcelona. 

 

37 

 

6. Avaluació d’impacte ambiental 

6.1. Objectius 

Després de l’anàlisi realitzat en les etapes anteriors, s’entra en el que pròpiament 
es considera l’avaluació ambiental que té com objectiu final determinar si 
l’activitat de tractament de VFU que duen a terme aquestes plantes a la província 
de Barcelona és mediambientalment acceptable i assumible per la societat. 

6.2. Metodologia 

La metodologia de funcionament i la terminologia utilitzada tracta de mesurar i 
quantificar l'impacte produït per a cada medi identificat. Aquesta metodologia es 
basa en la forma de procedir de la documentació consultada [7] i s’ajusta al que 
estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental i el Reial 
Decret 1131/1988, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament per a 
l’execució del Reial Decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació 
d’impacte ambiental. S’inclouen, per tant, els passos considerats en el citat 
Reglament i Guia que, per ordre, es descriuen a continuació: 

1. Previ a l’avaluació que ara ens ocupa s’ha construït la Matriu 
d’Identificació dels Impactes, en la qual s’han identificat els impactes 
ambientals previsibles derivats de les accions del procés industrial i les 
característiques específiques dels aspectes ambientals afectats en cada 
cas concret. 

2. A continuació es procedeix a valorar l'efecte i la magnitud de l'impacte 
quantitativament. Es crea una fitxa identificativa per a cada impacte 
identificat anteriorment i es valora numèricament. Els resultats obtinguts 
s’utilitzen per elaborar la Matriu d’Importància. 

3. Un cop obtinguda dita matriu, es construeix la Matriu de Valoració on 
s’avaluen qualitativament els impactes ambientals d’acord amb la 
classificació que marca la normativa i la bibliografia de referència 
utilitzada. La classificació, en funció del valor numèric obtingui a la Matriu 
anterior, distingeix els impactes entre: compatibles, moderats, severs i 
crítics,  i aquesta a la vegada, va associada al valor numèric obtingut a la 
Matriu d’Importància. 

6.3. Valoració qualitativa. 

En el següent apartat es procedeix en primer lloc, a definir els principals 
paràmetres de classificació dels impactes, a continuació es genera una fitxa 
identificativa per a cada medi afectat i posteriorment un cop identificades les 
accions i els factors del medi susceptibles de ser impactats, és a adir, aquells 
que poden veure alterat, negativa o positivament la seva qualitat ambiental, es 
procedeix a avaluar la importància i la magnitud de l’impacte. 

Per realitzar aquest procediment serà necessari caracteritzar l’impacte i donar-li 
un valor per elaborar l’anomenada Matriu d’Importància, la qual ens permetrà 
valorar qualitativament l’efecte de cada acció impactant sobre cada factor 
ambiental impactat i en base aquesta, finalment es construeix la Matriu de 
Valoració que indica la magnitud de l’impacte sobre cada medi afectat. 
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6.3.1. Terminologia de caracterització.  

A continuació es mostra la terminologia de caracterització on es distingeixen les 
classificacions dels diferents tipus d'impactes existents en aquest tipus de 
plantes de tractament de VFU. 

1. Per la variació de la qualitat ambiental (QA): 

- Positiu: provoca un efecte que pot ser admès per la comunitat 
tècnica, científica i els habitants. 

- Negatiu: els seus efectes provoquen la pèrdua d'un valor natural, 
estètic, cultural, paisatgístic, contaminació, erosió, degradació, 
etc. 

2. Per la intensitat o grau de destrucció (I): 

- Mínim o Baix: el seu efecte expressa una modificació mínima del 
factor considerat. 

- Mitjà-Alt: el seu efecte provoca alteracions en alguns dels factors 
del medi ambient. 

- Molt Alt: el seu efecte provoca una modificació del medi ambient i 
dels recursos naturals que produeixen repercussions apreciables. 
Expressa una destrucció gairebé total del factor ambiental en joc. 

3. Per l'extensió (EX): 

- Puntual: quan l'acció impactant produeix un efecte molt localitzat. 

- Parcial: l'efecte suposa incidència apreciable en el medi. 

- Total: l'efecte es detecta de manera generalitzada en l'entorn 
considerat. 

4. Pel moment (MO) en què es manifesta: 

- Latent (curt, mitjà i llarg termini): com a conseqüència d'una 
aportació progressiva, per acumulació o sinergia. Implica que el 
límit és sobrepassat (per exemple, la contaminació del sòl com a 
conseqüència de l'acumulació dels residus líquids perillosos del 
vehicles). 

- Immediat: on el termini de temps entre l'inici de l'acció i el de 
manifestació d'impacte és nul. S'assimila a l'impacte de curt 
termini. 

5. Per la seva persistència (PE) en el temps: 

- Permanent: l'efecte suposa alguna alteració indefinida en el 
temps, i la manifestació de l'efecte és superior a deu anys. 
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- Temporal: l'efecte suposa alteració no permanent en el temps. 

Si l'efecte és inferior a un any l'impacte és fugaç. 

Si dura entre un i tres anys és impacte temporal. 

Si està entre quatre i deu anys, impacte persistent. 

- Fugaç: no admet valoració. 

6. Per la seva reversibilitat (RV) per mitjans naturals: 

- Reversible: l'alteració pot ser assimilada per l'entorn a curt, mitjà o 
llarg termini, a causa dels mecanismes d'autodepuració del medi. 

- Mitigable: l'efecte pot pal·liar o mitigar mitjançant mesures 
correctores. 

- Irreversible: l'efecte suposa la impossibilitat de retornar per 
mitjans naturals a la situació anterior. 

7. Per la seva capacitat de recuperació (RE) per mitjans naturals: 

- Recuperable: (immediat o a mitjà termini) l'efecte pot eliminar-se 
per mesures correctores assumint una alteració que pot ser 
reemplaçable (per ex. eliminar la vegetació d'una zona, la fauna 
desapareix; al reforestar la zona la fauna tornarà). 

- Mitigable: l'efecte pot pal·liar o mitigar mitjançant mesures 
correctores. 

- Irrecuperable: l'alteració o pèrdua del mitjà és impossible de 
reparar. 

8. Per la Acumulació (interrelació d'accions i / o efectes) (AC): 

- Simple: l'efecte es manifesta sobre un sol component ambiental. 

- Acumulatiu: l'efecte al prolongar-se en el temps incrementa 
progressivament la seva gravetat si no té mecanismes 
d'eliminació temporal similar a l'increment causant de l'impacte. 

9. Per la relació causa-efecte (EF): 

- Directe: l'efecte té incidència immediata en algun factor ambiental. 

- Indirecte o Secundari: l'efecte suposa una incidència immediata 
en relació amb un factor ambiental o amb un altre. 

10. Per la seva periodicitat (PR): 
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- Continu: l'efecte es manifesta a través d'alteracions regulars en la 
seva permanència. 

- Discontinu: l'efecte es manifesta a través d'alteracions irregulars 
en la seva permanència. 

- Periòdic: l'efecte es manifesta per acció intermitent i contínua. 

A la Taula 6.1 de classificació i valoració d'impactes es pot observar de manera 
resumida els tipus d'impactes descrits anteriorment i la valoració corresponent 
assignada segons la magnitud de l'alteració que poden provocar. 

Taula 6.1: Valoració i classificació d’impactes. 

CODI DESCRIPCIÓ VALOR IMPACTE 
QUALITAT AMBIENTAL  

(QA) Es refereix a l’efecte beneficiós (+) de les diferents 
accions que actuaran sobre els diferents factors 
considerats. 

(+) 

(-) 

Positiu 

Negatiu 

INTENSITAT 
(I) Representa el grau d'incidència de l’acció sobre el 

factor, en l'àmbit específic en què actua. 
(1) 
 (4) 

 (12) 

Mínim o Baix 
Mig - Alt 
Molt alt 
 EXTENSIÓ 

(EX) Es refereix a l'àrea d’influència teòrica de l’impacte en 
relació amb l'entorn del projecte (% d'àrea, respecte a 
l'entorn, en el qual es manifesta l’efecte. 

(1) 
(4) 
(8) 

 

Puntual 
Parcial 
Total 

MOMENT 
(MO) Es refereix al temps que transcorre entre l'aparició de 

la acció i el començament l'efecte sobre el factor del 
medi. 

(2) 
(4) 

 
 

Latent 
Immediat 

 PERSISTENCIA 
(PE) Es refereix al temps que suposadament, romandria el 

efecte des de la seva aparició i, a partir del qual el 
factor afectat reprendria a les condicions inicials 
prèvies a la acció per introducció de mesures 
correctores. 

(1) 
(2) 
(4) 

 

Fugaç 
Temporal 
Permanent 

REVERSIBILITAT  I  
(RV) 

 

Possibilitat de reprendre a les condicions inicials 
prèvies a l'acció, per mitjans naturals, un cop deixa de 
actuar sobre el mitjà. 

(1) 
(2) 
(4) 

 

Reversible 
Mitigable 
Irreversible 
 

RECUPERACIÓ 
(RE) Possibilitat de reprendre a les condicions inicials 

prèvies a l'acció, per mitjans naturals, un cop deixa de 
actuar sobre el mitjà. 

(1) 
(2) 
(4) 

 

Recuperable 
Mitigable 
Irrecuperable 
 

ACUMULACIÓ  
(AC) Aquest criteri o atribut d'idea d’increment progressiu de 

la manifestació del efecte, es refereix quan persisteix 
de forma  continuada o reiterada l'acció que el genera. 

(1) 
 

(4) 
 

Simple 
 
Acumulatiu 

EFECTE 
(EF) Aquest criteri es refereix a la relació causa efecte, la 

forma de manifestació, del efecte sobre el factor, com 
a conseqüència d'una acció. 

(1) 
 

(4) 
 

Indirecte 
 
Directe 
 

PERIODICITAT 
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(PR) Regularitat de manifestació del efecte (1) 
(2) 
(3) 

 

Discontinu 
Periòdica 
Contínua 

 

6.3.2. Fitxes identificatives 

A continuació es presenten una sèrie de fitxes identificatives de valoració de 
l’impacte. En elles s’identifica el factor ambiental afectat, el perjudici que  
ocasiona, una breu  descripció  de l’afectació, les accions causants de l’impacte 
durant l’activitat, la fase on es produeixen i la caracterització.  

En cadascuna de les fitxes, es distingeixen els efectes positius dels negatius 
(signe); els d’afectació mínima fins a molt alta (intensitat); els que afecten una 
zona puntual fins els totals (extensió); els que s’ocasionen a llarg plaç fins els 
immediats (moment); els temporals dels permanents (persistència); els 
reversibles dels irreversibles (reversibilitat); els directes dels indirectes (efecte); 
els simples dels acumulatius; els recuperables dels irrecuperables 
(recuperabilitat); dels d'aparició discontinua als continus (periodicitat). 
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6.3.2.1. Medi físic inert. Atmosfera. 

El medi atmosfèric queda afectat durant el procés de recepció i 
emmagatzematge temporal i descontaminació. Les accions relacionades 
directament amb aquest impacte deriven de l’emissió de partícules sòlides i 
gasos dels vehicles, així com de possibles calderes de calefacció en mal estat de 
funcionament (zona d’oficines). Tot i l’impacte negatiu que hi ha sobre el medi, a 
priori és considera que que no és excessiu. A la Taula 6.2  es mostra un resum 
de la caracterització dels efectes i la valoració quantitativa final. 

 

Taula 6.2: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambie ntal sobre el medi atmosfèric. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  ATMOSFERA 

IMPACTE Reducció de la qualitat de l’aire (partícules sòlides en 

suspensió i gasos). 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

Es generarà un augment de pols en suspensió a l’atmosfera i de gasos provinents del vehicles en 

funcionament. 

ACCIONS CAUSANTS        

D’IMPACTE 

- Recepció de VFU: maquinària interna i vehicles de 
transport extern.  

- Trànsit de clients i treballadors.  

- Mal funcionament  de les calderes de calefacció. 

CARACTERITZACIÓ  

Qualitat Negatiu - Reversibilitat 

 

Mitigable 

 

+2 

 Intensitat Baixa +1 Recuperabilitat Mitigable +2 

Extensió Parcial +2 Acumulació Simple +1 

Moment Immediat +4 Efecte Directe +4 

Persistència Fugaç +1 Periodicitat Periòdica +2 

 

FASE DEL PROCÉS  

- Recepció i emmagatzematge temporal. 

- Descontaminació 
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6.3.2.2. Medi físic inert. Acústic. 

El medi acústic queda afectat durant el procés de recepció i emmagatzematge 
temporal i compactació de VFU. Les accions relacionades directament amb 
aquest impacte deriven del soroll que es produeix durant les tasques pròpies 
d’aquestes fases. Cal incidir que en l’etapa de compactació amb maquinària 
pesant  per reduir el volum de ferralla dels VFU és on es produeix major impacte. 
Tot i l’impacte negatiu que hi ha sobre el medi, és considera que no és excessiu. 
A la Taula 6.3 es mostra el resum de la caracterització dels efectes i la valoració 
quantitativa final. 

 

Taula 6.3: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambie ntal sobre el medi acústic.  

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  ACÚSTICA 

IMPACTE Elevació dels nivells de soroll. 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

Es tracta de la generació de soroll per activitats pròpies de l'activitat, principalment moviment de 

vehicles (entrada de VFU en camions, carretons a campa, furgonetes per expedicions, clients i 

treballadors ...) i eines pneumàtiques (extracció de rodes, desmuntatage de peces ...). El soroll 

és susceptible de tenir influència sobre la fauna.  

ACCIONS CAUSANTS    

D’IMPACTE 

- Recepció de VFU 

- Trànsit de clients i treballadors. 

- Expedició en furgonetes. 

- Soroll produït durant la compactació de ferralla. 

CARACTERITZACIÓ:  

Signe Negatiu - Reversibilitat Curt plaç +1 

Intensitat Mitja +1 Recuperabilitat Immediata +1 

Extensió Parcial +2 Acumulació Simple +1 

Moment Immediat +4 Efecte Directe +4 

Persistència Fugaç +1 Periodicitat Periòdica +2 

FASE DEL PROCÉS  
- Recepció i emmagatzematge temporal. 

- Compactació. 
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6.3.2.3. Medi físic inert. Edafologia. 

El medi edafològic pot quedar afectat per la mala gestió del tractament dels VFU 
durant gairebé totes les fases del procés per accions com les pèrdues de 
contaminants líquids dels VFU recepcionats, els vessaments en l’extracció de 
bateries i fluids i l’incorrecte emmagatzematge de residus perillosos i no 
perillosos, la generació d’efluents líquids i sòlids contaminants en punts 
d’abocament inadequats, l’emissió de partícules i/o petites peces que salten 
durant la compactació i es barregen amb el terreny, etc. A la Taula 6.4  es 
mostra el resum de la caracterització dels efectes i la valoració quantitativa final. 

Taula 6.4: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambie ntal sobre el medi edafològic. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  EDAFOLOGIA 

IMPACTE Contaminació de sòls. 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

Durant el règim d'explotació de l'activitat poden ocórrer vessaments accidentals de diferent 

entitat produïts per la manipulació i emmagatzematge de diversos fluids altament contaminants 

provinents dels vehicles fora d'ús. Aquests vessaments poden afectar la qualitat del sòl. 

ACCIONS CAUSANTS         

D’IMPACTE 

- Pèrdua  de contaminants dels VFU recepcionats. 

- Vessaments en l’extracció de bateries i fluids. 

-Incorrecte emmagatzematge de residus perillosos i 
no perillosos. 

- Generació d'efluents per les restes de líquids que 
encara contenen els VFU en la fase de 
compactació. 

CARACTERITZACIÓ  

Signe Negatiu - Reversibilitat Irrecuperable +4 

Intensitat Alta +4 Recuperabilitat Llarg plaç +4 

Extensió Extens +4 Acumulació Acumulatiu +4 

Moment Immediat +4 Efecte Directe +4 

Persistència Temporal +4 Periodicitat Continua +3 

 

FASE DEL PROCÉS  

- Recepció i emmagatzematge temporal. 

- Descontaminació. 

- Compactació. 

- Gestió de residus. 
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6.3.2.4. Medi físic inert. Hidrologia. 

El medi hidrològic pot quedar afectat durant el procés de recepció i 
emmagatzematge temporal, descontaminació, compactació i gestió de residus. 
Les accions causants com la pèrdua  de contaminats dels VFU recepcionats,  els 
vessaments en l’extracció de bateries i fluids, les restes de líquids quan es 
compacten els VFU, l’incorrecte emmagatzematge de residus perillosos i la 
generació d’efluents contaminants produeixen un impacte negatiu i sever sobre 
el medi. A la Taula 6.5 es mostra un resum de la caracterització dels efectes i la 
valoració quantitativa final. 

Taula 6.5: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambie ntal sobre el medi hidrològic. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  HIDROLOGIA SUPERFICIAL  

IMPACTE Contaminació de les aigües superficials. 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

Durant el règim d'explotació de l'activitat poden ocórrer vessaments de diferent entitat produïts per 

la manipulació i emmagatzematge de diversos fluids altament contaminants provinents dels VFU. 

Si arribessin a les aigües superficials, serien susceptibles d'afectar la qualitat de l'aigua. 

ACCIONS CAUSANTS      

D’IMPACTE 

- Pèrdua  de contaminats dels VFU recepcionats. 

- Vessaments en l’extracció de bateries i fluids. 

-Incorrecte emmagatzematge de residus perillosos i no 
perillosos. 

- Generació d'efluents líquids quan es compacten els 
VFU.  

CARACTERITZACIÓ:  

Signe Negatiu - Reversibilitat Irrecuperable +4 

Intensitat Alta +4 Recuperabilitat A mig plaç +4 

Extensió Extens +4 Acumulació Acumulatiu +4 

Moment Immediat +4 Efecte Directe +4 

Persistència Temporal +4 Periodicitat Irregular +3 

 

FASE DEL PROCÉS  

- Recepció i emmagatzematge temporal. 

- Descontaminació. 

- Compactació. 

- Gestió de residus. 
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6.3.2.5. Medi biòtic. Flora. 

La flora de la zona on s’implanta una planta de VFU es veu afectada durant el 
règim d’explotació en la fase de recepció i emmagatzematge temporal i 
descontaminació. Tot i que en aquestes dues fases es produeix una impacte 
directe, es pot afirmar que la flora es veuran afectada indirectament si existeix 
una impacte sobre la resta de medis. A la Taula 6.6 es mostra el resum de la 
caracterització dels efectes i la valoració quantitativa final. 

Taula 6.6: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambie ntal sobre la flora. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  FLORA 

IMPACTE Danys a la flora autòctona derivats de possibles 

incendis  i emissió  d’efluents, entre altres. 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

Desbrossat de la vegetació existent i moviment de terres. 

ACCIONS CAUSANTS   

D’IMPACTE 

-Fase d’obra on s’afecta el terreny on s’implanta 
l’activitat. 

- Presència d’instal·lacions. 

-Incorrecte emmagatzematge temporal i 
descontaminació  de residus. 

CARACTERITZACIÓ, INCIDÈNCIA:  

Signe Negatiu - Reversibilitat Mig plaç +2 

Intensitat Baixa +2 Recuperabilitat A mig plaç +2 

Extensió Parcial +2 Acumulació Acumulatiu +1 

Moment Mig plaç +4 Efecte Directe +4 

Persistència Fugaç +1 Periodicitat Irregular +1 

FASE DEL PROCÉS  
- Recepció i emmagatzematge temporal. 

- Descontaminació. 
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6.3.2.6. Medi biòtic. Fauna. 

La fauna de la zona on s’implanta una planta de VFU es veu afectada durant el 
règim d’explotació en la fase de recepció i emmagatzematge temporal i 
descontaminació. Tot i que en aquestes dues fases es produeix una impacte 
directe, es pot afirmar que la fauna es veurà afectada indirectament si existeix 
una impacte sobre la resta de medis. A la Taula 6.7 es mostra el resum de la 
caracterització dels efectes i la valoració quantitativa final. 

Taula 6.7: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambie ntal sobre la fauna. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  FAUNA 

IMPACTE Danys a la fauna autòctona derivats de possibles 

incendis  i emissió  d’efluents, entre altres. 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

Desbrossat de la vegetació existent i moviment de terres i noves instal·lacions que afecten els 

hàbits de la fauna existent. 

ACCIONS CAUSANTS   

D’IMPACTE 

-Fase d’obra on s’afecta el terreny on s’implanta 
l’activitat. 

- Presència d’instal·lacions. 

-Incorrecte emmagatzematge temporal i 
descontaminació  de residus. 

CARACTERITZACIÓ, INCIDÈNCIA:  

Signe Negatiu - Reversibilitat Mig plaç +2 

Intensitat Baixa +2 Recuperabilitat A mig plaç +2 

Extensió Parcial +2 Acumulació Acumulatiu +1 

Moment Mig plaç +4 Efecte Directe +4 

Persistència Fugaç +1 Periodicitat Irregular +1 

FASE DEL PROCÉS  
- Recepció i emmagatzematge temporal. 

- Descontaminació. 
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6.3.2.7. Medi socioeconòmic. Paisatge. 

El risc d’incendi és un factor a tenir en compte i previndre’l, sobretot en la fase de 
disseny de les instal·lacions per evitar-ho. Un incorrecte emmagatzematge de 
residus perillosos o un manteniment deficient de les instal·lacions existents pot 
causar efectes devastadors sobre el paisatge. A la Taula 6.8 es mostra un resum 
de la caracterització dels efectes i la valoració quantitativa final. 

Taula 6.8: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambie ntal sobre el risc d’incendis i paisatge. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  PAISATGE  i RISC D’INCENDIS  

IMPACTE -Impacte visual de l’entorn paisatgístic (noves 

edificacions i possibles incendis). 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

Les noves edificacions de les plantes de tractament i l’emmagatzematge dels VFU molt 

sovint apilonats a la zona exterior de les instal·lacions provoca un impacte visual. A més cal 

considerar el risc d’incendi ja que es tracten de residus que contenen substàncies 

perilloses. 

ACCIONS CAUSANTS   

D’IMPACTE 

- Incorrecte emmagatzematge de residus perillosos 
i no perillosos. 
 
-Possibilitat d’incendis dins l’activitat per 
descontaminar sense mesures adients. 

CARACTERITZACIÓ:  

Signe Negatiu - Reversibilitat Mig plaç +1 

Intensitat Baixa +1 Recuperabilitat A mig plaç +1 

Extensió Parcial +2 Acumulació Acumulatiu +1 

Moment Mig plaç +4 Efecte Directe +4 

Persistència Fugaç +1 Periodicitat Irregular +2 

FASE DEL PROCÉS  

  - Recepció i emmagatzematge temporal. 

- Descontaminació. 

- Gestió de residus. 
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6.3.2.8. Medi socioeconòmic. Demografia. 

Els factors demogràfics estan valorats positivament pel fet d’incentivar l’activitat 
econòmica i reduir l’atur. A la Taula 6.9 es mostra un resum de la caracterització 
dels efectes i la valoració quantitativa final. 

 

Taula 6.9: Quadre resum d’avaluació sobre el medi  i demogràfic. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  DEMOGRAFIA 

IMPACTE - Augment de la demanda de mà d’obra. 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

És necessari contractar personal per a les activitats pròpies de les 5 fases, de la logística, 

manteniment de les instal·lacions i venda. A més, es generaran llocs de treball indirectes 

relacionats amb l'activitat. Tot això crearà un impacte positiu. 

ACCIONS CAUSANTS    

D’IMPACTE 

- Demanda de mà d’obra per al funcionament de les 

plantes de desballestament. 

CARACTERITZACIÓ  

Signe Negatiu + Reversibilitat Mig plaç +2 

Intensitat Baixa +4 Recuperabilitat A mig plaç +2 

Extensió Parcial +2 Acumulació Acumulatiu +1 

Moment Mig plaç +4 Efecte Directe +4 

Persistència Fugaç +4 Periodicitat Irregular +4 

 

FASE DEL PROCÉS  

 

- Per a tot el procés de funcionament de les instal·lacions. 
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6.3.2.9. Medi socioeconòmic. Energia. 

Instal·lar un planta de tractament de VFU requereix un consum energètic elevat 
que afectarà a tot el conjunt de l’activitat i especialment a la fase de compactació 
i gestió de residus. A la Taula 6.10 es mostra un resum de la caracterització dels 
efectes i la valoració quantitativa final. 

 

Taula 6.10: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambi ental sobre el medi energètic.  

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  ENERGIA 

IMPACTE - Consum energètic de combustibles fòssils.  

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

L’ús de  combustibles per al funcionament de les instal·lacions provoca un impacte ambiental pel 

que origina produir l’energia en origen. 

ACCIONS CAUSANTS    

D’IMPACTE 

 
- Ús d’energia elèctrica, fòssil i gas. 

CARACTERITZACIÓ:  

Signe Negatiu - Reversibilitat Mig plaç +1 

Intensitat Baixa +1 Recuperabilitat A mig plaç +1 

Extensió Parcial +2 Acumulació Acumulatiu +1 

Moment Mig plaç +4 Efecte Directe +4 

Persistència Fugaç +1 Periodicitat Irregular +2 

FASE DEL PROCÉS   
- Gestió de residus. 
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6.3.2.10. Medi socioeconòmic. Logística 

L’organització industrial de cada planta és determinant per fer del tractament de 
VFU un procés eficient i respectuós amb el medi ambient. A la Taula 6.11 es 
mostra un resum de la caracterització dels efectes i la valoració quantitativa final. 

 

Taula 6.11: Quadre resum d’avaluació d’impacte ambi ental sobre la logística. 

FACTOR AMBIENTAL AFECTAT  LOGÍSTICA 

IMPACTE - Ineficiència en el procés de tractament de VFU. 

DESCRIPCIÓ DE L’AFECCIÓ 

La manca d’organització industrial del procés de tractament de VFU repercuteix directament en tot el 

procés fent fàcil que en cada fase s’emetin efluents contaminants com a resultat d’una inoperabilitat 

logística. 

ACCIONS CAUSANTS             

D’IMPACTE 

- Mala organització industrial dels processos, disseny de les 
instal·lacions d’eficients. 
 
- Presència de l'activitat. 

CARACTERITZACIÓ:  

Signe Negatiu - Reversibilitat Mig plaç +1 

Intensitat Baixa +1 Recuperabilitat A mig plaç +1 

Extensió Parcial +2 Acumulació Acumulatiu +1 

Moment Mig plaç +4 Efecte Directe +4 

Persistència Fugaç +1 Periodicitat Irregular +2 

FASE DEL PROCÉS   
- En tot el procés de tractament de VFU. 
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6.3.3. Matriu d’Importància. 

Un cop identificades les accions i els factors del medi que provocaran impacte, 
s’elabora la Matriu d'Importància, la qual permet obtenir una valoració qualitativa 
entre els factors ambientals considerats. Així se seleccionen els que resulten 
més representatius d'alteracions substancials i que puguin ser traduïts en 
magnituds mesurables. 

La valoració qualitativa s'efectua sobre la Matriu d’identificació d'Impactes. Cada 
casella de creuament de la matriu, llança l'efecte de cada acció impactant sobre 
cada factor ambiental impactat. En anar determinant la importància de l'impacte 
de cada element tipus, en base al següent equació es construeix la tercera 
matriu: Matriu d'Importància: 

 

Taula 6.12: Matriu d’Importància. Valoració de l’imp acte. 

MATRIU D’IMPORTÀNCIA 
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Qualitat - - - - - - - + - - 

Intensitat 1 4 4 2 2 1 1 4 1 1 

Extensió 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 

Moment 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Persistència 1 4 4 1 1 1 1 4 1 1 

Reversibilitat 1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 

Recuperabilitat 1 4 4 2 2 1 1 2 1 1 

Acumulació 1 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

Efecte 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

V
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e 
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periodicitat 2 3 3 1 1 2 2 4 2 2 
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Amb aquesta informació i d’acord amb la normativa i guia específica d’avaluació 
d’impacte ambiental [7], els criteris de ponderació per elaborar la matriu de 
valoració d’impactes segueixen la següent fórmula:  

 ( I ) = ±(3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Així s’obtenen els valors numèrics definitius per a l’afectació de cada medi, on 
cada terme s’ha explicat detalladament a l’apartat 6.3.1 Terminologia de 
caracterització i pel qual s’ha obtingut el resultat final com a sumatori d’aquests.  

  

Taula 6.13: Matriu d’Importància. Valoració final. 

VALORACIÓ FINAL. MATRIU D’IMPORTÀNCIA 
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6.4. Valoració quantitativa. 

Després d'elaborar la Matriu d’Importància i obtinguts els valors numèrics que 
representen les alteracions dels factors del medi, susceptibles de ser impactats 
per les accions del projecte, es procedeix a elaborar la Matriu de Valoració. 

Aquesta s'obté mitjançant un anàlisi numèric de la Matriu d'Importància 
depurada, que consisteix en sumes ponderades sobre les files i columnes. 
D'aquesta manera, s'observa que la suma ponderada per columnes permetrà 
identificar les accions més agressives (valors alts negatius), els valors poc 
agressius (valors baixos negatius) i els beneficiosos (valors positius). Les sumes 
ponderades per files permetran identificar els factors més afectats com a 
conseqüència de l’activitat de les plantes de descontaminació i desballestament 
de VFU. 
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D'aquesta manera si el valor és: 

<25 es classifica com IRRELLEVANT o COMPATIBLE (CO) 

≥ 25 i <50 es classifica com MODERAT (MO) 

≥ 50 i <75 es classifica com SEVER (SE) 

≥ 75 es classifica com CRITIC (CR) 

 

Taula 6.14: Resum del valor de classificació dels i mpactes.  
CLASSIFICACIÓ DE L’IMPACTE  VALOR (V)  

(CO) Compatible 

Manca d'impacte o recuperació 
immediata després del cessament 
d'activitat, no precisa de mesures 
correctores. 

V<= 25 

(MO) Moderat 
La recuperació de les condicions 
inicials requereix cert temps, però no 
precisen de mesures correctores. 

25<V<=50 

(SE) Sever 

La magnitud del impacte exigeix, per 
la recuperació de les condicions 
inicials del medi, les adequades 
mesures correctores i un període de 
temps dilatat. 

50<V<=75 

Partint de 
l’anàlisi de 

d’importància 
de l’efecte 

(CR) Crític 

La magnitud de l’impacte és superior 
al llindar acceptable, es produeix una 
pèrdua permanent de la qualitat de 
les condicions ambientals, sense 
possible recuperació, fins i tot amb la 
aplicació de mesures correctores o 
protectores. 

V<= 75 

 

6.4.1. Matriu de Valoració. 

En la fase de valoració quantitativa es determina la magnitud que l'efecte de 
l'impacte tindrà sobre el factor ambiental. Aquesta predicció numèrica es 
transforma en valors de qualitat ambiental en base a la Taula 6.13 i l’explicació i 
classificació de la Taula 6.14. A continuació se’n mostren els resultats: 
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Taula 6.15: Matriu de Valoració.  

MATRIU DE VALORACIÓ 
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6.5. Conclusió 

De l’avaluació d’impacte ambiental realitzat es desprèn que les plantes de 
descontaminació  i desballestament de VFU generen un important impacte sobre 
el medi ambient. Principalment queda afectat de manera severa la qualitat del 
medi edafològic i hidrològic; de manera  moderada la qualitat del medi 
atmosfèric, acústic i la florístic i faunístic; de manera compatible la qualitat del 
medi paisatgístic, energètic i logístic i de manera positiva el medi demogràfic.  

En base a aquests resultats, en el proper apartat es pretén plantejar un ventall 
les mesures correctores i compensatòries d’acord amb la bibliografia consultada i 
les tecnologies existents al mercat per  evitar, reduir, modificar o compensar, 
segons escaigui, l’efecte de l’activitat de les plantes de descontaminació i 
desballestament de VFU sobre el medi ambient i adequar així aquestes plantes 
per assegurar-ne la compatibilitat mediambiental. 
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7. Mesures de mitigació: correcció i compensació d’ impactes. 

7.1. Introducció 

En base a l’anàlisi fet en l’apartat anterior, on s’ha avaluat l’impacte que es 
produeix durant la fase d’explotació del procés de tractament de VFU que duen a 
terme les plantes de descontaminació i desballestament, els medis 
majoritàriament afectats han quedat identificats i valorats i s’han relacionat amb 
cada acció causant de l’afecció d’acord amb el procés en concret, per tal de 
concretar de manera especifica on cal aportar les solucions immediates.  

En el següent apartat, es pretén doncs, aportar solucions que ajudin a apaivagar 
els aspectes resultants amb valor Sever els quals han de ser resolts de manera 
que les solucions aportades erradiquin i/o minimitzin el greuge que es produeix 
sobre el medi afectat. Per tant, tot i que es prendran mesures en els diferents 
medis afectats valorats com a Compatible i Moderat, es prendrà en especial 
consideració aquells on la valoració quantitativa hagi estat més alta.. 

Així doncs, a continuació es descriuran i es justifiquen les solucions per resoldre 
els problemes identificats en l’apartat anterior aportant mesures correctores i 
preventives en base a la documentació consultada  [5], [8] i [9].  

7.2. Impacte crític 

De l’anàlisi realitzat en l’apartat anterior es desprèn que a l’activitat que duen a 
terme les plantes de tractament de VFU no existeixen accions que produeixi un 
impacte la magnitud del qual superi el llindar acceptable, és a dir, produeixi una 
pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense possible 
recuperació. 

7.3. Impacte sever 

La magnitud d’aquest impacte ens indica que la recuperació de les condicions 
inicials del medi un cop s’ha vist afectat és de tal dificultat, que per si sol aquest 
no pot regenerar-se i és necessari aplicar mesures correctors durant un període 
dilatat de temps per recuperar-se mediambientalment. 

Així doncs, un cop identificat el medis afectats de manera severa, les fases i les 
accions on es produeix, es procedeix a establir una sèrie de mesures 
específiques per mitigar aquest impacte. En l’anàlisi anterior s’ha distingit cada 
medi per detallar l’identificació de cada acció, ara bé, atès que els dos medis 
afectats estan fortament lligats a nivell de conseqüències de l’impacte, a 
continuació si bé es distingeixen solucions per a cada medi específic, cal 
entendre que l’aplicació de mesures aporta beneficis a tots dos medis. 

7.3.1. Medi afectat: edafològic 

L’aplicació de mesures van encaminades a mitigar l’afectació com a 
conseqüència de la possible pèrdua  de contaminats dels VFU recepcionats que 
malmeten el sòl on es troben, els vessaments en l’extracció de bateries i fluids 
contaminants, l’incorrecte emmagatzematge de residus perillosos i la generació 
d'efluents per les restes de líquids que encara contenen els VFU en la fase de 
compactació. 
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a) Adquisició d’equips mòbils de recuperació per gr avetat. 

En les operacions d’extracció de contaminants líquids de VFU es poden produir 
vessaments accidentals o degoteigs ja que normalment es realitza manualment o 
amb equips de poca precisió.  

Per aquest motiu s’ha optat per incloure com a solució utilitzar equips mòbils de 
recuperació de residus líquids que perforen pneumàticament els dipòsits i els 
recullen per gravetat, així s’evita la possibilitat que es produeixi un vessament o 
degoteig accidental. 

Aquests equips mòbils de recuperació de residus líquids estan formats per: una 
eina perforadora pneumàtica, un embut o safata i un dipòsit per emmagatzemar 
el fluid extret. L’embut i el dipòsit permeten la recuperar el residu líquid sense 
que es produeixi vessaments o degoteigs, i l’eina perforadora pneumàtica està 
indicada especialment en el cas de la recuperació de carburants, ja que no cal 
utilitzar manualment una eina per perforar el dipòsit que pugui provocar una 
guspira i, per tant, un accident laboral. 

Cal tenir en compte que alguns d’aquests equips mòbils disposen, a més a més, 
de filtres de partícules a la safata. 

També hi ha equips d’extracció de combustibles que, en comptes de tenir un 
dipòsit, estan connectats a diferents dipòsits, mitjançant una mànega. Aquesta 
mànega sol ser transparent, de manera que s’evita la barreja de diferents 
combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1: Equip mòbil de recuperació de residus lí quids per gravetat 

b) Adquisició d’equips d’extracció de contaminants líquids per aspiració. 

Per resoldre la mateixa problemàtica que s’ha exposat en l’anterior punt, s’ha 
optat per incloure equips que funcionen per aspiració. 
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L’ús d’equips d’extracció de fluids mitjançant aspiració amb aire comprimit 
permet extreure tots els líquids requerits de manera ràpida i efectiva. Acostumen 
a estar dissenyats de manera que es pot recuperar selectivament cada tipus de 
líquid (anticongelant, carburant, líquid de frens, olis, etc.) i, alhora, fer-ne 
l’emmagatzematge per separat. 

La utilització d’aquests equips permet una automatització més gran de les 
instal·lacions i, per tant, una menor manipulació manual dels líquids 
contaminants, cosa que es tradueix en una menor probabilitat de vessaments o 
mescles de contaminants accidentals. 

• Fluids refrigerants de l’aire condicionat: 

Aquest sistema és útil per als fluids refrigerants de l’aire condicionat constituïts 
per una barreja d’aigua i anticongelants els quals estan classificats com  a 
productes  tòxics. 

El funcionament d’aquest sistema pneumàtic consta d’un procés d’aspiració a 
través d’un dipòsit on prèviament es retira el taps i es punxa el  maneguet inferior 
del  radiador per on s’absorbeix. En només cinc minuts pot estar instal·lat  el que 
fa que millori la rapidesa del procés. 

 

 

 

 

 

Figura 7.2: Equip per a l’aire condicionat. Reciclat ge de refrigerants líquids (ex. R-134A, 
HF0-1234YF, R-22, R-407C). 

 

• Recuperació de gas: 

Aquest sistema i dispositiu que es mostra a la Figura 7.3 és utilitzat tant per 
emplenar com buidar el gas del vehicle. Es bombeja el gas des del vehicle 
fins a un tanc d’emmagatzematge amb capacitat suficient. Disposen 



Estudi d’impacte ambiental de les plantes de descontaminació i  

desballestament de vehicles fora d’ús a la província de Barcelona. 

 

60 

 

d’indicadors per al control de la pressió i així garantir la seguretat durant el 
procés d’extracció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7.3: Sistema de transvasament d’aspiració de  gas al dipòsit d’emmagatzematge. 
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• Líquids dels frens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4: Estació de descontaminació completa. Exe mple capacitat 40 vehicles/dia 

 

c) Adquisició de maquinària de premsatge i compacta ció de filtres. 

Els filtres d’oli i combustibles que s’extreuen dels VFU contenen una gran 
quantitat d’aquests fluids. Si no es gestionen adequadament poden ocasionar 
una perjudici important ja que estan considerats com a residus perillosos.  

Per aquest motiu, s’ha optat per aplicar el sistema de maquinària de premsatge 
de filtres per tal d’acabar d’extreure els fluids continguts. Un cop extrets els 
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líquids contaminats, els filtres s’han de gestionar com a ferralla. D’aquesta 
manera s’aconsegueix reduir la quantitat de residus perillosos finals generats. 

Les màquines de premsatge i  compactació dels filtres usats extreuen mitjançant 
pressió, l’oli i el combustible que contenen els filtres i, a més a més, en redueixen 
el volum. Això té dos avantatges: en primer lloc, redueix la quantitat de residus 
perillosos que cal gestionar i, en segon lloc, el filtre premsat es pot gestionar com 
a ferralla. 

A la Figura 7.5 es pot apreciar un model que funciona mitjançant aire comprimit 
el que fa que es redueixi el risc d’incendis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5: Premsa hidràulica, exemple: capacitat de  30 tn. 

d) Informe base de l’estat inicial i/o règim d’expl otació de la planta. 

D’acord amb la informació consultada [3] la major problemàtica i causa de 
sancions imposades a aquest tipus de plantes s’origina per l’efecte dels procés 
de tractament de VFU que malment considerablement la qualitat del sòl.  

Així docncs, entenem com a sòl contaminat el sòl que conté 
contaminants d’origen antròpic (és a dir, produïts per una activitat humana) en 
concentracions superiors a les que li són pròpies, i que representin un risc 
inacceptable per a les persones i/o el medi ambient 

Els VFU considerats com a residus perillos a l’arribada a la planta contenten tal 
quantitat de líquids contaminats que un cop es barregen amb el sòl on estan 
implantades les plantes, descontaminar el terreny és un tasca complicada si bé 
en moltes ocasions gairebé impossible. 
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Per aquest motiu s’ha cregut conveninet que per tal de dur a terme de manera 
efectiva la protecció del sòl i les aigües subterrànies de l’emplaçament de les 
plantes de desballestament i descontaminació de VFU és necessari recopilar a 
l’inci i al final de l’activitat la informació necessària per determinar l'estat del sòl i 
les aigües subterrànies.  

Abans d’implantar i/o durant el règim d’explotació l’activitat ha  de considera com 
a mínim, dos tipus d'informació: 

1. Informació sobre la utilització actual i, si estigués disponible, sobre les 
utilitzacions anteriors de l’emplaçament. Referent a això, el terme «si 
estigués disponible» s'ha d'interpretar en el sentit que aquesta informació 
sigui accessible per al titular de la instal·lació, tenint en compte, al mateix 
temps, la seva fiabilitat sobre les utilitzacions anteriors. 
 

2. Informació sobre les concentracions a terra i les aigües subterrànies de 
les substàncies perilloses rellevants que marqui la normativa vigent que 
hagin de ser utilitzades, produïdes o emeses per la instal·lació. Si en el 
moment d'elaborar l'informe se sap que en el futur es realitzaran obres en 
l'emplaçament que poden comportar la utilització, producció o emissió de 
substàncies perilloses addicionals, cal incloure la informació sobre les 
concentracions d'aquestes substàncies perilloses rellevants en el sòl i les 
aigües subterrànies.  

Per a l’elaboració d’aquest informe de partida previ a l’inici de l’activitat o en cas 
que aquesta ja estigui en funcionament, cal seguir les següents etapes o passos: 

- La informació reunida relativa al control dels riscos inherents als 
accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses d’acord amb la 
Directiva 2012/18/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 juliol 
2012 relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en els 
quals intervinguin substàncies perilloses i per la qual es modifica i 
ulteriorment deroga la Directiva 96/82 / CE (Directiva Seveso III). 
 

- La informació inclosa en els documents de referència sobre les millors 
tècniques disponibles, entenent com a tal, el que disposa la Directiva 
2010/75/EU del Parlament Europeu i del Consell de 24 de novembre de 
2010 sobre les emissions industrials (prevenció i control integrats de la 
contaminació), les millors tècniques disponibles són la fase més eficaç i 
avançada de desenvolupament de les activitats i de llurs modalitats 
d'explotació, que demostrin la capacitat pràctica de determinades 
tècniques per constituir la base dels valors límit d'emissió i altres 
condicions del permís destinades a evitar o, quan no sigui practicable, 
reduir les emissions i l’impacte en el conjunt del medi ambient, 
especialment el relatiu a les emissions generades per l'emmagatzematge, 
en particular en relació amb les etapes 6 i 7 del Quadre 7.1 que es 
mostra a continuació: 
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Taula 7.1: Etapes per elaborar l’informe base sobre l’estat del sòl. 

 
ETAPA ACTIVITAT OBJECTIU 

1 Identificar les substàncies perilloses 
utilitzades, produïdes o emeses per la 
instal·lació i confeccionar una llista 
d'aquestes substàncies perilloses. 

Determinar si s'utilitzen, 
produeixen o emeten, o no, 
substàncies perilloses per decidir 
si cal preparar i presentar un 
informe de la situació de partida. 

2 Determinar quines de les substàncies 
perilloses identificades en l'etapa 1 són 
«substàncies perilloses rellevants».  
Excloure les substàncies perilloses que 
no poden contaminar el sòl o les aigües 
subterrànies. Justificar i registrar les 
decisions d'exclusió de certes 
substàncies perilloses. 

Considerar únicament a partir 
d'ara les substàncies perilloses 
rellevants per decidir si cal 
preparar i presentar un informe de 
la situació de partida o del règim 
d’explotació. 

3 Determinar, respecte a cadascuna de 
les substàncies perilloses rellevants 
identificades en l'etapa 2, la possibilitat 
real de contaminació del sòl i les aigües 
subterrànies en l'emplaçament de la 
instal·lació, incloses la probabilitat que 
es generin emissions i les seves 
conseqüències, tenint especialment en 
compte el següent: 
-les quantitats de cada substància 
perillosa o grup de substàncies 
perilloses semblants de què es tracti; 
-com i on s'emmagatzemen, utilitzen i 
transporten les substàncies perilloses 
en la instal·lació; 
-si existeix el risc que es generin 
emissions; 
-a més, en cas de les instal·lacions 
existents, les mesures adoptades per 
garantir que la contaminació del sòl i les 
aigües subterrànies sigui impossible en 
la pràctica. 

Determinar quines de les 
substàncies perilloses rellevants 
presenten un risc de contaminació 
potencial de l'emplaçament 
basant-se en la probabilitat 
d'emissió d'aquests substàncies. 
En l'informe de la situació de 
partida o d’explotació s'ha 
d'incloure informació sobre 
aquestes substàncies. 
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4 Descriure la història de l'emplaçament. 
Considerar les dades i la informació 
disponibles: 
-Sobre l'ús actual de l'emplaçament i 
sobre les emissions de substàncies 
perilloses que hagin tingut lloc i que 
puguin plantejar un risc de 
contaminació. S'han de tenir en compte, 
en particular, els accidents o incidents, 
els vessaments o degoteigs durant les 
activitats corrents, els canvis en la 
pràctica operativa, la superfície de 
l'emplaçament i les substàncies 
perilloses utilitzades. 
-Usos anteriors de l'emplaçament que 
puguin haver generat emissions de 
substàncies perilloses, 
independentment que aquestes 
substàncies siguin o no les mateixes 
que s'utilitzen, produeixen o emeten en 
la instal·lació existent. 
A l'hora de recopilar aquestes dades pot 
ser útil examinar informes anteriors 
d'investigació. 

Determinar les fonts potencials 
que puguin haver provocat la 
presència ja assenyalada de les 
substàncies perilloses 
identificades en l'etapa 3. 

5 Identificar l'entorn ambiental de 
l'emplaçament, en particular: 
- La seva topografia. 
- La seva geologia. 
- Direcció del flux d'aigües subterrànies. 
- Altres vies potencials de migració, com 
a canals de drenatge i conductes de 
servei. 
- Aspectes ambientals (per exemple, 
hàbitats i especies particulars, zones 
protegides, etc.). 
 

Determinar cap a on poden dirigir-
se les substàncies perilloses si 
s'emeten i on trobar-les. Indicar 
també els receptors i 
compartiments mediambientals 
potencialment en risc i si hi ha 
altres activitats a la zona que 
emetin les mateixes substàncies 
perilloses i que puguin provocar la 
seva migració cap a 
l’emplaçament. 

6 Utilitzar els resultats de les etapes 3 a 5 
per descriure l'emplaçament, en 
particular demostrant la localització, 
tipus, magnitud i quantitat de 
contaminació nació històrica i les fonts 
potencials d'emissió en el futur, indicant 
els estrats i les aigües subterrànies que 
puguin arribar a veure afectats per 
aquestes emissions i establint vincles 
entre les fonts d'emissió, les vies per les 
que la contaminació pot migrar i els 
receptors que es poden veure afectats. 

Indicar la localització, naturalesa i 
magnitud de la contaminació 
existent en el emplaçament i 
determinar els estrats i les aigües 
subterrànies que es podrien veure 
afectats per ella. Realitzar una 
comparació amb les emissions 
potencials futures per verificar si 
les zones coincideixen. 
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7 Si hi ha informació suficient per 
quantificar l'estat de contaminació del 
sòl i les aigües subterrànies per 
substàncies perilloses rellevants sobre 
la base de les etapes 1 a 6, passar 
directament a l'etapa 8. Si la informació 
és insuficient, és necessari realitzar una 
investigació invasiva del emplaçament 
per obtenir la informació que falta.  

Reunir la informació addicional 
necessària per a realitzar una 
avaluació quantitativa de la 
contaminació del sòl i les aigües 
subterrànies per substàncies 
perilloses rellevants. 

8 Elaborar un informe de la situació de 
partida o en règim d’explotació  de la 
instal·lació en què es quantifiqui l'estat 
de contaminació del sòl i les aigües 
subterrànies per substàncies cies 
perilloses rellevants. 

Informe de la situació de partida 
d'acord amb la normativa Directiva 
2010/75/UE, de 24 de novembre, 
sobre emissions industrials (DEI). 

 

Les substàncies perilloses rellevants més  habituals en les plantes  de 
descontaminació i  desballestament de VFU es poden trobar al Reial Decret 
9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació d'activitats potencialment 
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració de sòls 
contaminats. 

e) Gestió dels residus envers el terreny. 

Com s’ha descrit en els apartats anteriors la quantitat de residus perillosos 
existents i que s’han de tractar en les diverses etapes genera la necessitat 
d’aïllar al màxim el sòl de l’origen de l’acció que en provoca la contaminació. Per 
aquest motiu, a continuació es citen i es justifiquen diverses mesures a 
considerar en aquest sentit: 

- En el procés de Recepció i Emmagatzematge Temporal els VFU s’han de 
dipositar de manera temporal dins de les instal·lacions i en les condicions 
que indica la normativa vigent en matèria d’higiene i seguretat. 

L’emmagatzematge dels residus s’ha de fer de manera diferenciada. Durant 
aquest procés, no s’han de barrejar residus líquids per facilitar-ne el 
tractament adequat i cal evitar malmetre aquells materials que puguin ser 
reutilitzables. 

- En les operacions de Descontaminació  i Desballestament s’empren draps 
que, impregnats d’olis i greixos, cal gestionar com a residus perillosos. Per tal 
de minimitzar l’impacte es planteja la possibilitat de netejar de manera 
industrial aquests draps per empreses especialitzades, que permeten que el 
drap brut no hagi de ser gestionat com a residu. Al mercat actual existeixen 
empreses que renten aquests draps i els retornen a l’empresa. Les 
operacions de neteja tenen un preu similar a la compra de draps i la seva 
posterior gestió com a residu. 
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Una altra mesura per reduir els vessament, és l’opció de neteja en sec. 
Aquest sistema consisteix a utilitzar un material absorbent que al entrar en 
contacte amb el vessament líquid el reté. Aquest material absorbent, si ha 
estat en contacte amb un residu perillós, passa a ser també residu perillós i, 
per tant, cal gestionar-lo com a tal. Hi ha diferents materials absorbents en el 
mercat; tot i així, cal procurar utilitzar aquells que tenen més poder d’absorció 
i són menys agressius per al medi ambient. A la Figura 7.6 es mostra uns 
exemples dels més comuns com la sepiolita i turba vegetal. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6: Exemple de turba vegetal i sepiolita.  

- En l’etapa de Gestió de residus, els residus líquids s’han de posar en 
recipients estancs i sobre una cubeta de retenció de les possibles fuites. En 
el cas de les bateries, a més dels contenidors estancs s’ha d’assegurar una 
ventilació adequada.  

Dins d’aquesta etapa, les etiquetes han de ser com marca la normativa 
vigent, de la mida mínima de 20x20 cm i han de contenir el nom i el codi del 
residu, les dades de la instal·lació, la data d’emmagatzematge i la simbologia 
de perillositat del residu. 

Per als residus perillosos es contemplen les següents mesures a considerar: 

o Temps màxim d’emmagatzematge de 6 mesos. 
o La zona on s’emmagatzemaran ha d’esta en un paviment 

totalment impermeable i sota cobert. 
o Els residus han d’estar correctament classificats mitjançant 

etiquetes amb la codificació que indica la normativa corresponent. 

Per als residus no perillosos és recomana donar compliment als següents 
punts: 

o Per al temps màxim d’emmagatzematge no s’especifica un temps 
però es considera important no acumular aquest residu i a més cal 
fer-ne una gestió ràpida. 

o La zona on s’emmagatzem es recomana que estigui pavimentada 
o impermeabilitzada. 

o En el cas dels pneumàtics, si s’emmagatzemen en llocs tancats 
cal incloure mesures de protecció contra incendis. Quan estiguin 
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emmagatzemats a l’exterior, cal procurar que estiguin sota cobert, 
per tal d’evitar l’estancament d’aigua. 

o La ferralla, el vidre i el plàstic es poden emmagatzemar a l’exterior 
en contenidors metàl·lics. 

En l’etapa de Gestió de Residus també cal considerar que el transport de 
residus generats a les instal·lacions, és necessari que se’n faci un 
emmagatzematge correcte segons les especificacions indicades en el punt 
anterior, i que posteriorment siguin enviats a un gestor de residus autoritzat 
ja que si bé, es procurarà descontaminar, reciclar i revaloritzar al màxim els 
residus a les mateixes instal·lacions on arriben els vehicles fora d’ús, molt 
sovint hi haurà una part que s’haurà d’enviar a una gestors extern autoritzat 
per a dur a terme el tractament específic per a cada cas.  El transport dels 
residus des de la planta productora fins al gestor de residus s’ha de fer 
mitjançant un transportista autoritzat. 

7.3.2. Medi afectat: hidrologia 

A l’apartat anterior s’ha proposat un ventall de mesures per mitigar l’impacte 
sobre el medi edafològic i de manera indirecta cal dir que aquestes també 
actuaran sobre la preservació del medi hidrològic. 

A continuació es proposa i justifica l’elecció de les mesures correctores i 
compensatòries concretes que actuaran directament sobre la preservació de les 
aigües i que a la vegada tindran un efecte positiu sobre la qualitat dels sòls. 

a)  Desarenador 

El desarenador és un sistema que elimina mitjançant gravetat les partícules més 
pesades de l'aigua, principalment sorres i llots conseqüència de l’operació del 
desballestament, o bé sorra arrossegada del terra compactat. 

Hi ha tres tipus fonamentals de desarenadors: desarenadors de flux horitzontal, 
desarenadors de flux vertical i desarenadors de flux induït. 

- Desarenadors de flux horitzontal produeixen un eixamplament de la 
cadena del pretractament de manera que es redueixi la velocitat de flux i 
decantin les partícules. 

 
- Desarenadors de flux vertical es dissenyen mitjançant tancs que tenen 

una velocitat ascensional de l'aigua tal que permet la decantació de les 
arenes però que no cauen les partícules orgàniques. Solen ser dipòsits 
tronc-colíndricos amb alimentació tangencial. 

 
 
- Desarenador de flux induït en aquests equips s'injecta aire creant un 

corrent en espiral de manera que permet la decantació de les sorres i 
genera un corrent de fons. A més l'aire provoca la separació de les 
matèries orgàniques. D'aquesta manera, atès que el dipòsit està airejat i 
s'afavoreix la separació de la matèria orgànica, es redueix la producció 
de males olors. 
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En el nostre cas escollirem un desarenador de flux horitzontal com es mostra a la 
Figura 7.7 ja que la neteja d’aquest sistema acostuma a ser manual i facilita la 
tasca de gestió de partícules retingudes com a residus. 

 

 

 

 

 

 

Figura  7.7: Desarenador de flux horitzontal. 

 

b)  Separador d’hidrocarburs 

Un separador d’hidrocarburs és un sistema destinat a retenir els hidrocarburs, les 
restes d’olis i greixos minerals i altres fases flotants, que es troben presents en 
les aigües abans de ser abocades, aprofitant els diferents pesos específics 
d’aquestes substàncies. 

Estan formats per una unitat compacta que té les parts següents: 

- Zona de deposició i emmagatzematge de sòlids. 
- Zona de coalescència per assegurar una perfecta separació d’aigua i 

greixos i olis.  
- Zona d’acumulació d’hidrocarburs.  
- Sortida d’elements flotants. 
- Sortida d’aigua 

Una vegada realitzada la decantació de sòlids en el desarenador, l'efluent és 
tractat en el separador d'hidrocarburs, on a partir de la diferència de pesos 
específics entre l'aigua i d’hidrocarbur es produeix la seva separació. A l'interior 
de l’equip s'instal·len a més unes cèl·lules coalescents que permeten aconseguir 
un major rendiment (amplia i agrupa les petites gotes d'hidrocarbur). 

S’ha escollit aquesta mesura perquè aquest equip pot disposar per una banda, 
d'obturació automàtica, és a dir, un dispositiu de seguretat que impedeix la 
sortida d'hidrocarburs a l'exterior quan l'equip està ple, evitant així un abocament 
contaminant a l'exterior i per altra, un sistema de bypass, que garanteix la 
depuració de les primeres aigües d'escorrentia superficial (i potencialment 
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contaminades d'hidrocarburs) després d'un període de pluges i l'evacuació de les 
aigües no contaminades directament a llera o xarxa municipal. 

A la Figura 7.8 és mostra un exemple de separador d’hidrocarbur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8: Separador d’hidrocarburs. 

c)  Dipòsit de fluids 

Una altra mesura que s’ha considerat adient és instal·lar dipòsits estancs de 
formigó armat situat sota cobert i elevats (per evitar que entri l’aigua de la pluja) 
on s’hi aboquen: els fluids recollits per la pròpia màquina després de la reducció 
del volum de ferralla dels VFU en l’etapa de Compactació, els efluents produïts 
durant l'emmagatzematge de motors a la nau de premsa, els efluents recollits en 
les sitges procedents de l’etapa d'emmagatzematge de residus i les aigües 
pluvials que poguessin estar contaminades per l'entrada i sortida de carretons a 
la nau de premsa.  

Tots els fluids recollits en aquests dipòsits s’extreuen mitjançant aspiració per 
evitar risc d’incendis i traslladats a un gestor autoritzat o en una depuradora 
pròpia per al seu tractament i posterior aprofitament. En la següent Figura 7.9 es 
mostra un exemple del model: 
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             1. Bomba d’extracció. 
              2. Indicador visual de fuga. 
              3. Exterior del contenidor d’acer. 
              4. Anses de transport. 
              5. Marc de tub galvanitzat. 
              6. Indicador de nivell per litres. 
              7. Tub d’emplenat. 
              8. Endoll addicional. 
              9. Recipient interior. 

 

 

 

 

 

Figura 7.9: Tanc per a  l’emmagatzematge de combust ible i oli de doble  paret. 

d) Safata antidegoteig 

Una altra mesura a considerar en les operacions d’extracció de contaminants 
líquids de VFU degut als possibles vessaments accidentals és la col·locació de 
manera acurada de safates que permeten recollir els possibles degoteigs o 
vessaments de líquids contaminants. 

Per tal d’evitar afeccions  al sòl  i les aigües,  la millor manera és prevenir 
aquests vessaments o degoteigs accidentals. Així aquest sistema consisteix a 
posar una safata (metàl·lica o de plàstic) sota la part del VFU d’on s’extreu el 
líquid, de manera que qualsevol vessament o degoteig quedi recollit. Així, també 
s’ha de netejar menys i s’evita utilitzar materials absorbents. 

És important destinar una safata per a cada tipus de contaminant, de manera 
que no es pugui produir barreja de contaminants. A la següent Figura 7.10 és 
mostra un exemple de safata: 

 

 

 

 

 

Figura 7.10:  Safata antidegoteig galvanitzada. 
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7.4. Impacte moderat 

Aquest impacte es caracteritza per una afectació sobre el medi que fa que la 
recuperació de les condicions inicials requereixi de cert temps, i a priori no  
precisen mesures correctores però sí, preventives. 

Per aquest motiu, a continuació es proposen i justifiquen les següents mesures 
sobre cada medi afectat: 

7.4.1. Medi afectat: atmosfera 

Les emissions de partícules despreses pels vehicles, maquinària i instal·lacions 
es consideren  d’una grau d’afecció moderat sobre el medi com s’ha conclòs en 
l’apartat 6. Avaluació d’Impacte Ambiental, ara bé, identificats els agents 
causants de tal efecte, es possible que durant la fase d’explotació és puguin 
reduir aquests emissions si es pren en especial consideració les següents 
mesures preventives: 

a) Fer un manteniment periòdic de les instal·lacion s. 

Dins de les instal·lacions de l'activitat les calderes de gasoli per a la calefacció de 
la zona d’oficines situades a les sales de màquines de l'edifici d'oficines són les 
que poden generar emissions a l’atmosfera per una incorrecta combustió de 
l'equip. 

Per resoldre aquests efectes cal donar dur a terme el manteniment i els 
corresponents control periòdics que indica el Reial Decret 1027/2007, de 20 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE). 

b)  Maquinària elèctrica (ús mobilitat interna). 

Els vehicles de transport intern (toros) més comunament utilitzats solen funcionar 
amb combustibles fòssils, més contaminants que els que funcionen amb bateries 
elèctriques. 

Aquesta proposta es durà a terme per al bon funcionament de la circulació 
interna de vehicles i d’aquesta manera s’aconsegueix reduir generació 
d’emissions de gasos de combustió. 

Els vehicles de transport que s’utilitzen dins de les empreses (carretons, toros, 
etc.) acostumen a ser de dos tipus: de gasoil o elèctrics. 

La diferència entre els uns i els altres (quant a la tecnologia) és que els primers 
utilitzen un motor de combustió alimentat per combustible fòssil (gasoil) i els 
altres funcionen amb bateries elèctriques. 

Els vehicles de transport intern elèctrics són més recomanables des del punt de 
vista mediambiental, ja que no emeten gasos contaminants, produeixen menys 
soroll i necessiten menys manteniment (fet que comporta una menor producció 
de residus, sobretot olis i filtres). 
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A més a més, des del punt de vista de la seguretat, aquests vehicles són els més 
recomanables si han de treballar en espais interiors amb poca ventilació, ja que 
no es produeix emissió de gasos contaminants. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.11: Vehicle elèctric. 

 

7.4.2. Medi afectat: acústica 

L’impacte acústic es veurà més acusat durant la fase de Recepció  de vehicles i 
el procés de Compactació del VFU ja descontaminat i desballestat. L’impacte 
causat sobre el medi ha estat valorat com a moderat, però és possible reduir-ne 
encara la seva afecció si es prenen les següents solucions específiques: 

a)  Instal·lacions amb tancament per a l’aïllament sonor. 

Durant la etapa de recepció i compactació es on es genera l’emissió acústica 
com a conseqüència dels treballs de cada etapes. Per poder complir la legislació 
i evitar les possibles molèsties, l’empresa hauria d’evitar la generació de soroll 
quan sigui possible i, si no ho és, disminuir-la o aïllar-la. D’aquesta manera 
s’aconsegueix reduir la contaminació acústica. 

Una solució senzilla és la instal·lació de pantalles acústiques juntament amb el 
tancat de l’establiment com es mostra a la Figura 7.12 a la zona on hi ha el focus 
emissor, ja que permeten reduir d’una manera significativa els nivells sonors. 



Estudi d’impacte ambiental de les plantes de descontaminació i  

desballestament de vehicles fora d’ús a la província de Barcelona. 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12: Diferents tipologies de pantalles acús tiques utilitzades també com a tancament. 

b) Manteniment sonor de la premsa i tancament aïlla nt. 

En la maquinària utilitzada en l’etapa de Compactació, el motor de les premses 
pot provocar una emissió de soroll per sobre dels límits desitjables. Un bon 
manteniment i reglatge pot evitar aquest aspecte, com també, en cas necessari, 
la realització d’un aïllament. 

Per tal de minimitzar l’emissió de contaminació acústica produïda per aquests 
motors, a continuació es justifica com s’arriba a la solució específica: 

- S’han de mantenir els motors en bones condicions i reglatge adequat, de 
manera que facin el menor soroll possible. 

- Reduir al màxim la durada del soroll (apagant el motor si no s’està 
realitzant la tasca) redueix també la contaminació acústica. 

- Limitar l’horari de premsatge al període diürn, en cas que hi hagi població 
resident propera, fa que s’eliminin les molèsties que es poden provocar. 

- En cas necessari, hi ha tancaments aïllants o apantallaments acústics, 
que disminueixen de manera considerable el nivell d’emissions sonores 
de la maquinària. 

En el cas de les persones que treballen amb aquesta maquinària o a prop, cal 
que tinguin en compte la protecció davant del soroll. Per aquesta raó, cal que 
utilitzin protectors auditius (EPI’s). 
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Figura 7.13: Màquina compactadora de petites dimens ions i apantallament acústic de la 
maquinària. 

7.4.3. Medi afectat: florístic i faunístic 

Es posen conjuntament ja que pel que fa a la flora i la fauna és considera que 
aplicant les mesures correctores  citades anteriorment en l’etapa d’explotació la 
millora de l’entorn provocarà un efecte positiu sobre aquest àmbit. Per aquest 
motiu no es proposen mesures de mitigació específiques sobre aquest medi. 

7.5. Impacte compatible 

Aquest impacte es caracteritza pel baix o nul grau d’impacte o recuperació 
immediat del medi afectat  que genera que no es requereixin mesures 
correctores però sí, preventives. 

Per aquest motiu, a continuació es proposen i justifiquen les següents mesures 
sobre cada medi afectat: 

7.5.1. Medi afectat: paisatgístic 

En l’apartat 6. Avaluació d’Impacte Ambiental ha quedat identificat que el risc   
d’incendis durant el procés de tractament dels VFU que pot provocar una greu 
afectació sobre l’entorn paisatgístic si les instal·lacions no donen compliment a 
criteris de seguretat i salut tant en les instal·lacions com en les etapes de procés. 

a) Inspecció interna de manteniment de la instal·la ció contra incendis. 

Per tal de garantir el compliment amb la normativa RITE,  apart de disposar de 
instal·lació contra incendis en perfecte estat, cal passar controls d’inspecció 
interns que garanteixin la seguretat. 

7.5.2. Medi afectat: energètic 

a) Instal·lacions de baix consum elèctric. 

Disposar d’una instal·lació d’il·luminació de baix consum. Aquesta mesura 
preventiva es durà a terme a les instal·lacions i així s’aconsegueix reduir el 
consum elèctric. 
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Els últims anys, les tradicionals bombetes incandescents han donat pas a les 
làmpades fluorescents de baix consum, que són sistemes d’il·luminació més 
eficaços i, per tant, menys contaminants. Les bombetes de baix consum o 
fluorescents compactes funcionen amb el mateix sistema que els fluorescents 
convencionals, però, alhora, poden substituir les bombetes incandescents 
tradicionals, ja que tenen adaptat un sistema de rosca. Aquestes bombetes 
tenen un gran rendiment energètic, de manera que una bombeta de baix consum 
de 20 W rendeix el mateix que una incandescent de 100 W. Cal tenir en compte 
que la seva vida útil depèn del nombre de cops que s’encén i s’apaga; per tant, 
és convenient instal·lar-les en llocs on la llum no s’apaga i s’encén freqüentment.  

 

Figura 7.14: Bombetes de baix consum. 

b) Instal·lacions de baix consum d’aigua. 

Instal·lar airejador-perlitzador a les aixetes  i les dutxes d’il·luminació de baix 
consum. L’aigua és un bé cada cop més escàs, i els airejadors-perlitzadors són 
uns dispositius que s’adapten a les aixetes i disminueixen el consum d’aigua en 
barrejar-la amb aire, sense disminuir la sensació de pressió. Això permet menor 
consum d’aigua i, alhora, menys generació d’aigües residuals. Aquesta mesura 
es durà a terme a les instal·lacions (lavabos i dutxes)  i així s’aconsegueix reduir 
el consum d’aigua i reducció del consum energètic (es gasta menys aigua 
calenta). 

 

 

 

 

Figura 7.15: Airejador-perlitzador. 
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c) cisternes amb limitadors de descàrrega. 

Les cisternes convencionals dels sanitaris tenen un consum excessiu d’aigua, 
que es pot reduir mitjançant limitadors de descàrrega, limitadors en l’ompliment o 
cisternes de doble polsador. Aquesta mesura es durà als sanitaris de les 
instal·lacions d’aquesta manera s’aconsegueix reduir el Reducció del consum 
d’aigua. També hi ha sistemes encara més senzills que consisteixen a introduir 
en la cisterna un recipient de plàstic buit i tancat, que ocupi l’espai que hauria 
d’ocupar l’aigua, amb la qual cosa s’estalvia consum. Són els limitadors de 
càrrega. Els sistemes de doble polsador són aquells que permeten escollir la 
descàrrega mitjançant dos botons, un més petit que l’altre.  

 

 

 

 

 

Figura 7.16: Limitador de descàrrega. 

d) Sistema de recollida i emmagatzematge d’aigua de  pluja. 

L’aigua és un bé escàs que cal preservar. L’aprofitament d’aigua de pluja permet 
disminuir el consum d’aigua depurada. Per tal de dur-ho a terme, cal fer una 
instal·lació a les teulades de les naus per recollir l’aigua i disposar d’un sistema 
d’emmagatzematge. Aquesta proposta es durà a terme a les instal·lacions i 
d’aquesta manera s’aconsegueix reduir el consum d’aigua. Les instal·lacions per 
a l’aprofitament d’aigües pluvials estan formades per canals de recollida (proveïts 
de reixetes filtrants) i de conducció d’aigua, filtre amb registre que en permet la 
neteja, dipòsit d’emmagatzematge d’aigua filtrada, bomba d’impulsió per a la 
distribució de l’aigua i sistema de gestió i control per obtenir les dades de reserva 
d’aigua. A més a més, hi ha d’haver un sistema de neteja que eviti la formació 
d’algues i la proliferació de bacteris. 

 

 

 

  

 

 

Figura 7.17: Exemple sistemes de recollida i emmagat zematge d’aigua de pluja. 
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d) Instal·lació de plaques solars. 

L’aprofitament de l’energia solar es pot aconseguir per mitjà de la instal·lació de 
plaques solars. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir el consum d’energia que 
no sigui d’una font d’energia renovable.  

 

 

 

 

 

Figura 7.18: Exemple de placa solar fotovoltaica. 

 

7.5.3. Medi afectat: logístic 

a) Pla de formació.  

Pla de formació com a oportunitat de prevenció i minimització dels impactes 
ambientals i la manera d’actuar en cas d’accident dels treballadors així com els 
coneixements per l’adequat maneig de la maquinària. D’aquesta manera 
s’aconsegueix una disminució de la càrrega contaminant de les aigües residuals 
en quantitat i la perillositat dels residus. 

Tot el personal de les instal·lacions han de rebre la informació i la formació 
necessàries, en aspectes tècnics i mediambientals, per a què pugui dur a terme 
les seves funcions de manera adequada. 

La formació mínima ambiental que han de tenir és: 

- Operacions de descontaminació  i desballestament adequades per tal 
d’evitar la contaminació, els vessaments  i els accidents de treball. 

- Emmagatzematge  i etiquetatge correctes dels residus. 
- Documentació adequada en la baixa dels vehicles fora d’ús i dels residus 

que cal gestionar.  
- Mesures que cal  prendre en cas de vessaments accidentals. 
- Pla d’emergència. 
- Manteniment de les condicions de les instal·lacions que garanteixin 

l’ordre i la neteja necessaris. 
- Equips de protecció individuals. 
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b) Implantar un sistemes de gestió ambiental (SGMA) .  

Les activitats gestores de residus perillosos generen una sèrie d’aspectes 
mediambientals, que cal que siguin coneguts i controlats. La implantació de 
sistemes de gestió ambiental certificats en ISO 14000 o EMAS permet disminuir 
els impactes ambientals de l’empresa, mitjançant el control de tots els aspectes 
ambientals causats per les seves operacions. D’aquesta manera s’aconsegueix 
reduir el risc de contaminació i s’optimitzen els recursos. Un sistema de gestió 
ambiental és un procés de planificació, implantació, revisió i millora dels 
procediments  i les accions que realitza una empresa per dur a terme la seva 
activitat, garantint el compliment dels objectius ambientals. 

c) Implantar un  software de gestió. 

Quan els productes no s’emmagatzemen en les àrees adequades  i en les 
condicions adients, o bé els llocs de treball no estan en condicions correctes de 
neteja i endreçament,  és més fàcil que es produeixin accidents que puguin 
acabar afectant el medi ambient. D’aquesta manera s’aconsegueix disminuir els 
riscos de contaminació de l’aigua, el soroll, l’atmosfera, residus i el sòl ja que 
l’ordre i la neteja en qualsevol empresa és el primer pas per aconseguir 
l’eficiència de l’empresa i els objectius d’excel·lència. 

d) Disseny logístic eficient de les instal·lacions.  

Si un cop emmagatzemades, les matèries primeres dels VFU sense 
descontaminar han de fer un llarg recorregut per arribar al punt de 
processament, poden generar episodis de contaminació per raó que s’augmenta 
el risc de fuites i vessaments. A més a més, s’incrementa la despesa d’energia 
necessària per fer aquests desplaçaments. Aquesta proposta es durà a terme 
justa l’entrada de la matèria prima i d’aquesta manera s’aconsegueix reduir el 
risc de vessaments accidentals i la despesa energètica. Un disseny de planta 
correcte permet no solament optimitzar la productivitat, sinó que també millora la 
gestió mediambiental, ja que, com més recorregut de materials, més gran és la 
possibilitat d’accidents (vessaments accidentals, soroll, etc.).Si l’empresa vol 
reduir aquesta problemàtica i estalviar el consum d’energia o combustible, cal 
que dissenyi o redefineixi la planta, de manera que tant la zona 
d’emmagatzematge de matèries primeres com la de producte acabat i residus 
s’ubiquin a prop de la zona de processament de material (descontaminació i 
desballestament). 

e) Manteniment  dels vehicles de l’establiment.  

Els VFU són rebuts a les instal·lacions mitjançant grues o portats directament 
pels propietaris. La deficient combustió dels motors d’aquests vehicles implica 
una emissió de gasos contaminants a l’atmosfera superior a la normal.Aquesta 
proposta es durà a terme en el procés de Recepció de VFU, circulació interna de 
vehicles i d’aquesta manera s’aconsegueix reduir la generació d’emissions de 
gasos de combustió.La circulació de vehicles amb motor de combustió provoca 
un conjunt d’emissions de gasos contaminants a l’atmosfera, com ara: 

- Monòxid de carboni 
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- Hidrocarburs no cremats 
- Òxid de nitrogen 
- I específicament, en els motors dièsel, partícules Contaminants 

f) Millors Tècniques Disponibles (MTD).   

Les instal·lacions i els seus processos productius haurien d’incorporar les 
següents MTD establertes al BREF tractament de residus d’agost de 2006: 

- Les activitats de descontaminació es duran a terme a l’interior d’una nau 
damunt de paviment impermeable. 

- Els dipòsits de líquids contaminants que s’extrauran dels vehicles fora 
d’ús comptaran amb doble paret i detecció de fugues. 

- Les aigües residuals seran tractades i recirculades al procés. 
- El combustible residual dels vehicles que es tracten s’ha d’aprofitar per la 

flota de furgonetes i maquinaria de la mateixa l’activitat. 

7.6. Impacte positiu 

Es refereix a l’efecte beneficiós de les diferents accions que actuaran sobre els 
diferents factors considerats. 

7.6.1. Medi afectat: demogràfic 

En l’anàlisi realitzat en l’apartat 6. Avaluació d’Impacte Ambiental s’ha conclòs 
que l’impacte sobre el medi demogràfic del territori és positiuja que l’establiment 
d’una planta de descontaminació i desballestament de VFU comporta el 
desenvolupament econòmic del territori el que provoca la necessitat de 
contractació de personal qualificat i dinamització del territori a nivell econòmic. 
Així doncs, és per aquest motiu que no es presenta cap mesura de mitigació 
sobre el medi demogràfic. 

7.7. Conclusions 

Actualment les mesures de mitigació de l’impacte ambiental de les accions 
produïdes per l’activitat de tractament de VFU sobre el medi ambient proposades 
estan presents al mercat actual i per tant, és possible implantar-les per part dels 
titulars d’aquestes plantes de tractament si existeix la suficient conscienciació ja 
no només mediambiental, sinó considerant aquesta activitat com un procés 
industrial eficient i rentable. 

L’aplicació de totes les mesures proposades garanteix un procés compatible en 
la seva totalitat sobre el medi ambient, degut a l’incidència mínima des les 
substàncies contaminants ja sigui pel seu tractament in situ, com per la gestió 
externa d’empreses especialitzades en la matèria. 

A la següent Taula 7.2 es presenta de manera resumida tot l’exposat en aquest 
apartat per tal de donar una visió sintetitzada de les mesures aplicades en funció 
de la classificació de l’impacte i dels procés on s’origina l’acció causant de tal 
impacte. 
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Taula 7.2: Resum de les mesures de mitigació respec te la classificació de l’impacte. 

IMPACTE MEDI   

AFECTAT 

PROCÉS MESURES DE MITIGACIÓ 

Edafològic 

-Recepció i emma-
gatzematge temporal. 

-Descontaminació 

-Compactació 

-Gestió de residus 

-Adquisició d’equips mòbils de 
recuperació per gravetat. 

-Adquisició d’equips d’extracció 
de contaminants líquids per 
aspiració. 

-Adquisició de maquinària de 
premsatge i compactació de 
filtres. 

-Informe base de l’estat inicial i/o 
règim d’explotació de la planta. 

-Gestió dels residus envers el 
terreny. 

S
E

V
E

R
 

Hidrològic 

-Recepció i emma-
gatzematge temporal. 

-Descontaminació 

-Compactació 

-Gestió de residus 

-Desarenador  

-Separador d’hidrocarburs 

-Dipòsit de fluids 

-Safata antidegoteig 

 

Atmosfèric 

-Recepció i emma-
gatzematge temporal. 

-Descontaminació 

-Manteniment periòdic de les 
instal·lacions. 

-Maquinària elèctrica (ús mobilitat 
interna). 

Acústic 

-Recepció i emma-
gatzematge temporal. 

-Compactació 

-Instal·lacions amb tancament per 
a l’aïllament sonor. 

-Manteniment sonor de la premsa 
i tancament aïllant. M

O
D

E
R

A
T

 

Flora i fauna 
-Recepció i emma-
gatzematge temporal. 

-Descontaminació 

-Aplicar les mesures del medi 

edafològic i hidrològic. 

C
O

M
P

A
T

IB

LE
 

Paisatge 

(incendis) 

-Recepció i emma-
gatzematge temporal. 

-Descontaminació 

-Gestió de residus 

-Inspecció interna de 
manteniment de la instal·lació 
contra incendis. 
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Energètic 

-Gestió de residus -Instal·lacions de baix consum 
elèctric. 

-Instal·lacions de baix consum 
d’aigua. 

-cisternes amb limitadors de 
descàrrega. 

-Sistema de recollida i 
emmagatzematge d’aigua de 
pluja. 

-Instal·lació de plaques solars. 

Logístic 

-Durant les cinc fases del 
procés i en tota  la 
instal·lació 

-Pla de formació. 

-Implantar un sistemes de gestió 
ambiental (SGMA). 

-Implantar un  software de gestió. 

-Disseny logístic eficient de les 
instal·lacions. 

-Manteniment  dels vehicles de 
l’establiment. 

-Millors Tècniques Disponibles 
(MTD).   

P
O

S
IT

IU
  

Demogràfic 

 

+ 

- Donar continuïtat a l’activitat 
aplicant totes les mesures de 
mitigació indicades anteriorment. 
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8. Valoració econòmica 

8.1. Introducció 

Un cop finalitzat l’estudi d’impacte ambiental de les plantes de descontaminació i 
desballestament de VFU es procedeix a fer una quantificació econòmica de les 
mesures proposades en funció de la magnitud de l’impacte. 

Cal incidir que aquest pressupost no pretén valorar la viabilitat econòmica d’una 
de planta de tractament de VFU ja que per fer-ne una correcta valoració 
econòmica caldria avaluar les mesures proposades en funció de cada cas i a 
partir d’aquí fer l’estudi de viabilitat econòmica aplicant com a mínim, indicadors 
com el valor actual net (VAN), taxa interna de retorn (TIR) i període de retorn 
Payback, i així fer-se una idea aproximada del temps que trigaria l’empresa a 
recuperar el desemborsament inicial invertit en l’aplicació de les mesures al 
procés de tractament. 

Els preus unitaris que es mostren s’han extrets de les consultes formulades a les 
diferents empreses especialitzades en l’àmbit de tractament de residus (veure 
bibliografia) i de l’ITEC, que és una base de dades amb informació de productes 
per a la construcció i instal·lacions.  

Així doncs, cal incidir que s’ha quantificat en la mesura del possible les partides 
unitàries que no necessiten amidaments, entenent que per aquelles mesures 
que es requereix conèixer les característiques tècniques específiques de cada 
instal·lació per fer-ne els corresponents amidaments, no procedeix fer-ne el 
pressupost per la seva poca concreció.  

8.2. Subvencions. 

Actualment existeix un tipus de subvenció que convoca la Comissió Europea per 
a entitats jurídiques registrades a la Unió Europea (UE) que és substancial tenir 
en tenir en consideració per a posar en marxa un projecte de les característiques 
que es proposa en el present estudi, és a dir, aplicant solucions per a la millora 
del procés de tractament de VFU plenament compatible amb el medi ambient. 

És una subvenció lligada al programa LIFE que es desplega a través del 
Reglament LIFE sobre l'establiment del Programa de Medi Ambient i Acció pel 
Clima, que es va publicar el 20 de desembre de 2013, on s’estableix un 
pressupost de 3,4 € mil milions, per al proper període de finançament 2014-2020. 

El programa LIFE és un tipus de subvenció al qual podrien adherir-se les plantes 
de descontaminació i desballestament de vehicles fora d’ús perquè, atenent les 
característiques del present projecte d’estudi d’impacte ambiental complirien amb 
els requisits de la modalitat del programa LIFE Medi ambient i eficiència dels 
recursos.  

Aquest consisteix a cofinançar subvencions per a activitats de: 

“...demostració de projectes per desenvolupar , provar i demostrar 
enfocaments de política o gestió, bones pràctiques i solucions , 
incloent el desenvolupament i demostració de tecnologies innovadores, 
als reptes mediambientals, idonis per a la seva reproducció, 
transferència, o incorporació, incloent pel que fa a la relació entre el 
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medi ambient i la salut , i en suport de les polítiques relacionades amb 
l'eficiència dels recursos i de la legislació ; i millorar la base de 
coneixements per al desenvolupament, implementació, avaluació, 
monitoratge i avaluació de la política mediambiental de la Unió i de la 
legislació, i per a l'avaluació i seguiment dels factors, pressions i 
reaccions que tinguin impacte en el medi ambient  dins i fora de la 
Unió...”. 

El pressupost d'aquest programa ascendeix a 3.400.000.000 € per a l'últim 
període posat en marxa i té previst durar fins a l’any 2020. Almenys el 78% dels 
recursos pressupostaris són destinats a subvencions per a activitats concretes i 
el percentatge màxim de cofinançament pot ascendir fins el 75% [6]. 

8.3. Pressupost. Impacte sever. 

Dels resultats obtinguts en l’avaluació ambiental se’n després que el medi afectat 
de major magnitud recau sobre el medi edafològic i hidrològic, així no és estrany 
que gran part de les mesures aportades en l’aparat anterior 7. Mesures de 
mitigació: correcció i compensació d’impactes, recaiguin sobre aquests dos. 

A continuació es presenta tall d’exemple una sèrie de fitxes tècniques relatives a 
les mesures proposades entenent que aquestes intenten donar una idea de la 
solució que podria corregir o compensar l’acció causant de l’impacte. 

Tot i això, al mercat existeixen varis models amb preus i característiques 
específiques diferents però cal ajustar-se a l’objectiu desitjat pel que fa a 
l’emissió d’efluents contaminats envers la rapidesa del procés. 
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Taula 8.1: Fitxa tècnica d’equip mòbil per gravetat .                                                             
Mesura de mitigació per a impacte sever. 

Equip  mòbil de recuperació per gravetat . 

Descripció:  

Equip mòbil de recuperació per gravetat 
amb una capacitat 80 litres. 

Disposa de despresurització a una 
pressió de 7, 5 Bar. 

Una velocitat mitja de succió 0. 6L - 1. 
6L min.  

La llargada de la sonda d’aspiració és 
de 2m. 

La llargada de la sonda drenatge és de 
2m. 

Descàrrega màxima de pressió 0.5 Bar. 

Justificació:  

S’ha optat per aquest model ja que 
disposa de dues sondes separades, 
una d’aspiració i l’altra per al drenatge. 

Cost:  245,00 €/u 
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Taula 8.2: Fitxa tècnica equip mòbil d’extracció pe r aspiració.                                             
Mesura per a impacte sever. 

Equip d’extracció de contaminants líquids per aspir ació  

Descripció:  

 

Equip d’extracció de 
contaminants líquids 
mitjançant aspiració. 

Capacitat d’extracció d’aire 
condicionat així com el 
reciclatge de refrigerants. 

Disposa de compressor. 

Corrent elèctrica de 220-240 
VAC a 50 HZ  1Ph. 

El consum d’energia estimat 
és de 750 w. 

Disposa de mesures de 
seguretat d’acord amb la 
normativa europea d’apagat 
automàtic a 30 bars. 

El pes de l’equip és de 45 kg. 

Disposa de 4 rodes. 

Justificació:  

S’ha optat per aquest equip ja 
que disposa de gran 
versatilitat de moviment que 
facilita la feina i la rapidesa 
del procés d’extracció amb 
condicions de seguretat 

Cost  1.100,00€/u 
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Taula 8.3: Fitxa tècnica d’equip mòbil d’extracció i recuperació de gas.                                             
Mesura per a impacte sever.  

Equip de recuperació de gas  

Descripció:  

 

Equip format per un equip 
compacte de recuperació de 
gas contingut als vehicles. 

Tanc integrat amb una 
capacitat de 65 litres. 

Accionament per aire a 
pressió. 

Cicle per a 11 kg de GNV. 

Subministrament d’aire a 
pressió de 6 bar. 

Potènica 9V dc. 

Rendiment de succió de 30 
kg/h. 

 

 

 

Justificació:  

S’ha optat per aquest model 
per la capacitat de succió i el 
dipòsit integrat al mateix 
sistema. 

Cost:  1.350,00€/u 
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Taula 8.4: Fitxa tècnica d’equip complet individual  de descontaminació fixa.                                             
Mesura per a impacte sever.  

Equip de descontaminació (líquids)  

Descripció:  

Estació de descontaminació individual fixa mitjançant aire comprimit 8,5-
1.350l/min, consum d’aire 2.900l/vehicle, càrrega de drenatge 8-10 min./vehicle, 
capacitat de càrrega 3 tn, dimensions 9mx3,4mx4,3m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificació:  

Amb aquesta estació es permet un elevat grau d’automatització del procés i 
s’aconsegueix de manera precisa dipositar cada fluid al seu dipòsit corresponent 
eviatnt així, qualsevol vessament.  
Cost:   4.500,00 €/u 
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Taula 8.5: Fitxa tècnica de maquinària de premsatge  i compactació de filtres de vehicles.                                              
Mesura per a impacte sever.  

Maquinària de premsatge i compactació de filtres  

Descripció:  

 

Premsa hidràulica manual 
per al aixafat de filtres d'oli i 
altres líquids procedents de 
vehicles o màquines 
industrials. Amb 
funcionament elèctric i 
hidràulic. 

Recorregut de la premsa 
350 mm. Diàmetre màxim 
del filtre 140 mm. Llarg 
màxim del filtre 320 mm. 
Potència instal·lada 3 kW -  
Central hidràulica amb 
motor trifàsic a 380 V. Trapa 
de la premsa amb 
tancament de seguretat 
Desguàs, per recollida de 
líquids. Xassís amb cabuda 
per a 2 bidons de 50 litres. 
Cicle de premsat 20 
segons. Temps màxim de 
funcionament continuat 5 
hores. Oli del circuit 
hidràulic HM-6 

Justificació:  

Per la capacitat i seguretat 
en la recollida de líquids 
contaminants. 

Cost:  894,19€/u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi d’impacte ambiental de les plantes de descontaminació i  

desballestament de vehicles fora d’ús a la província de Barcelona. 

 

90 

 

 

Taula 8.6: Fitxa tècnica desarenador.                                                                                    
Mesura per a impacte sever.  

Desarenador  

Descripció: 

 

Desarenador de flux 
horitzontal de 1.700 a 2.400 
litres, per a un cabal de 3 
l/s, amb canonades 
d'entrada i sortida de 110 
mm de diàmetre. 

Justificació:  

Facilita en la neteja de les 
partícules retingudes com a 
residus. 

Cost:  1.932,24€/u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 8.7: Fitxa tècnica separador d’hidrocarburs.                                                                                    
Mesura per a impacte sever.  

Separador d’hidrocarburs  
Descripció:  
 

Separador d'hidrocarburs 
coalescent, classe I 
(5mg/l)segons UNE-EN 858-1, 
de fosa de forma rectangular, 
per a un cabal de 6 l/s, amb 
canonades d'entrada i sortida 
de 110 mm de diàmetre, amb 
tapa transitable B125.   

Justificació:  

Possibilitat de soterrament i 
doble sortida. 

Cost:  4.441,93€/u 
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Taula 8.8: Fitxa tècnica dipòsit de fluids.                                                                                    
Mesura per a impacte sever.  

Dipòsit de fluids  
Descripció:  
 

Dipòsit per a combustibles líquids 
de 2.000 l de capacitat, de simple 
paret de polietilè de densitat alta 
(PEHD), construït segons la 
norma UNE-EN 13341, tractat 
amb recobriment 
impermeabilitzant, per a 
col·locació aèria. 

Bomba d’extracció, indicador 
visual de fuga, exterior del 
contenidor d’acer anses de 
transport, marc de tub galvanitzat, 
Indicador de nivell per litres, tub 
d’emplenar, endoll addicional. 

Justificació:  

Per la gran capacitat i indicador 
visual de control de possibles 
fuites. 
Cost:  2.090’85€/u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 8.9: Fitxa tècnica safata antidegoteig.                                                                                    
Mesura per a impacte sever.  

Safata antidegoteig  
Descripció:  
Safata antidegoteig gal-
vanitzada, amb subjecció 
antilliscant i dispositiu de fixació 
a  terra. Conté pintura especial 
que la protegeix de la corrosió. 

Justificació:  

Versatilitat i acabats del contorn 
que pot evitar accidents 
laborals. 
Cost:  400 €/u 
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Taula 8.10: Fitxa de característiques generals del contingut de l’informe base.                                                                                    
Mesura per a impacte sever.  

Informe base  COST [€/u]  

Informe base de l’estat del sòl i aigües subterrànies amb la 
determinació de la densitat relativa de mostra de sòl, segons la 
norma UNE 103302 i contingut de substàncies contaminants 
rellevants. 

2.500 €/u 

 

8.3.1. Cost 

El cost total unitari sense fer amidaments a aplicar en relació a les mesures de 
mitigació de l’impacte sever que es produeix és de 18.699,72 € (21% IVA inclòs). 

Taula 8.11: Resum del costos totals.                                                                                     
Mesura per a impacte sever.  

IMPACTE MEDI  
AFECTAT 

MESURES DE MITIGACIÓ COST [€/u]  

 

Edafològic 

-Adquisició d’equips mòbils de 
recuperació per gravetat. 

-Adquisició d’equips d’extracció de 
contaminants líquids per aspiració. 

- Aire condicionat 

- Gas 

- Líquids 

-Adquisició de maquinària de premsatge 
i compactació de filtres. 

-Informe base de l’estat inicial i/o règim 
d’explotació de la planta. 

-Gestió dels residus envers el terreny. 

245,0 

 

 

1.100,0 

1.350,0 

4.500,0 

894,1 

 

2500 

* 

SEVER 

Hidrològic 

-Desarenador  

-Separador d’hidrocarburs 

-Dipòsit de fluids 

-Safata antidegoteig 

1.932,244 

441,93 

2.090’85 

400 

 15.454’32 € 

21 % IVA 18.699,72 € 
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8.4. Pressupost. Impacte moderat. 

En segon terme, dels resultats obtinguts en l’avaluació ambiental se’n desprèn 
que el segon àmbit a actuar amb rapidesa és sobre les accions que generen un 
impacte moderat sobre el medi, en aquest cas: atmosfèric, acústic, florístic i 
faunístic. 

A continuació es presenta a tall d’exemple una sèrie de fitxes tècniques relatives 
a les mesures proposades, però cal incidir que atès les peculiaritats de les 
mesures, per fer-ho de manera detallada caldria especificar l’estat d’amidaments, 
pel que només es presenta el pressupost per aquelles propostes que tenen un 
caràcter unitari. 

Taula 8.12: Fitxa tècnica de vehicle elèctric..                                                                                    

Mesura per a impacte moderat.  

Carreta elèctrica  

Descripció:  

Vehicles elèctrics / carretorns 
E12-E18L de dimensions 
reduïdes, extremadament 
productives en qualsevol 
aplicació -amb un mínim 
consum energètic. El disseny 
compacte d’excel·lent agilitat 
en qualsevol aplicació: 
passadissos estrets, 
magatzems, llargs recorreguts 
de transport i treball dins de 
contenidors. Les versions 
"Performance Plus" (24 V), 
"High Performance Plus" (48 V) 
i "Ultra High Performance Plus" 
(48 V) donen resposta a les 
necessitats del mercat i són la 
solució a qualsevol aplicació. 

Justificació:  

No utilitzen combustibles 
fòssils. 

Cost:  6.000 €/u 
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Taula 8.13: Fitxa tècnica panells acústics.                                                                             

Mesura per a impacte moderat.  

Pantalla acústica  
Descripció:  
Pantalla acústica modular d'alt 
rendiment acústic, constituït 
exteriorment per una làmina 
d'alumini perforat tractada amb 
pintura de polièster en sec, una 
làmina intermitja de fibra de 
vidre de 60 mm de gruix i 80 
kg/m3 de densitat, i una làmina 
interior d'acer galvanitzat, amb 
un coeficient d'absorció alfa 
d'1,03 totalment col·locat sobre 
barrera, inclosa part 
proporcional d’unió i accessoris 
garanteixi uns rendiments 
acústics d'aïllament RA> 33 
dBA. 

Justificació:  

Versatilitat amb doble funció 
com a pantalla acústica i 
tancament de lla planta. 

Cost:  165,78 €/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 8.14: Fitxa tècnica aïllament acústic de maqu inària..                                                                                    

Mesura per a impacte moderat.  

Pantalla acústica  
Descripció: 
Pantalla acústica modular 
mòbil amb material prelacat 
segons amb compliment norma 
UNE-36130 i ancoratges per 
adaptar-se a diferents 
tipologies de compactadores 
de ferralla per a vehicles fora 
d’ús. 

Justificació:  

Fàcil adaptació a les 
compactadores de VFU: 

Cost:  165,78 €/m 
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8.4.1. Cost 

A continuació es mostra en una taula resum l’aproximació del pressupost unitari 
de les mesures mostrades en les fitxes anteriors i s’afegeixen altres partides 
considerades en l’apartat 7. Mesures de mitigació: correcció i compensació 
d’impactes. Com es pot comprovar el fet de no disposar de l’estat d’amidaments 
no permet donar un pressupost final amb detall.  

 

Taula 8.15: Resum pressupost.                                                                                               
Mesura per a impacte moderat.  

IMPACTE MEDI   
AFECTAT 

MESURES DE MITIGACIÓ COST 

Atmosfèric 

-Manteniment periòdic de les 
instal·lacions. 

-Maquinària elèctrica (ús mobilitat 
interna). 

- 

 

6.000 

Acústic 

-Instal·lacions amb tancament per a 
l’aïllament sonor. 

 

-Manteniment sonor de la premsa i 
tancament aïllant. 

 

165,78 €/m 

 

- 

 

 

 

MODERAT 

Flora i fauna -Aplicar les mesures del medi 
edafològic i hidrològic. 

- 

 

8.5. Pressupost. Impacte compatible. 

A continuació es resumeixen les partides que s’haurien de pressupostar d’acord 
amb els amidaments aplicats en un cas concret, conegudes les característiques. 
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Taula 8.16: Resum de les mesures de mitigació de l’ impacte compatible. 

IMPACTE MEDI AFECTAT MESURES DE MITIGACIÓ 
COST 

(*) 

Paisatgístic 

(incendis) 

-Inspecció interna de manteniment de la 
instal·lació contra incendis. - 

Energètic 

-Instal·lacions de baix consum elèctric. 

-Instal·lacions de baix consum d’aigua. 

-cisternes amb limitadors de descàrrega. 

-Sistema de recollida i emmagatzematge 
d’aigua de pluja. 

-Instal·lació de plaques solars. 

- 

C
O

M
P

A
T

IB
LE

 

Logístic 

-Pla de formació. 

-Implantar un sistemes de gestió ambiental 
(SGMA). 

-Implantar un  software de gestió. 

-Disseny logístic eficient de les instal·lacions. 

-Manteniment dels vehicles de l’establiment. 

-Millors Tècniques Disponibles (MTD).   

- 

(*) Els cost de les mesures van en funció de les caracterítiques espcífiques d’on s’implantin. 

8.6. Pressupost. Impacte positiu 

A continuació es resumeixen les partides que s’haurien de pressupostar d’acord 
amb els amidaments aplicats en un cas concret, conegudes les característiques. 

 

Taula 8.17: Resum per a l’impacte positiu. 

IMPACTE MEDI   
AFECTAT MESURES DE MITIGACIÓ COST 

(*) 

P
O

S
IT

IU
  

Demogràfic 

 

- Donar continuïtat a l’activitat aplicant totes les 
mesures de mitigació indicades anteriorment. 

 

- 

(*) Els cost de les mesures van en funció de les caracterítiques específiques d’on s’implantin 
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8.7. Conclusió 

Implantar mesures de mitigació de l’impacte ambiental produeix un cost sobre les 
industries que si bé a curt termini no aporta una rendiment econòmic immediat, 
els efectes sobre el medi ambient i la millora del procés fa que aquests costos 
inicials associats a maquinària i organitzar el procés industrial de manera més 
eficient, comporti uns beneficis a llarg plaç. 

Per tal de valorar la viabilitat econòmica d’aquestes mesures seria necessari per 
tant, aplicar-ho sobre un cas en concret ja sigui d’una nova planta de tractament, 
o bé sobre una d’existent per millorar-ne el procés que estigui realitzant. En 
aquest cas, es podria iniciar el balanç financer creat a partir de totes les dades 
inicials de compravenda i costos per elaborar la compta de resultats, la qual 
mesuraria la renda produïda al llarg d’un exercici, és a dir, els ingressos menys 
les pèrdues; el balanç comptable que donaria idea per una banda dels actiu i per 
altra el patrimoni net o passiu de l’empresa i així anar elaborant l’estat de 
tresoreria i l’amortització per conèixer la rendibilitat de d’inversió. 
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9. Programa de Vigilància Ambiental 

9.1. Introducció 

D’acord amb el que estableix la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 
ambiental, l’estudi d’impacte ambiental ha d’incloure un Programa de Vigilància 
Ambiental (PVA) que descrigui les mesures previstes per al seguiment de les 
recomanacions i mesures correctores o compensatòries contingudes en un 
estudi. 

9.2. Objectius 

Aquest PVA té per objectiu establir un sistema de seguiment i control de la 
situació del medi en les diferents fases del tractament dels VFU per verificar i 
comprovar que les mesures preventives, correctores o compensatòries 
proposades són adequades per minimitzar els impactes ambientals significatius, i 
detectar si s’apliquen correctament o bé informar que cal modificar o readaptar-
les per la concurrència de factors o circumstàncies noves.  

9.3. Metodologia de seguiment 

La realització del seguiment es basa en la formulació d’uns paràmetres que 
proporcionen uns indicadors per estimar, de manera quantificada i simple en la 
mesura del possible, el compliment amb les mesures previstes i els seus 
resultats. Poden existir, per tant, dos tipus de paràmetres-indicadors que ajuden 
a establir per una banda, en quin grau s’aplica la mesura i per altra, se n’obtenen 
resultats: 

- Indicadors de realitzacions, que mesuren l'aplicació i execució efectiva de 
les mesures correctores. 

- Indicadors d'eficàcia, que mesuren els resultats obtinguts amb l'aplicació 
de la mesura correctora corresponent. 

Per a l'aplicació dels paràmetres indicadors es defineixen les necessitats 
d’informació que el titular ha de facilitar; dels valors presos per aquests 
indicadors es deduirà la necessitat d'aplicar mesures correctores de caràcter 
complementari. Per això, els indicadors han d’anar acompanyats de llindars 
d'alerta que assenyalin el valor a partir del qual han d'entrar en funcionament els 
sistemes de prevenció i/o seguretat que s'estableixen en el programa. 

9.4. Aspectes i indicadors de seguiment 

En aquest apartat es defineixen els aspectes objecte de vigilància, els indicadors 
establerts i els criteris per a la seva aplicació. 

9.4.1. Informes de seguiment 

El titular de la planta ha de materialitzar el seguiment mitjançant la realització 
d’un conjunt de documentació en forma de fitxes i informes que permetin recollir 
l’estat d’aplicació de les mesures i recomanacions, l’existència d’incidències, etc.  

Es tracta dels següents documents: 

a) Realització d’un llibre d’incidències, assistències i suggeriments ambientals: 
aquest llibre ha de recollir de forma continuada les observacions derivades del 
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seguiment de l’obra i funcionament de la planta quant a aplicació de les mesures 
i recomanacions, especificant les innovacions i desviacions respecte els factors a 
considerar. Les observacions poden acompanyar-se d’il·lustracions o esquemes. 

b) Seguiment amb fitxes de l’estat de les mesures correctores: durant les cinc 
fases del procés de tractament de descontaminació i desballestament de VFU, 
s’ha de verificar la idoneïtat de cada mesura implantada, en fitxes específiques 
per a cada factor ambiental on quedaran reflectides en una casella, les dades del 
tècnic, el dia i l’hora  així com l’estat d’aplicació de la mesura. 

c) Realització d’informes mensuals: a partir de les fitxes de l’estat de les mesures 
correctores i el llibre d’incidències, s’ha d’elaborar un informe mensual en forma 
de quadre resum, on es relacionaran les incidències significatives per al medi 
descrites al llibre d’incidències, una descripció dels impactes esdevinguts durant 
el tractament amb una proposta d’actuacions correctives i els suggeriments 
rellevants al llibre d’incidències. 

d) Realització d’un reportatge fotogràfic: es tracta d’un sistema d’avaluació visual 
de l’evolució dels treballs de tractament per a la correcta aplicació de les 
mesures, que ha d’acompanyar l’informe mensual.  

9.4.2. Factors ambientals 

Per a cada temàtica objecte de control i seguiment es detallen, en el seu cas, els 
següents termes: objectiu, indicador, fase, mètode, freqüència i mesures 
complementàries 

a) Protecció de la qualitat de l’ambient atmosfèric . 

Objectiu:  Control de la reducció de la qualitat de l’aire: partícules en suspensió i 
gasos per moviment de vehicles i maquinària. 

- Indicador:  constatació documental dels certificats conforme la 
maquinaria ha passat les inspeccions corresponents. 

- Fase:  Recepció i emmagatzematge temporal i descontaminació. 

- Mètode:  Inspecció visual/documental. 

- Freqüència:  d’acord amb el que indica el decret 833/1975, de 6 de 
febrer, de protecció de l’ambient atmosfèric, la Llei 34/2007, de 15 de 
novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera i la corresponent 
normativa específica de cada màquina i vehicle. 

- Mesures complementàries:  Retirada de la maquinària que no compleixi 
els requisits exigits. Tota la maquinària que en els controls d'emissió de 
gasos superi els nivells admissibles per la legislació vigent no podrà 
circular fins a la seva posada a punt. 
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b) Protecció del medi acústic: 

Objectiu:  Control de l’elevació dels nivells de soroll. 

- Indicador:  constatació documental dels certificats conforme la 
maquinaria ha passat les inspeccions corresponents. 

- Fase:  Recepció i emmagatzematge temporal i compactació. 

- Mètode:  Inspecció documental. 

- Freqüència:  d’acord amb el que indica la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica, la Llei 9/2014, del 31 de juliol, 
de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els 
productes i la corresponent normativa específica d’acord amb cada 
màquina. 

- Mesures complementàries:  Retirada de la maquinària que no compleixi 
els requisits exigits. Tota la maquinària que en els controls d'emissió 
acústica superi els nivells admissibles per la legislació vigent no podrà 
circular fins a la seva posada a punt. 

c) Protecció del medi edafològic: 

Objectiu:  Evitar vessaments de substàncies que contaminin els sòls. 

- Indicador: mitjançant les eines d’indicadors de qualitat que permeten 
assignar un valor de qualitat al medi a partir de l’anàlisi de sòls pels 
diferents paràmetres a considerar. 

- Fase: Recepció i emmagatzematge temporal, descontaminació, 
compactació i gestió de residus. 

- Mètode: visual i analítica. 

- Freqüència: d’acord amb allò que indiqui la Llei 5/2013, de 11 de juny, 
pel que es modifica la Llei 16/2002, de 1 de juliol, de prevenció i control 
integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats. 

- Mesures complementàries: retirada del focus emissor de contaminats, 
valoració dels danys ocasionats, neteja de la zona afectada i adequació 
del terrenys segons tipologia d’afectació (pavimentació, retirada de sòls 
contaminats i restitució d’aquest, reparació de xarxa de servies, etc). 

En cas d’incidents s’ha de donar compliment a tot indicat en el Reial 
Decret 9/2005, de 14 de gener, segons el qual s'estableix la relació 
d'activitats potencialment contaminants del sòl, els criteris i els 
estàndards per a la declaració de sòls contaminats.   
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d) Protecció de l’hidrologia superficial: 

Objectiu:  Evitar vessaments que ocasionin afeccions a les aigües superficials. 

- Indicador:  Presència de líquids i materials contaminants a les proximitats 
de les lleres o xarxa d’aigües pluvials amb risc de ser arrossegats a rius. 
Ús d’indicadors de qualitat que permeten assignar un valor de qualitat al 
medi a partir de l’anàlisi de diferents paràmetres. 

Indicadors biològics: facilitats pels mateixos éssers vius que habiten 
l'ecosistema. 

Indicadors hidromorfològics: avaluen, d'una banda, la diferència entre les 
característiques hidrològiques i geomorfològiques actuals dels rius, i de 
l'altra, les característiques que tindrien els rius en absència d'alteracions 
humanes per garantir el bon funcionament de l'ecosistema fluvial. 

Indicadors fisicoquímics: combinen diferents paràmetres fisicoquímics per 
donar una visió global de la qualitat de l'aigua. 

- Fase:  Recepció i emmagatzematge temporal, descontaminació, 
compactació i gestió de residus.. 

- Mètode:  Inspecció visual i analítica.  

- Freqüència:  setmanal pel que fa a les inspeccions visuals del principals 
punts de confluència d’aigües de la planta i pel que fa a les analítiques, 
allò que indica la normativa sectorial, però preferiblement semestralment. 

- Mesures complementàries:  Paralitzar els treballs que han produït les 
emissions, avaluar l’afecció produïda, detectar l’error en la mesura o 
recomanació aplicar i donar compliment a: 

La Directiva 2000/60/EC del Parlament Europeu i el Consell d'Europa, del 
23 d'octubre del 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d'acció 
en l'àmbit de la política d'aigües anomenada Directiva Marc de l’Aigua 
(DMA). 

Protocols de Mostreig i Aplicació de Mètriques per Avaluar l'Estat 
Ecològic de les aigües de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

e) Protecció de la flora. 

Objectius:  evitar danys a la flora autòctona derivats de possibles incendis  i 
emissió d’efluents, entre altres. 

- Indicadors: grau de cobertura del transplant de plantes autòctones i 
d’hidrosembres executades. 

- Fase: recepció i emmagatzematge temporal i descontaminació.  
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- Mètode: conservació de les obres d’adequació per a la fauna realitzades 
durant la fase d’obra i manteniment de les mesures de protecció de la 
vegetació. 

- Freqüència:  constant. 

- Mesures complementàries: realització d’un inventari de fauna i flora per 
quantificar el possible impacte si es produeix una afectació durant el 
procés de tractament de VFU que malmeti la flora. 

f) Protecció de la fauna: 

Objectius:  evitar danys a la fauna autòctona derivats de possibles incendis i 
emissió  d’efluents, entre altres. 

- Indicadors: número de passos de fauna construït, obres de drenatge 
condicionades. 

- Fase: recepció i emmagatzematge temporal i descontaminació. 

- Mètode: conservació de les obres d’adequació per a la fauna realitzades 
durant la fase d’obra i manteniment de les mesures de protecció de la 
vegetació. 

- Freqüència: constant. 

- Mesures complementàries: realització d’un inventari de fauna per 
quantificar el possible impacte si es produeix una afectació durant el 
procés de tractament de VFU que malmeti la fauna. 

g) Protecció paisatgística i risc d’incendis: 

Objectiu:   reducció de l’impacte visual de l’entorn paisatgístic per nova 
construcció o  incendis. 

- Indicador: constatació documental dels certificats conforme tots els 
elements de l’instal·lació contra incendis compleix els controls 
reglamentaris. 

- Fase: recepció i emmagatzematge temporal, descontaminació i gestió de 
residus. 

- Mètode:  constant. 

- Freqüència: d’acord amb allò que indiqui la Llei 3/2010, del 18 de febrer, 
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
infraestructures i edificis. 

- Mesures complementàries: seguir els criteris a segur en cas 
d’emergència de la Llei 3/2010. 
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h) Protecció de l’eficiència energètica: 

Objectiu:   reducció de la despesa energètica i l’impacte sobre recursos naturals 
no renovables. 

- Indicador: avaluació documental de les despeses. 

- Fase: gestió de residus. 

- Mètode: anàlisi de viabilitat energètica i econòmica. 

- Freqüència: mensual. 

- Mesures complementàries: seguir els criteris del Reial Decret 235/2013, 
de 5 de abril, pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació 
de l’eficiència energètica en edificis. 

i) Eficiència logística: 

Objectiu:   garantir l’organització i gestió de la producció i de les operacions de 
manera de manera que es millori el procés i la productivitat. 

- Indicador: auditories, certificats. 

- Fase: recepció i emmagatzematge temporal, descontaminació, 
desballestament, compactació i gestió de residus. 

- Mètode: sistemes de gestió de qualitat. 

- Freqüència: d’acord amb l’indicat en la normativa vigent Llei 20/2009, del 
4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, en el cas de les 
plantes de tractament de VFU, es duen a terme inspeccions periòdiques 
cada 2 anys. 

- Mesures complementàries: seguir els criteris de les normes ISO que 
l’empresa vulgui obtenir. 

j) Demografia: 

Objectiu:   garantir la professionalitat el personal en plantilla i el nivell de 
beneficis.. 

- Indicador: balanç comptable. 

- Fase: avaluar en totes les fases del procés. 

- Mètode: programa de comptabilitat avaluació de satisfacció del personal. 

- Freqüència: mensual. 

- Mesures complementàries: potenciar el màrqueting i ús de noves 
tecnologies. 
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10. Conclusió  

El sector industrial dedicat als VFU ha registrat una important evolució en els 
darrers anys com a conseqüència de la implantació de la Directiva europea 
2000/53/CE, que ha propiciat en certa manera el salt dels antics desguassos fins 
als actuals Centres Autoritzats de Tractament, és a dir, les plantes de 
descontaminació i desballestament de VFU.  

En aquesta línia, el procés de tractament de VFU ha experimentat una llarga 
trajectòria des dels seus inicis, quan els desguassos, estaven constituïts per 
empreses familiars amb molta antiguitat, professionalment poc especialitzats i 
amb escàs personal en plantilla. En ells s'obtenia la ferralla i es desmuntaven 
alguns components, inicialment els de major valor econòmic i de venda més fàcil, 
per comercialitzar com a peces de recanvi usat. Des del punt de vista 
mediambiental, els desguassos no extreien pràcticament cap residu 
potencialment contaminant, llevat que fos econòmicament rendible, com era el 
cas de les bateries -pel valor del plom- quedant l'oli i altres líquids contaminants. 
Així mateix, tampoc separaven els metalls fèrrics dels no fèrrics, a causa que la 
seva tecnologia i els propis costos no ho permetien en aquells moments. 

Aquesta manera de procedir ha constituït un seriós problema mediambiental, ja 
que aquests residus, lleugers i pesats, tenen un alt contingut d'elements 
perillosos, a més de ser fàcilment inflamables, per tractar alguns d'ells de 
productes combustibles.  

Després de dur a terme el present estudi, és conclou que la major part de les 
plantes convencionals de tractament de VFU existents a la província de 
Barcelona i per extensió, a Catalunya, avui dia encara disten de ser 
considerades com a organitzacions industrials amb processos automatitzats 
eficients, però hi ha indicis, en part promoguts per la necessitat de millorar el 
procés per adequar l’activitat a la normativa ambiental, que indiquen que van 
encaminades en aquesta direcció. 

L’estudi detallat de cadascuna de les fases de tractament dóna idea d’on és més 
provable que es produeixin emissions contaminants sobre el medi, causades 
majoritàriament per líquids i substàncies classificades com a contaminats d’acord 
amb el Catàleg de Residus de Catalunya. Per aquest motiu, en el present estudi 
s’ha analitzat cadascuna de les fases del procés de tractament de VFU per 
detectar l’origen de les causes de les afeccions sobre el medi ambient, concloent 
que aquestes són originades per una mala gestió del procés de tractament i la 
poca inversió en matèria mediambiental més que no pas, la manca de 
coneixements i eines a l’abast d’avui dia.  

Per conèixer el grau d’afectació d’aquestes emissions sobre el medi s’ha seguit 
la metodologia d’avaluació d’impacte ambiental que marca la corresponent 
normativa vigent, la qual ha donat com a resultat un grau d’afectació Sever sobre 
el medi edafològic i hidrològic sent aquests, els més perjudicats per les accions 
derivades de cadascuna de les cinc fases del procés, i principalment per les fase 
de decepció i emmagatzematge temporal, descontaminació i desballestament. 
Seguidament s’ha obtingut com a resultat un grau d’afectació Moderada sobre el 
medi atmosfèric, acústic, florístic i faunístic; una afectació Compatible sobre el 
medi paisatgístic, energètic i logístic i en últim terme, un grau d’afectació Positiu 
sobre el medi demogràfic com a conseqüència de la dinamització econòmica 
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degut a l’influencia que ocasiona la implantació d’aquest tipus d’activitat al 
territori, creant nous llocs de treball i millorant les infraestructures terrestres. 

Com a conseqüència dels resultats obtinguts, s’han aportat mesures correctores 
i compensatòries basades en l’aplicació d’eines tecnològiques existent i bones 
pràctiques com accions de millora en tot el procés de l’activitat, però s’han 
intensificat i qualificat econòmicament sobretot en els medis edafològic i 
hidrològic que són els que tenen un grau d’afectació més elevat.  

A més s’ha tingut en especial consideració, detallar un Programa de Vigilància 
Ambiental que estableix un sistema per verificar i comprovar que les mesures 
preventives, correctores o compensatòries proposades, un cop implantades en 
una planta en concret, poden ser adequades per minimitzar els impactes 
ambientals significatius o bé valorar si  cal modificar-les o readaptar-les per la 
concurrència de factors o circumstàncies noves.  

Per finalitzar, concloure que aquest projecte final de carrera ha desgranat 
minuciosament l’activitat que duen a terme actualment les plantes de 
descontaminació i desballestament de VFU descrivint, analitzant i aportant 
solucions pràctiques a una problemàtica ambiental real en gran part, com a 
conseqüència d’una organització industrial deficient però que apunta a ser una 
activitat que juntament amb els organismes oficials i els fabricants de vehicles va 
esdevenint poc poc pionera en la reutilització, reciclatge i valorització de residus 
que generen els vehicles un cop finalitzat el seu període de vida útil. 
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