Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica

ANNEX

A.

SOL·LICITUD
AMBIENTAL

Pàg. 1

D’AUTORITZACIÓ

Resum
En aquest Annex A hi ha la sol·licitud que s’ha de presentar davant el Departament de
Territori i Sostenibilitat per tal d’iniciar a tràmit l’autorització ambiental.

Pàg. 2

Annex A: Sol·licitud d’autorització ambiental

Sol·licitud d'autorització ambiental integrada
SOL·LICITANT
Primer cognom:
Puchol

Segon cognom:
Pascual

Nom:
Ferran

Tipus d'identificació:

Número d'identificació:

NIF

XXXXXXXXX

Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Fax:

934 01 66 15

934 01 66 15

934 01 66 16

En qualitat de/d':
Altres (especifiqueu-lo)

GERENT

Correu electrònic:

Repetir correu electrònic:

profica@profica.cat

profica@profica.cat

EMPRESA
Nom empresa:
PROFICA SL

Tipus d'identificació:
NIF

Tipus de via:

Nom de la via:

Carrer

111

Número:

Escala:

Pis:

Porta:

Polígon:

2-4

-

-

-

PRATENC

Codi postal:

Municipi:

08820

El Prat de Llobregat

Població:
El Prat de Llobregat

Número d'identificació:
A-XXXXXXX

Província:
BARCELONA

ESTABLIMENT
Nom establiment:

Tipus d'identificació:

Número d'identificació:

PROFICA SL

NIF

A-XXXXXXX

Mateixes dades que a l'apartat Empresa

Adreça física
Tipus de via:

Nom de la via:

Carrer

111

Número:
2-4

Escala:
-

Pis:
-

Codi postal:

Municipi:

08820

El Prat de Llobregat

Porta:
Població:
El Prat de Llobregat

Coordenades UTMx:
426237,67

Coordenades UTMy:
4574385,88

Ex: 123456,12

Ex: 1234567,12

Polígon:
PRATENC
Província:
BARCELONA

Codi DAU:
Només per a activitats ramaderes
Codi PGDR:

Marca Oficial:

ALTRES DADES DE CONTACTE
Persona de contacte:
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Ferran Puchol Pascual
Telèfon fix:

Telèfon mòbil:

Fax:

934 01 66 15

934 01 66 15

934 01 66 16

Correu electrònic:

Repetir correu electrònic:

profica@profica.cat

profica@profica.cat

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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ACTIVITAT PRINCIPAL DE L'ESTABLIMENT
Annex
I.1. Activitats sotmeses al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental, subjectes a la Directiva 96/61/CE del Consell
Apartat
3. Producció i transformació de metalls
Subapartat
3.21. Instal•lacions per al tractament de superfície de metalls i materials plàstics mitjançant un procediment electrolític o químic, quan e
Observacions

ACTIVITATS SECUNDÀRIES DE L'ESTABLIMENT

Afegir
Eliminar

Annex

Apartat

Subapartat

Observacions

02122011-v.01-04

Observacions/Comentaris:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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DOCUMENTACIÓ (marqueu la documentació que aporteu juntament amb aquesta sol·licitud):
Formulari tècnic estructurat (d'acord amb la classificació de l'activitat).
Estudi d'impacte ambiental del projecte, que ha de contenir, com a mínim, la informació que es detalla en l'article
18 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Projecte bàsic, que contingui la descripció detallada i l'abast de l'activitat i de les instal·lacions.
Documentació preceptiva sobre accidents greus que determini la legislació sectorial corresponent.
Informe urbanístic de l'ajuntament on s'ha d'ubicar l'activitat, establert per l'article 60, que acrediti la compatibilitat
de l'activitat amb el planejament urbanístic, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi
l'activitat.
Característiques del sòl en el qual s'emplaça l'activitat projectada, sempre que aquesta activitat estigui definida
com a potencialment contaminant del sòl per la normativa específica aplicable.
Designació del personal tècnic responsable de l'execució del projecte.
Qualsevol altra documentació que es determini per reglament o que sigui exigible per la legislació sectorial
aplicable a l'activitat.
En el cas que, juntament amb l'autorització ambiental, també se sol·liciti l'autorització d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle, cal adjuntar a la sol·licitud la documentació que estableix la Llei de l'Estat 1/2005, del 9 de
març, i el Decret 397/2006, de 17 d'octubre, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de
gasos amb efecte d'hivernacle.
Declaració de les dades que són confidencials (segons criteri del sol·licitant).

Lloc de presentació de la sol·licitud:

OGAU dels Serveis Territorials a Barcelona

DECLARO:
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a de que la inexactitud o falsedat de les
dades declarades comportarà les actuacions pertinents que siguin d'aplicació.
Autoritzo, als efectes d'aquesta sol·licitud, rebre les comunicacions o notificacions del procediment a través dels
mitjans electrònics.
Signatura

Tipus de signatura

Persona jurídica

Persona física

Documentació

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Prevenció i control ambiental”, del qual és responsable la Direcció General de Qualitat Ambiental.
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La finalitat és la gestió dels expedients de les activitats sotmeses al règim prevenció i control ambiental, així com dels
expedients de les activitats extractives i de declaració d'impacte ambiental sotmeses a aquest règim .
Li informem que les seves dades podran ser cedides al web del Departament, www.gencat.cat, a més d'altres cessions
previstes per llei, i autoritza al responsable del fitxer pel tractament indicat.
Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General
d'Intervenció i Qualificació Ambiental: Av. Diagonal, 525, 08029, Barcelona.
Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

Pàgina 3 de 3

Pàg. 6

Annex A: Sol·licitud d’autorització ambiental

Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica

Pàg. 7

ANNEX B. FORMULARI TÈCNIC
Resum
En aquest Annex B hi ha el formulari on es descriuen inputs que rep el procés productiu
(matèries primeres, energia, aigua...) i els residus que es generen, la utilització de les millors
tècniques disponibles, la il·luminació, el tractament d’aigües i els sistemes de gestió.
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Annex B: Formulari tècnic

FORMULARI TÈCNIC ESTRUCTURAT PER ACTIVITATS INDUSTRIALS
Identificador projecte:
Autorització ambiental de l'empresa PROFICA SL

PROJECTISTA

Ferran

Primer cognom:
Puchol

Núm. Col·legiat:
xxxxxxx

Nom Col·legi:
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalu

Nom

Segon cognom:
Pascual

CALENDARI EXECUCIÓ
Data prevista inici activitat:

entre

i

05/09/2012

30/11/2012

DADES COMUNS
ALTRES DADES DEL CENTRE
NID (identificador PRTR)::

Dies de treball/any:

Nº hores funcionament/any:

Nº treballadors:

XXXXX

220

3080

10

CCAE:
2561 - Tractament i revestiment de metalls

SISTEMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (SGMA)
SGMA:

Número registre EMAS:

Observacions:
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No disposem de sistemes de gestió medi ambiental

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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CONSUMS
Té consum d'aigua?

Sí

No
Afegir

CONSUM AIGUA

Eliminar
Procedència:

Altra procedència:

Xarxa
Usos (ex: sanitari, procés, neteges, reg, refrigeració...):
99% procés, 1% sanitaries
Volum total abast:
104

Volum total abast:
m3/dia

Té consum energètic?

m3/any

23.000

Sí

No
Afegir

CONSUM ENERGÈTIC

Eliminar
Energia elèctrica:
Energia elèctrica procedent de fonts externe

Té consum de combustibles?

Sí

Consum:
450

Consum:
GJ/any

Mwh/any

No
Afegir

CONSUM DE COMBUSTIBLES

Eliminar
Altre Tipus:

Consum:

Unitats

02122011-v.01-03

Tipus Combustible:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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MATÈRIES PRIMERES
Té matèries primeres?

Sí

No
Afegir

MATÈRIES PRIMERES

Eliminar

Matèria primera:
Altres matèries primeres
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
400

Unitats:
Kg

Descripció:
CCPA-96 14301359 - Àcid bòric

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 50 kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

50

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24131413 - Clorur d'hidrogen (àcid clorhídric)
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
11500

Unitats:
Kg

Descripció:
Àcid clorhídric al 33%

Sistema d'emmagatzematge:
Contenidor 600 kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

2400

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24151050 - Àcid nítric i àcids sulfonítrics
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
2600

Unitats:
Kg

Descripció:
Àcid nítric al 60%

Sistema d'emmagatzematge:
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Bombona de 68 kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

200

Kg

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Eliminar

Matèria primera:
24132130 - Clorurs (llevat dels d'amoni)
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
600

Unitats:
Kg

Descripció:
Clorur de zinc

Sistema d'emmagatzematge:
Sacs 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

150

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
1000

Unitats:
Kg

Descripció:
Corrotriblue

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

75

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
1000

Unitats:
Kg

Descripció:
Finidip 728.2

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Unitats:

200

Kg

02122011-v.01-03

Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Matèria primera:
24132239 - Hipoclorits (llevat dels de calci) i clorits; hipobromits

Eliminar

Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
4000

Unitats:
Kg

Descripció:
Hipoclorit sòdic

Sistema d'emmagatzematge:
Contenidor 735kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
4000

Unitats:
Kg

Descripció:
Prodaspit

Sistema d'emmagatzematge:
Contenidor 175kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

525

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
5000

Unitats:
Kg

Descripció:
Qt 3014

Sistema d'emmagatzematge:
Sacs 25kg
Unitats:

500

Kg
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Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Matèria primera:
24131525 - Hidròxid de sodi sòlid (sosa càustica)

Eliminar

Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
15000

Unitats:
Kg

Descripció:
Sosa càustica (miniperles)

Sistema d'emmagatzematge:
Sacs 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

1200

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
2000

Unitats:
Kg

Descripció:
Uniclean 190

Sistema d'emmagatzematge:
Sacs 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

1000

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
1500

Unitats:
Kg

Descripció:
Unifix ni/fe 3-10 l

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Unitats:

150

Kg
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Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
4000

Unitats:
Kg

Descripció:
Zinni al 15 ni replenisher

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

800

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
7000

Unitats:
Kg

Descripció:
Zinni al additiu a200

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

800

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
1500

Unitats:
Kg

Descripció:
Zinni al base 15

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Unitats:

200

Kg
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Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
1500

Unitats:
Kg

Descripció:
Lanthane 316

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

200

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
600

Unitats:
Kg

Descripció:
Ecofoam

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

100

Kg

Matèria primera:
23203100 - Vaselina, ceres de parafina, cera de petroli i altres ceres

Eliminar

Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
600

Unitats:
Kg

Descripció:
Ecofoam

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Unitats:

100

Kg
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Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
1500

Unitats:
Kg

Descripció:
Performa 285 base

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

200

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
500

Unitats:
Kg

Descripció:
Zatanium 250 Brightener

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

100

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24664853 - Preparats per a galvanoplàstia
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
250

Unitats:
Kg

Descripció:
Picklane 30

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Unitats:

100

Kg
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Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Eliminar

Matèria primera:
24121390 - Altres bases inorgàniques, òxids, hidròxids i peròxids metàl·lics, ncaa
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
12000

Unitats:
Kg

Descripció:
Hidròxid de calci

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

1500

Kg
Eliminar

Matèria primera:
24133157 - Sulfats (llevat dels d'alumini i dels de bari)
Descripció de altres matèries perilloses

Quantitat:
12000

Unitats:
Kg

Descripció:
Sulfat ferrós

Sistema d'emmagatzematge:
Bombona 25kg
Capacitat màxima d'emmagatzematge:

Unitats:

1500

Kg

Fabrica, importa i/o utilitza alguna substància dels annexos XIV i/o XVII i/o que compleixi
amb els criteris de l'annex XIII pel que fa a la seva toxicitat, persistència i/o bioacumulació?

Si

No

Respondre afirmativament només en el cas de tenir substàncies químiques a informar.

Afegir
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SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Eliminar
Substància:

Nº CAS:

N/A

Nº EC:

(EINECS/ELINCS/NLP)
consultar http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

Rol:

Quantitat fabricada:

Quantitat usada:
t/any

Quantitat importada:
t/any

t/any

Ús:
Informar només en el cas de ser usuari de la substància

Nº Registre REACH:

N/A

Motiu:

Nº Autorització REACH:

N/A

Motiu:

Descripció dels processos i operacions en què intervingui:
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Mesures de control previstes per evitar el seu impacte ambiental:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Si

Activitat afectada pel RD 117/003 d'Emissions COV per ús de dissolvents?

No
Afegir

IDENTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS QUE UTILITZEN DISSOLVENTS

Eliminar
Relació d'activitats:

L'establiment disposa d'un equip de reducció mitjançant incineració que compleix el límit d'emissió de
50 mg C/m3 i les emissions totals de l'establiment no superen les que es donarien en cas que es
complissin tots els requisits de l'annex II del RD 117/2003. Està interessat en una ampliació del termini
de compliment del límit d'emissió de gasos residuals fins, com a màxim, abril de 2013.
L'establiment disposa d'un equip de reducció mitjançant incineració que compleix el límit d'emissió de
150 mg C/m3 i les emissions totals de l'establiment no superen les que es donarien en cas que es
complissin tots els requisits de l'annex II del RD 117/2003. Està interessat en una ampliació deltermini
de compliment del límit d'emissió de gasos residuals fins, com a màxim, abril de 2013.
L'establiment utilitza la millor tècnica disponible i pot demostrar que els límits d'emissió difusa no són
factibles tècnicament ni econòmicament al seu establiment. Està interessat a ser dispensat del
compliment dels límits d'emissió difusa.
L'establiment realitza activitats de recobriment que no poden aplicar-se en condicions confinades (com
la construcció de vaixells o el pintat d'avions), utilitza la millor tècnica disponible i ha establert un
sistema de reducció d'emissions o pot demostrar que el sistema de reducció no és factible ni
tècnicament ni econòmicament al seu establiment. Està interessat a ser dispensat del compliment dels
límits d'emissió difusa i de gasos residuals inclosos a l'annex II (apartat 8) del RD 117/2003.

SUBSTÀNCIES CANCERÍGENES, MUTAGÈNIQUES O TÒXIQUES
PER LA REPRODUCCIÓ

Afegir
Eliminar

Substància:

Frases risc:

Altres substàncies:

Frase de risc segons el reglament 1272/2008 CLP:

Consum:
t/any

02122011-v.01-03

consultar http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/
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08029 Barcelona
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Fax 93 419 76 30
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MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES
Afegir

BREF O BREFs APLICABLE/S A L'ACTIVITAT

Eliminar
BREF aplicable:
Tractament de superfícies metàl·liques i plàstiques (Surface Treatment of Metals and Plastics)
http://eippcb.jrc.es/reference/

Afegir
Eliminar

MTD aplicades:
4.13.Substitució de matèries primes i procesos. Substitució del cianur pel zincat electrolític

Valor d'Emissió Associat (VEA):
-

Eliminar
MTD aplicades:
4.19.2 Tècniques de reducció de emissió d'aigües residuals. Neutralització, floculació i precipitació de
metalls.
Valor d'Emissió Associat (VEA):
Fe: <10mg/l; Zn: 0,2-5,0mg/l; Ni: 0,2-5,0mg/l

MTD aplicades:

Eliminar

4.16 MTD's específiques per subsectors. Zincat i cromat.

Valor d'Emissió Associat (VEA):
-

✔

Estàs dins del rang de valors associats dins les MTD
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En cas de no assolir els Valors d'Emissió Associats a l'ús de les MTD aplicables a l'activitat, cal adjuntar un estudi justificant la
inviabilitat tècnica i/o econòmica de l'aplicació d'aquestes segons el Bref d'aspectes econòmics i la Guia Catalana corresponent.
http://mediambient.gencat.cat/cat/empreses/mtd/documents_referencia.jsp
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08029 Barcelona
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RESIDUS GENERATS
Codi productor residus:
P-XXXXX
Afegir

RESIDU

Eliminar
Tipus residu:
110109 ES Llots i tortons de filtració que contenen substàncies perilloses
Procés que el genera:
Tractament de les aigües residuals en la depuradora fisico-química
Producció anual:

Unitats
Kg/a

20000

Capacitat emmagatzematge:
10000

Unitats
Kg

Sistema emmagatzematge:
Contenidor metàl·lic

SISTEMES DE GESTIÓ
En Origen

Tipus de gestió:

Capacitat de tractament:
t/any
Externa

Capacitat d'emmagatzematge:
t

Tipus de gestió:
Gestió externa per empresa autoritzada, per al seu assecatge i posterior valorització

02122011-v.01-03

Observacions:
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Eliminar
Tipus residu:
150110 ES Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes
Procés que el genera:
Addició dels liquids contingut als envasos a les línies de procés, o bé a la depuradora.
Producció anual:

Unitats
u/a

2000

Capacitat emmagatzematge:
1000

Unitats
u

Sistema emmagatzematge:
Paletitzats

SISTEMES DE GESTIÓ
En Origen

Tipus de gestió:

Capacitat de tractament:
t/any
Externa

Capacitat d'emmagatzematge:
t

Tipus de gestió:
Gestió externa per empresa autoritzada, per a la seva neteja i reutilització

02122011-v.01-03

Observacions:
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Eliminar
Tipus residu:
200301 NE Mescles de residus municipals
Procés que el genera:
Qualsevol activitat dins de la fàbrica
Producció anual:

Unitats
Kg/a

5000

Capacitat emmagatzematge:
2000

Unitats
Kg

Sistema emmagatzematge:
En contenidors de 1000 litres.

SISTEMES DE GESTIÓ
En Origen

Tipus de gestió:

Capacitat de tractament:
t/any
Externa

Capacitat d'emmagatzematge:
t

Tipus de gestió:
Gestió externa per empresa autoritzada

Observacions:

Altres residus generats en petites qüantitats o esporàdicament:

02122011-v.01-03

Draps bruts i fluorescents.
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RESIDUS A GESTIONAR
És una planta externa de gestió de residus?

Si

No

Codi de gestor de residus: EAfegir

RESIDU

Eliminar

Tipus residu:

Afegir

SISTEMES DE GESTIÓ PER CADA LÍNIA DE TRACTAMENT

Eliminar
Descripció:

Capacitat de gestió:
t/any

Capactitat d'emm. abans de tractar:
t

Observacions:

Si

És un dipòsit controlat?

No
Afegir

RESIDU

Eliminar
CLASSIFICACIÓ

ORIGEN RESIDUS

PROCEDÈNCIA

Perillós (Classe III)

Industrial

Tercers

No perillós (Classe II)

Municipal

Pròpia

Terres i runes (Classe I )

Construcció i desconstrucció

Inerts (Classe I)
Tipus de residus:

Altres instal·lacions dins del recinte:

Capacitat bruta:
m3

02122011-v.01-03

Vida útil prevista:
anys

Capacitat neta residus:
m3

Quantitat anual de residus a dipositar prevista:
t

Superficie total del recinte:
m2

Superficie de segellat:
m2

Morfologia del dipòsit:

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
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Condicionament progressiu?
Núm. piezòmetres:

Si

No

Núm. Basses pluvials explotació:

Núm. basses lixiviats:

Volum total basses pluvials explotació: Volum total basses lixiviats:
m3
m3
Descripció tractament de lixiviats:

Impermeabilització i drenatge:

Capacitat tractament lixiviats:
m3
Segellat:

Captació i tractament pels gasos emessos:

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
Estudi geològic de l'emplaçament

Càlcul estabilitat

Manual d'explotació

Anàlisi econòmic

Pla d'emergència (RD 1481/2001)
Descripció de les característiques constructives i dimensionament

Té activitats de gestor de residus consistents en tractament biològic de residus orgànics (form,
fv, altres) o de tractament mecànic-biològic de resta?
Núm. Basses/dipòsits pluvials explotació:

Volum total basses/dipòsits lixiviats:
m3

Volum total basses/dipòsits pluvials explotació:
m3

02122011-v.01-03

Núm. Basses/dipòsits lixiviats:

Si
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No

DESCRIPCIÓ GLOBAL DE L'ABOCAMENT D'AIGÜES
Cabal total abocat horari:
m3
6,53

Cabal total abocat dia:
m3
104

Cabal total abocat any:
m3
23000

Cabal total màxim abocat horari:
m3
10

Cabal total màxim abocat dia:
m3
160

Altres cabals
m3

-

Volum aigües destinades a recirculació:
m3/dia
0
Percentatge d'aigües destinades a recirculació:
%
0

Hi ha abocament?

Si

No

Observacions:

TIPUS ABOCAMENT
EDAR

LLERA

MAR

Infiltració

Altres (cisterna,...):

Observacions (Altres):

Segregació efluents
Ocupació del domini públic hidràulic
Disposa de sol·licitud/concessió de l'Agència Catalana d'Aigües (ACA)

Data caducitat:
05/09/2017

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
Declaració d'abocament (en cas d'abocar a llera o per infiltració)
Aquest document es pot descarregar al següent enllaç, hi ha dos models:
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sollicituds/model_simplificada.pdf
http://aca-web.gencat.cat/aca/documents/ca/sollicituds/model_normal.pdf

Plànol de la xarxa interna de sanejament
Contracte amb el gestor en cas de gestió externa (si es disposa) i definició EDAR destí
Contracte de tractament de les aigües residuals en instal·lacions de depuració d'una empresa privada
externa

02122011-v.01-03

Altres
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GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS - PUNTS D'ABOCAMENT
Afegir

PUNT D'ABOCAMENT

Eliminar
Nom descriptiu:
Punt de conexió a la xarxa de clavagueram

Nº Punt:
1

Coordenades UTM:
X 426237.67

Y 4574385.88

Ex: 123456,12

Ex: 1234567,12

Descripció activitat contaminant:
Aigües de procés tractades a la depuradora físico-química
Instal·lació Depuració:
Depuradora físico-química
Destí de l'abocament:
A clavegueram (EDAR)

Nom Llera:

Nom EDAR:
PRAT DE LLOBREGAT, EL

Paràmetres assolits:
Altres

PARÀMETRES

Afegir
Eliminar

Paràmetre:
PH (upH)

Altres paràmetres:

Valor:
6-10
Eliminar

Paràmetre:

Altres paràmetres:

DEMANDA BIOQUÍMICA D'OXIGEN (5) (mg O

Valor:
1500
Eliminar

Paràmetre:
CONDUCTIVITAT A 25ºC (microS/cm)

Altres paràmetres:

Valor:
6000
Eliminar

Paràmetre:
ZINC (mg/l)

Altres paràmetres:

Valor:
10
Eliminar

Altres paràmetres:

Valor:
5

02122011-v.01-03

Paràmetre:
NIQUEL (mg/l)
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ÚS I TRACTAMENT DE LES AIGÜES
Segregació de les aigües pluvials?
Destí de les aigües pluvials:

Si

No

Tractament de les aigües pluvials?

Si

No

(decantador, separador de hidrocarburs, ...):

02122011-v.01-03

Sistema de recollida de les aigües pluvials:
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GESTIÓ DE FOCUS EMISSORS A L'ATMOSFERA
Si

Té focus emissors?

No
Afegir

FOCUS
Nº Focus

Eliminar

Nom Focus:

Nº Llibre registre:

Coordenades UTM:

Descripció procés associat:

Alçada:
m
Cabal sortida gasos:
Nm3/h

X

Y

Ex: 123456,12

Ex: 1234567,12

Diàmetre/Dimensions:
m

Temperatura:

Hores emissió día:
h

Dies emissió any:

Tipus Focus:

Velocitat Sortida:
ºC

m/s

d

Temps funcionament:
h/any

Descripció:

COMBUSTIÓ

PROCÈS

Té focus de cogeneració?
És combustible convencional?

No

Si
Si

Utilitza combustible/s?
No

Matèries primeres:

(associades al focus)

Tipus Instalació:
Caldera

Motor

Potència tèrmica nominal:

Turbina
Comentaris:

Mwt
Potència elèctrica nominal:

02122011-v.01-03

Mwe
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COMBUSTIBLES

Afegir
Eliminar
Afegir

Tipus:

Eliminar

Descripció específica:

Percentatge:

Unitats de Referència:
%
Unitats

Consum horari:

Consum anual:

Unitats

Característiques, procedència, composició...:

El focus té mesura correctora?

Si

No
Afegir

MESURES CORRECTORES

Eliminar
Mesura correctora:

Rendiment teòric:
%

Observacions:

CONTAMINANTS
% d'oxigen de referència:
Afegir
Contaminant emès:

Concentració:

Eliminar

Altre contaminant:

Unitats

Emissió màssica:

Emissió màssica:

02122011-v.01-03

Kg/h
SAM
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08029 Barcelona
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t/any

Connexió XEAC
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TORXES
Té torxes?

Si

No

DADES INSTAL·LACIÓ

Afegir
Eliminar

Planta/es que poden enviar gasos a la torxa:

Nº Torxa:

Nom Torxa:

Nº Llibre Registre:

Coordenades UTM:
X
Ex: 123456,12

m

Ex: 1234567,12

Capacitat de tractament:
m3/h

Diàmetre intern:

Alçada:

Y

m

Temperatura de combustió
ºC

Temps de residència dels gasos:
Connexió XEAC
Disposa de cabalímetre?

Si

No

Interval de mesura:

Afegir

CORRENTS MÉS PROBABLES

Eliminar
Nom corrent:

Composició aproximada:
%

Procés

Afegir
Eliminar
Situació que provoca el funcionament de la torxa:

Hores/dia

Hores/any

Afegir
Eliminar
Contaminant:

Emissió màssica:

02122011-v.01-03

t/any
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EMISSIONS DIFUSES
Té emissions difuses?

Si

No
Afegir

EMISSIÓ

Eliminar

Coordenades UTM:

Núm. Emissió:
1

X 426237.67

Y 4574385.88

Ex: 123456,12

Ex: 1234567,12

Descripció procés i activitat que genera l'emissió:
Emissions difuses provinents dels banys que treballen a una temperatura superior a 50ºC.

Descripció del sistema de reducció:
Hi ha 9 extractors al sostre de la fàbrica que permeten renovar l'aire.

Afegir

CONTAMINANTS
Contaminant:
Altre contaminant

Altre contaminant:

Eliminar

Vapor d'aigua que arrosega partícules dels banys

Emissió màssica:
t/any

02122011-v.01-03

-
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IMMISSIONS
AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIRE
Zona de la qualitat de l'aire:
Àrea de Barcelona
Avaluació de la qualitat de l'aire d'aquesta zona dels darrers 5 anys:
Els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en
suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit legislats.
només superació dels objectius de qualitat de l'aire (valors límits, llindars d'informació, valors objectiu, valors de referència...) per a
cada contaminant i any d'acord amb els balanços anuals de la qualitat de l'aire a Catalunya

Es obligatori l'ús d'un model per l'estudi d'impacte ambiental?

Si

No

MODELITZACIÓ
Nom del model o combinació de models emprats:

DADES D'EMISSIÓ DELS FOCUS DE L'ESTBLIMENT UTILITZADES PER A LA MODELITZACIÓ
S'han emprat les dades declarades a l'apartat d'emissions relatives a les emissions de
cada un dels focus de la instal·lació?

Si

No

Identificació del focus, coordenades (UTM fus 31N datum ED50), temperatura, alçada xemenèia, contaminant, cabal i concentració (o
emissió màssica)

ALTRES EMISSIONS CONSIDERADES PER A LA MODELITZACIÓ
Altres emissions dins de l'establiment:

especificar el tipus de focus, els contaminants que emeten, les emissions i com s'han estimat aquestes emissions

Trànsit:

especificar en quines vies s'han considerat aquestes emissions i com s'han estimat

Emissions d'altres establiments:

especificar quin inventari s'ha considerat o com s'ha obtingut

Domèstic:

especificar on s'han considerat i com s'han estimat

02122011-v.01-03

Nivells de fons:

especificar com s'han estimat aquests nivells
Diagonal 523-525
08029 Barcelona
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DADES METEOROLÒGIQUES UTILITZADES PER A LA MODELITZACIÓ
Obtingudes com a sortida d'una simulació numèrica:

Fonts:

nom del model, pas de malla, estacions considerades i període
considerat

Obtingudes només a partir d'estacions:

Fonts:

nom de les estacions considerades, el període i la font de les dades

ALTRES DADES DE LA MODELITZACIÓ
Orografia:

Usos del sòl:

Ens que ha dut a terme la modelització:

Domini mínim de la simulació:
Pas de la malla:
Dades emprades:

zona de màxim impacte, nivells assolits en aquesta zona, etc.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
Sortides per als principals contaminants com a taula Excel

02122011-v.01-03

Sortides en forma de mapa (plt, jpg, shape)
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PLA DE VIGILÀNCIA DE LA QUALITAT DE L'AIRE
Data aprovació resolució:

Disposa actualment d'un pla de vigilància de la qualitat de l'aire
establert pel DMAH?

Si

No

Disposa actualment d'un protocol d'actuació específic?

Si

No

Data aprovació resolució:

Descripció del Pla de Vigilància Actual:

Estacions, captadors, protocol, ...

Campanyes específiques d'altres contaminants:

Metalls, dioxines, ...

Data aprovació resolució:
Si

No

02122011-v.01-03

Són actualment Centre d'Anàlisi?
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LLUM

ZONA DE PROTECCIÓ ENVERS LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA ON S'UBICA L'ACTIVITAT
E1 (Protecció màxima)

E2 (Protecció alta)

E3 (Protecció moderada)

L'activitat és propera a una zona E1 o zona aquàtica marina i contaminant?
Horari funcionament de l'activitat:

Si

No

a 22:00

08:00
Format HH:MM

Hi ha il·luminació en horari de nit?

E4 (Protecció menor)

Si

Format HH:MM

No

Si hi ha il·luminació en horari de nit, justifiqueu la necessitat:
Dos làmpades exteriors il·luminen l'entrada de la fàbrica.
Justificació de la necessitat

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
Informe ambiental de la llum

PROGRAMA DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ
Hi ha un programa de manteniment?

Si

No

Cada quan es controla l'enfocament dels pàmpols, làmpades, el funcionament dels reguladors i els valors
d'il·luminació i de luminància?
Anualment es revisa l'enfocament dels pàmpols, làmpades, el funcionament dels reguladors.
Si

No

02122011-v.01-03

Hi ha periodicitat de neteja?
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PUNTS DE LLUM
Hi ha il·luminació?

Si

No
Afegir

LLUMS

Eliminar
Altres espais que es volen il·luminar:

Espais que es vol il·luminar:
Accessos a l'activitat

Horari de funcionament dels llums: de 21:00

a

Format HH:MM

Regulador horari?

Si

Format HH:MM

No

Regulador del flux lluminós (RF)?
% reducció flux
lluminós:

06:00

Núm. de llums:

Si

No

Alçada punt de llum:

Flux lluminós total:

m

lm

lux
Afegir

LÀMPADES

Eliminar

Marca i model:
GEWISS---- GW 84 263 MD/SD 150 W Rx7s
Potència:
300

Il·luminació mitjana:

W

230v

Temperatura de color:
K

50Hz
Flux lluminós:
lm

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
Diagrama espectral d'emissió de la llum

Afegir

PÀMPOLS

Eliminar

Marca i model:
Angle d'enfocament
(respecte la vertical):
10

Flux hemisferi superior:
<15

%

Índex d'enlluernament:
-

Enlluernament
pertorbador:
-

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

02122011-v.01-03

Diagrama de distribució d'intensitat lluminosa
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%

Hi ha rètols?

Si

No
Afegir

RÈTOLS

Eliminar
Ubicació:

Altres ubicacions:

Luminància:

Alçada:

Dimensions:

Cd/m2
Té regulador horari?

(alçada x llargada)

Si

No

Horari de funcionament dels rètols: de

a
Format HH:MM

Hi ha rètols Il·luminats?

m2

m

Si

Format HH:MM

No
Afegir

RÈTOLS IL·LUMINATS

Eliminar

Posició dels llums en els rètols:

Afegir

LÀMPADES

Eliminar

Marca i model:

Potència:

Temperatura de color:
K

W

Flux lluminós:
lm

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
Diagrama espectral d'emissió de la llum

Afegir

PÀMPOLS

Eliminar

Marca i model

Angle d'enfocament
(respecte la vertical):

Flux hemisferi superior:

Índex d'enlluernament:

Enlluernament
pertorbador:

%

%

02122011-v.01-03

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA
Diagrama de distribució d'intensitat lluminosa
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DECLARO:
Que les dades consignades en aquest formulari són certes i que sóc coneixedor/a de que la inexactitud o falsedat de les
dades declarades comportarà les actuacions pertinents que siguin d'aplicació.

Signatura

Tipus de signatura
Persona jurídica

Persona física

Documentació

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades seran
incorporades al fitxer “Prevenció i control ambiental”, del qual és responsable la Direcció General de Qualitat Ambiental.
La finalitat és la gestió dels expedients de les activitats sotmeses al règim prevenció i control ambiental, així com dels
expedients de les activitats extractives i de declaració d'impacte ambiental sotmeses a aquest règim .
Li informem que les seves dades podran ser cedides al web del Departament, www.gencat.cat, a més d'altres cessions
previstes per llei, i autoritza al responsable del fitxer pel tractament indicat.

02122011-v.01-03

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a la Subdirecció General
d'Intervenció i Qualificació Ambiental: Av. Diagonal, 525, 08029, Barcelona.
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Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica

Pàg. 41

ANNEX C. ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
Resum
En aquest Annex C es recull l’Estudi d’Impacte Ambiental, eina per l’avaluació d’impacte
ambiental que cal redactar juntament amb els altres requisits per tal d’obtenir una
autorització ambiental.
L'avaluació d'impacte ambiental ha de comprendre l'estimació dels efectes del projecte
sobre la població humana, la fauna, la flora, el sòl, l'aigua, l'aire, el clima, el paisatge i
l'estructura i funció dels ecosistemes presents en l'àrea previsiblement afectada. Així mateix,
ha de d’estimar la seva incidència en termes de sorolls, vibracions, olors i emissions
lluminoses, i la de qualsevol altra incidència ambiental ressenyable.
La normativa aplicable a l'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes està presidida per la
Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, amb les seves
posteriors modificacions (DOGC nº 5374, 07.05.2009). En aquesta es requereix que l’Estudi
d’Impacte Ambiental contingui les següents parts:
•

Descripció justificada del projecte i les seves accions.

•

Examen d'alternatives tècnicament viables.

•

Inventari ambiental i descripció de les interaccions claus.

•

Identificació i valoració d'impactes.

•

Establiment de mesures protectores i correctores.

•

Programa de vigilància ambiental.

•

Resum no tècnic de l’estudi.
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Annex C: Estudi d’impacte ambiental

Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica
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C.1. Introducció
C.1.1.

Presentació

L’objectiu del present estudi d’impacte ambiental presentat per l’empresa PROFICA SL és
integrar la variable ambiental en el projecte d’implantació d’una nova activitat en el municipi
del Prat de Llobregat. A les taules C.1.1 i C.1.2 es presenten les dades administratives i
identificatives de l’activitat i de l’estudi, respectivament.

Nom:
NIF:
Adreça:
Municipi:
Província:
Codi postal:
Telèfon:
Fax:
E-mail:
Representat legal i el seu càrrec:

Titular de l’activitat
PROFICA SL
A-XXXXXXXX
C/ 111, 2-4 Polígon Pratenc
El Prat de Llobregat
Barcelona
08820
934 01 66 15
934 01 66 16
profica@profica.cat
Ferran Puchol Pascual / Gerent

Taula C.1.1 Dades administratives de l’activitat

Estudi d’Impacte Ambiental
Estudi realitzat per:
Ferran Puchol Pascual
Nom entitat/Raó social:
PROFICA SL
NIF:
A-XXXXXXX
Responsable tècnic/persona de contacte:
Ferran Puchol Pascual
Adreça:
C/ 111, 2-4, El Prat de Llobregat
Telèfon:
934 01 66 15
Fax:
934 01 66 15
E-mail:
profica@profica.cat
Data de realització de l’estudi:
Setembre 2012
Taula C.1.2 Dades identificatives del projecte
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Antecedents

PROFICA SL pretén implantar l’activitat d’una línia galvànica a una nau industrial ja
construïda dins d’una zona plenament urbanitzada. L’activitat que pretén desenvolupar
PROFICA SL està definida dins de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques [1]
amb el número de codi 2561. Aquest classificació compren aquelles activitats dedicades al
“Tractament i Revestiment de Metalls”. D’aquesta manera l’activitat realitzada en aquesta
nova ubicació serà la recobrir les peces metàl·liques mitjançant un revestiment electrolític,
concretament els acabats que farà PROFICA SL serà zinc àcid i zinc-níquel.
Aquesta activitat es troba classificada a l’epígraf 3.21 de l’annex I.1 de la llei 20/2009, degut
a que és una instal·lació de tractament de superfície de metalls i materials plàstics per
procediment electrolític o químic, amb el volum de les cubetes o de les línies completes
destinades al tractament utilitzat major a 30 kilolitres.
Les activitats classificades dintre de l’annex I.1 queden sotmeses a l’autorització ambiental
amb avaluació d’impacte ambiental del departament competent en matèria de medi ambient.
PROFICA SL actualment està desenvolupant la mateixa activitat en el municipi de
Barcelona. La principal causa que ha motivat el trasllat de l’activitat al Prat de Llobregat ha
estat que en la zona de Barcelona on es desenvolupava l’activitat ha estat requalificada
urbanísticament cap a un ús residencial, iniciant-se un procés d’expropiació forçosa de les
naus ocupades per PROFICA SL.
No obstant, s’ha aprofitat l’obligatorietat de la marxa de la nau on s’ubicaven per incloure
millores tècniques en el nou emplaçament.

C.1.3.

Marc legal

El present projecte està fet seguint les línies de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació
ambiental de plans i programes, amb les seves posteriors modificacions (DOGC nº 5374,
07.05.2009). i de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (DOGC nº 5524, 11.12.2009).
A l’annex E es troba detallat tota la normativa aplicable segons cada vector ambiental.
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C.2. Descripció del projecte
C.2.1.

Dades generals

En aquest apartat s’estimarà la capacitat de producció, el diagrama de procés i els fluxos
d’entrada, tan els energètics com d’aigua. D’aquesta manera també es tindrà en compte les
matèries primeres necessàries per a desenvolupar l’activitat.
L’activitat tractarà i revestirà a l’any unes 1.700 tones de peces, la majoria de les quals
aniran destinades al sector de l’automoció. A la taula C.2.1 s’especifiquen les matèries
primeres, l’estat, els sistemes de subministrament i emmagatzematge i el consum anual.
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Nom matèria
primera
Acid bòric
Acid clorhídric 33%
Acid nítric 60%
Aigua destil·lada
Antiespumant
Boles de zinc
Clorur de zinc
Corrotriblue
Ecofoam
Finidip 728.2
Hidròxid de calci
Hipoclorit sòdic
Lanthane 316
Omega Ap-2210
Performa 285 base
Picklane 30
Prodaspit
Qt 3014
Sosa càustica
miniperles
Sulfat Ferrós
Uniclean 190
Unifix ni/fe 3-10 l
Zatanium 250
Brightener
Zinni al 15 ni
replenisher
Zinni al additiu a200
Zinni al base 15
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Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Boles
Sòlid
Líquid
Líquid
Líquid
Sòlid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Sòlid (pols)

Sistema de
subministrament i
emmagatzematge
Bombona (50 kg)
Contenidor (600 kg)
Bombona (68 kg)
Bombona (70 litres)
Bombona (5 kg)
Caixes (25 kg)
Sacs (25 kg)
Bombona (25 kg)
Bombona (25 kg)
Bombona (25 kg)
Bombona (25 kg)
Contenidor (735 kg)
Bombona (25 kg)
Bombona (25 kg)
Bombona (25 kg)
Bombona (25 kg)
Contenidor (175 kg)
Sacs (25 kg)

50 kg
2400 kg
200 kg
1500 litres
5 kg
3000 kg
150 kg
150 kg
100 kg
200 kg
1500 kg
735 kg
200 kg
100 kg
200 kg
100 kg
525 kg
500 kg

400 kg
11500 kg
2600 kg
5500 litres
5 kg
8000 kg
600 kg
1000 kg
600 kg
1000 kg
12000 kg
4000 kg
1500 kg
600 kg
1500 kg
250 kg
4000 kg
5000 kg

Sòlid (perles)
Sòlid
Sòlid
Líquid

Sacs (25 kg)
Bombona (25 kg)
Sacs (25 kg)
Bombona (25 kg)

1200 kg
1500 kg
1000 kg
150 kg

15000 kg
12000 kg
2000 kg
1500 kg

Líquid

Bombona (25 kg)

100 kg

500 kg

Líquid
Líquid
Líquid

Bombona (25 kg)
Bombona (25 kg)
Bombona (25 kg)

800 kg
800 kg
200 kg

4000 kg
7000 kg
1500 kg

Estat

Taula C.2.1 Matèries primeres

Quantitat màx.
Consum
emmagatzemada anual
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En referència al tipus d’energia i la seva procedència, PROFICA SL compta amb el
subministrament d’energia elèctrica de la companyia FECSA ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, SL. L’empresa disposarà de un Transformador trifàsic de potència i de
distribució de 600 kVA.
El consum elèctric anual vindrà determinat pel nivell de producció assolit, no obstant al ser
una empresa ja consolidada presentarà un caràcter més o menys constant, amb excepció
dels períodes d’inactivitat dins dels quals el consum serà pràcticament nul.
Tenint en compte les dades relatives a l’antic emplaçament de l’activitat al municipi de
Barcelona que tenia un consum total de 445290 kWh, pensant que en el nou emplaçament
es pretén mantenir la productivitat, i saben la potència necessari de la maquinària (taula
C.2.2) el consum d’energia elèctrica anual estimat serà de 450.000 kWh.
Instal·lacions

Potència (kW)

Conjunt línia 1
Conjunt línia 2
Conjunt línia 3
Depuradora
Equip de fred
Forn de deshidrogenació
Extractors

361
126
167
15
131.5
55
19,8

Taula C.2.2 Potència detallada
El consum d’aigua de l’establiment, subministrat mitjançant l’empresa AQUALIA (servei
Municipal d’aigües del Prat de Llobregat), s’estima entre 23.000 kilolitres anuals
aproximadament, dels quals el 99% aproximadament tindrà un ús industrial. S’estima que
cada treballador genera un cabal diari d’aigües sanitàries de 100 litres. Tenint en compte
que l’empresa compta amb 10 treballadors i que es treballa una mitja de 220 dies a l’any, es
produeix un cabal de 1.000 litres/dia i aproximadament 220 kilolitres/any d’aigües sanitàries.
Per tant, s’estableix amb aquestes dades un consum mig d’aigües de procés de 104
kilolitres/dia i de 6,53 kilolitres/h.
Per fer-se una idea dels possibles impactes sobre el medi que pugui tenir l’activitat que es
vol portar a terme a continuació es presenta un diagrama de flux amb les entrades i sortides
de les diferents corrents residuals al procés productiu.(fig. C.2.1)
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Peces
Energia
elèctrica
Fred

Equip de fred
Residu 2: Envasos

Aigua
Energia
elèctrica
Matèries
primeres

Linies galvàniques:
Zincat àcid
Zinc - Níquel

Emissions difuses

Compressor

Aigües
residuals

Aire comprimit

Energia
elèctrica

Peces
acabades

Reactius

Residu 1: Llots
de depuradora

Depuradora

Residu 2:
Envasos

Energia
elèctrica

Abocament aigües
industrials

Aigües sanitàries

Abocament a xarxa
de clavegueram

Fig. C.2.1 Flux de procés
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Descripció de les fases de l’activitat

El procés productiu que realitza l’empresa PROFICA SL es porta a terme mitjançant 3 línies
de producció que fan 2 tipus de tractament diferents, 2 línies de zincat àcid i una línia de
zincat niquelat.

C.2.2.1. Línies de zincat àcid
El zincat àcid niquelat es un procés galvànic en el qual es fa el recobriment amb zinc-níquel
de les peces metàl·liques. El procés consisteix en la formació de capes de zinc-níquel sobre
la superfície de la peça, evitant així, la penetració de la corrosió dins d’aquesta. El
revestiment amb zinc-níquel proporciona una major protecció contra la corrosió. Sobre la
peça amb revestiment de zinc-níquel es realitza un passivat que millora encara més la
protecció contra la corrosió.
Aquest procés productiu es divideix en les següents fases:
C.2.2.1.1.

Càrrega de les peces

Les línies disposen cada una d’elles d’una posició per a la càrrega/descàrrega de les peces.
En aquesta posició inicial, l’operari introdueix les peces al bombo, en aquest es transporten
al voltant de tota la línia de forma automàtica mitjançant els ponts grues. Una vegada es
finalitza el procés en aquesta mateixa posició es fa la descàrrega de les peces tractades.
C.2.2.1.2.

Desengreixatge químic de les peces

Aquest és un procés automàtic en el que es fa una neteja i desengreixatge de les peces per
tal de preparar-les abans d’introduir-les al cicle de banys de metalls. La temperatura de la
cuba oscil·la entre els 25ºC i els 60ºC. El bany està format per una dissolució al 2,5% de
Uniclean 190 i aigua.
C.2.2.1.3.

Desengreixatge electrolític

També hi haurà desengreixatge electrolític, el qual consisteix en sotmetre les peces, actuant
com a càtodes, a l’acció d’una dissolució aquosa alcalina al 2.5 % de QT 3014. Els greixos
són atacatsper l’acció de la solució alcalina, i l’hidrogen originat en l’electròlisi sobre el
càtode afavoreix el despreniment dels greixos de la peça. La temperatura de treball és entre
20 i 40ºC. (fig. C.2.2)
El moviment de les peces a aquesta posició es realitza mitjançant el pont grua. La
composició del bany es sosa càustica de base juntament amb productes biodegradables
dissolts en aigua de xarxa.
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Peces

Aigües de neteja:
pH alcalí
Matèria orgànica

Desengreixatge

Depuradora

Peces netes i
preparades
Fig. C.2.2 Desengreixatge
C.2.2.1.4.

Rentat de les peces

És imprescindible l’operació de rentat per evitar la contaminació creuada entre banys de
procés i detenir l’acció del desengreixatge sobre la superfície del metall. El cabal d’aigua
que s’utilitzarà per efectuar de forma correcta el rentat de les superfícies tractades
determinarà els paràmetres contaminants de les aigües abocades i la seva posterior gestió.
Aquesta etapa de rentat es repeteix després de cada una de les fases de procés.
C.2.2.1.5.

Decapat de les peces

El contacte entre atmosfera i les peces metàl·liques provoca la formació de capes d’òxid.
L’objecte del decapat és la seva eliminació. Aquest bany es una dissolució aquosa que
conté bàsicament HCl al 30% i treballa a temperatura ambient, de manera que s’evita
l’emissió de vapors. (fig. C.2.3)
Peces

Decapat

Peça decapada
Fig. C.2.3 Decapat

Aigües residuals:
Òxids de metalls
Anions
pH àcid

Depuradora
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Zincat àcid de les peces:

Aquest procés consisteix en la formació de capes de zinc sobre la superfície de la peça que
eviten la penetració de la corrosió dins de la peça. El zincat electrolític és una acabat que
permet protegir la peça de la corrosió, recobrint-la de metall menys noble (zincat), que
s’oxidarà amb més facilitat que el ferro, i allargarà la vida útil de la peça. (fig. C.2.4)
La composició del bany és:
•

Aigua,

•

Àcid clorhídric al 0.5 %,

•

Clorur de zenc al 1.5%,

•

Boles de Zenc.

El bany treballa a una temperatura entre 20 i 30ºC i té una vida il·limitada però requereix un
control analític de sals i additius que han de ser reposats progressivament en funció del seu
consum.
Les línies disposen de diferents posicions de bany de zincat en les quals poden ser
introduïdes indistintament les peces.

Peces

Zincat àcid

Aigües residuals:
pH àcid
metalls pesats: Zn

Material auxiliar usat

Electrolítics usats
Peça recoberta

Fig. C.2.4 Zincat àcid

Depuradora
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C.2.2.1.7.

Neutralitzat àcid o bàsic

En aquesta fase es pretén neutralitzar l’alcalinitat o acidesa de la peça. Aquest bany està
format per una dilució de HCl al 5% o NaOH al 5%, respectivament, a temperatura ambient.
Segons l’acabat que se li vulgui donar a la peça passarà d’aquí a un rentat amb aigua o al
passivat.
C.2.2.1.8.

Passivat de peces

Un cop finalitzat el procés de zincat, per incrementar resistència a la corrosió, les peces
metàl·liques són sotmeses a un procés de passivació cròmica. En el nostre cas es
realitzaran 3 tipus de passivats, tots amb crom trivalent:
•

Passivat Ecotri: 12% de Picklane 30 en dissolució aquosa.

•

Passivat Blanc: 6 % de Corrotriblue en dissolució aquosa.

•

Passivat Blanc d’alta resistència: 8-10% Lanthane 316 en dissolució aquosa.

Tots els passivats es realitzaran amb crom trivalent.
Aquest tipus de tractament té especial interès per les peces zincades, ja que malgrat el
material base està òptimament protegit, el recobriment de zinc s’oxida progressivament al
ser un metall poc noble. (fig. C.2.5)

Peces zincades

Aigües residual
de rentat

Passivat blanc/ecotri

Peça acabada

Depuradora

Bany esgotat

Fig. C.2.5 Passivat
C.2.2.1.9.

Lacat de les peces

El lacat s’aplica per a protegir i recalcar els acabats decoratius. La importància de les
operacions de lacat electrolític en base aquosa de peces metal·litzades radica en què es pot
considerar com a substitut de revestiment electrolític d’alta despesa o de gran dificultat
tècnica (com el bronze i l’or). (fig. C.2.6)
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Treballa a una temperatura ambiental que oscil·la entre els 25ºC i 35ºC. Els banys de lacat
exigeixen un alt grau de manteniment per evitar l’acumulació dels àcids orgànic i les
impureses metàl·liques i estan compostos per:
•

Zatanium 250 Brightener en dissolució aquosa.

•

Prodaspit en dissolució aquosa.

Hi ha peces que en el seu interior no reben tractament, i se’ls ha d’aplicar un lacat perquè en
el procés d’assecat no s’oxidi.
.
Peces zincades

Lacat

Peces zincades i lacada
Fig. C.2.6 Lacat

C.2.2.2. Línia de zincat-niquelat de les peces
Aquest procés consisteix en la formació de capes de zinc-níquel sobre la superfície de la
peça que eviten la penetració de la corrosió dins de la peça.
El Níquel ajuda a neutralitzar el efecte negatiu que provoca el Silici en el galvanitzat. El Silici
provoca un creixement de capes gruixudes i trencadís per la formació de capes
intermecàniques de Fe-Zn en el galvanitzat.
En canvi el revestiment de les peces amb Zn-Ni contribueix a que els acabats en acer amb
alt contingut de Silici, semblin acabats d’acer amb baix contingut en silici, amb totes les
avantatges tant mecàniques como de aparença metàl·lica.
Aquest procés productiu el podem subdividir en les següents fases.
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C.2.2.2.1.

Càrrega de les peces

Les línies disposen cada una d’elles d’una posició per a la càrrega/descàrrega de les peces.
En aquesta posició inicial, l’operari introdueix les peces al bombo, en aquest es transporten
al voltant de tota la línia de forma automàtica mitjançant els ponts grues. Una vegada es
finalitza el procés en aquesta mateixa posició es fa la descàrrega de les peces tractades.
C.2.2.2.2.

Desengreixatge químic de les peces

Aquest és un procés automàtic en el que es fa una neteja i desengreixatge de les peces per
tal de preparar-les abans d’introduir-les al cicle de banys de metalls. La temperatura de la
cuba oscil·la entre els 25ºC i els 60ºC. El bany està formal per una dissolució al 2,5% de
Uniclean 190 i aigua.
C.2.2.2.3.

Desengreixatge electrolític

El desengreixatge electrolític es també una dissolució aquosa alcalina al 2.5 % de QT 3014.
Els greixos són atacatsper l’acció de la solució alcalina, i d’hidrogen originat en l’electròlisi
sobre el càtode. La temperatura de treball és entre 20 i 40ºC. (Veure fig. C.2.1).
C.2.2.2.4.

Rentat de les peces:

És imprescindible l’operació de rentat per evitar la contaminació creuada entre banys de
procés i detenir l’acció del desengreixatge sobre la superfície del metall. El cabal d’aigua
que s’utilitzarà per efectuar de forma correcta el rentat de les superfícies tractades
determinarà els paràmetres contaminants de les aigües abocades i la seva posterior gestió.
Aquesta etapa de rentat es repeteix després de cada una de les fases de procés.
C.2.2.2.5.

Decapat de les peces

Es una dissolució aquosa que conté bàsicament HCl al 30% i treballa a temperatura
ambient, de manera que s’evita l’emissió de vapors. (Veure fig. C.2.2).
C.2.2.2.6.

Bany de Zinc-Níquel

El bany te una vida il·limitada però requereix un control analític de sals i additius que han de
ser reposats progressivament en funció del seu consum. (fig. C.2.7)
La línia disposa de diferents posicions de bany de Zn-Ni en les quals poden ser introduïdes
indistintament les peces. La composició del bany és:
•

Aigua,
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•

Zinni Al 15 Ni Replinisher al 0.5 %,

•

Zinni Al Base 15 al 0.5 %,

•

Performa 285 base al 0.1 %

•

Zinni Al additiu 200 al 0.1%
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La temperatura de treball d’aquest procés coincideix amb l’ambiental, ja que es mou en un
rang situat entre els 20ºC i els 40ºC.

Peces

Bany de Zn-Ni

Aigües residuals:
pH àcid
metalls pesats: Zn, Ni

Depuradora

Material auxiliar usat

Electrolítics usats
Peça recoberta

Fig. C.2.7 Bany de Zn-Ni
C.2.2.2.7.

Neutralitzat àcid o bàsic

En aquesta fase es pretén neutralitzar l’alcalinitat o acidesa de la peça. Aquest bany està
format per una dilució de HCl al 5% o NaOH al 5%, respectivament, a temperatura ambient.
Segons l’acabat que se li vulgui donar a la peça passarà d’aquí a un rentat amb aigua o al
passivat.
C.2.2.2.8.

Passivat de peces

Un cop finalitzat el procés de zincat, per incrementar resistència a la corrosió, les peces
metàl·liques són sotmeses a un procés de passivació cròmica. En el nostre cas es
realitzaran 3 tipus de passivats:
•

Passivat Negre: solució aquosa de Finidip 728.2 al 8%

•

Passivat Transparent: solució aquosa de Unifix 3-10L al 10%

Els dos tipus de passivats utilitzaran crom trivalent. (fig. C.2.8)
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Peces zincades

Aigües residual de
rentat

Passivat negre/transparent

Peça acabada
Fig. C.2.8 Passivat

Depuradora

Bany esgotat
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C.2.2.2.9.
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Lacat de les peces

El lacat s’aplica desprès del procés de zinc-níquel per proporcionar una protecció addicional
a la peça. (Veure fig. C.2.6)
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C.2.3.
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Descripció de les instal·lacions

Les tres línies de tractament són màquines que permeten una producció automàtica. Estan
constituïdes per una sèrie de cubes en les quals s’introdueixen les peces metàl·liques, més
en concret de peces de ferro, mitjançant bombos.

C.2.3.1. Línia zinc àcid (bombo gran)
Aquesta línia està formada per 21 posicions de les quals 8 corresponen a cubes de
tractament. Comptarà amb 4 carros que transportaran les peces a les diferents cubes.
El zincat àcid es un procés galvànic en el qual es fa el recobriment amb zinc de les peces
metàl·liques. El procés consisteix en la formació de capes de zinc sobre la superfície de la
peça, evitant així, la penetració de la corrosió dins d’aquesta. Sobre la part zincada de les
peces es realitza a continuació un acabat que millora la protecció contra la corrosió. A la línia
1 tenim els següent tipus de passivats: passivat negre i passivat blanc de alta resistència
(sense crom VI).
El següent diagrama ens mostra les diferents posicions al llarg de la línia 1:
cuba 1
cuba 2

cuba 3
cuba 4
cuba 5
cuba 6
cuba 7
cuba 8
cuba 9
cuba 10
cuba 11

cuba 12
cuba 13
cuba 14
cuba 15
cuba 16

POSICIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LITRES
768
1024
1024
1024
1024
1024
1600
1152
1152
2048
1152
1152
768
1152
1152
1152
768
896
768
6720
6720

PROCÉS
aigua
passivat
passivat
passivat
aigua
aigua
desengreix químic
aigua
lacat
aigua
decapat
aigua
aigua
desengreix electrolitic
aigua
aigua
neutralitzat
aigua
aigua
zinc àcid
zinc àcid

34.240 litres Volum total
20416 litres Volum cubes de procés
Fig. C.2.9 Posicions línia 1: zinc àcid
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C.2.3.2. La línia zinc-níquel
Aquesta línia està formada per 24 posicions de les quals 15 corresponen a cubes de
tractament. La línia 2 disposarà de 2 carros que transportaran les peces a les diferents
posicions de tractament.
El següent diagrama ens mostra les diferents posicions al llarg de la línia 2:
cuba1

cuba 2
cuba 3
cuba 4
cuba 5
cuba 6
cuba 7
cuba 8
cuba 9

cuba 10
cuba 11
cuba 12
cuba 13

POSICIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

LITRES
537,6
537,6
537,6
537,6
537,6
537,6
537,6
537,6
739,2
739,2
537,6
537,6
537,6
537,6
537,6
537,6
537,6
537,6
896,00
1904
560
560
2352
2352

PROCÉS
pasivat
aigua
aigua
passivat
aigua
passivat
desengreix químic
desengreix químic
aigua
aigua
neutralitzat
lacat
aigua
neutralitzat
aigua
desengreix electrolític
desengreix electrolític
aigua
aigua
decapat
zinc-níquel
zinc-níquel
zinc-níquel
zinc-níquel

18.704 litres Volum total
13.104 litres Volum de cubes de procés
Fig. C.2.10 Posicions línia 2: zinc-níquel
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C.2.3.3. Línia zinc àcid (bombo petit)
Aquesta línia està formada per 22 posicions de les quals 10 corresponen a cubes de
tractament. La línia 3 comptarà amb 2 carros que transportaran les peces a les diferents
cubes de tractament. La línia 3 tindrà el mateix tipus de procés que la línia 1.
El següent diagrama ens mostra les diferents posicions al llarg de la línia 3:
cuba 1
cuba 2
cuba 3
cuba 4
cuba 5
cuba 6
cuba 7
cuba 8
cuba 9
cuba 10
cuba 11
cuba 12
cuba 13
cuba 14

POSICIÓ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

LITRES
504
504
504
504
504
504
1344
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
504
672
1344
4410
1536

PROCÉS
aigua
passivat
aigua
passivat
aigua
aigua
desengreix químic
aigua
aigua
decapat
decapat
aigua
lacat
desengreix electrolític
aigua
aigua
neutralitzat
aigua
aigua
zinc àcid
zinc àcid
zinc àcid

17874
11658

Volum total
Volum cubes de procés

Fig. C.2.11 Posicions línia 3: zincat àcid
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C.2.3.4. Descripció de l’estació depuradora
L’empresa PROFICA SL tindrà una planta depuradora físico-química, la qual rebrà totes les
aigües residuals de la línia galvànica, de manera que no s’abocarà cap aigua residual
generada al procés productiu a la xarxa de clavegueram sense que prèviament sigui
tractada.
La depuradora físico-química és totalment automatitzada, i té una capacitat de tractament de
15000 litres/h, tot i que en règim nominal sol treballarà a 6000 litres/h.
C.2.3.4.1.

Procés de tractament

Els esbandits residuals generats en les línies de procés seran bombejats en continu a la
planta depuradora segons la següent classificació:
•

Esbandits zinc níquel.

•

Esbandits alcalins.

•

Esbandits àcids-cròmics.

Els processos esgotats concentrats de les línies de procés seran bombejats a les fosses de
retenció per a la seva posterior dosificació controlada a la planta depuradora amb la següent
classificació:
•

Concentrats àcids i cròmics.

•

Concentrats alcalins.

La destrucció del complex de zinc-níquel present es fa automàticament i en continu en el
mòdul d’oxidació de zinc níquel, addicionant hipoclorit sòdic sota control de les condicions
de pH (10,5-11,0) i potencial redox.
La fase següent del procés de tractament, que és comú a tots els efluents, consisteix en
ajustar el pH dels mateixos a un valor que garanteixi la precipitació de tots els metalls
presents que són separats en forma de les hidròxids. Aquesta operació es realitza en
continu i automàticament en el mòdul de pre-neutralització addicionant els reactius
necessaris sota control del pH.
En la fase següent es realitza la neutralització que consisteix en l'ajustament de pH
adequada per permetre la floculació i posterior precipitació dels metalls . A continuació es
procedeix a eliminar els sòlids en suspensió en un sedimentador compacte de flux laminar
d'alt rendiment.
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El sediment compacte té una càmera de pre-sedimentació, equipada amb un agitador lent,
on s'efectua la dosificació del floculant que afavoreix la formació de fangs més densos i
fàcils de separar; en aquesta etapa es decanten entre el 80 i 90% dels sòlids presents.
Els efluents pre-clarificat, amb un baix contingut en sòlids, passen directament al
compartiment de sedimentació laminar distribuint homogèniament a través del paquet de
lamel·les on s'aconsegueix la decantació dels sòlids més fins.
El fons del sediment, on es recullen els fangs precipitats, està constituït per un tronc de
piràmide invertit (un a la fase de pre-sedimentació i una en la fase laminar) incloent,
cadascun d'ells, una vàlvula d'accionament pneumàtic connectada al col·lector d'aspiració
d'una bomba pneumàtica d'extracció de fangs.
La sincronització de la bomba i les vàlvules anteriors es controla l'autòmat programable i
s'ajusta en funció de la quantitat de fangs a extreure de cada compartiment.
Els fangs extrets del sediment s'envien a un concentrador de fangs que permet reduir el seu
contingut en aigua i fer més aptes per al tractament final. El concentrador de fangs actua a
més com pulmó regulador de les quantitats variables de fangs presents a la planta
depuradora.
El procés de sedimentació i concentració de fangs s'afavoreix mitjançant l'addició d'un
producte floculant de tipus polielectrònic que provoca la formació de precipitats més densos i
fàcils de separar. Aquest producte s'addiciona a cabal constant i proporcional al dels
efluents.
Els fangs s'extreuen del concentrador mitjançant una bomba i es compacten en un filtrepremsa, obtenint-ne en forma de tortons solides amb una humitat del 65% aproximadament..
Els efluents depurats es conduiran a una arqueta de control d'abocament final segons norma
ISO 1438/1 abans del seu abocament.
No és possible descarregar directament solucions concentrades a una planta projectada per
a la depuració d'esbandida en continu. Aquestes solucions són sovint alguns milers de
vegades més concentrades que els esbandida i la seva descàrrega directa provocarien que
la planta quedés fora de control per incapacitat de dosificació dels reactius necessaris. La
manera de tractar aquests concentrats consisteix en emmagatzemar-los en dipòsits o
cisternes de volum adequat i per mitjà d'un sistema de dosificació transferir lentament al
corrent d'esbandida residuals de composició similar que flueix en continu. El cabal de
transferència dels concentrats ha de ser tan petit com sigui possible només lleugerament
superior al de la mitjana d'abocament.

Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica

Pàg. 67

En la figura C.2.12 es veu el diagrama de flux de la depuradora, i a l’annex F es troba un
plànol en detall de la depuradora..

Fig. C.2.12 Diagrama de flux de la depuradora

C.2.3.4.2.

Característiques d'enginyeria

Seguidament relacionem les característiques d'enginyeria més notables aplicades a la
construcció d'aquesta planta, destinades a assegurar el funcionament i eficàcia del
tractament.
En les operacions contínues i controlades automàticament mitjançant els mesuradors de
potencial redox i pH, els sistemes per a control i dosificació dels reactius són d'alta precisió i
fiabilitat, evitant el seu rebuig per dosificació en excés i assegurant en tot moment el
tractament eficaç dels efluents dins dels límits d'abocament establerts.
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Els mòduls per tractament químic, reactius i bombament estan construïts de polipropilè,
polietilè d'alta resistència química o resina polièster estratificada amb fibra de vidre, sense
parts metàl·liques no protegides, evitant totalment els problemes de corrosió el que implica
un menor cost de manteniment de la instal·lació.
El quadre de comandament inclou un autòmat programable per a control automàtic del
procés que conté un programa d'altes prestacions que adapta contínuament la resposta de
la planta depuradora proporcionalment a la demanda de reactius o el cabal a tractar i un
panell sinòptic amb els pilots i interruptors de les bombes i vàlvules incorporats, que
reflecteix en tot moment la marxa de la instal·lació. Tota la maniobra del tauler de
comandament és a 24V a efectes de seguretat.
C.2.3.4.3.
•

Descripció de la instal·lació

Un dipòsit de concentrats àcids cròmics de 1,5 kilolitres de capacitat, construït de
polietilè d'alta resistència química.

•

Un dipòsit de concentrats alcalins de 1,5 kilolitres de capacitat, construït de polietilè
d'alta resistència química.

•

Un dipòsit d'esbandida zinc níquel, de 1,5 kilolitres de capacitat, construït de polietilè
d'alta resistència química.

•

Un dipòsit d'esbandida àcids cròmics, de 1,5 kilolitres de capacitat, construït de
polietilè d'alta resistència química.

•

Un dipòsit d'esbandida alcalins, de 1,5 kilolitres de capacitat, construït de polietilè
d'alta resistència química.

•

Un dipòsit de retenció concentrats àcids cròmics, de 15 kilolitres de capacitat,
construït de polietilè d'alta resistència química.

•

Un dipòsit de retenció concentrats alcalins, de 15 kilolitres de capacitat, construït de
polietilè d'alta resistència química.

•

Una cuba múltiple, construïda de planxa de polipropilè de 12 mm de gruix, amb
reforç metàl·lic exterior enfundat a perfil de polipropilè, totalment exempta de corrosió
i manteniment que inclou els següents mòduls:
o oxidació de zinc-níquel de 2,2 kilolitres de capacitat.
o pre-neutralització de 3 kilolitres de capacitat.
o neutralització de 3 kilolitres de capacitat.

•

Un sedimentador compacte de flux laminar, per un cabal de treball de 15 kilolitres/h,
construcció en polipropilè.

•

Un concentrador de fangs de 16 kilolitres de capacitat, construït en resina polièster
estratificada amb fibra de vidre, previst amb entrada pel mig, deflector-distribuïdor de
flux i sobreeixidor perifèric. El fons és cònic per facilitar la recollida de fangs amb una
vàlvula de 50 mm DN per a la seva extracció.
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Una cubeta per a control final, segons normativa ISO 1438/1, per a mesura de
cabals entre 0-20 kilolitres/h, construïda en polipropilè reforçat.

•

Un dosificador d'àcid de 1,5 kilolitres. de capacitat, construït de polietilè d'alta
resistència química.

•

Un dosificador d'hipoclorit sòdic de 1,5 kilolitres. de capacitat, construït de polietilè
d'alta resistència química.

•

Un dosificador de sulfat ferros de 1,5 kilolitres. de capacitat, construït de polietilè
d'alta resistència química.

•

Un dosificador d'hidròxid sòdic de 1,5 kilolitres. de capacitat, construït de polietilè
d'alta resistència química.

•

Un mòdul per hidròxid càlcic, de 2,0 kilolitres de capacitat, construït de polipropilè.

•

Un dipòsit per floculant de 0,5 kilolitres. de capacitat, construït de polietilè d'alta
resistència química.

•

Un quadre de control elèctric.

•

Una plataforma metàl·lica per la planta depuradora.
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C.3. Alternatives
S’analitzaran les alternatives de procés de l’activitat, que com hem comentat anteriorment es
dedicaran al tractament i revestiment de peces metàl·liques a través de tres línies
galvàniques dues de Zincat Àcid i una de Zinc-Níquel. Aquestes alternatives incidiran en el
consum de matèries primeres, despesa energètica i emissions de contaminants.

C.3.1.

Alternatives de procés viables

Els nostres principis d’actuació aniran destinats a millorar els diferents tractaments de la línia
galvànica per tal de què els seu impacte al medi ambient sigui menor. El principi bàsic dels
processos electrolítics consisteix en la conversió de l’ànode anions metàl·lics que es
distribueixen en la solució.
De forma genèrica una línia galvànica de Zinc i de Zinc-Níquel estarà composada per les
següents cubes de tractament:
•

Cuba de desengreix: forma part de la preparació prèvia de la superfície metàl·lica.
Aquesta cuba té com a objectiu eliminar les greixos, taladrines i impureses de la
superfície metàl·lica.

•

Cuba de decapat: amb aquesta operació s’eliminen per complet els òxids metàl·lics
de la superfície metàl·lica.

•

Cuba de tractament: en aquesta cuba es realitza el procés de recobriment electrolític
a través d’un electrolític de zinc o zinc-níquel.

•

Cuba de passivat: els passivat de la peça és un post-tractament,

en el qual

s’augmenta la resistència a la corrosió de la superfície recoberta amb un altre metall.
•

Cuba de rentat: la operació de rentat és fonamental en els processos de recobriment
galvànic per a evitar la contaminació creuada entre banys de procés i detenir l’acció
de l’electrolític sobre la superfície tractada.

•

Assecatge: després de finalitzar el tractament a la línia galvànica cal assecar les
peces.

Posteriorment s’efectuarà la depuració d’aigües residuals mitjançant una depuradora físicoquímica.
Realitzarem les propostes d’alternatives tenint en compte les avantatges i inconvenients que
se’n deriven de cadascuna.
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C.3.1.1. Alternatives de procés 1: cuba de desengreix químic
Per tal d’extreure el greix de les superfícies metàl·liques es poden utilitzar dues alternatives
de desengreix químic: desengreix químic amb dissolvents i/o desengreix químic amb
solucions alcalines.
C.3.1.1.1.

Desengreix químic amb dissolvents orgànics

Aquests són utilitzats tan en fred com en fase vapor, serveixen per eliminar greixos, pintures
i vernissos.
Avantatges:
•

Elimina de la superfície metàl·lica de forma eficient les restes de pintures i vernissos.

•

No aboca aigües residuals.

Inconvenients:
•

La utilització de dissolvents halogenats presenta un risc mediambiental i laboral
significatius.

•

En la cuba de desengreix s’hauria de tancar hermèticament i anar acompanyada
d’uns sistema d’extracció de vapors i ventilació del local durant la seva obertura.

•

Es produiran emissions de C.O.V a l’atmosfera.

•

Generaran residus especials: pintures amb olis.

C.3.1.1.2.

Desengreix químic amb solucions alcalines

En el desengreix químic amb detergents (productes comercials) s’eliminen qualsevol tipus
de grassa degut a la seva composició alcalina i als compostos tensioactius.
Avantatges:
•

No presenten un risc laboral ni ambiental considerables pels treballadors de la zona.

•

No necessiten estar tancats hermèticament ni obligatòriament han de tenir un
sistema d’extracció de vapors, ja que l’única emissió que es produeix a l’atmosfera
és vapor d’aigua.

Inconvenients:
•

Generen com a residu banys esgotats i contaminats per oli.

•

Necessiten una aportació d’energia en forma de calor, ja que aquests banys
treballen a una temperatura que oscil·la entre els 60ºC i els 80ºC.
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Aboquen aigües residuals que es caracteritzen per tenir una pH alcalí i matèria
orgànica.

C.3.1.2. Alternatives de procés 2: tractament de zincat
Els recobriments de peces tenen propietats anticorrosives i molt ocasionalment decoratives.
Existeixen nombrosos tipus de tractaments de zinc. Les alternatives del procediment de
zincat són les següents: zincat àcid, zincat alcalí, zincat cianurat.
C.3.1.2.1.

Zincat cianurat d’alta i mitja concentració

Es formula amb la següent reacció:

Zn(CN )2 + 2(NaCN ) → Na 2 Zn(CN )4

[Eq. C.3.1]

La formulació del bany de zincat és la següent:
•

Òxid de zinc a una concentració entre 10 i 43 g/l.

•

Hidròxid de sodi amb una concentració situada entre els 70 i 75 g/l.

•

Cianur de sodi amb una concentració entre els 5 i els 100 g/l.

Les condicions de treball més usuals són les següents:
•

Temperatura: 20ºC a 30ºC.

•

Densitat del corrent catòdic: 2 a 6 A/dm2.

•

Voltatge: 2-15 V.

Avantatges:
•

Posseeixen una bona tolerància a la contaminació orgànica i et permeten treballar
amb pretractaments (desengreix i decapat) no optimitzat.

•

No necessiten un manteniment per filtració i eliminació dels contaminants de ferro.

•

Els criteris d’acabament de les peces, com per exemple anivellació (lluentor) i
penetració; és molt millor que els altres tractaments.

•

Et permeten realitzar un bon repartiment en l’acabat per a peces complexes.

Inconvenients:
•

La utilització del zincat amb cianur presenta un greu problema mediambiental, ja que
s’aboquen aigües residuals amb presència de metalls pesats com zinc i ferro, ions
de cianurs i un pH alcalí. El cianur té un gran impacte negatiu sobre el medi aquàtic,
a és presenta un problema de formació de complexes estables: cianur de níquel
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(incompliment d’aigües per Ni) i hi ha el risc de formació de complex insoluble de
cianur de ferro, amb els conseqüents problemes de gestió dels llots de depuradora.
•

D’aquesta manera presenten un inconvenient associat a l’anterior, ja que
s’incrementa de forma substancial la despesa de la depuració d’aigües residuals, ja
que has d’evitar el contacte de níquel i cianur en el sistema de tractament i
recirculació del sistema.

•

La velocitat de deposició de la peça és inferior.

•

Generen residus llots de filtració procedents del bany.

C.3.1.2.2.

Zincat àcid

La formulació del bany de zincat àcid és la següent:
•

Clorur de Zinc a una concentració entre 60 i 100 g/l.

•

Clorur de potassi a una concentració de 130 i 180 g/l.

•

Àcid Bòric a una concentració entre 15 i 30 g/l.

Les condicions de treball més usuals són les següents:
•

Temperatura: 21ºC a 35ºC.

•

Densitat de corrent: 1-4 A/dm2.

•

Tensió: 1-12 V.

•

pH: 4,8-5,5.

Avantatges:
•

El treball mitjançant zinc àcid presenta una major anivellació, és a dir, les peces
tenen més brillantor.

•

Presenten una major velocitat de deposició.

•

Tenen una menor fragilitat a la hidrogenació.

•

El cost de la depuració és més baix degut a l’absència de cianurs, amb la qual cosa
no serà necessari l’oxidació del cianurs i el perill que comporta el seu abocament al
medi aquàtic.

•

Presenta un rendiment catòdic proper al 100%, resulta un procés imprescindible en
el tractament de l’acer i del material sintetitzat, ja aquests materials són difícils de
tractar amb processos de baix rendiment catòdic, degut a la formació d’hidrogen que
es diposita sobre el material, el que impossibilita la deposició del Zinc.
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Inconvenients:
•

Abocaments d’aigües residuals amb pH àcid i metalls pesats com zinc i ferro, de la
mateixa manera que poden abocar anions de Bor i clorur, amb el conseqüent
incompliment de la normativa mediambiental d’aigües. Els principals contaminants
abocats són per tant: clorurs, àcid bòric.

•

Es poden generar problemes en el procés de depuració d’aigües residuals degut a la
presència de amoni, zincat àcid en base de K+, ja que es formarien complexos
estables.

•

S’ha d’incrementar el manteniment per filtració i eliminació dels contaminants del
ferro.

•

Els pretractaments de la peça s’han de realitzar amb més rigor que els banys
cianurats.

•

Presenta problemes a l’hora de controlar el procés de tractament. El metall es
químicament actiu i es veu atacat pels àcids diluïts, encara que ho fa més lentament
en el cas d’àcids concentrats.

C.3.1.2.3.

Zincat alcalí exempt de cianur

Es formula amb la següent reacció:

Zn + 2(OH ) → (ZnO2 ) + H 2
−

2−

[Eq. C.3.2]

La composició del bany de zincat alcalí exempt de cianur és al següent:
•

Òxid de Zinc a una concentració entre 5-15 mg/l.

•

Hidròxid de sodi a una concentració entre 100 i 150 g/l.

•

Abrillantadores 10-50 ml/l.

Les condicions de treball són les següents:
•

Temperatura situada entre 20ºC i 30ºC.

•

Densitat del corrent catòdic 1-4 A/dm2.

•

Voltatge situat entre els 2 i 15 V

Avantatges:
•

S’utilitza en peces metàl·liques en les quals s’ha d’aportar una resistència a la
corrosió, amb una distribució molt més bona sobre la peça que el zinc cianurat.

•

L’avantatge més gran que representa respecte als altres dos processos, sobretot
respecte el cianurat, és un abocament d’aigües residuals amb l’absència de
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complexants i de metalls amb un fort impacte sobre el medi, com el Bor, amb el que
comporta una disminució considerable del cost de depuració de les aigües
residuals, ja que es pot depurar ajustant el pH a 9,2 i 9,5 utilitzant àcid sulfúric diluït i
hidròxid de calci.
•

El pretractament no ha de ser tan òptim com en el cas del zincat àcid.

Inconvenients:
•

Necessita una gran manteniment del bany per filtració i eliminació dels contaminants
de ferro.

•

No presenta una brillantor tan gran com el zincat àcid amb la qual cosa augmentarà
la despesa d’abrillantats dins de la línia galvànica.

C.3.1.3. Alternatives de procés 3: passivats
Normalment per incrementar la resistència de corrosió, les peces són sotmeses a un procés
de passivació cròmica. Aquest procés té molta rellevància en la peces zincades, ja que
encara que el material base està òptimament protegit, el recobriment de zinc s’oxida
progressivament en ser un metall poc noble. Existeixen diferents tipus de banys passivats
cròmics en funció de la seva composició, temperatura i pH. D’aquesta manera podem
diferenciar dos tipus de passivats: passivats amb crom hexavalent i passivats amb crom
trivalent.
C.3.1.3.1.

Passivats amb crom hexavalent

La composició d’aquest passivat (anomenat groc) és la següent:
•

Crom hexavalent amb una concentració de 3 a 5 g/l.

Avantatges:
•

Ofereix a la peça una alta resistència a la corrosió.

•

Ofereix a la peça un gran acabat decoratiu.

•

Es pot reduir la concentració del bany.

Inconvenients:
•

El principal inconvenient és la utilització i posterior abocament de Crom hexavalent,
element tòxic , i que més a més, és soluble en tot el rang de pH àcid i alcalí.

•

S’incrementen els costos de depuració ja que serà necessari la reducció del Crom
hexavalent. Si el procés de reducció del Crom VI és molt ràpid es podrà precipitar en
el poc soluble Cr III. Per això són necessaris temps de reacció de 15 minuts a pH 2-
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2,5 amb bisulfit sòdic. D’aquesta manera per poder precipitar un kg d’àcid cròmic
són necessaris de forma teòrica 156 kg de bisulfit sòdic i 74 kg d’àcid sulfúric. En
realitat el consum de reactius és molt superior i pot arribar al 300% del consum
teòric.
•

En el cas dels banys de Cr, juntament amb el Hidrogen s’arrastren fraccions del bany
amb Cr VI, que juntament amb l’evaporació del bany forma boirines en la zona de
treball, les quals representen un risc per a la salut dels treballadors.

C.3.1.3.2.

Passivats amb crom trivalent

La principal diferència d’aquest tipus de passivats (anomenat blanc) respecte els altres és
l’absència d’àcid cròmic en la seva composició. D’aquesta manera els principals
components són els següents:
•

Crom trivalent amb una concentració de 0,5-2 g/l.

•

Fluorurs amb una concentració de 2-7 g/l.

Avantatges:
•

En substituir els banys de CrVI ens estalviem la despesa de desintoxicació de les
aigües residuals. S’ha de tenir en compte que els banys de CrIII operen a
concentracions inferiors respecte els banys de CrVI (22g/l en CrIII a 150 g/l en CrVI) i
amb una baixa viscositat. Això redueix els arrossegaments i el contingut de Cr en les
aigües residuals i en els llots.

•

Eliminem la presència del crom hexavalent.

Inconvenients :
•

Una de les desavantatges és que la despesa d’electrolític i el manteniment del bany
s’incrementen. El poder de resistència davant de la corrosió és menor que el
passivat groc.

C.3.1.4. Alternatives de procés 4: depuració d’aigües residuals
Les alternatives plantejades en aquest cas són per la diferència de tractament de la
depuradora físico-química: es prendrà com dues possibles alternatives el sistema per
càrregues i el sistema en continu.
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Sistema per càrregues

Avantatges
•

El sistema per càrregues permet verificar i controlar la finalització correcta de les
reaccions de desoxificació (oxidació del CN i reducció de Cr hexavalent), de
neutralització i del procés de decantació, i sobretot possibilitat corregir irregularitats
en les esmentades operacions que podrien comportar un incompliment de la
normativa mediambiental.

•

El tractament per càrregues assegura un temps de residència homogeni a tot el
volum d’aigües residuals contingut en un mateix dipòsit, amb la qual cosa si el temps
de reacció s’estableix correctament l’operació es desenvolupa de forma correcta.

•

El tractament de càrregues permet gestionar de forma òptima l’alcalinitat i l’acidesa
dels diferents dipòsits, i contribueix d’aquesta manera a un estalvi important de
l’aigua, per un altra banda possibilita temps més grans de decantació amb la qual
cosa es fa innecessària la utilització de floculant i de polielèctrics, és a dir, suposa
una disminució dels costos dels reactius.

Inconvenients
•

No es possible realitzar tractaments d’aigües per càrregues si els volums d’aigües
residuals a depurar són molt elevats, ja que exigiria dipòsits d’enormes proporcions.

C.3.1.4.2.

Tractament en continu

Avantatges
•

Permet el tractament de grans volums d’aigües residuals.

Inconvenients
•

Detecció improbable d’irregularitats i impossibilitat d’actuacions correctores.
Necessitat de implantació de més sistemes de control que en la depuració per
càrregues. Elevades despeses d’explotació.

C.3.2.

Alternatives d’emplaçament viables

En aquest apartat no decidirà cap alternativa d’emplaçament ja que està fixa’t des del
començament.
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C.3.3.

Alternativa escollida pel projecte

Valoràrem cada una de les alternatives proposades pels diferents processos industrials
tenint en compte la incidència que pot ocasionar al medi ambient i també la eficiència que
pot tenir en el nostre procés productiu.

C.3.3.1. Decisió 1: Cuba de desengreix amb solucions alcalines
De les dues alternatives proposades, és a dir, la cuba de desengreix amb dissolvents
orgànics o bé amb solucions alcalines, triarem la cuba de desengreix amb solucions
alcalines pels següents motius.
•

Tot i que el desengreix amb dissolvents orgànics és més eficient quan s’utilitza per
eliminar pintures de la peça a tractar, les nostres peces només poden presentar olis
o greixos.

•

La presència de dissolvents orgànics és un problema a evitar, ja que serà necessari
tancar hermèticament i anar acompanyada d’uns sistema d’extracció de vapors i
ventilació del local durant la seva obertura, ja que els C.O.V emesos durant el procés
de tractament comporten un risc laboral i medioambiental considerables.

C.3.3.2. Decisió 2: Tractament de zincat àcid
De les tres alternatives plantejades a l’hora de decidir el procediment de zincat escollit
(zincat alcalí exempt de cianur, zincat àcid i zincat cianurat d’alta i mitja concentració) s’ha
triat el zincat àcid.
•

Tot i que el zincat àcid pot presentar problemes a l’hora de complir amb el límit del
Bor, posseeix una avantatge respecte els altres dues formes, el cost de la depuració
és més baix degut a l’absència de cianurs, amb la qual cosa no serà necessari
l’oxidació del cianurs i el perill que comporta el seu abocament al medi aquàtic.

•

S’ha de tenir en compte que en el cas del zincat cianurat, augmenta despesa del
procés de depuració, ja que cal incloure la destoxificació mitjançant l’oxidació del
cianur.

•

El zincat àcid presenta un rendiment catòdic proper al 100%, resulta un procés
imprescindible en el tractament de l’acer i del material sintetitzat, ja aquests materials
són difícils de tractar amb processos de baix rendiment catòdic, degut a la formació
d’hidrogen que es diposita sobre el material, el que impossibilita la deposició del
Zinc.

Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica

Pàg. 79

C.3.3.3. Decisió 3: Passivats
Dels dos possibles processos de passivats establerts en les alternatives, passivat amb crom
hexavalent i passivat amb crom trivalent, es triarà aquella alternativa més beneficiosa pel
medi ambient i que no afectarà a la productivitat ni eficiència del procés industrial. Només es
realitzaran passivats amb Crom trivalent pels següents motius.
•

Els passivats amb crom hexavalent utilitzen en la seva formulació àcid cròmic, que
abocarà crom hexavalent durant el procés. La presència de crom hexavalent és un
problema tan pel medi ambient com per la salut dels treballadors.

•

En cas de vessament accidental, el crom hexavalent pot representar un problema si
per culpa de la infiltració contamina les aigües subterrànies, molt abundants degut a
la presència propera de l’activitat dels aqüífers de la Vall Baixa i del Delta del
Llobregat.

•

La despesa del procés de depuració augmenta molt ja que s’ha de tenir en compte la
reducció de crom hexavalent mitjançant bisulfit de sodi. S’ha de tenir en compte que
el límit d’abocament de Cr hexavalent és de 0,5 mg/l, amb la qual cosa t’obliga a
tenir un control molt estricte en tot el procés de depuració.

•

Malgrat la resistència a la corrosió no es tan elevada, s’arriben als nivells
acceptables pels clients.

C.3.3.4. Decisió 4: Depuració d’aigües residuals
De les dues alternatives proposades per càrrega o continu escollirem la depuració en forma
continua pels següents motius.
•

Encara que pel sistema de càrrega et permet un control i una seguretat més gran en
el procés de depuració, no ens cal ja que hem simplificat molt el procés de depuració
al prescindir de l’oxidació els cianurs i de la reducció del crom hexavalent. D’aquesta
manera es pot depurar ajustant el pH a 9,2 i 9,5 utilitzant àcid sulfúric diluït i hidròxid
de calci.

•

Operem amb volums abocats superiors als convenients per poder tractar amb un
sistema de depuració per càrrega.
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C.4. Àmbit d’estudi
En aquest apartat es definirà l’àmbit de l’estudi d’impacte ambiental, delimitant les àrees
geogràfiques en les que és possible desenvolupar l’activitat, l’extensió de les àrees
afectades per la implantació d’aquesta, així com una descripció de l’estat inicial del medi.

C.4.1.

Requeriments del projecte

Els requeriments bàsics per la implantació d’una activitat galvànica com és PROFICA SL
venen associats a solucionar les necessitats més immediates. Aquestes demandes o
necessitats venen referides a dos aspectes diferenciats, per un banda s’han de definir les
demandes tècniques del projecte a la localització inicial, i per altra quins requeriments
mediambientals són necessaris per delimitar un àmbit geogràfic adequat.

C.4.1.1. Demandes tècniques inicials prèvies a la localització inicial
PROFICA SL per la ubicació de la seva activitat opta per una nau ja construïda i habilitada,
que només requereixi obres de distribució i adequació a la tipologia de l’activitat. Aquest
requeriment ve determinat per la necessitat d’un canvi ràpid d’activitat, ja que el trasllat
s’efectuarà de la manera més ràpida amb la qual cosa no és viable la construcció d’una
nova nau.
L’emplaçament on s’ubiqui l’activitat desenvolupada per PROFICA SL haurà de ser
compatible amb el Planejament urbanístic vigent al Prat de Llobregat.
PROFICA SL necessita una superfície mínima, uns 1700 m2, i la distribució de la superfície
ha de ser pensat en que ha d’instal·lar una maquinària (3 línies galvàniques amb unes
mides definides) i que ha de tenir una distribució interior que faciliti tan la feina com l’ordre i
l’organització.
PROFICA SL necessita una xarxa d’infraestructures consolidada que uneixi els principals
nuclis urbans de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el municipi escollit per a ubicar
l’activitat. Aquesta xarxa d’infraestructures ha de permetre una connexió ràpida amb els
proveïdors i els clients tan per a la recepció de les primeres matèries com per l’expedició del
producte acabat. De la mateixa manera aquest emplaçament no pot estar ubicat de tal
manera que suposi un problema d’accessibilitat per personal laboral que té contractat
PROFICA SL.
PROFICA SL necessita cobrir les seves demandes de consum energètic, per això la nau on
s’ubica l’activitat necessàriament ha de poder tenir el subministrament elèctric garantit.
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PROFICA SL necessita que hi hagi a la nova ubicació un subministrament d’aigua
consolidat per poder proveir a les necessitats industrials i sanitàries de l’activitat.

C.4.1.2. Demandes exigibles al medi per a l’emplaçament
Per tal de compaginar l’exercici de l’activitat amb la protecció del medi ambient,
l’emplaçament escollit haurà de tenir una sèrie de condicions mediambientals exigibles.
Per tal d’evitar la possible contaminació el sòl, s’escolliran preferiblement aquells
emplaçaments que presentin un sòl amb una menor permeabilitat. De la mateixa manera
que s’intenta evitar emplaçaments que presentin amb aqüífers protegits.
El medi aquàtic que sigui el receptor de l’abocament d’aigües residuals haurà de ser
suficientment resistent a la possible càrrega contaminant abocada després de passar pel
sistema de depuració propi de l’activitat. D’aquesta manera és preferible abocar les aigües
residuals a una EDAR en comptes de a la llera pública.
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Medi ambiental de l’emplaçament

En aquest apartat contemplarem la capacitat dels sectors ambientals presents que s’han de
preservar amb el projecte o activitat proposada.
L’activitat es desenvolupa carrer 111, núm. 2-4 en el municipi del Prat de Llobregat (fig.
C.4.1), ubicat en la comarca del Baix Llobregat sobre les coordenades UTM X:426237.67,
Y:4574385.88. Aquesta zona correspon al polígon industrial Pratenc, d’aquesta manera
definirem la situació mediambiental de dues zones, el municipi del Prat de Llobregat, ja que
és on s’ubica l’activitat, i el Delta de Llobregat, que per la seva proximitat, és una zona
d’especial interès.

Fig. C.4.1 Situació de PROFICA SL (Font: Google Maps)
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C.4.2.1. Geografia
El terme municipal del Prat de Llobregat [2] es troba a la comarca del Baix Llobregat a la
província de Barcelona (Catalunya) i forma part de l’àrea metropolitana de Barcelona.
S'estén íntegrament per la plana deltaica, entre el marge dret del riu Llobregat i l'estany del
Remolar, al llarg d'un front marítim de 8 km de longitud. Amb una superfície de 32,23 km2,
totalitza la tercera part del total del Delta.
El Prat limita a llevant amb Barcelona (Zona Franca), al nord amb l'Hospitalet i Cornellà, al
NW amb Sant Boi i a ponent amb Viladecans. La banda de migdia és ocupada pel mar. És
terra d'al·luvió, totalment pla i el pendent (1/1000) imperceptible. L'altitud màxima és de 5 m
a la plaça de la Vila.
El municipi del Prat de Llobregat té 16 Zones d'Activitat Econòmica, diferenciades i
classificades segons l'activitat desenvolupada, l'ús del sòl i els diferents plans urbanístics de
la manera següent:
•

8 polígons industrials (Fig. C.4.2)

•

2 parcs de negocis (Fig. C.4.2)

•

Aeroport

•

Centre Direccional – Prat Nord

•

Zona d'Activitats Logístiques ZAL – Prat

•

Zona urbana

•

Parc Agrari

•

Districte Ribera – Estadi RCD Espanyol

Fig. C.4.2 Plànol de les zones industrials i de negocis del Prat de Llobregat (Font: Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, http://www.pacteind.cat)
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PROFICA SL es situa en la part més baixa (primera línia de costa) del delta del Llobregat.
Així doncs, s’estudiaran les principals característiques d’aquesta zona.
Una dels característiques principals del delta del riu Llobregat és la seva horitzontalitat (0,1%
de pendent) interrompuda únicament per les dunes costaneres. Malgrat la seva proximitat a
Barcelona la plana deltaica encara conserva una diversitat de paisatge important: la platja, la
pineda litoral que fa de límit entre la platja i la plana deltaica o en alguns sectors els
embassaments permanents o temporals (de gran importància per a la vida aquàtica), i la
resta de territori aprofitat com a zones de cultiu, àrees industrials, nuclis urbans i serveis.
Concretament, l'emplaçament de la PROFICA SL se situa en el delta emergit, amb
aflorament de materials del Llobregat, en un terreny guanyat al mar.
Dins d'aquesta àrea geogràfica, podem destacar, la presència de diverses zones i espais
protegits [3], que s'hauran de tenir en compte a l'hora de determinar els possibles impactes
ambientals que poden alterar la morfologia natural i actual d'aquests espais:
•

Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) (fig. C.4.3):
o
o
o

La Ricarda-Ca l’Arana.
El Remolar-Filipines .
La Murtra.

Fig. C.4.3 Zones PEIN (Font: Departament de territori i sostenibilitat)
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Zones de Especial Protecció para las Aus (ZEPA) (fig. C.4.4):
o

La Ricarda-Ca l’Arana.

o
o
o
o

El Remolar-Filipines.
La Murtra.
Els Reguerons.
Litoral del Prat del Llobregat.

Fig. C.4.4 Zones ZEPA (Font: Departament de territori i sostenibilitat)
•

Valors patrimonials de la zona:
o
o

Caserna dels Carabinieros.
Semàfor (antic faro).

D'altra
banda,
la
zona
on
s'emplaça
la
fàbrica
és
una
zona
d'aqüífers naturals (fig. C.4.5), on a més, en la superfície, i a causa de la seva localització,
trobem diverses zones humides (fig. C.4.6).
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Fig. C.4.5 Aqüífers (Font: Departament de territori i sostenibilitat)

Fig. C.4.6 Zones humides (Font: Departament de territori i sostenibilitat)
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C.4.2.2. Flora
Les transformacions del territori del delta per causes antròpiques [4] han reduït l’extensió de
la vegetació a un 13,4% de la superfície total de l’àrea compresa entre el riu i l’estany de la
Murtra a l’hemidelta occidental. Podem veure la distribuació dels hàbitats naturals en la
seguent taula (taula C.4.1).
Hàbitats naturals
Carritxars
Jonqueres

Superfície (en %)
24,60%
18,40%

Ambients degradats: erms, zones remogudes o vegetació natural
ruderalitzada

14,20%

Masses d'aigua lliures
Platges
Comunitats d'halòfites
Vegetació psammòfila
Boscos de ribera
Resta d'hàbitats

13,50%
9,90%
9,90%
2,30%
0,70%
6,50%

Taula C.4.1 Superfície en % per hàbitats naturals (Font: Espais Naturals del Delta del
Llobregat; www.deltallobregat.cat)
Dins d’aquests hàbitats naturals predominen les següents comunitats [5]:
•

Comunitats psammòfiles

Inclouen tres bandes paral·leles a partir de la zona d’influència de l’onatge i cap a l’interior.
Després d’una primera banda totalment desprotegida de vegetació apareix la comunitat
vegetal pionera d’avantduna, constituïda per gramínies de rizomes potents com ara
Sporobolus pungens i Cutandia maritima. Són espècies adaptades a la migradesa de
nutrients i d’aigua, així com a la inestabilitat del substrat. Altres espècies acompanyants
serien Eryngeum maritimum, Euphorbia paralias, Cakile maritima, Salsola kali, Lotus
creticus.
Immediatament posterior a aquesta banda hi ha un cordó litoral d’arenes mòbils (dunes
grogues) ja fora del radi d’acció de l’onatge. La comunitat està presidida per Ammophila
arenaria.
Cap a l’interior (rereduna) hi ha una modificació gradual del substrat amb un augment del
percentatge d’argila i una major acumulació d’humus que és l’hàbitat idoni pel
desenvolupament de Crucianella maritima, així com nombroses espècies d’orquídies.
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Comunitats halòfiles

Es troben sobre sòls pobres en matèria orgànica, amb una fracció argilosa notable i amb
concentracions de clorurs elevades a causa dels cicles periòdics d’inundació i evaporació.
Aquest és l’hàbitat idoni pel desenvolupament d’una comunitat amb poca diversitat
d’espècies dominada per Arthrocnemum fruticosum.
Si la fracció argilosa decreix respecte l’arenosa i la salinitat es fa més moderada, es dóna
l’ambient propici pel desenvolupament de les comunitats subhalòfiles de jonqueres on hi
trobem Spartina juncea, Juncus maritimus i Juncus acutus.
•

Comunitats helofítiques

La vegetació helofítica i halofítica és la que es manté en un millor estat de conservació,
especialment a la Llacuna de la Ricarda doncs les llacunes litorals són l’hàbitat idoni pel
desenvolupament de comunitats helofítiques.
Les propietats de l’aigua d’aquestes llacunes (salinitat, nivell de la làmina d’aigua) són molt
variables en funció de la climatologia, de l’estat de l’aqüífer i del contacte amb l’aigua
marina.
A la part més interna de les llacunes, on hi ha una menor oscil·lació del nivell d’aigua i amb
una salinitat molt baixa apareixen Typha angustifolia, Phragmites australis com espècies
mes comunes. Més a prop del mar i en augmentar la salinitat apareix Scirpus maritimus. A la
Llacuna de la Magarola hi ha una de les localitats més meridionals (Spartino-juncetum
maritimi),de comunitats mixtes de jonqueres amb Spartina versicolor.
•

Boscos de ribera

Es troben situats a les vores del Llobregat i per tant estan sotmesos a les fluctuacions
estacionals del nivell del riu i a la periodicitat de les avingudes per això Salix purpurea i Salix
eleagnos formen una comunitat arbustiva que esta en contacte directe amb l’aigua.
L’aportació de matèria orgànica associada a l’arrastrament i deposició dels sediments
fluvials origina un medi nitrogenat i molt fèrtil.
A les planes al·luvials que presenten sòls fèrtils i ben constituïts hi trobem una comunitat
amb un estrat arbori dominat per Populus Alba, Fraxinus angustifolius i Ulmus minor, a
l’estrat lianoide-arbustiu hi trobem Rubus ulmifolius (esbarzer), Clematis vitalba (vidalba),
Hedera helix (heura), Crataegus monogyna (arç blanc) entre d’altres. L’estrat herbaci està
dominat per Vinca diformis.
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Als enclaus més pròxims a la desembocadura hi apareixen comunitats de característiques
halòfiles presidides per Tamarix canariensis, Arundo donax (canya) i Erianthus ravenae.
L’ampliació dels cultius fins a la mateixa riba del riu ha fet desaparèixer els boscos de la
plana fluvial i només apareixen petites bosquines artificials de Platanus hybrida i alguns
d’eucaliptus (prop de la desembocadura).
•

Pinedes litorals

Dels boscos de Pinus pinea es conserven extensions relativament grans de pinedes no
urbanitzades. Aquests boscos són un hàbitat plagioclimàtic el manteniment del quals depèn
d’una activitat humana constant i de baixa intensitat. Hi ha diversos treballs que han posat
de manifest el caràcter introduït de les pinedes, plantades en diferents èpoques amb
l’objectiu de fixar les dunes litorals i d’aquesta manera afavorir la colonització agrícola de la
plana deltaica.
Malgrat el caràcter introduït aquestes pinedes litorals presenten un notable interès botànic.
L’estrat arbustiu està constituït per una màquia de Juniperus oxycedrus sp macrocarpa
acompanyda d’Asparagus acutifolius (esparraguera), Pistacia lentiscus (llentiscle)…i l’estrat
herbaci està format per plantes de la vegetació de rereduna, així com gran quantitat de
geòfits i orquidiàcies.
•

Vegetació arvense i ruderal

Aquest tipus de vegetació es sol trobar vora els camins, a les àrees conreades i les zones
més freqüentades que presenten sòls enriquits amb nitrogen.

C.4.2.3. Fauna
El fet que el Delta del Llobregat es trobi en plena ruta migratòria entre l’Europa Occidental i
Àfrica fa que el Delta sigui una zona amb una elevat interès ornitològic amb més de 342
espècies d’ocells censades que representen gairebé el 80% de les espècies referenciades
als Països Catalans.
En funció del moment en el que les diferents espècies d’aus ocupen el territori del Delta es
distingeixen taxons hivernants, estivals i sedentaris. Segons la permanència distingim les
nidificants i les migradores de pas.
El Delta presenta una notable importància pel que fa als ocells hivernants amb una elevada
densitat de passeriformes i aus aquàtiques com Pluvialis apricaria (Daurada grossa). També
s’hi poden trobar Vanellus vanellus (fredelugues), Bubulucus ibis (Esplugabous), diverses
espècies de xatracs, anàtides i làrids
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Algunes de les aus nidificants del parc es troben en perill d’extinció, especialment les
limícoles. Per aquesta raó Porzana pusilla (rascletó), Porzana parva (Rasclet), Charadrius
alexandrinus (Corriol camanegre), Tachybaptus ruficollis
(Cabusset), Himantopus
himantopus (Camallarga), i Ixobrychus minutus (Martinet menut) disposen de plans de
protecció especials.
D’entre els ocells marins cal destacar la presència de Gavia arctica

(calàbria) i

Phalacrocorax carbo (corb marí) .A les pinedes hi trobem espècies d’ocells forestals
granívores com per exemple la Columba oenas (Xixella) o Certhia brachydactyla (Raspinell
comú). Les llacunes i aiguamolls permanentment inundats són l’hàbitat idoni per diverses
espècies d’anàtides, morells i per Podiceps nigricollis (Cabussó collnegre) i fins i tot
rapinyaires com Circus aeruginosus. Als salobrars o llacunes temporals amb nivells de
salinitat més elevats hi podem trobar Motacilla flava (Cuereta groga) i Cisticola juncidis
(trist).
S’ha observat que diferents grups, però molt especialment les anàtides mostren una
tendència al creixement de les seves poblacions després de la prohibició de la caça.
L’interès d’altres grups de vertebrats és clarament inferior, en part perquè a diferència
d’altres zones humides litorals, les poblacions íctiques estan molt poc diversificades. Cal
remarcar la presència d’Aphanius iberus (fartet), peix d’aigües salobres que ha estat
recentment reintroduït.
Són destacables diversos grups d’invertebrats, com els coleòpters o entre els acuàtics els
mol·luscs (Lymnaea, Planorbis,Potamopyrgus), anèl·lids (Mercierella enigmatica) i crustacis
(Ergasilus sielbodi).

C.4.2.4. Agricultura
El Delta i la Vall Baixa del Llobregat constitueixen una de les tres gran zones humides i
d’agricultura d’horta de Catalunya, junt amb el Delta de l’Ebre i els Aiguamolls de l’Empordà.
Tanmateix, el Baix Llobregat és la que concentra una agricultura més gran d’hortalisses i
verdura fresca (diverses collites a l’any) situada al bell mig de la més important concentració
humana del país, l’àrea metropolitana de Barcelona. A més, aquest territori acull un dels
aqüífers més importants i estratègics del país.
D’altra banda, com a la resta de Catalunya, en els últims anys s'ha donat al Baix Llobregat
una regressió dels actius agraris, degut principalment al grau d'industrialització i a la
dedicació al sector serveis.
Els factors que delimiten l'agricultura que es realitza al delta del Llobregat (agricultura
periurbana) són la forta pressió sobre el sòl per altres usos més rendibles, una constant
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reordenació territorial degut a la creació d’infraestructures i serveis i la creixent densitat de
població.
La conseqüència d'aquesta pressió urbana sobre les explotacions agrícoles són: l'augment
dels preus de la terra i el cost de la mà d'obra, el risc de contaminació, el deteriorament de
l'entorn físic, el vandalisme, altres usos no agrícoles en terrenys agrícoles, el trossejament
de les finques per pas d’infraestructures, problemes amb la fauna silvestre associats a
activitats antròpiques.

C.4.2.5. Hidrologia
C.4.2.5.1.

Qualitat de l’aigua

C.4.2.5.1.1

Qualitat de l’aigua del riu Llobregat

La qualitat de l’aigua del riu Llobregat [6], sobretot al seu curs baix, és molt baixa degut a
l’acció antròpica. Es produeixen abocaments de tot tipus (domèstics, industrials, ramaders,
agraris...). En els últims anys la qualitat de l’aigua de la zona ha experimentat una millora
considerable degut a la implantació del pla de sanejament. L’activitat de la depuradora de
Depurbaix hi juga un paper fonamental en aquesta millora.
Els factors condicionants d’aquesta baixa qualitat de l’aigua els podem buscar en :
•

La salinització produïda per les activitats mineres de Cardona i Súria, d'on s’extreu
potassa, el que provoca un augment considerable de la concentració de clorurs, sodi
i potassi.

•

La contaminació d’origen urbà i industrial, s’ha de buscar fonamentalment a les
poblacions més grans de la zona. Com a conseqüència de l’abocament d’aigües
residuals, es produeix un augment notable de les concentracions d’amoni, fòsfor i
matèria orgànica, el que es coneix com a carga eutròfica. La degradació d’aquests
compostos, arriba a esgotar pràcticament l’oxigen dissolt a l’aigua el que té com a
conseqüència directa una disminució de les espècies d’organismes a la zona.

El tram més baix és el que recull els valors més baixos de qualitat de l’aigua, i també els
índexs més baixos de qualitat ecològica dels rius, que té en compte que tant les variables
físico-químiques com biològiques així com les característiques dels boscos de ribera; i això
és degut a que sovint es realitzen abocaments sense cap control.
C.4.2.5.1.2

Qualitat de l’aigua litoral

Pel que fa referència als valors de concentració partícules en suspensió i dissoltes en el
medi (matèries en suspensió (MES) i sòlids totals dissolts (TDS), estan situats dintre del
rang normal de valors característics d’aigües costaneres mediterrànies. Els valors de MES
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no superen els 5 mg/l. Els TDS es situen al voltant dels 40.000 mg/l, un valor considerat
normal per les aigües marines.
Pel que fa als valors de carboni orgànic total (COT) els valors obtinguts oscil·len entre els
1,83 i els 2,23 mg/l. Aquest és un paràmetre indicador de la presència de matèria
biodisponible que existeix en el medi.
C.4.2.5.2.

Hidrologia superficial

El riu Llobregat, amb una longitud de 156,5 km, compta entre els seus afluents amb l’Anoia i
el Cardener. Depèn fonamentalment del règim pluviomètric el que condiciona que presenti
una marcada estacionalitat. El seu cabal també està determinat, en tractar-se d’un riu
d’origen pirinenc per pels períodes de desglaç. És per això que trobem els màxim cabals
coincidint amb els màxims de pluviositat primaveral.
A l’estiu es produeix una important disminució del cabal, degut a la quasi absència de
precipitació i a l’augment de l’evapotranspiració.
C.4.2.5.3.

Hidrologia subterrània

Cal remuntar-se al quaternari per entendre les diferents unitats hidrogeològiques que trobem
al delta del riu Llobregat. Des de la vall baixa del riu Llobregat i els marges propis del delta,
en contacte amb les formacions adjacents, es pot afirmar que existeix un únic aqüífer amb
un comportament de tipus no confinat o lliure, és a dir, que la superfície de l’aigua
continguda està en contacte directe amb l’atmosfera, i per tant està únicament sotmès a la
seva pressió.
C.4.2.5.3.1

Aqüífer superficial

Format per graves i arenes de la pròpia inundació del riu, assoleix profunditats d'entre 10 i
20 metres i de vegades presenta una cobertura argilosa poc potent. El comportament
d’aquest aqüífer és semiconfinat per la presència de llims al sostre del mateix.
C.4.2.5.3.2

Aqüífer profund

Es tracta d’un a aqüífer confinat, i l’aigua es troba sotmesa a una pressió superior a la
pressió atmosfèrica normal. L’aigua acostuma a ocupar la totalitat dels espais disponibles,
saturant-los totalment. Geològicament es correspon amb la formació de graves al·luvials
formada per graves de potència i constitució bastant uniforme al llarg de tota la formació
deltaica. Està situat entre 45 i 55 metres per sota de la superfície del terreny en l’àrea del
Prat del Llobregat, centre geomètric del ventall deltaic. A la zona costera es situa entre els
60 i 70 metres. Aquest és l’aqüífer més explotat del delta del Llobregat, tant pel seu ús
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industrial com urbà. Durant molts anys ha estat sobreexplotat, però últimament s’està
recuperant per l’abandonament d’activitats industrials que utilitzen pous a les zones, per
l’augment de les taxes i els impostos sobre l’aigua, també per l’augment en la urbanització
del delta, per la millora de la producció industrial que implica una disminució en la necessitat
de l’aigua per part de les empreses i finalment pel reciclatge i reaprofitament de l’aigua.
Per sota del nivell de l’aqüífer profund, s’han trobat alguns nivells de graves i d’arenes poc
cimentades i argiloses, però de baixa permeabilitat i molt poc importants des del punt de
vista dels recursos hidràulics.

C.4.2.6. Atmosfera
L’eina que permet avaluar la incidència dels contaminants a l’aire a l’entorn de la planta de
PROFICA SL seran els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori. Dits mapes són un
element de referència per facilitar l’actuació dels poders públics en matèria de planificació i
ordenació del territori per preservar i millorar la qualitat de l’aire.
L’emplaçament està situat en la Zona de Qualitat de l’Aire anomenada del Baix Llobregat [7],
aquesta zona presenta una capacitat atmosfèrica molt condicionada per l’activitat industrial
present en tota la zona de les comarques del Baix Llobregat.
Es determinarà la vulnerabilitat, que és un indicador del perill d'exposició a un contaminant
d'estudi. L'objectiu de la vulnerabilitat és determinar quines són les àrees més vulnerables a
problemes de contaminació atmosfèrica. Per determinar la vulnerabilitat d'una zona s'ha de
relacionar punt a punt els nivells d'immissió d'un contaminant concret, la densitat de població
i l'existència d'espais naturals protegits (PEIN).
Tenint en compte aquest paràmetres es determina la vulnerabilitat ambiental de
l’emplaçament (UTM: X= 426237,67, Y= 4574385.88) pels següents paràmetres
contaminants: CO, PST, SO2.
Paràmetre contaminant
CO
Partícules Sòlides Totals
SO2

Vulnerabilitat
Molt baixa
Baixa
Molt baixa

Taula C.4.2 Vulnerabilitat. (Font: Mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori.)
D’altra banda, segons les dades recollides per l’estació de la XVPCA (Xarxa de Vigilància i
Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya) [8] situada als jardins de la Pau
(carrer Tarragona,6) del Prat de Llobregat, al llarg de l’any 2010 s’han obtingut els valors
d’ICQA (Índex Català de la Qualitat de l’Aire) que es mostren a les figures C.4.7 i C.4.8. La
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qualitat de l’aire mai ha arribat a ser baixa, tenint gairebé un quart dels dies de l’any una
qualitat excel·lent. El contaminant crític durant gairebé tot l’any ha estat el NO2.

73,5%

3,6%

22,9%
0,0%

0,0%

0,0%
Excel·lent

Satisfactoria

Acceptable

Baixa

Deficient

Molt deficient

Fig. C.4.7 Distribució dels valors diaris de l'ICQA per categories de qualitat de l'aire (Font:
Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica)

97,9%

1,6%
0,5%
0%
NO2

O3

SO2

CO

PST

0%
PM10

0%

Fig. C.4.8 Distribució dels valors diaris de l'ICQA per contaminant crític (Font: Xarxa de
Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.)
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C.4.2.7. Capacitat de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals
La depuradora del Prat Llobregat (fig. C.4.9) és una de les plantes de sanejament d’aigües
residuals més grans i modernes d’Europa. Pot tractar 420 milions de litres al dia [9],
l’equivalent a l’ús d’aigua de dos milions d’habitants i les activitats econòmiques associades
(habitants equivalents).

Fig. C.4.9 Situació de la depuradora del Baix Llobregat (Font: Àrea Metropolitana de
Barcelona)

Està ubicada al municipi del Prat de Llobregat, al delta del riu Llobregat, i tracta les aigües
del sistema de sanejament del Baix Llobregat, una zona amb una forta implantació industrial
formada pels municipis següents: Barcelona (35% de les aigües), Cornellà de Llobregat, el
Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant
Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló i Sant Just Desvern (parcialment).
La depuradora del Baix Llobregat tracta:
•

Aigües residuals domèstiques i assimilables: les aigües usades a llars, oficines,
comerços, escoles i qualsevol altre espai on no s'hi aboquen contaminants
especials.

•

Aigües industrials pretractades: les aigües usades a instal·lacions industrials,
després de rebre un tractament per part de la mateixa indústria per tal d'extreure'n
els contaminants específics.
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La finalitat d’una depuradora és retornar l’aigua residual al medi en les millors condicions i
d’acord amb els estàndards de qualitat fixats per la normativa vigent. Per fer-ho, la
depuradora del Prat de Llobregat extreu de l’aigua els contaminants que hi han anat a parar
-sòlids flotants (plàstics, papers no dissolts...), sorres, greixos i matèria orgànica, entre
d’altres- mitjançant les instal·lacions amb la última tecnologia.
A més, la depuradora del Prat de Llobregat inclou una estació de regeneració d’aigua. Això
vol dir que una part de l’aigua depurada es neteja encara més per tal d’usar-la novament.
Alguns dels usos de l’aigua regenerada són: reg i neteja de carrers, manteniment del cabal
del riu Llobregat i usos industrials, entre d’altres. La reutilització de l’aigua permet aprofitar
millor els recursos hídrics i augmenta la disponibilitat d’aigua potable.
La depuradora del Prat de Llobregat, des que s’hi va incorporar el tractament biològic, ha
contribuït de manera molt important a recuperar el litoral del Prat i les platges del sud de
Barcelona per a usos lúdics.
A més, el tractament d’eliminació de nutrients iniciat el 2006 redueix el risc d’eutrofització al
riu Llobregat i al litoral. L’eutrofització és un procés que perjudica gravement l’ecosistema.
Es deriva de l’abocament d’aigües amb un excés de nutrients. Aquest excés provoca el
creixement desmesurat de algues i microorganismes, que esgoten l’oxigen de l’aigua i
impedeixen la vida d’altres espècies.
L’aigua que s’obté del tractament d’ultrafiltració i osmosi és d’una qualitat tan alta que es pot
infiltrar a l’aqüífer del Llobregat. D’aquesta manera, la depuradora contribueix a evitar la
intrusió salina, que podria comprometre aquest recurs hídric.
Per últim, en el tractament de fangs es genera biogàs. Amb la combustió del biogàs es
genera el 40% de l’energia que la depuradora necessita per funcionar. L’aprofitament
d’aquesta font d’energia renovable, a més, evita les emissions de metà, un gas d’efecte
hivernacle amb una capacitat d’escalfament global 21 vegades més gran que el CO2.
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La següent taula té les característiques tècniques de la EDAR.
Funcions

Tractament d'aigües residuals

Cabal de disseny

4,86 kilolitres/segon en una primera fase

Cabal màxim de futur

7,29 kilolitres/segon

Capacitat de tractament

2.000.000 d’habitants equivalents
0,36 km2; dins d’aquesta superfície es disposa d'una
Superfície
reserva de terrenys en cas que en el futur sigui necessari
ampliar la planta
Biològic amb eliminació de nutrients, terciari amb
Tipus de tractament d''aigües
ultrafiltració i osmosi (regeneració d’aigua)
Cabal de pretractament

14,58 kilolitres/segon; aquesta capacitat addicional permet
tractar parcialment aigües pluvials en cas de pluja torrencial

Cabal de regeneració

3,25 kilolitres/segon
Digestió anaeròbica amb cogeneració, deshidratació i
Tipus de tractament de fangs
assecatge tèrmic
Taula C.4.3 Característiques tècniques bàsiques EDAR del Prat de Llobregat (Font: Àrea
Metropolitana de Barcelona)
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Medi social i econòmic

El Prat de Llobregat forma part de la comarca del Baix Llobregat i de l’àrea metropolitana de
Barcelona, essent el propi municipi la regió socioeconòmica afectada per la instal·lació de
l’activitat de PROFICA SL. La localitat compta amb 63.499 habitants (font: IDESCAT, any
2011) repartits segons la piràmide de població de la figura C.4.10.

Fig. C.4.10 Piràmide de població any 2011(Font: IDESCAT)
Les principals dades socioeconòmiques [11] que caracteritzen el municipi i comarca es
comparen amb les de Catalunya a les següents taules i figures
Treball

El Prat de Llobregat

Baix Llobregat

Catalunya

Població ocupada

27.735

319.170

2.816.488

Població desocupada

3.914

37.684

318.935

Població activa

31.649

356.854

3.135.423

Població inactiva

30.085

331.949

3.168.943

Població de 16 anys i més

52.262

578.132

5.370.949

Taula C.4.4 Població. Per relació amb l'activitat econòmica. Any 2001 (Font: IDESCAT)
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Sector

El Prat de Llobregat

Baix Llobregat

Catalunya

Agricultura

35

535

33.106

Indústria

5.346

49.995

464.989

Construcció

1.469

22.114

202.612

Serveis

27.543

192.563

2.183.778

Total

34.393

265.207

2.884.485

Taula C.4.5 Població per sectors. Any 2011 (Font: IDESCAT)

Sexe

El Prat de Llobregat

Baix Llobregat

Catalunya

Homes

2.708,80

33.322,40

311.481,30

Dones

2.722,60

32.195,40

286.743,50

Total

5.431,30

65.517,70

598.224,80

Taula C.4.6 Mitjana atur registrat per sexe. Any 2011 (Font: IDESCAT)

Sector

El Prat de Llobregat

Baix Llobregat

Catalunya

Agricultura

26,1

391,4

10.796,30

Indústria

730,8

11.375,60

95.200,00

Construcció

766

10.868,40

100.128,20

Serveis

3.500,20

39.184,30

359.262,10

Sense ocupació anterior

408,2

3.698,00

32.838,20

Total

5.431,30

65.517,70

598.224,80

Taula C.4.7 Mitjana atur registrat per sector. Any 2011 (Font: IDESCAT)
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C.5. Identificació i avaluació d’impactes
C.5.1.

Identificació de les emissions a l’atmosfera

L’activitat projectada per PROFICA SL no conté cap focus emissor de processos industrials
tot i que sí que disposa un sistema d’extracció instal·lat sobre coberta per extreure les
emissions difuses sobre la línia galvànica. A més. Hi haurà aportació d’aire natural que
facilitarà la renovació de l’interior de la nau.
Aquests sistema està format per 9 equips d’aspiració dinàmica model G-710 amb les seves
corresponents mitjans de subjecció a coberta fabricades a mida. Són extractors trifàsics de
97,91 rad/s amb un cabal de 17.500 kilolitres/hora i una potència de 2,2 kW. La missió
d’aquests extractors es evitar la acumulació de gasos procedents de les emissions difuses
de les cubes de treball.
Les emissions difuses procedents de la línia galvànica són les corresponents a l’evaporació
superficial de les cubes de tractament, quan s’assoleixen temperatures superiors a 50ºC.
Les cubes de procés que treballen a temperatura superior a la temperatura ambient són les
següents: (taula C.5.1)
Procés

Temperatura (ºC)

Composició

Passivat blanc

20-60

6% corrotriblue, aigua

Desengreix químic

25-60

2,5% Uniclean 190, aigua

Desengreix electrolític

20-40

2,5% QT 3014, aigua

Zicant àcid

20-30

Zinc - Níquel

20-40

aigua, 0,5% àcid clorhídric, 0,5 % boles de
zinc, 0,5% clorur potàssic,
Aigua, Zinni Al 15 Ni Replinisher al 0.5 %,
Zinni Al Base 15 al 0.5 %, Performa 285 base
al 0.1 %, Zinni Al additiu 200 al 0.1%

Taula C.5.1 Cubes amb temperatures superiors a l'ambient
No es considera necessari la instal·lació de extraccions localitzades a aquestes cubes donat
que cap de elles treballa a temperatures superiors a 60ºC i a més hi ha instal·lat un sistema
de extracció general.
Per tal d’evitar una acumulació dels gasos no procedents de les línies galvàniques, no hi
haurà emissions difuses procedents del parc mòbil de l’activitat ja que el moviment de les
peces i les matèries primeres es farà amb 2 toros elèctrics i amb transpalets manuals.
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Identificació de les immissions sonores

Per tal de poder valorar les immissions sonores es farà servir el nivell de potencia o pressió
acústica, paràmetre que mesura la forma en què es percebuda la potencia acústica, és a dir,
el volum.
El càlcul realitzat per tal d’esbrinar la potència sonora (Lpres) procedent de diferents focus i el
nivell d’immissió exterior es realitza fent servir la següent equació, on :
𝐿𝑊

𝑖

[Eq. C.5.1]

𝐿𝑝𝑟𝑒𝑠 = 10 · 𝑙𝑜𝑔10 �∑𝑖 �10 10 ��
sent, Lwi la potencia sonora unitària de cada focus.

Ara s’ha de calcular la potencia sonora a l’exterior (Lpr), ja sigui al carrer o a un edifici. És
necessari saber la distancia (r) i l’aïllament acústic de l’emplaçament (A1):
𝐿𝑝𝑟 = 𝐿𝑝𝑟𝑒𝑠 − 10 · 𝑙𝑜𝑔10 (4𝜋𝑟 2 )

[Eq. C.5.2]

S’avalua el soroll, en condicions extremes, és a dir, funcionant tota la maquinària alhora i en
uns nivell màxims d’emissió. La qual cosa no succeirà quasi mai. Per tant els valors
immissió externs i a l’interior de la residència més propera seran les representades en les
següents taules.
Potència
sonora
(Lw) [dB]
Filtre premsa 70
66
Extractors

Distància
Nombre
al carrer
d'aparells
(r) [m]
1
50

Distància a
vivendes
(r) [m]
500

Potència sonora
per aparell (Lpi)
[dB]
70

9

500

75,54

25

Taula C.5.2 Càlcul de potència sonora per màquina
Potència Sonora Global de tots els aparells
Aïllament de l'activitat
Potència sonora a la façana de l'activitat
Potència Sonora al carrer
Potència Sonora en la façana de l'habitatge
Aïllament de l'habitatge
Immissió a l'interior de l'habitatge

76,6
30
46,6
6,83
Nul·la
30
Nul·la

dB
dB
dB
dB
dB

Taula C.5.3 Valors sobre la potència sonora a diferents distancies
Com es veu l’afectació al carrer o a les vivendes més pròximes és gairebé nul·la.
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Identificació de les aigües residuals abocades

A l’establiment industrial existeix un únic punt d’abocament d’aigües residuals. Les aigües
industrials es depuren a la depuradora físico-química de l’empresa, passen per una arqueta
de mostreig. Posteriorment s’ajunten amb les aigües sanitàries i passen per l’arqueta de
mostreig final abans de la seva connexió a la xarxa de clavegueram.

C.5.3.1. Sistema de recollida i evacuació
Totes les aigües de procés són conduïdes des de les cubes cap a la depuradora mitjançant
canonades que segreguen les aigües en diferents tipus segons la seva natura. D’aquesta
manera a la depuradora arriben:
•

aigües diluïdes alcalines

•

aigües diluïdes àcid - cròmiques

•

aigües diluïdes amb Zn-Ni

•

aigües concentrades alcalines

•

aigües concentrades àcid -cròmiques

Les aigües diluïdes es tracten de manera continua a la depuradora mentre que les aigües
concentrades es dirigeixen cap al tanc de concentrats corresponent i des d’allà es dosifiquen
a les aigües que es tracten en continu.
Les aigües depurades a la depuradora físico-química abans del seu abocament a la xarxa
de clavegueram passen per una arqueta de mostreig situada al pati exterior de l’activitat. En
aquesta arqueta s’ajunten les aigües industrials i les aigües sanitàries.
Les aigües abocades a la xarxa de clavegueram del municipi del Prat de Llobregat són
reconduïdes cap a l’Estació Depuradora del Prat de Llobregat. Per tant la concessió del
permís d’abocament correspon a l’Entitat Metropolitana de Medi Ambient

C.5.3.2. Característiques analítiques
La planta depuradora instal·lada a l’empresa PROFICA SL per tractar els seus efluents
residuals està dissenyada i dimensionada per a què l’abocament industrial a la xarxa de
clavegueram es trobi per sota els límits marcats al Reglament Metropolità d’Aigües
Residuals, aprovat definitivament en sessió del Consell Metropolità de l’Entitat Metropolitana
de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus de data de 3 de juny de 2.004, BOP Núm.142
14/06/04.
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Per tots aquells paràmetres que no estiguin contemplats en l’anterior Reglament, complirà
amb la legislació vigent segons el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament dels Serveis públics de sanejament (DOGC Núm.3894 - 29.05.2003).

C.5.4.

Identificació dels residus generats

PROFICA SL genera una quantitat de residus dels que se n’encarregarà una empresa
gestora pel seu tractament final. Aquesta empresa estarà autoritzada per la ARC (Agència
de Residus de Catalunya).
El residus estaran etiquetats de tal manera que sigui més fàcil d’identificar: les dades de
l’empresa productora, la data d’inici d’emmagatzematge, el residu que es tracta especificat
amb el codi CER (Catàleg Europeu de Residus) corresponent i l’empresa gestora
encarregada del tractament final del residu.
Durant el primer trimestre de cada any PROFICA SL presentarà davant de la ARC la
corresponent declaració de residus, incloent les fitxes de retirada, complint així amb la
legislació vigent.
A la taula C.5.4 estan descrits els residus generats a l’empresa i les seves característiques.
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Residu

Llots de depuradora

Codi CER
Perillós
Producció

110109
Sí
20 tones

Sistema
Contenidor metàl·lic
emmagatzematge
Emmagatzematge
Sí
sota cobert
Temps màxim
6 mesos
emmagatzematge
Capacitat màxima
5000 l
emmagatzematge

Envasos de matèries Residus generals de
primeres
fàbrica
150110
200301
Sí
No
2000 envasos
8 tones
Retorn a proveïdors per
a envasos grans (1000 l, 200 l, 100 l)
Paletitzats els envasos Contenidor metàl·lic
petits
1000 l
Sí

No

6 mesos

12 mesos

300 envasos

-

V12 Reciclatge de
plàstics
V11 Reciclatge de
paper i cartró
V15 Reciclatge i
utilització de fustes
Procés de
tractament i
disposició del
residu segons
CER

T13: Disposició del
residu especial

V51 Recuperació,
T21 Incineració de
reutilització i
residus no halogenats
regeneració d’envasos

T33: Estabilització

V41 Reciclatge i
T12 Deposició del
recuperació de metalls i
residus no especials
compostos metàl·lics
T21 Incineració de
residus no halogenats
T13 Disposició de
residus especials
T32 Tractament
específic

Taula C.5.4 Generació de residus anuals

C.5.5.

Identificació d’impactes sobre el sòl

Sent la superfície construïda de 1845 m2, la zona que pot patir una infiltració de substancies
tòxiques es la situada sota de les cubes. Aquesta infiltració podria dur-se a terme si
qualsevol de les cubes de procés tingués una esquerda i contínuament anés perdent líquid
que aniria a parar al terra.
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Per tal d’evitar una possible contaminació del sòl, el terra col·locat sota de les cubes està
protegit amb una pintura antiàcida que impedirà que penetri en el sòl, per tant és improbable
que es contamini el sòl.

C.5.6.

Identificació d’altres impactes

C.5.6.1. Flora i fauna
A causa de la seva regulació i compliment amb els paràmetres legislatius, no es preveu que
durant el nou estat productiu de la planta les emissions atmosfèriques o vessaments al riu
afectin negativament a la flora i fauna de la zona afectada.

C.5.6.2. Consum energètic i d’aigua
S’estima un consum de 450.000 kWh d’energia elèctrica de forma anual i un consum de
23.000 kilolitres d’aigua anuals.

C.5.6.3. Lluminosa
Segons el mapa contra la contaminació lluminosa a Catalunya que el Departament de Medi
Ambient y Habitatge de la Generalitat de Catalunya va aprovar el 19 de desembre de 2007
d’acord amb els criteris establerts per la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental
de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC nº3407, 12.06.2001), la
majoria del territori del Prat de Llobregat pertany a la zona E3 de protecció moderada.
Les zones protegides pertanyen a les zones E2 i E1, de protecció alta i màxima,
respectivament. (fig. C.5.1)

Fig. C.5.1 Mapa lluminós el Prat de Llobregat (Font: Mapa de protecció envers la
contaminació lluminosa a Catalunya)
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La zona on es troba PROFICA SL, és E3, protecció moderada que correspon al sòl urbà o
urbanitzable aprovat per la planificació urbanística, excepte el territori que a conseqüència
de les propostes dels ajuntaments, disposa d'una protecció màxima o alta en una part del
sòl urbanitzable, i disposa d'una protecció menor una petita part del sòl urbà. (fig. C.5.2).

Fig. C.5.2 Mapa contaminació lluminosa PROFICA, SL. (Font: Mapa de protecció envers la
contaminació lluminosa a Catalunya)
L’empresa disposa al seu establiment industrial d’iluminació exterior, formada per 2 focus a
la seva façana davantera. Aquests focus són làmpades halògenes de 300W de potència,
col·locades de tal manera que el flux cap a l’hemisferi superior és inferior al 15%.
A més es disposa d’un sistema de regulació horària consistent en una cèl·lula fotoelèctrica
que encén els llums quan en detecta la seva falta, cap al vespre-nit, i els apaga durant el dia.

C.5.6.4. Visual
La nova situació de PROFICA SL s’estableix en una fàbrica ja construïda, per tant, no hi
haurà cap canvi en la fisonomia exterior del polígon.

C.5.6.5. Socioeconòmic
L’empresa trasllada el seu personal de la fàbrica de Barcelona a la nova fàbrica del Prat de
Llobregat per lo que no farà disminuir l’atur en el sector industrial del municipi.
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Avaluació dels impactes

C.5.7.1. Mètode d’avaluació
Es realitzarà l’avaluació del impacte a nivell de detall. Per això utilitzarem un mètode
matricial qualificatiu. Es presentarà una matriu on es definiran tots els possibles impactes en
els diferents vectors, la seva caracterització i la seva avaluació.
Els efectes detectats, s’han de descriure i caracteritzar amb els conceptes que estableix el
Real Decreto 1131/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real
Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE nº
239, 5.10.1988):
•

Segons la intensitat
o
o

Efecte mínim (m): el que es pot demostrar que no és notable.
Efecte notable (n): es manifesta com una modificació del medi ambient, dels
recursos naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que
produeix o pot produir en el futur repercussions apreciables.

•

Segons el signe:
o

o

Efecte positiu (p): aquell admès com a tal per una comunitat tècnica i
científica com per la població en general, dins del context d'una anàlisi
completa, dels costos i beneficis genèrics.
Efecte negatiu (n): aquell que es tradueix en una pèrdua de valor natural,
cultural, paisatgístic, de productivitat ecològica, o en un increment dels
perjudicis derivats de la contaminació, erosió i altres riscos ambientals.

•

Segons la incidència:
o
o

Efecte directe (d): aquell que té una incidència immediata en algun aspecte
ambiental.
Efecte indirecte/secundari (i): aquell que representa una incidència immediata
respecte a la relació d'un sector ambiental amb un altre.

•

Segons el tipus de sistema actiu:
o
o
o

•

Efecte simple (s): aquell que es manifesta sobre un sol component ambiental,
sense conseqüència en l'aparició de nous efectes.
Efecte acumulatiu (a): aquell que quan es propaga l'acció de l'agent inductor,
s'incrementa progressivament la seva gravetat.
Efecte sinèrgic (n): aquell que es produeix quan l'efecte conjunt de la
presència simultània de diversos agents suposa una incidència ambiental
superior a la suma de les incidències individuals contemplades de forma
aïllada.

Segons l'aparició:
o A curt terme (c): es manifesta abans d'un any.
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o
o
•

Segons la persistència:
o
o

•

o

•

•

dels mecanismes d'autodepuració.
Efecte irreversible (i): suposa la impossibilitat o dificultat extrema de retornar
a la situació anterior.

o

Efecte recuperable (r): aquell que la seva acció pot ser eliminada tant per
l'acció humana com per la natural.

o

Efecte irrecuperable (i): quan l'alteració no pot ser recuperable.

Segons la periodicitat:
Efecte periòdic (p): aquell que es manifesta de forma intermitent i contínua.
Efecte d'aparició irregular (i): es manifesta de forma imprevisible en el temps,
i les seves accions s'han d'avaluar en funció de la seva probabilitat d'aparició.

Segons la manifestació:
o

Efecte continu (c): aquell que es manifesta com una alteració constant en el

o

temps, acumulable o no.
Efecte discontinu (d): es manifesta per mitjà d'alteracions irregulars o
intermitents en la seva permanència.

Segons l'extensió:
o
o

•

Efecte reversible (r): alteració que pot ser assimilada per l'entorn de forma
mesurable, a mig terme, a causa de funcionament dels processos naturals i

Segons la recuperabilitat:

o
o
•

Efecte permanent (p): suposa una alteració indefinida en el temps.
Efecte temporal (t): suposa una alteració no permanent en el temps. Amb un
terme temporal de manifestació estimat o determinat.

Segons la reversibilitat:
o

•

A mig terme (m): es manifesta abans dels 5 anys.
A llarg terme (ll): es manifesta després dels 5 anys.

Efecte localitzat (l).
Efecte extensiu (e).

Segons la situació:
o
o

Proper a l'origen (p).
Allunyat de l'origen (a).

D'altra banda, a partir dels aspectes tècnics definits anteriorment, es pot establir un criteri de
valoració en funció de l'efecte d'un determinat impacte sobre els factors ambientals i del grau
d'atenuació o millora a partir de possibles mesures correctores. La valoració dels impactes
es pot classificar en:
•

Compatible (C): impacte la recuperació del qual és immediata una vegada ha acabat
l'activitat que ho produeix, i no precisa de pràctiques correctores. S'aplica,
en conseqüència a impactes positius.
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Moderat (M): impacte la recuperació del qual no precisa mesures correctores, i on
la recuperació de les condicions ambientals necessàries requereixen d'un cert
temps.

•

Sever (S): impacte la recuperació del qual exigeix de mesures correctores per a la
recuperació de l'estat inicial del mitjà, i on fins i tot, l'aplicació d'aquestes mesures
comporten al mitjà un temps de recuperació.

•

Crític (F): impacte la recuperació del qual provoca una pèrdua permanent de la
qualitat de les condicions ambientals, fins i tot amb l'aplicació de mesures
correctores.

C.5.7.2. Matriu d’avaluació
En la següent matriu (taula C.5.5) es presenta la interacció amb els possibles impactes
ambientals i la seva caracterització i avaluació.
Com es pot veure, tots els possibles impactes són compatibles amb el medi, excepte tres:
•

Abocament accidental d'aigües contaminades sense ser tractades. (Moderat)

•

Contaminació d’aigües subterrànies per vessament continu de cubes. (Sever)

•

Contaminació del sòl per vessament continu de cubes. (Sever)

Tot i aquests tres casos, el projecte es considera compatible doncs aquests impactes són
reversibles i recuperables, ja sigui pel propi curs de l’evolució ambiental, o bé per accions
correctores de l’home (apartat 6: mesures protectores, correctores i compensatòries).
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C.6. Mesures correctores
Les mesures correctores són les modificacions o incorporacions que es fan al projecte per
evitar, reduir, modificar o compensar els efectes del projecte al medi ambient. Aquestes
mesures han de ser tècnicament factibles, econòmicament viables i adequar-se a la
topologia dels impactes.
Segons el seu caràcter, les mesures correctores es poden classificar en:
•

Mesures preventives: eviten l'impacti modificant algun dels elements o processos del
projecte. És més interessant evitar l'impacti abans que corregir-ho. Hi ha moltes
mesures preventives que es poden aplicar sobretot en el moment de dissenyar i
concebre el projecte i que eviten impactes posteriors, així com en la fase de
construcció.

•

Mesures correctores: es dirigeixen a l'eliminació, reducció o modificació de l'efecte.
Poden actuar sobre les causes o accions del projecte, els processos productius,
factors del mitjà com a vector transmissor: dispersió dels contaminants.

•

Mesures compensatòries: es refereixen als impactes inevitables que no admeten
una correcció, però sí una compensació mitjançant altres efectes de signe positiu.
Poden ser del mateix tipus que el impacte que es compensa (restituir una zona
degradada) o completament diferent (compensacions econòmiques).

Les mesures exposades en els següents apartats reduiran els efectes negatius sobre el
medi ambient, i el desenvolupament de l’activitat serà compatible amb el medi on s’emplaça.

C.6.1.

Contaminació de l’atmosfera

Tal i com s’ha indicat durant la descripció del projecte, la contaminació a l’atmosfera ve
provocada per les emissions difuses dels banys que treballen a més de 50ºC. La nau
industrial ja disposa d’extractors d’aire, per tant, no és necessària cap mesura.

C.6.2.

Contaminació acústica

Les emissions sonores de l’activitat no superen els nivells d’immissió establerts legalment,
per tant, no s’aplicarà cap mesura.

C.6.3.

Contaminació de les aigües

En l’avaluació d’impactes s’han identificat un de sever i un de moderat que afecten a la
contaminació de les aigües.
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L’abocament accidental d'aigües contaminades sense ser tractades, impacte moderat, sol
pot succeir per un error no detectat en el funcionament de la depuradora. Com a mesures
protectores perquè això no succeeixi, la depuradora està totalment automatitzada i
informatitzada. Això significa que detecta instantàneament els possibles problemes en els
seus processos i fa sonar una alarma per tal de ser revisada instantàneament.
En el cas que hi hagués un abocament accidental, no es pot aplicar cap mesura correctora.
En aquesta hipotètica situació, l’empresa PROFICA SL realitzaria les mesures
compensatòries que l’administració competent d’acord amb la normativa vigent considerés
oportuna.
D’altra banda, s’han de prendre mesures protectores per evitar la contaminació d’aigües
subterrànies per vessament continu de cubes, avaluat com a impacte sever. Aquestes
mesures consistiran en situar les cubes de les diferents línies galvàniques 40 centímetres
per sobre del nivell del sòl (prèviament recobert amb pintura antiàcida) de manera que
permeti realitzar funcions de revisió i manteniment del terra en cas de vessament. A més, el
sòl tindrà un petit pendent per tal que es puguin recollir les aigües vessades i ser portades a
la depuradora físico-química.
En el cas que hi hagués una contaminació de les aigües subterrànies s’haurà d’aixecar i
extreure tot el terra contaminat i ser reemplaçat per un altre de net, com a mesura
correctora. Aquest terra contaminat s’haurà de tractar per tal de netejar. Com que no es
podrà actuar sobre les aigües contaminades l’empresa realitzaria les mesures
compensatòries que l’administració competent d’acord amb la normativa vigent considerés
oportuna.

C.6.4.

Generació de residus

No es preveuen aplicacions de mesures per als residus generats, ja que tots seran tractats
per empreses gestores autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

C.6.5.

Degradació del sòl

S’ha detectat un possible impacte sever sobre el sòl que va lligat amb el impacte sobre les
aigües subterrànies per vessament continu de cubes. Les causes i conseqüències d’aquests
dos impactes estan lligades, ja que una possible contaminació del sòl podria derivar, si no hi
és detectada a temps, en una contaminació de les aigües subterrànies. Per tant, les
mesures a aplicar són les mateixes en ambdós impactes.

C.6.6.

Efectes sobre l’ús d’energia

No es contempla cap mesura per l’ús d’energia elèctrica i per l’ús d’aigua.
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Destrucció de flora i fauna

Tal i com s’ha descrit en la identificació d’impactes, la situació de l’activitat en una nau ja
construïda dintre de un polígon industrial no afectarà a la flora i fauna propera a la zona, per
tant no s’aplica cap mesura.

C.6.8.

Contaminació lluminosa

Les làmpades exteriors estaran projectades per sota del 15% cap a l’hemisferi nord per tal
de complir amb la normativa.
Anualment es revisa l'enfocament dels pàmpols, làmpades, el funcionament dels reguladors,
i semestralment es netegen.

C.6.9.

Contaminació visual

Tal i com s’ha descrit, en la identificació d’impactes, la situació de l’activitat en una nau ja
construïda dintre de un polígon industrial no afectarà a la zona, per tant no s’aplica cap
mesura.

C.6.10.

Efectes socioeconòmics

Com a mesura compensatòria per a la no contractació de ningú del Prat de Llobregat ja que
segueixen els mateixos treballadors de l’antiga nau, l’empresa es compromet a que la
pròxima contractació de personal serà d’algú resident al Prat.
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C.7. Programa de vigilància ambiental
Els objectius del programa de vigilància ambiental passen per:
•

Controlar l’eficàcia i correcta execució de les mesures preventives i correctores
d'impacte ambiental previstes.

•

Verificar els estàndards de qualitat dels materials i mitjans utilitzats en les actuacions
projectades d'índole ambiental.

•

Detectar impactes no previstos i proposar les mesures adequades per a reduir-los,
eliminar-los o compensar-los.

•

Informar de manera sistemàtica a les autoritats implicades sobre els aspectes
objecte de vigilància i oferir un mètode sistemàtic, el més senzill i econòmic possible,
per a realitzar la vigilància d'una forma eficaç.

Així, en el present pla es detallen les actuacions previstes que caldrà controlar
periòdicament per garantir la reducció de l’impacte ambiental en l’execució del projecte.

C.7.1.

Control dels paràmetres de qualitat

Periòdicament es realitzaran els següents controls per a demostrar que els paràmetres
definits a l’estudi s’ajusten a la realitat.
•

Control de les aigües residuals: es realitzaran controls dels paràmetres contaminants
més característics de l’activitat en l’abocament. (Taula C.7.1)

•

Control de les emissions sonores: l’horari previst de l’activitat serà de 8h a 22h, es
realitzarà una sonometria diürna i una nocturna anualment en l’entorn de l’empresa
per avaluar el nivell d’emissió de l’activitat. L’empresa contractada realitzarà la
sonometria sense previ avís, garantint així l’activitat normal de l’empresa.

Paràmetre analitzat

Valor límit segons Reglament

pH

6-10

Conductivitat
D.Q.O. Total

6000 µS/cm
1.500 mg/l

Zinc

10 mg/l

Níquel

5 mg/l
Taula C.7.1 Paràmetres de les aigües residuals
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Seguiment de l’adopció de mesures

Per tal d’avaluar l’eficàcia de les mesures correctores aplicades per evitar la contaminació
del sòl i de les aigües subterrànies s’ha volgut conèixer l’estat inicial del sòl realitzant un
treball de camp.
El treball de camp ha consistit en la caracterització del medi físic de la parcel·la pertanyent a
l’empresa. mitjançant la realització de sondeigs. Es varen dur a terme de 2 perforacions per
a caracteritzar la litologia i la estratigrafia del sòl, i la corresponent presa de mostres per a la
seva posterior analítica al laboratori. A més, durant els dies de mostreig s’ha revisat la
superfície del terreny de l’empresa per a verificar que la totalitat del sòl estava pavimentat.
Els resultats analítics han determinat l’absència de cap element contaminant en el medi.
Aquest procediment, o d’altres més reduïts, es faran periòdicament, inicialment cada dos
anys, per a garantir la qualitat del sòl.
Per altra banda, s’ha contractat en una empresa externa, el manteniment mensual de la
depuradora, per tal, entre altres coses, de calibrar els elèctrodes, prendre mostres d’aigua, i
comprovar el correcte funcionament de la mateixa.
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C.8. Cost
C.8.1.

Cost de les mesures per minimitzar els impactes

No es pot avaluar el pressupost per realitzar les obres necessàries per aplicar les mesures
correctores projectades ja que intervenen partides diferents, amb la qual cosa estarà inclòs
amb el pressupost global d’execució del projecte.

C.8.2.
Cost de execució del programa de vigilància
ambiental
El cost anual de l’execució dels Programa de Vigilància Ambiental, tan en les operacions de
control inicial com el seguiment posterior, serà descrit a la taula C.8.1.
Execució

Descripció

Periodicitat Cost

Sonometria

Es realitzarà una sonometria diürna i
nocturna a l’entorn de l’empresa, incloent
un informe on es fixaran els resultat de
camp i el grau de compliment de la
normativa aplicable.

Anual

1.000 €

Mensual

3.600 €

Es realitzaran controls dels paràmetres
Anàlisis aigües residuals contaminants més característics de
l’activitat en l’abocament (mensual)
Manteniment depuradora

Es realitzaran controls de correcte
funcionament de la depuradora

Mensual

1.800 €

Sondeig del sòl

Es realitzarà 2 sondejos a rotació de
testimoni continu en absència de fluïds de
perforació fins arribar a uns metres per
sota del nivell freàtic i analitzar el nivell de
contaminació.

Bianual

1.000 €

Total

7.400 €

Taula C.8.1 Cost del programa de vigilància ambiental
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C.9. Resum de l’estudi
El present document de síntesi té com a finalitat recollir de forma resumida i entenedora, per
a la fàcil comprensió dels ciutadans en el tràmit d’informació pública, la informació del nucli
de l’estudi atenent al projecte a executar, els medis afectats i les mesures a aplicar per
garantir la viabilitat ambiental de les actuacions.

C.9.1.

Descripció del projecte

L’empresa PROFICA SL realitzarà el tractament i revestiment de peces metàl·liques.
L’objectiu del tractament es conferir a les peces d’acer i ferro una resistència a la corrosió
més gran que la que té per se, al mateix temps que s’intenta millorar l’aspecte visual de la
peça.
El procés comença amb la neteja de la superfície metàl·lica i posteriorment es submergeix
en una sèrie de banys electrolítics amb reactius per tal que li quedi una fina pel·lícula
protectora, amb un ordre estipulat. Per finalitzar s’assequen i s’emmagatzemen..

C.9.2.

Medi afectat

C.9.2.1. Alternatives
L’activitat proposada ha escollit entre totes les alternatives de procés, la més beneficiosa
mediambientalment, ja que s’ha evitat l’ús i posterior abocament d’elements altament tòxics
com el crom hexavalent i els cianurats.

C.9.2.2. Medi hídric
L’aigua residual industrial passarà per un sistema de depuració físico-químic garantint que
l’aigua abocada a la xarxa de clavegueram complirà amb tots els paràmetres de qualitat
definits en la normativa aplicable al respecte.
El destí final de l’aigua abocada serà la Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Sant
Feliu de Llobregat, en la qual es realitzarà un tractament final per donar a l’aigua una qualitat
encara més òptima.
L’activitat no realitza cap vessament al terra, i s’han pres les mesures correctores
adequades, per que en cas de vessament accidental no produeixi cap mena de
contaminació ni al sòl ni a les aigües subterrànies.
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C.9.2.3. Atmosfera
L’empresa no disposa de focus d’emissions a l’atmosfera, tot i que si que disposa
d’extractors per tal de reemplaçar contínuament l’aire d’interior de la nau, on hi ha emissions
difuses de les cubes de tractament.
L’emissió sonora degut al desenvolupament normal de l’activitat no sobrepassarà els límits
establerts en la normativa aplicable. No suposarà per tan cap molèstia per cap veí de la
zona.

C.9.2.4. Residus
Encara que l’activitat generi residus catalogats com especials, com els llots de depuradora i
els envasos buits que han contingut materials perillosos, es contractaran els gestors de
residus autoritzats per tal de minimitzar el seu impacte.

C.9.2.5. Sòl
L’activitat no realitza cap vessament al terra, i s’han pres les mesures correctores
adequades, per que en cas de vessament accidental no produeixi cap mena de
contaminació ni al sòl ni a les aigües subterrànies.

C.9.2.6. Flora i fauna
L’activitat, pel fet d’instaurar-se en una nau industrial ja construïda dins de un polígon
industrial, no afecta de cap manera a la flora ni a la fauna de la zona.

C.9.3.

Mesures correctores

S’ha determinat que les diverses accions que es realitzaran durant de l’execució de l’activitat
poden causar impactes de diversa naturalesa:
•

Contaminació d’aigües subterrànies per vessament continu de les cubes.

•

Contaminació de les aigües per un abocament accidental d’aigües contaminades.

•

Contaminació del sòl per vessament continu de les cubes.

Per eradicar o minimitzar dits impactes s’han proposat diverses mesures correctores que es
centren bàsicament en les següents actuacions:
•

Instal·lar les cubes de procés 40 centímetres per sobre del nivell del sòl, per poder
revisar periòdicament l’estat del sòl.

•

Recobrir el sòl amb una pintura anticorrosiva.

•

Fer un pendent al sòl per tal de poder recollir els vessaments i dur-los a la
depuradora.
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Revisar periòdicament la depuradora per tal d’evitar que un mal funcionament
provoqui un vessament accidental d’aigües contaminades.
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ANNEX D. PROJECTE DE PROTECCIÓ CONTRA
INCENDIS
Resum
A l’actual Annex D es presenten el projecte de protecció contra incendis per acomplir amb la
normativa vigent.
D’aquesta manera es farà èmfasi en la sectorització de l’edifici, el disseny dels recorreguts
d’evacuació, els accessos i obertures projectades, els requeriments dels materials de
construcció i el tractament contra el foc de l’estructura.
Es preveurà l’existència si s’escau, de ruixadors, boques d’incendi, extintors, hidrants,
il·luminació d’emergència, sistemes de detecció, etc.
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D.1. Introducció
D.1.1.

Presentació

L’objectiu del projecte de protecció contra incendis presentat per l’empresa PROFICA SL és
donar compliment a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC nº 5584, 10.3.2010).
en el projecte d’implantació d’una nova activitat en el municipi del Prat de Llobregat. A les
taules D.1.1 i D.1.2 es presenten les dades administratives i identificatives de l’activitat i del
projecte, respectivament.

Titular de l’activitat
Nom:
PROFICA SL
NIF:
A-XXXXXXXX
Adreça:
C/ 111, 2-4 Polígon Pratenc
Municipi:
El Prat de Llobregat
Província:
Barcelona
Codi postal:
08820
Telèfon:
934 01 66 15
Fax:
934 01 66 16
E-mail:
profica@profica.cat
Representat legal i el seu càrrec:
Ferran Puchol Pascual, Gerent.
Taula D. 1.1 Dades administratives de l’activitat

Projecte de protecció contra incendis
Estudi realitzat per/Responsable tècnic:
Col·legiat:
Nom entitat/Raó social:
NIF:
Adreça:
Telèfon:
Fax:
E-mail:
Data de realització de l’estudi:
Taula D. 1.2 Dades identificatives del projecte

Ferran Puchol Pascual
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials
de Catalunya, nºXXXX
PROFICA SL
A-XXXXXXX
C/ 111, 2-4, El Prat de Llobregat
934 01 66 15
934 01 66 15
profica@profica.cat
Setembre 2012
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Antecedents

L’empresa PROFICA SL pretén implantar l’activitat d’una línia galvànica a una nau industrial
ja construïda dins d’una zona plenament urbanitzada. L’activitat que pretén desenvolupar
PROFICA SL està definida dins de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques amb
el número de codi 2561. Aquest classificació compren aquelles activitats dedicades al
“Tractament i Revestiment de Metalls”. D’aquesta manera l’activitat realitzada en aquesta
nova ubicació serà la recobrir les peces metàl·liques mitjançant un revestiment electrolític,
concretament els acabats que farà PROFICA SL serà zinc àcid i zinc-níquel.
Per aquest motiu l’empresa ha de complir amb la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció
i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC
nº 5584, 10.3.2010), on en la seva disposició addicional cinquena i en els articles 14, 15 i 16
obliga a complir les normatives tècniques vigents al sistema de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis.
La normativa tècnica aplicable és el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos
industriales (BOE nº 303, 17.12.2004),d’ara en endevant RSCIEI, on en el article 2.1.a.
obliga a totes les indústries a complir aquest reglament.
L’empresa, tal i com defineix l’annex II de la Llei 3/2010, és un establiment d’ús industrial
sotmès al control preventiu de l’Administració de la Generalitat, per tant les competències
són de la Generalitat de Catalunya. Això és degut a la seva configuració tipus A, de risc
intrínsec baix i amb una superfície construïda de més de 1500 m2. (Veure apartat D.2.3 i
D.2.4)
PROFICA SL actualment està desenvolupant la mateixa activitat en el municipi de
Barcelona. La principal causa que ha motivat el trasllat de l’activitat al Prat de Llobregat ha
estat que en la zona de Barcelona on es desenvolupava l’activitat ha estat requalificada
urbanísticament cap a un ús residencial, iniciant-se un procés d’expropiació forçosa de les
naus ocupades per PROFICA SL.
No obstant, s’ha aprofitat l’obligatorietat de la marxa de la nau on s’ubicaven per incloure
millores tècniques en el nou emplaçament.
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D.2. Caracterització de l’establiment industrial
Els establiments industrials es caracteritzen per:
•

La seva configuració i ubicació en relació al seu entorn.

•

El seu risc intrínsec

Aquestes caracteritzacions indicaran quines són les exigències mínimes que ha de complir
l’establiment en relació amb les condicions constructives y de instal·lacions de protecció
contra incendis.

D.2.1.

Descripció de l’edifici

Els locals d’objecte son dues naus industrials adossades de forma regular, distribuïdes en
una planta de producció, un altell i un pati en la part davantera exterior de les naus. La
façana principal dona al pati, i el pati dona al carrer 111 del polígon Pratenc del Prat de
Llobregat.
Tenen una alçada variable, ja que el taulat està construït a dues aigües, i va des dels 6,7
metres fins els 9 metres en la part central. La zona de producció té una alçada de 6,7 metres
ja que hi ha instal·lat un fals sostre en tota la zona.
La planta baixa de les naus és diàfana, sense separacions, excepte la zona de vestuaris i
laboratori. En la zona de l’altell, situat a 2,3 metres, estan ubicades les oficies.
Les distribució de la superfície és de la següent manera:

Laboratori
Vestuaris
Depuradora
Producció
Magatzem i equips auxiliars
Oficines

Superfície (m2)
41,79
46,2
97,71
297
1255,3
157

Total

1895

Àrees

Planta
Baixa

Altell

Taula D. 2.1 Distribució de les superfícies de la nau
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D.2.2.1. Fonaments
En ser unes naus ja construïdes no s’ha pogut comprovar els fonaments.

D.2.2.2. Estructura
L'estructura principal de la construcció està realitzada en formigó, acer i obra de fàbrica en
tota la seva altura.

D.2.2.3. Tancaments de les façanes
Els tancaments de façanes de les naus estan constituïts per obra de fàbrica de maó de 0,3
metres d'espessor en tota la seva altura.

D.2.2.4. Tancaments interiors
Els únics tancaments interiors que disposa la nau, corresponents a les separacions dels
diferents locals de servei, són de fàbrica de maó de 0,15 metres d'espessor.

D.2.2.5. Coberta
Cada nau té coberta lleugera de plaques tipus uralita muntada en dues aigües.

D.2.2.6. Portes de la façana
Els locals en ser diferents naus independents disposen de diferents portes d’accés, que a
continuació passem a descriure:
•

Porta 1: porta d'accés per a vehicles de 3,5 m d'ample que dóna accés a la zona
productiva de la nau 1. Aquesta porta està situada a l'altura del carrer en la façana
principal.

•

Porta 2: porta de vianants que connecta la nau 1 i el pati, és de 0,80 metres d'ample.

•

Porta 3: porta d'accés per a vehicles de 3,5 m d'ample que dóna accés a la zona
productiva de la nau 2. Aquesta porta està situada a l'altura del carrer en la façana
principal.

•

Porta 4: porta de vianants que connecta la nau 2 i el pati, és de 0,80 m d'ample.
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Configuració i ubicació al seu entorn

Els locals d’objecte son dues naus industrials adossades de forma regular, distribuïdes en
una planta de producció, un altell i un pati en la part davantera exterior de les naus. Les naus
estan adossades a altres naus, que comparteixen l’estructura, per tant, un col·lapse d’una,
implicaria el col·lapse de l’altre.
Per tant la configuració segons el reglament es Tipus A: establiment industrial que ocupa
parcialment un edifici que té, a més, altres establiments.

D.2.4.

Risc intrínsec

Definint sector d’incendi com a l’espai del edifici tancat per elements resistents al foc
pertinents en cada cas corresponent, es definirà únicament un sol sector d’incendi per a tota
la nau.
Per calcular el nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi (un) es calcula a partir de la
densitat de càrrega de foc:

On:

𝑄𝑆 =

∑𝑖1 𝐺𝑖 𝑞𝑖 𝐶𝑖
𝐴

· 𝑅𝑎

(Eq. D.2.1)

Qs: Densitat de càrrega de foc ponderada i corregida del sector (MJ/m2)
qi: Poder calorífic de cada combustible i que existeix en el sector (MJ/kg)
Gi: Massa de cadascun dels i combustibles que existeixen en el sector (kg)
Ci: Coeficient adimensional que pondera el grau de perill per combustibilitat de
cadascun dels i combustibles que existeixen en el sector.
Ra: Coeficient adimensional que pondera el grau de perill per l’activació inherent a
l’activitat industrial que es realitza en el sector.
A: Superfície construïda del sector d’incendi (m2)

Com es pot veure en la taula de matèries primeres de l’activitat (taula D.2.2) la majoria son
productes en estat líquid diluïts en aigüa. D’altres són sòlids però no són combustibles.
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Nom matèria primera
Acid bòric
Acid clorhídric 33%
Acid nítric 60%
Aigua destil·lada
Antiespumant
Boles de zinc
Clorur de zinc
Corrotriblue
Finidip 728.2
Hipoclorit sòdic
Prodaspit
Qt 3014
Sosa càustica miniperles
Uniclean 190
Unifix ni/fe 3-10 l
Zinni al 15 ni replenisher
Zinni al additiu a200
Zinni al base 15
Lanthane 316
Ecofoam
Omega Ap-2210
Performa 285 base
Zatanium 250 Brightener
Picklane 30
Hidròxid de calci
Sulfat Ferrós

Estat
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Boles
Sòlid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Sòlid (pols)
Sòlid (perles)
Sòlid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Líquid
Sòlid
Sòlid
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Quantitat màxima emmagatzemada
50 kg
2400 kg
200 kg
1500 l
5 kg
3000 kg
150 kg
75 kg
200 kg
735 kg
525 kg
500 kg
1200 kg
1000 kg
150 kg
800 kg
800 kg
200 kg
200 kg
100 kg
100 kg
200 kg
100 kg
100 kg
1500 kg
1500 kg

Taula D. 2.2 Matèries primeres
Per tant, es procedirà a calcular la càrrega de foc a partir de d’una estimació matèries
auxiliars com la fusta dels palets, el polietilè d’alta densitat dels envasos i el paper i el cartró
d’envasos i de oficines. (Taula D.2.3)
Material
Paper
Cartró
Fusta
Polietiè d'alta
densitat

Gi (kg)
2000
3000
2000

qi (MJ/kg)
16,4
16,4
16,4

Ci
1,3
1,3
1,3

2000

42

1,3

Taula D. 2.3 Carga de foc de les matèries auxiliars
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Tenint en compte que el coeficient adimensional Ra per a industries de tractaments de
metalls és 1, dóna una densitat de càrrega de foc: Qs=130,19 MJ/m2.
Segons la taula 1.3 de l’annex I del RSCIEI com que la Qs<425 MJ/m2 l’activitat té un nivell
de risc intrínsec baix, nivell 1.
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D.3. Requisits constructius
Sobre la base de les característiques del local i l'establert en l'annex 2 del RSCIEI, a
continuació s’establiran els requisits constructius que hem s’han d’'aplicar a un establiment
industrial de tipus A i de risc intrínsec baix, nivell 1.

D.3.1.

Sectorització

Segons l'establert en l'annex 2 del RSCIEI, per a una establiment industrial de tipus A i de
risc intrínsec baix, nivell 1, els sectors d'incendis han de tenir una superfície màxima de 2000
m2. Es compleix amb aquesta condició doncs el sector únic que engloba les dues naus de
PROFICA SL, té una superfície de 1895 m2.

D.3.2.

Materials

Tots els revestiments utilitzats a l'edifici són ceràmics, metàl·lics o morters i formigons, els
quals estan qualificats com de classe M0, igual que les fibres de vidre i llana de roca
inclosos en les parets, per tant es compleix amb les exigències del punt 3 de l'annex 2 del
RSCIEI.
Els falsos sostres de la nau i de les oficines són C-s3-d0 (M2) o més favorables.

D.3.3.

Elements portants

Els elements constructius portants utilitzats a l'edifici són de formigó o de fàbrica de maó i els
pilars són metàl·lics. Els elements de formigó o fàbrica de maó disposen d'una EF superior a
la requerida de R-90.
Per altra banda, els elements portants metàl·lics, no disposen d'estabilitat al foc requerida,
per tant, s'hauran d’ignifugar mitjançant projecció de perlita-vermiculita o un altre sistema
que permeti aconseguir l'estabilitat R-90 requerida.
La resistència al foc de tota mitgera o mur confrontant amb un altre establiment és RF-120,
tal com està descrit en el punt 5.2 de l'Annex II del RSCIEI. Com que aquesta mitgera
escomet a la coberta, s’ha de construir un mur tallafoc per tal de garantir l’aïllament sectorial.
Aquesta franja tallafoc ha de tenir la mateixa resistència al foc que la mitgera compartida
amb l’establiment annex, RF-120; i ha de seguir els requisits de la fig. D.3.1.
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Fig. D. 3.1 Característiques del mur tallafoc a construir

D.3.4.

Tancaments

Donat que es tracta d’un establiment de tipus A amb un sol sector d’incendis, els tancaments
i portes no han de complir amb un mínim de resistència al foc, excepte en els elements
delimitadors dels diferents sectors d’incendis, és a dir, les mitgeres entre les diferents naus.

D.3.5.

Recorregut d’evacuació

L'ocupació de l'establiment industrial a la zona de producció està determinada per les
necessitats de personal per al desenvolupament de l'activitat.
El càlcul de l'ocupació l’activitat es realitzarà tenint en compte el punt 6 de l'annex 2 del
RSCIEI. Per a això, s’ha de tenir en compte que el personal que compon la plantilla de
l'empresa per a la zona de producció és de 10 persones a la franja horària més
desfavorable. Per tant, tenint en compte que és inferior a 100, l'expressió a utilitzar és la
següent:

On:

P: ocupació a assignar.
p:

𝑃 = 1,10 · 𝑝

(Eq. D.3.1)

número de persones que constitueixen la plantilla

Per tant, l’ocupació ha tenir en compte és de 11 persones.

D.3.5.1. Escales
L’establiment compta amb una escala que permet l’accés a l’altell, dins del recorregut
d’evacuació. Són escales d’obra, de 1 metre d’amplada, suficients per evacuar tot el
personal d’oficines.
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D.3.5.2. Sortides. Número i disposició.
Tenint en compte que el nombre d'ocupants a l'edifici és de 11 persones i el risc intrínsec és
baix, no s'exigeix un mínim de sortides.
Per altra banda, les naus compleixen amb la distància màxima d'evacuació de 50 metres, ja
que cada nau disposa de la seva pròpia sortida. L’edifici, tal com s'indica en el Plànol en
planta de les instal·lacions de protecció contra incendis de l’annex F, disposa de 2 sortides,
que donen directament al carrer, una per cada nau.
La disposició de les sortides està realitzada de manera que el recorregut des de qualsevol
punt fins a una d'elles no excedeixi dels 50 metres

D.3.5.3. Sortides. Dimensionament
El dimensionament de portes i escales d'evacuació ha de complir amb les condicions de
disseny establertes en el punt 6.2 de l'annex 2 del RSCIEI. Per al càlcul, es prendrà la
hipòtesi més desfavorable, sent en el cas la corresponent a una de les sortides per la qual
hagin d'evacuar tota la ocupació de la fàbrica, 11 persones.
Per a les portes i passadissos s’ha de complir l’equació D.3.2:

On:

𝐴 = 𝑃/200

(Eq. D.3.2)

P: ocupants assignats a la sortida.
A: amplària (m)

L’amplària resultant és de 0,06 metres, però les portes reals tenen una amplària de 0,80
metres, que és la mínima exigida. Aquestes portes, són totes abatibles amb eix de gir
vertical.
D’altra banda, no existeixen passadissos, sinó recorreguts d’evacuació l’amplada dels quals
supera a la mínima exigible i és suficient per a la evacuació de les persones presents a la
fàbrica.

D.3.6.

Senyalització

L'edifici se senyalitzarà d'acord amb l'establert en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo
(BOE nº 97, 23.04.1997).i el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97,
23.04.1997). Tots els senyals compliran amb l’establert en el Real Decreto 485/1997 i en les
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normes UNE 23033 -1:1981 (AENOR, Seguridad contra incendios, 1981) i UNE 81501:1981
(AENOR, Señalización de seguridad en los lugares de trabajo, 1981).
En compliment de la normativa, tots els equips de protecció contra incendis d'utilització
manual estaran senyalitzats. També estaran senyalitzades les sortides de recinte.
Han de disposar-se senyals indicatius de la direcció dels recorreguts a seguir des de tot
origen d'evacuació fins al punt des del qual sigui visible la sortida o el senyal que la indica.
En els punts de qualsevol recorregut d'evacuació en els quals existeixin alternatives que
puguin induir a error, també es disposaran els senyals abans citats, de forma tal que quedi
clarament indicada l'alternativa correcta.
S'utilitzaran els rètols següents: "SORTIDA", per indicar una sortida d'ús habitual i
"SORTIDA D'EMERGÈNCIA", per indicar una que estigui prevista per a ús exclusiu en
aquesta situació. Ambdues compliran l'establert en la norma UNE 23034:1988 (AENOR, S
Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación, 1988).

D.3.7.

Il·luminació d’emergència

Comptaran amb una instal·lació d'enllumenat d'emergència les zones següents:
•

Els recorreguts d'evacuació.

•

Les escales.

•

Els quadres de distribució de la instal·lació d'enllumenat.

•

Els banys.

Les instal·lacions per a enllumenat normal i d'emergència de les zones a dalt indicades
estaran projectades de forma tal que queda garantida la il·luminació d'aquestes zones
durant tot el temps que estiguin ocupades.
La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font d'energia pròpia i ha d'entrar
automàticament en funcionament en produir-se una fallada d'alimentació a la instal·lació
d'enllumenat normal, entenent-se per fallada el descens de la tensió d'alimentació per sota
del 70 % del seu valor nominal.
La instal·lació complirà les condicions de servei que s'indiquen a continuació, durant 1 hora,
com a mínim, a partir de l'instant en què tingui lloc la fallida:
•

Proporcionarà una iluminància d'1 lux, com a mínim, en el nivell del sòl en els
recorreguts d'evacuació.
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La iluminància serà, com a mínim, de 5 lux en els punts en els quals estiguin situats
els equips de les instal·lacions de protecció contra incendis que exigeixin utilització
manual i en els quadres de distribució de l'enllumenat.

•

La uniformitat de la il·luminació proporcionada en els diferents punts de cada zona
serà tal que el quocient entre la iluminancia màxima i la mínima sigui menor que 40.

Les lluminàries d'emergència utilitzades en el local disposen d'un flux lluminós superior a 30
lúmens. En el plànol de la planta baixa amb instal·lacions de protecció contra incendis i en el
plànol de la planta d’oficines amb instal·lacions de protecció contra incendis de l’annex F és
possible observar totes les lluminàries d'emergència projectades conforme a les premisses
anteriorment citades. Seran 19 aparells autònoms de 9 W de potència i 2 hores d'autonomia
amb una eficàcia lluminosa de 30 lúmens.
Els punts de llum d'enllumenat d'emergència estan en nombre suficient per garantir una
il·luminació en els eixos de pas superior als 3 lux exigits.

D.3.8.

Ventilació i eliminació de fums

Segons l'establert en el punt 7 de l'annex 2 del RSCIEI, per a activitats situades sobre rasant
i de nivell de risc intrínsec baix no s'exigeix la implantació de ventilació natural o forçada per
a l'evacuació de fums i gasos de combustió. No obstant la nau disposa de 4 exutoris
d'obertura automàtica distribuïts en la coberta segons plànol de la planta baixa amb
instal·lacions de protecció contra incendis de l’annex F.

D.3.9.

Instal·lacions tècniques

L’establiment compta amb instal·lacions subjectes a reglamentació específica tal com, baixa
tensió, aparells de tensió, equips de fred,... Aquestes instal·lacions es regiran per
l’especificat en les seves respectives reglamentacions, especialment en lo referent a
requisits de seguretat, que s’acreditarà mitjançant els certificats corresponents.

D.3.10.

Sistemes d’emmagatzematge

Segons el punt 8.1 de l’annex del RSCIEI sobre requisits d’emmagatzematge en
prestatgeries metàl·liques no es necessària cap protecció. Tot i això, aquestes prestatgeries
estan impregnades amb pintura de la classe Bs3d0 (M1).
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D.4. Instal·lacions de protecció contra incendis
Les instal·lacions de protecció contra incendis necessàries en la nostra activitat vénen
determinades pels requisits establerts en l'Annex III "Requisits de les instal·lacions de
protecció contra incendis dels establiments industrials" del RSCIEI. Aquests requisits són
funció de la ubicació de l'activitat i del risc intrínsec de la mateixa, en el cas d’aquest
projecte: tipus A i nivell baix 1.

D.4.1.

Sistema automàtic de detecció d’incendis

L'exigència d'aquesta instal·lació per a una activitat amb la classificació de l’actual és
necessària quan la superfície del sector d'incendis és major o igual a 300 m2. És per tant
necessària la instal·lació de detecció d'incendis.
La nau ja disposa d’aquest sistema de detecció d’incendis.

D.4.2.

Sistema manual d'alarma d'incendi

Aquest sistema és obligatori per a tots els sectors amb una superfície superior o igual a
1.000 m2, per tant s’hauran s’instal·laran en aquelles àrees d'incendi
on existeixin paraments
dels polsadors.

D.4.3.

verticals

(pilars

o

parets)

que

permetin

la

ubicació

Sistema de comunicació d'alarma

Degut a que la superfície construïda no és superior a 10.000 m2, no es precisa d'una
instal·lació de comunicació d'alarma.

D.4.4.

Sistemes de proveïment d'aigua

Ha d'instal·lar-se un sistema de proveïment d'aigua contra incendis per donar servei, en les
condicions de cabal, pressió i reserva a la xarxa boques d'incendi equipades (BIE).
El subministrament d'aigua de la fàbrica prové de la xarxa general de subministrament de
l'empresa AQUALIA (servei Municipal d’aigües del Prat de Llobregat).

D.4.5.

Sistema d’hidrants exteriors

Els establiments tipus A de risc intrínsec baix nivell 1 i la superfície del qual sigui superior a
1000 m2, no els és exigible la instal·lació d'un sistema de hidrants exteriors segons la taula
3.1 de l'Annex III del RSCIEI.
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No obstant això haurà de disposar d'un hidrant d'incendi situat en la via pública en un lloc
d'accessible per a vehicles de bombers des d’una distància tal que qualsevol punt de la
façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres. La pressió residual a la sortida de
cada boca d’hidrant haurà de ser superior a 100000 Pa, que és l'equivalent a una atmosfera.
L’activitat industrial disposa d'un hidrant exterior d'incendi a una distància inferior als 100
metres i compleix les normes de disseny, execució, posada en funcionament i manteniment,
tal i com es pot veure en el plànol de l’emplaçament expressat en coordenades UTM amb
ubicació de l’hidrant més proper sobre cartografia 1:2000.

D.4.6.

Extintors d'incendi

Tots els sectors d'incendi han de disposar d'extintors portàtils, col·locats en els paraments a
una altura màxima d'1,70 m del sòl i distribuïts de manera que el recorregut des de qualsevol
punt a un extintor sigui inferior a 15 metres, en compliment de la normativa que els afecta i
suficient per protegir del risc d'incendi.
L'eficàcia dels extintors ve determinada per la classe de foc existent en el sector, és a dir, pel
tipus de combustibles.
A la fàbrica de PROFICA SL els combustibles majoritaris vénen determinats per les caixes
de cartró i envasos de plàstic, per la qual cosa els extintors hauran de tenir una eficàcia 21A.
Dotarem l'establiment amb extintors d'eficàcia 21A 113B, abastant amb això, totes les
possibles classes de foc presents en el local.
La quantitat d'extintors mínima exigible a instal·lar, sobre la base de la taula 3.1 de l'Annex 3
del RSCIEI serà de 20 com a mínim, sempre que es compleixi amb els 15 metres descrits
en el paràgraf anterior; en cas contrari, s'augmentarà el seu nombre fins a complir la
condició.

D.4.7.

Sistema de boques d'incendi equipades

L'activitat es desenvolupa en un edifici de tipus A amb un risc intrínsec baix i amb una
superfície construïda superior a 300 m2, per tant li correspon per llei aquest tipus
d'instal·lació.
D'aquesta manera, s'ha dotat d'un sistema de protecció de boques d'incendi equipades, de
tal manera que es compleixen amb els requisits establerts en l'apartat 9 de l'annex 3 del
RSCIEI.
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La xarxa contra incendis projectada estarà formada per una instal·lació de Boques d'Incendi
Equipades de 25 mm de diàmetre de tipus normalitzat segons la norma UNE 23403:1989
(AENOR, Boca de incendio equipada de 25 mm (BIE-25), 1989).
La xarxa de canonades instal·lades proporcionarà durant com a mínim una hora, en la
hipòtesi de funcionament simultani de les dues BIE, una pressió dinàmica de 200 kPa en
l'orifici de sortida de qualsevol BIE.
El proveïment d'aigua proveïda per la companyia d'aigües permet obtenir en les boques
equipades d'incendi el cabal i la pressió regulada per normativa.
La instal·lació de les BIE es muntarà sobre un suport rígid de manera que l'altura del seu
centre quedi com a màxim a 1,50 metres sobre el nivell del sòl. Es col·locaran les BIE a una
distància màxima de 5 metres de les sortides de l’establiment.
El nombre i distribució de BIE projectat és tal que la totalitat de la superfície del sector
d'incendis quedarà cobert per una BIE considerant com a ràdio d'acció d'aquesta longitud de
la seva mànega incrementada en 5 m tal i com es pot comprovar en el plànol de la planta
baixa amb instal·lacions de protecció contra incendis de l’annex F. La separació màxima que
hi ha entre BIE no superarà en cap cas els 50 metres i la distància entre qualsevol punt i la
BIE més propera serà sempre inferior a 25 metres. Per tant, la quantitat de BIES a instal·lar
és 6 BIE-25 en tota la nau industrial.

D.4.8.

Sistema de columna seca

L'obligació de comptar amb sistema de columna seca és per als establiments de risc
intrínsec mitjà i d'altura d'evacuació superior als 15 m; per tant no és obligat la seva
instal·lació.

D.4.9.

Sistema de ruixadors automàtics

Per a activitats de producció de risc intrínsec baix no és precisa la instal·lació de ruixadors
automàtics.
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D.5. Pressupost
A la taula D.5.1 hi ha la informació relativa al pressupost d’execució d’aquest projecte sense
impostos.
Instal·lacions de protecció contra incendis
Quantitat
Concepte
Preu unitari (€/u)
(unitats)
Il·luminació i senyalització d'emergència
1
1200

1200

Extintors

20

60

1200

BIES -25mm

6

300

1800

Polsadors d'alarma d'incendis

6

70

420

Projecció de pintura ignifugant R-90

1

1500

1500

Mur tallafoc RF-120

1

8000

8000

TOTAL
Taula D. 5.1 Pressupost instal·lacions de protecció contra incendis
El pressupost és de CATORZE MIL CENT VINT euros.

Preu (€)

14120
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D.6. Plànols
Els plànols es troben a l’annex F.
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ANNEX E. NORMATIVA VIGENT
Resum
En aquest Annex E es recull tota la normativa vigent que aplica als diferents requisits que
s’han de presentar per obtenir l’autorització ambiental, organitzat segons temàtica:
•

Generals.

•

Aigües residuals.

•

Atmosfera.

•

Residus.

•

Sorolls i vibracions.

•

Sòl.

•

Protecció contra incendis.

•

Accidents greus.

•

Lluminositat.

Pàg. 146

Annex E: Normativa vigent

Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica

Pàg. 147

Sumari
SUMARI ___________________________________________________ 147
E.1. GENERALS ____________________________________________ 149
E.1.1. Àmbit estatal ................................................................................................ 149
E.1.2. Àmbit autonòmic .......................................................................................... 149

E.2. AIGÜES RESIDUALS ____________________________________ 150
E.2.1. Àmbit estatal ................................................................................................ 150
E.2.2. Àmbit autonòmic .......................................................................................... 150
E.2.3. Àmbit local ................................................................................................... 151

E.3. EMISSIONS A L’ATMOSFERA _____________________________ 152
E.3.1. Àmbit estatal ................................................................................................ 152
E.3.2. Àmbit autonòmic .......................................................................................... 152

E.4. RESIDUS ______________________________________________ 153
E.4.1. Àmbit estatal ................................................................................................ 153
E.4.2. Àmbit autonòmic .......................................................................................... 153

E.5. EMISSIONS DE SOROLLS I VIBRACIONS. __________________ 154
E.5.1. Àmbit estatal ................................................................................................ 154
E.5.2. Àmbit autonòmic .......................................................................................... 154
E.5.3. Àmbit local ................................................................................................... 154

E.6. SÒL ALTERAT. _________________________________________ 155
E.6.1. Àmbit estatal ................................................................................................ 155

E.7. PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS __________________________ 156
E.7.1. Àmbit estatal ................................................................................................ 156
E.7.2. Àmbit autonòmic .......................................................................................... 156

E.8. ACCIDENTS GREUS _____________________________________ 157
E.8.1. Àmbit estat ................................................................................................... 157

E.9. LLUMINOSITAT _________________________________________ 158
E.9.1. Àmbit estatal ................................................................................................ 158
E.9.2. Àmbit autonomic .......................................................................................... 158

E.10. NORMES UNE ________________________________________ 159

Pàg. 148

Annex E: Normativa vigent

Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica

Pàg. 149

E.1. Generals
E.1.1.
•

Àmbit estatal

Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio
ambiente. (BOE nº 108, 05.05.2012).

•

Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (BOE nº 184,
31.07.2008.
o Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. (BOE nº 73, 25.3.2010).

•

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes
y programas en el Medio Ambiente (BOE nº102, 29.04.2006).

•

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de
Evaluación de Impacto Ambiental (BOE nº239, 5.10.1988).

E.1.2.
•

Àmbit autonòmic

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
(DOGC nº 5524,11.12.2009)

•

Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes (DOGC nº
5764, 7.5.2008).
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E.2. Aigües residuals
E.2.1.
•

Àmbit estatal

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. (BOE nº 176, 24.07.01)

•

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de
los Títulos II y III de la Ley de Aguas. (BOE nº 209, 31.08.88).

•

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas (BOE nº 181, 29.07.88).

•

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y
VIII del texto refundido de la Ley de Aguas (BOE nº 103, 30.4.1987).
o

o

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril (BOE nº 14, 16.1.2008).
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y
VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE nº 135, 6.6.2003).

E.2.2.
•

Àmbit autonòmic

Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació
hidrológica (DOGC 4740, 16.10.2006).

•

Decret 304/2006, de 18 de juliol, sobre l'estàndard i la millora en l'eficiència en l'ús de
l'aigua, als efectes de la determinació del cànon de l'aigua (DOGC nº 4681,
21.7.2006).

•

Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües a Catalunya (DOGC nº 4015, 21.11.2003).

•

Decret 103/2000 por el que s’aprova el reglament dels tributs gestionats per
l’Agencia Catalana de l’Aigua (DOGC nº 3097, 13.03.00).

•

Llei 6/1999 d’ ordenació, gestió i tributació de l’aigua (DOGC nº 2936, 22.07.99).

•

Decret 83/1996 sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües residuals
(DOGC nº 2180, 11.03.96).
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Àmbit local

Reglament metropolità d’abocament d’aigües residuals (BOP Núm. 142 14/06/2004).
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E.3. Emissions a l’atmosfera
E.3.1.
•

Àmbit estatal

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera
(BOE nº 275, 16.11.2007).

•

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las
disposiciones básicas para su aplicación (BOE nº25, 29.01.2011).

•

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas
actividades (BOE nº 33, 7.02.2003).
o Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican
diversos reales decretos para su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica varias directivas para
adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado
y envasado de sustancias y mezclas. (BOE nº 271, 9.11.2010).

E.3.2.
•

Àmbit autonòmic

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de
novembre ( DOGC nº 919, 25.11.87 ).

•

Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l’ambient atmosfèric (DOGC nº 22,
21.11.83).
o LLei 7/1989 de 05-06 de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció
del Ambient Atmosfèric. (DOGC Nº1153, 09.06.89).
o

Llei 6/1996, de 21 de noviembre, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de
Protecció del Ambient Atmosfèric. (DOGC Nº2223, 28.06.96).
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E.4. Residus
E.4.1.
•

Àmbit estatal

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181,
29.07.2011).

•

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

•

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. (BOE nº 43,
10.02.02).
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de
Envases. (BOE nº 104, 01.05.98).

•

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE nº 99,
25.04.97)

E.4.2.
•

Àmbit autonòmic

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.

•

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

•

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus (DOGC nº
2865, 12.04.99).

•

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de
Catalunya (DOGC nº 2166, 09.02.96).

•

DECRET. 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret. 34/1996, de 9 de gener,
pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya (DOGC nº 2865, 12.04.99).
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E.5. Emissions de sorolls i vibracions.
E.5.1.
•

Àmbit estatal

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas (BOE nº 254, 23.10.2007).

•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental (BOE nº 301, 17.12.2005).

•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE nº276, 18.11.2003).

E.5.2.
•

Àmbit autonòmic

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten
els annexos (DOGC nº 5506, 16.11.2009).

•

Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració
dels mapes de capacitat acústica (DOGC nº 4507, 8.11.2005).

•

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica (DOGC nº
3675, 11.07.2002).

•

Resolució de 30 d'octubre de 1995, per la qual s'aprova una ordenança municipal
tipus reguladora del soroll i les vibracions (DOGC núm. 2126, 10.11.1995).

E.5.3.
•

Àmbit local

Ordenança municipal per a la regulació dels sorolls i les vibracions (Ajuntament del
Prat de Llobregat, febrer 2010).

•

Ordenança de civisme i convivència ciutadana (Ajuntament del Prat de Llobregat,
febrer 2010).
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E.6. Sòl alterat.
E.6.1.
•

Àmbit estatal

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE nº 181,
29.07.2011).

•

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para
la declaración de suelos contaminados (BOE nº 15, 18.01.2005).
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E.7. Protecció contra incendis
E.7.1.
•

Àmbit estatal

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (BOE nº 303,
17.12.2004).

•

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº 97, 23.04.1997).

•

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo (BOE nº 97, 23.04.1997).

E.7.2.
•

Àmbit autonòmic

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC nº 5584, 10.3.2010).

Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica

Pàg. 157

E.8. Accidents greus
E.8.1.
•

Àmbit estat

Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control
de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas (BOE nº 172, 20.7.1999).

Pàg. 158

Annex E: Normativa vigent

E.9. Lluminositat
E.9.1.
•

Àmbit estatal

Real Decreto1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE nº 279, 19.11.2008).

E.9.2.
•

Àmbit autonomic

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la
protecció del medi nocturn (DOGC nº3407, 12.06.2001).

Desenvolupament de l’autorització ambiental d'una empresa galvànica
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E.10. Normes UNE
•

UNE 23403:1989 (AENOR, Boca de incendio equipada de 25 mm (BIE-25), 1989).

•

UNE 23034:1988 (AENOR,

S Seguridad contra incendios. Señalización de

seguridad. Vías de evacuación, 1988).
•

UNE 23033 -1:1981 (AENOR, Seguridad contra incendios, 1981).

•

UNE 81501:1981 (AENOR, Señalización de seguridad en los lugares de trabajo,
1981).
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ANNEX F. PLÀNOLS
Resum
En aquest Annex F es presenten els plànols que al llarg de la memòria i dels diferents
annexos s’han anat citant:
•

Plànol de l’emplaçament expressat en coordenades UTM i delimitació de l’espai que
ocupen les instal·lacions sobre cartografia 1:5000.

•

Plànol de l’emplaçament expressat en coordenades UTM amb ubicació de l’hidrant
més proper sobre cartografia 1:2000.

•

Plànol de la façana davantera a escala 1:100.

•

Plànol de la planta baixa amb maquinària a escala 1:200.

•

Plànol de la planta baixa amb instal·lacions de protecció contra incendis a escala
1:200.

•

Plànol del pis d’oficines amb les instal·lacions de protecció contra incendis en escala
1:200.

•

Plànol detall de la depuradora en escala 1:200.
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