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G AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

En aquest apartat es presenta l’impacte ambiental de la realització d’aquest projecte i les 

mesures preventives pertinents, de manera que s’ha incidit en els aspectes que fan 

referència al desenvolupament dels diferents bancs de proves i anàlisi dels resultats 

obtinguts. 

G.1 Descripció general del projecte 

El present estudi ha estat desenvolupat en dues fases diferents que, tanmateix, han estat 

realitzades de forma simultània en la majoria del temps. D’una banda, la fase experimental 

ha consistit en l’experimentació realitzada principalment a la taula de combustió i amb el 

sistema de polvorització dels productes retardants. D’altra banda, la fase d’anàlisi ha consistit 

bàsicament en l’estudi i interpretació de les dades obtingudes en la realització de les 

diferents proves. Certament, ambdós fases tenen, des del punt de vista ambiental, un 

impacte molt diferent. 

Durant la consecució de la fase experimental, han estat efectuats uns 20 focs, a més de 150 

proves per calibrar el sistema de polvorització i 58 per calibrar l’analitzador d’humitat. 

Aquestes proves han estat realitzades a la planta pilot ubicada al pavelló G, planta –1, de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial. Aquest és un espai habilitat per al 

desenvolupament d’experimentació en diversos camps de l’enginyeria aplicada a la industria 

química, de manera que la ubicació de la taula de combustió en aquest emplaçament no 

suposa una alteració en l’ús del sòl. A més, aquest no es pot considerar un entorn d’alta 

riquesa i qualitat ambiental. 

La fase d’anàlisi ha estat realitzada a les instal·lacions del CERTEC, ubicat a l’Escola 

Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i ha servit per avaluar totes les dades obtingudes 

durant l’esmentada experimentació. 

Han estat necessaris 6 mesos per a executar i redactar la totalitat del projecte, incloent totes 

les proves previstes tant en el programa d’engegada de la taula de combustió, com en les 

sèries efectuades per a verificar el programa experimental dissenyat. Remarcar, com ja ha 

estat mencionat, que durant aquest temps, l’experimentació s’ha anat combinant amb 

l’anàlisi dels resultats, ja que sense aquest no hagués estat possible avançar en l’estudi 
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La descripció de la instal·lació, ha estat realitzada al Capítol 3, de manera que no figura en 

aquest apartat, tot i que cal considerar la configuració d’aquesta i els diferents elements que 

la composen per a realitzar l’estudi d’impacte ambiental. 

G.2 Estudi d’alternatives 

Les diverses alternatives que presenta l’execució d’aquest projecte fan referència al 

plantejament de les especificacions de les diferents proves a realitzar, ja que la ubicació de la 

instal·lació està fixada. Òbviament, la primera indeterminació que requereix d’un estudi 

d’alternatives és la superfície emprada per a realitzar les proves. La taula de combustió 

disposa d’una superfície útil de crema de 4,8 m2 de manera que es poden realitzar focs 

emprant la màxima capacitat de la taula, o un valor inferior. Queda clar, que quan més 

superfície estigui involucrada en els diferents experiments, més quantitat de combustible 

serà necessària i, per tant, l’emissió de fum serà major. Així, ha estat decidit arribar a una 

solució de compromís entre el correcte desenvolupament de les proves i el mínim impacte 

ambiental, emprant únicament una porció de la taula de combustió per a efectuar la totalitat 

de les proves, convertint-se doncs, en una especificació del protocol experimental. 

Una altra alternativa que sorgeix del procés de realització de les proves, és la decisió de 

realitzar les proves de posada en marxa de la instal·lació amb totes les combinacions 

possibles de càrrega de combustible i tipus i cobertura de producte retardant, o únicament 

amb algunes d’aquestes combinacions. Sens dubte, seguint criteris econòmics, 

mediambientals i de disseny, resulta incoherent i innecessari realitzar les proves per a tots 

els casos possibles. Tant és així, que únicament han estat estudiats els casos més 

desfavorables, que han anat canviant en funció de la part de la instal·lació a ajustar. A més, 

els resultats han estat comprovats únicament en aquells casos en què ha estat previsible una 

variació significativa dels valors finals assolits. 

G.3 Descripció del medi 

Tal i com ja ha estat comentat, el projecte es desenvolupa a l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona, de manera que el medi que absorbeix els impactes 

generats per l’execució d’aquest estudi és urbà, i no té per tant una qualitat ambiental 

excepcional. 

La localització de la instal·lació on es realitzen les proves, així com les infraestructures de 

què disposa la planta pilot, fan d’aquest espai el lloc idoni per a desenvolupar el projecte, ja 
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que és un espai destinat a l’experimentació i la realització del programa experimental, de 

manera que no modificarà de forma substancial els nivells de qualitat del medi immediat ni 

dels elements que el conformen, incloent el context social i econòmic i en cap cas no 

provocarà que aquests no compleixin els límits legals. 

G.4 Identificació i valoració dels impactes sobre el medi 

En aquest punt s’analitzen els impactes potencials que el projecte podria tenir sobre el medi 

ambient durant les dues fases que composen aquest estudi, experimentació i anàlisi dels 

resultats. 

Criteris d’avaluació 

Per a la valoració dels impactes ambientals considerats significatius s’han utilitzat les 

definicions tècniques que s’inclouen a l’annex primer del Real Decreto 1131/1988 de 30 de 

septiembre, pel qual s’aprova el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 

1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, dels diferents tipus 

d’efectes que poden donar lloc als impactes derivats d’un projecte. 

En funció del tipus d’efecte: 

• Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica, com 

per la població en general, en el context d’una anàlisi complerta dels costos i 

beneficis genèrics i de les eventualitats externes de l’actuació contemplada. 

• Efecte negatiu: aquell que es tradueix en la pèrdua de valor natural, estètic-cultural, 

paisatgístic, de productivitat ecològica; o en augment dels perjudicis derivats de la 

contaminació, de l’erosió i altres riscos ambientals en discordança amb l’estructura 

ecològica-geogràfica, el caràcter i la personalitat de una localitat determinada. 

En funció de la incidència de l’efecte: 

• Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en algun aspecte 

mediambiental. 

• Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a 

la interdependència, o, en general, respecte a la relació d’un sector ambiental amb un 

altre. 

A continuació, s’indiquen les diferents definicions sobre la magnitud de la valoració d’un 

potencial impacte ambiental, que fa referència als seu caràcter de compatibilitat ambiental. 
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• I.A. Compatible: és aquell en el qual la recuperació és immediata en finalitzar 

l’activitat, i no requereix de mesures protectores. 

• I.A. Moderat: és aquell en el qual la recuperació no precisa de mesures protectores o 

correctores intensives, però que per recuperar les condicions inicials necessita d’un 

cert temps. 

• I.A. Sever: és aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix 

l’adequació de mesures protectores o correctores, a més d’un període dilatat de 

temps. 

• I.A. Crític: és aquell que presenta una magnitud superior al límit acceptable, produint-

se una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 

possibilitat de recuperació, ni tan sols amb l’adopció de mesures protectores o 

correctores. 

A més d’avaluar els impactes concrets de les diferents relacions causa – efecte, han d’ ésser 

valorats en referència a l’impacte global del projecte. La magnitud global del projecte serà 

positiu si la valoració global és compatible, moderat o sever. La magnitud de l’impacte del 

projecte serà negatiu si la valoració global d’aquest és crítica. 

Identificació d’impactes. Llista d’activitats 

Per a la identificació d’impactes s’han estudiat les diferents activitats que han estat previstes 

per a la consecució d’aquest projecte. No ha estat seguida la classificació habitual de les 

activitats aconsellades per a realitzar una avaluació d’impacte ambiental –construcció, 

realització de l’activitat i desmantellament−, ja que la instal·lació ha estat construïda amb 

anterioritat a aquest estudi, i no està previst el seu desmantellament perquè un cop posada 

en marxa es pretenen realitzar diversos programes experimentals. Així, únicament ha estat 

analitzada la realització de l’activitat. 

Fase experimental 

L’activitat principal d’aquesta fase és la realització de les proves experimentals detallades als 

capítols 4 i 5, dividides en diferents tasques, les principals de les quals es detallen tot seguit: 

 

1.   Determinació de la humitat del combustible. 

2.   Posicionament i connexió dels equips d’adquisició de dades. 

3.   Posada en funcionament del software. 

4.   Disposició del combustible a tractar. 
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5.   Aplicació del tractament al llit de combustible. 

6.   Assecat de l’aigua afegida. 

7.   Disposició del combustible restant (no tractat). 

8.   Col·locació de fils entre perns en tota l’extensió del llit de combustible. 

9.   Ajust de la taula de combustió. 

10.  Determinació de la humitat del combustible tractat. 

11.  Inici de l’experiment. 

12.  Marca del temps en què es trenquen els fils. 

13.  Mesura de la cendra residual. 

14.  Desmuntatge dels equips i neteja de la instal·lació. 

Els recursos necessaris per a desenvolupar aquestes tasques es poden concretar en: mà 

d’obra, consum d’electricitat, de combustibles –matèria vegetal, gasolina–, de productes 

retardants i d’aigua. 

Fase d’anàlisi 

En aquesta fase l’activitat realitzada és l’anàlisi de les dades obtingudes en els experiments, 

mitjançant equipament informàtic. Els recursos per a desenvolupar aquesta activitat són 

bàsicament el consum d’electricitat i el de materials fungibles propis d’oficina com paper, 

cartutxos d’impressora, etc. 

Impactes ambientals potencials 

Un cop definides les activitats i els recursos necessaris s’identifiquen en aquest punt els 

possibles impactes ambientals que aquestes poden ocasionar. 

Fase experimental 

Impacte per l’ús de recursos: En aquesta fase es produeix un consum de combustible 

vegetal −palla de blat−, aigua i productes retardants −Fire Trol 931 i Fr Cros 

134P−, a més de la mà d’obra i energia elèctrica per a la connexió dels 

equips de mesura i enregistrament de dades. 

Impacte per emissions: La principal emissió és el fum resultant dels focs realitzats, de 

manera que s’emeten bàsicament H2O, CO2, CO, i algun compost volàtil, en 

unes proporcions negligibles. A més en les proves en què s’han emprat 

productes retardants, també s’emet, a causa de la descomposició d’aquestes 

substàncies, amoníac, però en quantitats molt petites i que, per tant, no són 
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nocives per a la salut. Altrament, la preparació i ús de les dissolucions de 

retardant pot provocar l’emissió d’afluents líquids amb restes de producte 

retardant. 

Un altre impacte associat a aquesta fase, de tipus indirecte, i derivat del consum elèctric és 

l’emissió de gasos de combustió a les centrals tèrmiques, en funció del mix elèctric. 

Fase d’anàlisi 

Impacte per l’ús de recursos: En aquesta fase de l’estudi es produeix un impacte directe pel 

consum de recursos, bàsicament material d’oficina i energia elèctrica a causa 

de l’ús dels equips informàtics, condicionament de la oficina, etc. 

Impacte per emissions: Durant aquesta fase es pot considerar, a l’igual que en la fase 

experimental, l’existència d’un impacte ambiental indirecte derivat del consum 

d’energia elèctrica que suposa l’emissió de gasos de combustió a les centrals 

tèrmiques, en funció del mix elèctric. 

Valoració dels impactes 

Els impactes derivats d’aquest projecte es poden valorar com a impactes compatibles, i per 

tant l’impacte global de l’estudi també, ateses les mesures correctores previstes i que es 

detallen a continuació. 

G.5 Mesures correctores previstes 

Han estat previstes diverses mesures correctores per tal de minimitzar els impactes 

ambientals potencials, tant per a la fase d’experimentació com per a la fase d’anàlisi de les 

dades. 

Fase experimental 

• Les proves han estat realitzades a la planta pilot de l’Escola d’Enginyers Industrials 

de Barcelona, en un espai habilitat per al desenvolupament d’experimentació en 

diversos camps de l’enginyeria química, evitant així l’impacte social. 

• Recollida de les aigües residuals, amb mescles de productes retardants, generades 

durant la fase experimental per al posterior tractament. 

• Reduir, dintre de les possibilitats experimentals, el nombre de focs a realitzar per 

minimitzar les emissions a l’atmosfera i el consum de recursos. 
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Fase d’anàlisi 

• Gestió ambiental dels residus generats (paper, cartutxos de tinta de impressora, etc.). 


