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6.1.- La indústria química i l’impacte al medi 

ambient 
S'entén per impacte ambiental l'efecte que produeix una determinada acció humana 

sobre el medi ambient en els seus diferents aspectes. El concepte es pot estendre, amb poca 

utilitat, als efectes d'un fenomen natural catastròfic.  

Tècnicament, és l'alteració de la línia de base, a causa de l'acció antròpica o a esdeveniments 

naturals. La indústria química és la més contaminant del planeta, responsable de totes les grans 

empreses i fàbriques que contaminen el món.  

La química industrial influeix, de forma permanent, a l'augment de la qualitat de vida a la nostra 

societat, però, alhora posseeix un aspecte negatiu comú a totes les activitats industrials, i és la 

generació de residus a gran escala. És per això que s'han de millorar els processos i buscar 

alternatives que siguin respectuoses amb el medi ambient, així com també acatar les lleis 

ambientals, per reduir l’impacte que es provoca al medi ambient. 

A partir d’aquesta idea de conscienciació es va dur a terme la creació d’un nou concepte, el de 

la triple R (Reutilitzar, Reduir i Reciclar), per a poder mantenir una estabilitat medi ambiental. 

Així doncs, la necessitat del tractament de residus va començar a agafar forma i creixent, fins al 

punt que és impossible imaginar un procés industrial sense tenir en compte aquest aspecte.  

En aquest apartat, no només es tracten els temes directament relacionats amb els residus 

generats per la planta d’àcid fòrmic, sinó les mesures preventives i correctores, així com la 

correcta aplicació de la normativa vigent.  

6.2.-Gestió ambiental  

6.2.1.- Gestió ambiental de la planta 
El principal objectiu de la planta és la producció d’un àcid, concretament l’àcid fòrmic. Però no 

només s’obté àcid fòrmic, sinó que com a producte intermediari s’obté metil formiat i metanol 

entre d’altres. 

És per aquest motiu que l’activitat de la planta de producció d’àcid fòrmic queda classificada, 

mitjançant la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control de les activitats, com 

annex I, capítol I, categoria 4.2. Instal·lacions químiques per a la fabricació, a escala industrial 

mitjançant transformació química, de productes químics inorgànics de base i subcategoria 4.2.b. 

àcids, segons la llei de prevenció i control integrat de la contaminació.  

Segons el reglament PRTR, és a dir, el registre estatal d’emissions i fonts contaminants, 

l’activitat de la planta queda classificada com a 4.b. instal·lacions químiques per a la fabricació a 

escala industrial mitjançant transformació química, de productes químics inorgànics de base, en 

particular 4.b.ii Àcids.  

La inclusió en aquest annex (activitat productiva amb elevat potencial de incidència ambiental) 
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el fa estar sotmesa al règim d'avaluació d'impacte ambiental i d'autorització ambiental, subjecta 

a la Directiva 96/61/CE del Consell, del 24 setembre 1996, de prevenció i control integrats de la 

contaminació. Així doncs, s'haurà de sol·licitar la corresponent autorització ambiental de 

l'activitat de la planta proposada, així com els canvis i revisions futures d'aquesta, a l'Oficina de 

Gestió Ambiental Unificada de la Generalitat de Catalunya (OGAU) que integra tots els vectors 

ambientals. 

La finalitat de l'autorització ambiental és prevenir i reduir en origen les emissions a l'atmosfera, 

aigua i sòl que produeix l'activitat i fixar les condicions per gestionar correctament aquestes 

emissions, a més de prendre en consideració el consum de recursos naturals i energia, i, 

particularment, mitjançant l'aplicació de les millors tècniques disponibles (MTD) (Art. 13 de la 

Llei 20/2009). 

 

6.2.2.- Política ambiental de la planta 
L’empresa es compromet a introduir de forma continua en les seves activitats criteris 

ambientals, de manera que es pugui garantir que els treballs que es desenvolupen en les 

diferents àrees de la empresa tinguin en compte aquests factors. La direcció de l’empresa, amb 

l’adopció d’aquesta política ambiental, es compromet a: 

 La millora continua del sistema de gestió ambiental, encaminada a reduir 

l’impacte ambiental de les nostres operacions. 

 La prevenció i control de la contaminació, mitjançant l’ús de processos, 

pràctiques, materials o productes que la evitin, redueixin o controlen.  

 El compliment de tota la legislació i reglamentació vigent en matèria ambiental. 

 La implantació d’aquesta política mitjançant la seva comunicació a tot el 

personal de l’empresa o que treballi en el seu nom. 

 Establiment i revisió dels objectius i metes ambientals, mitjançant el procés de 

revisió anual a càrrec de la direcció. 

 La posada a disposició del públic d’aquesta política. 

 La reducció en origen de residus i emissions contaminants com a primera opció, 

en segon lloc reciclatge o reutilització, finalment la disposició per a la 

recuperació energètica o posterior eliminació. 

 La adopció del compromís del programa Responsible care, amb l’objectiu de 

millores en la seguretat, protecció de la salut i el medi ambient. 

                         

6.2.3.-Responsabilitat social de l’empresa i sistemes 

per a la gestió mediambiental. 
Per aconseguir els objectius anteriorment descrits és necessari un model de gestió 

empresarial compromès social i ambientalment. Aquest model de gestió és el que es coneix 

com Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Fins fa relativament poc temps, s'assumia que la 

responsabilitat de les empreses era únicament generar utilitats. Actualment, aquesta concepció 
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no és suficientment acceptable. A més de generar utilitats per als seus accionistes, l'empresa ha 

de tenir en compte que les seves activitats afecten, positiva o negativament, a la qualitat de 

vida dels seus empleats i de les comunitats en què realitza les seves operacions. 

Com a conseqüència, un nombre creixent d'empreses perceben que la responsabilitat social és 

un tema que no està restringit només a les accions socials o ambientals desenvolupades per 

l'organització en la comunitat, sinó que implica també el diàleg i la interacció amb els diversos 

públics relacionats amb l'empresa. Perquè aquesta actuï amb responsabilitat social, des d'una 

perspectiva sistèmica i àmplia, cal que aquest concepte sigui incorporat als  processos de gestió 

i, per tant, que passi a formar part integral de les seves estratègies de negoci i del seu sistema 

de planificació interna.  

Tot i que la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és inherent a l'empresa, recentment s'ha 

convertit en una nova forma de gestió i de fer negocis, en la qual l'empresa s'ocupa de que les 

seves operacions siguin sostenibles en l'àmbit econòmic, social i ambiental, reconeixent els 

interessos dels diferents grups amb què es relaciona i buscant la preservació del medi ambient i 

la sostenibilitat de les generacions futures. És una visió de negocis que integra el respecte per 

les persones, els valors ètics, la comunitat i el medi ambient amb la gestió mateixa de l'empresa, 

independentment dels productes o serveis que aquesta ofereix, del sector al qual pertany, de la 

seva grandària o nacionalitat. 

Un dels àmbits de la RSE és l'ambiental i una de les eines que es poden utilitzar per assolir-ho és 

l'aplicació d'un Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA). 

 

Què és un SGMA? 

L'establiment d'un SGMA proporciona a l’empresa un mètode estructurat per controlar 

els seus riscos mediambientals i millorar el seu comportament mediambiental, a més permet 

reduir costos que ajudarà a la competitivitat de l’empresa, tal com es mostra a la següent taula: 

 

 

 

 

 

Taula 6.1.-Beneficis que la implantació d’un SGMA pot aportar a l’empresa. 

Àrea de benefici Potencials beneficiosos  
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Econòmic-Financera 

·Identificació d'oportunitats per a reduir residus, i         
per tant, reduir els costos per matèries primeres i gestió 

de residus.                                                                              
·Augment de beneficis .                                                       

·Reducció de riscos per sancions per incompliment de la 
legislació mediambiental.                                             

·Menor pagament de primes de segurs.                          
·Manteniment del cost del terreny.                                  

·Major facilitat a l'hora d'obtenció de préstecs.             
·Major atracció per inversors. 

 
 

Producció  

 
·Millorar el control del procés.                                    

·Reducció de l’ús de matèries primeres i consumibles.                                                        
·Menor quantitat de residus i rebutjos.  

 
Vendes i màrqueting 

·Productes millorats                                                                     
·Avantatge competitiu 

 
 

Gestió 

·Establiment d'una estructura enfocada cap a la millora 
continua i el medi ambient.                                                         

·Mantenir-se dins de la legislació mediambiental.              
·Millorar la relació amb l'administració.  

 
Relacions públiques 

·Millor relació amb la comunitat i amb grups 
mediambientals.                                                                         

·Millora de la imatge pública.                  

 
Recursos humans 

·Millora de l'entorn de treball.                                                    
·Reducció del risc per incidents mediambientals.                

·Increment motivació del treballador.  

 

Un mètode com aquest no només incrementa el compromís amb la millora 

mediambiental de tota la companyia, sinó que també identifica oportunitats per millorar i reduir 

costos en base a una millora contínua. Assolir una certificació ISO 14001 o la verificació EMAS 

incrementarà la credibilitat del seu SGMA davant dels seus clients i proveïdors, ja que són 

normes reconegudes internacionalment. Són nombroses les empreses que han trobat que els 

beneficis generats pels estalvis en costos han estat superiors al cost de l'obtenció del certificat. 

Hi ha tres estratègies per implementar SGMA:  

 Desenvolupar el seu propi SGMA.  

 Seguir les directrius de la norma internacional (ISO 14001) o el Reglament 

europeu d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS). 

 Obtenir la certificació/verificació d'aquesta norma o reglament. 
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Amb l’objectiu de facilitar la tasca d’entendre el que significa el terme "impacte 

mediambiental", hi ha dos conceptes "aspecte mediambiental" i "efecte mediambiental" que 

normalment es fan servir en un SGMA i que han de ser aclarits per evitar confusions: 

 Aspecte mediambiental: Qualsevol element dels productes, serveis o activitat 

de l'empresa que pot interaccionar amb el medi ambient.  

 

 Impacte mediambiental: Qualsevol canvi en el medi ambient com a resultat 

d’una activitat, producte, procés o servei que l'empresa realitzi, tant 

directament com indirectament. Un aspecte mediambiental tindrà el seu 

corresponent impacte mediambiental (o diversos). 

 

 Efectes mediambientals: És un terme usat per a descriure les conseqüències 

d'un impacte mediambiental. Aquest terme és, sovint, intercanviat amb 

"impacte mediambiental" en l'EMAS, el que pot portar a confusió. ISO 14001 

fa servir només els termes Aspecte i Impacte, i per tant, per simplificar, només 

ens referirem a aquests dos termes. 

 

Un SGMA ha d’incloure: 

 

 Una avaluació dels aspectes i impactes mediambientals de les activitats, 
productes, processos i serveis de l’empresa. 
 

 El desenvolupament d'una política mediambiental. 
 

 Un programa de millora mediambiental amb uns objectius i metes clarament 
definits. 

 

 Identificar els rols i responsabilitats de tots els empleats. 
 

 Programes de formació i recompensa. 
 

 Procediments escrits per controlar les activitats que tinguin un impacte 
mediambiental significatiu. 

 

 Un sistema controlat de registres. 
 

 Realització d'auditories periòdiques del sistema que permetin assegurar que 
s’està treballant efectivament. 

 

 Una revisió del SGMA per part de la gerència. 
 

6.2.4.-EMAS 
La planta de producció d’àcid fòrmic es troba situada en Espanya, així doncs, l’empresa 

proposa l’aplicació del Reglament EMAS, que a l’igual que ISO 14001, proposa un sistema eficaç 
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i flexible adaptable a la empresa. Per a la implementació de l’EMAS s'haurà de seguir el 

procediment detallat a continuació: 

1. Elaboració d'una anàlisi ambiental per part de l'organització de la planta. En aquest 

s'hauran d'identificar els aspectes ambientals directes i indirectes pertinents i la 

legislació aplicable de totes les activitats que es realitzin a la planta projectada. 

2. Implementació d'un SGMA d'acord amb els requisits de la norma ISO 14001 (annex II 

del Reglament de l'EMAS). 

3. Comprovació del SGMA mitjançant auditories internes i revisions realitzades per la 

direcció de la planta. 

4. Redacció de la declaració ambiental EMAS per part de l'organització. 

5. Comprovació i validació de l'anàlisi ambiental, el SGMA i la declaració mediambiental 

per un verificador de l'EMAS acreditat. 

6. Presentació de la sol·licitud de registre a l'organisme competent, després de la 

validació. 

 

La declaració ambiental és una de les característiques úniques de l'EMAS enfront 

d'altres sistemes de gestió ambiental. De cara al públic, la declaració afirma el compromís de 

l'organització d'adoptar accions en matèria de medi ambient. 

 

6.3.-Legislació i normativa 

6.3.1.- Legislació aplicable  
 

Legislació referència a la contaminació atmosfèrica: 

 Llei 22/1983, de 21 de novembre, definida per l'ordre de 20 de juny de 1986 i 

actualment adscrita administrativament al Departament de Territori i Sostenibilitat de 

la Generalitat de Catalunya, on s'estableix l'estructura i el funcionament de la Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). 

 Reial Decret 1302/1986, de 28 de juny, sobre l'avaluació de l'impacte ambiental. 

 Decret 322/1987, 23 de setembre, de desplegament de la llei 22/1983, de 21 de 

novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. Més la introducció de les 

modificacions que estableix el Decret 158/1994. 
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 Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració 

de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera. 

 Decret 199/1995, de 16 de maig, d'aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat 

del territori referent a la contaminació atmosfèrica. 

 Llei 6/1996, de 18 de juny, modificant la llei 22/1983. 

 Decret 398/1996, de 12 de desembre, regulador del sistema de plans graduals de 

reducció d'emissions a l'atmosfera. 

 Reial Decret 1866/2004, de 6 de setembre, pel qual s'aprova el pla nacional de drets 

d'emissió 2005-2007. 

 Decret 390/2004, de 21 de setembre, sobre assignació de competències en matèria 

d'emissió de gasos d'efecte hivernacle. 

 Reial Decret 60/2005, de 21 de gener, pel qual es modifica el Reial Decreto1866 / 2004, 

de 6 de setembre, pel qual s'aprova el pla nacional d'assignació dels drets d'emissió del 

2005-2007. 

 Decret 397/2006, de 17 d'octubre, com a aplicació del règim de comerç de drets 

d'admissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d'acreditació de 

verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte hivernacle. 

 Directiva 2010/75 / UE, de 24 de novembre, sobre les emissions industrials (Directiva 

DEI). 

 Llei 5/2013, d'11 de juny, que modifica la llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i 

control integrats de la contaminació. 

 Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions 

industrials i de desenvolupament de la llei 16/2002, d'1 de juliol. 

 

Legislació referida efluents líquids: 

 Ordre de 27 de maig de 1967, per la qual dicten normes sobre prohibició d'abocaments 

al mar de productes petrolífers o residus contaminats procedents de fàbriques o 

indústries de tota mena. 

 Llei 5/1981, de 4 de juny, sobre la legislació en matèria d'evacuació i tractament 

d'aigües residuals. 

 Ordre de 2 de desembre de 1982, sobre coeficients específics de contaminació per 

estimació a càrrec de les quantitats abocades en els medis naturals. 
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 Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, d'aprovació del Reglament de Domini Públic 

Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars I, IV, V, VI i VII de la llei 29/1985, de 2 

d'agost, d'aigües. 

 Ordre de 19 de febrer de 1987, per la qual s'estableixen normes complementàries en 

matèria d'utilitzacions d'abocaments d'aigües residuals. 

 Decret 328/1988, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes de protecció 

addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

 Llei 5/1991, de 4 de juny, sobre el desenvolupament legislatiu en matèria d'evacuació i 

tractament d'aigües residuals. 

 Reial Decret 484/1995, de 5 de març, sobre les mesures de regularització d'abocaments 

d'aigües residuals. 

 Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el reglament dels tributs gestionats 

per l'Agència Catalana de l'Aigua. 

 Llei 10/2000, de 7 de juliol, d'ordenació de transport en aigües marítimes i continentals. 

 Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'Aigües. 

 Reial Decret 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’ aprova el text refós de la legislació 

en matèria d'aigües de Catalunya. 

 Ordre MAH / 122/2004, de 13 d'abril, pel qual s'aproven els models de declaració 

d'abocaments. 

 Reial Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament dels serveis 

públics de sanejament. 

 

Legislació referida a residus sòlids: 

 Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament 

de deixalles i residus. 

 Ordre de 17 d'octubre de 1984 sobre classificació de residus industrials. 

 Decret 142/1984, d'11 d'abril, de desplegament parcial de la llei 6/1983, d'abril, sobre 

residus industrials. Modificat per la resolució 237 d'octubre de 1999. 

 Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

 Resolució del consell, de 7 de maig de 1999, sobre la política en matèria de residus. 

 Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre de 1991, pel qual s'aprova el text refós de 

la legislació vigent en matèria de residus industrials. 
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 Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 

 Resolució del consell de 14 de febrer de 1997 sobre l'estratègia comunitària de gestió 

de residus. 

 Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus. 

 Resolució de 17 de novembre de 1998, sobre la publicació del Catàleg Europeu de 

Residus (CER). 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de Residus de Catalunya 

(CRC). Modificat pel Decret 92/1999, de 6 d'abril, i per la resolució de 27 d'octubre del 

1999. 

 Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, pel qual es modifica el reglament de la Llei 

20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el Reial 

Decret 833/1988, de 20 de juny. 

 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador de les restes i altres residus de construcció. 

 Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental. 

 Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminat. 

 

Legislació referència a la contaminació acústica: 

 

 Resolució de 30 d'octubre de 1995, pel qual s'aprova una ordenança municipal tipus 

reguladora del soroll i les vibracions. 

 Llei 3/1998 de la intervenció integral de l'administració ambiental. 

 Directiva 2002/49 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de juny de 2002, 

sobre l'avaluació i gestió del soroll ambiental. 

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 Llei 37/2003 del 17 de novembre, sobre el soroll. 

 Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels 

mapes de capacitat acústica. 

 Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de 

protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexos. 

 Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i de 

ecoeficiència dels edificis. 
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 Reial Decret 1675/2008, de 17 d'octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 

1371/2007, de 19 d'octubre, pel qual s'aprova el document bàsic "DB-HR” 

 Protecció enfront del soroll "del Codi tècnic de l'edificació i es modifica el Reial Decret 

314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de l'edificació. 

 Ordre VIV / 984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents 

bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovats pel Reial decret 216/2006, de 17 de maig, 

i el Reial Decret 1371/2007, de 19 octubre. 

 Reial Decret 524/2006, de 28 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 212/2002, de 

22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores a l'entorn produïdes per 

determinades màquines d'ús a l'aire lliure. 

 Reial Decret 889/2006, de 21 de juny, pel qual es regula el control metrològic de l'estat 

sobre els instruments de mesura. 

 Ordre ITC / 2845/2007, de 25 de setembre, per la qual es regula el control metrològic 

de l'estat dels instruments destinats a la mesura del so audible i dels calibradors 

acústics. 

 

Legislació referència a la contaminació lumínica: 

 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental. 

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del 

medi nocturn. 

 Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a 

baixa tensió. 

 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de 

la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció 

del medi nocturn. 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència 

energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques 

complementàries EA-01 a EA-07. 

 

6.3.2.- Normativa aplicable 
Territori català 
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 Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d'activitats. 

 Ordre MAH/611/2010, de 23 de desembre, de tramitació electrònica dels procediments 

d'intervenció administrativa d'activitats de l'annex I de la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de activitats. 

 Decret 115/1996, de 2 d'abril de designació de l'organisme competent preveu el 

Reglament CE1836/1993, del Consell, de 29 de juny, relatiu a auditories 

mediambientals i determinació de les actuacions per a la designació de l'entitat 

d'acreditació de verificadors mediambientals. 

 

Territori estatal 

 Llei 5/2013, d'11 de juny, que modifica la Llei 16/2002. 

 Reial Decret 2200/1995 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la 

Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial. 

 Reial Decret 239/2013 de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les normes per a la aplicació 

del Reglament (CE) núm 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de 

novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema 

comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el 

Reglament (CE) núm 761/2001 i les Decisions 2001/681 / CE i 2006/193 / CE de la 

Comissió. 

 Reial Decret 815/2013, de 18 d'octubre, que desenvolupa la Llei 16/2002, de prevenció 

i control integrat de la contaminació. 

 

Territori europeu 

 Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre 

de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari 

de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), i pel qual es deroguen el Reglament (CE) 

761/2001 i les decisions 2001/681 / CE i 2006/193 / CE de la Comissió (conegut també 

com «EMAS III»). 

 Decisió 2011/832 / UE de la Comissió de 7 de desembre de 2011, relativa a una guia 

sobre el registre corporatiu d'organitzacions de la UE, de tercers països i d'àmbit 

mundial, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del 

Consell, relatiu a la participació voluntària de organitzacions en un sistema comunitari 

de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). 
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 Decisió 2013/131 / UE de la Comissió de 4 de març de 2013, per la qual s’estableix la 

Guia de l'usuari en la qual figuren els passos necessaris per participar en l'EMAS d'acord 

amb el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la 

participació voluntària de organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria 

mediambientals (EMAS). 

 

6.3.3.- Límits d’emissions, abocaments, acústica i 

luminescència 

6.3.3.1. Límits d'efluents gasosos 

S'anomena contaminació atmosfèrica, l'expulsió a l'atmosfera, ja sigui mitjançant acció humana 

o d'origen natural, i de manera directa o indirecta, de matèries o formes d'energia que 

comportin risc, dany o molèstia greu per a les persones i la resta d’éssers vius, així com també 

puguin danyar diferents materials o produir olors desagradables. 

Les emissions a l'atmosfera poden tenir lloc en forma gas, vapor, pols, aerosols, així com també 

de diferents formes d'energia. Aquests contaminants atmosfèrics poden ser classificat en dos 

grups segons el seu tipus d'aparició a l'atmosfera: 

 Contaminants primaris: són aquells emesos directament des de la font d'emissió com 

ara xemeneies i automòbils. Exemples de contaminants primaris són els òxids de 

nitrogen, els hidrocarburs, el monòxid de carboni, halògens, òxids de sofre, partícules 

en suspensió i compostos orgànics volàtils (COV)1. Durant el normal funcionament de la 

planta de producció d’àcid fòrmic s’hi troben contaminants primaris com el monòxid de 

carboni i els compostos orgànics volàtils de baix pes molecular com és el metanol.  

 Contaminants secundaris: són aquells que es formen a causa de la reacció entre dos o 

més contaminants primaris, o per reaccionar amb components naturals de l'atmosfera. 

Exemples de contaminants secundaris són les cetones, els sulfats, els aldehids, els 

nitrats, el ozó i la contaminació radioactiva produïda a partir de radiacions ionitzants i 

també la contaminació sonora. 

 

És un fet que la contaminació atmosfèrica és la principal causant de fenòmens com ara la 

disminució de la capa d'ozó, el canvi climàtic, l'efecte hivernacle i la pluja àcida. 

A més s’hi poden trobar dos tipus de emissions al lloc de treball: 

                                                            
1 Informa sobre la quantitat , tipus (fixes o difuses ) i composició de les emissions de COV generades a l'empresa. 
Garantir que el risc d'exposició a COV està inclòs adequadament en l'avaluació de riscos. 
Controlar i vigilar el compliment de les obligacions legals de l'empresa en relació a les emissions de COV ( RD 
117/2003 ) : 
Disposar d'autorització prèvia en cas d'estar afectada per la LPCIC (Llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la 
contaminació). Notificar a les administracions les instal·lacions abans de la posada en funcionament. Complir els 
valors límits d'emissió de COV (Annex II del Reial Decret 117/2003) o establir un sistema de reducció d'aquestes 
emissions ( Annex III del Reial Decret 117/2003 ) . 
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 Emissions puntuals: són aquelles que tenen una sortida a l'atmosfera localitzada . És a 

dir, solen tenir un punt concret per on surten a l'atmosfera, com pot ser una llar de foc, 

una torre de fums, etc. Al estar localitzades, aquestes emissions són fàcilment 

controlables i mesurables. Es parla llavors de focus fixos quan ens referim a aquells 

punts per on surten les emissions d'una indústria a l'atmosfera. 

 

 Emissions difuses: són emissions no localitzades (no surten per una llar de foc) , i per 

això són difícils de controlar, com ara els vapors o emanacions de gasos ocasionats per 

fuites , vessaments, manipulació de substàncies, etc, que abans de sortir a la atmosfera 

es propaguen per l'interior de les instal·lacions. 

Seguidament es mostren els valors dels límits d'emissions gasoses per als compostos que es 

manipulen a la planta de producció d’àcid fòrmic:  

6.3.3.2. Límits d'efluents líquids 

Abocaments prohibits: 

1. Queda totalment prohibit abocar directament o indirectament a la xarxa de clavegueram, 

aigües residuals o qualsevol altre tipus de deixalles sòlids, líquids o gasosos, que, en raó de la 

seva naturalesa, propietats i quantitat, causen o puguin causar per si sols, o per interacció amb 

altres deixalles, algun o diversos dels següents danys, perills i inconvenients en les instal·lacions 

de sanejament. 

 Formació de mescles inflamables o explosives. 

 Efectes corrosius sobre els materials constituents de les instal·lacions de sanejament. 

 Creació d'atmosferes molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o 

dificultin el treball del personal. 

 Producció de sediments, incrustacions o qualsevol altre tipus d'obstruccions físiques. 

 Dificultats i pertorbacions en la bona marxa dels processos i operacions de les estacions 

depuradores. 

 Residus que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses 

requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius 

potencials. 

 

2. Queda prohibit abocar a la xarxa de clavegueram municipal qualsevol dels següents 

productes: 

 Substàncies sòlides o viscoses en quantitats o grandàries tals que, per si sols o per 

integració amb altres, siguin capaços de produir obstruccions o sediments que 

impedeixin el correcte funcionament de la xarxa de sanejament o dificultin els treballs 

de conservació o manteniment de les mateixes. Els materials prohibits inclouen, en 

relació no exhaustiva; budells, teixits animals, fems, ossos, pèls, pells, carnassa, 

entranyes, sang, plomes, cendres, escòries, sorres, pedres, runes, runa, guix, morter, 

formigó, calç gastada, trossos de metall, vidre, palla, encenalls, retalls de gespa, draps, 

grans, llúpol, deixalles de paper, fustes, plàstics, quitrà, residus asfàltics, residus del 

processat de combustibles o olis lubricants i similars. 
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 Sòlids procedents de trituradors de residus tant domèstics com industrials. 

 Gasolines, naftes, petroli, gasoils, fuel, gas-oil, olis volàtils i productes intermedis de 

destil·lació; benzè, white-spirit, trementina, toluè, xilè, tricloroetilè, percloroetilè, i 

qualsevol dissolvent, diluent o líquid orgànic immiscible en aigua i / o combustible, 

inflamable o explosiu. 

 Olis i greixos flotants de qualsevol naturalesa. 

 Materials enquitranats procedents de refinats i residus enquitranats procedents de 

destil·lació. 

 Substàncies sòlides potencialment perilloses: carbur càlcic, bromats, clorats, hidrurs, 

perclorats, peròxids, amiant, etc. 

 Gasos procedents de motors d'explosió o qualsevol altre component que pugui donar 

lloc a barreges tòxiques, inflamables o explosives amb l'aire. A aquest efecte les 

mesures efectuades mitjançant exposímetre al pont de descàrrega de l'abocament a la 

xarxa de clavegueram públic, hauran de ser sempre valors inferiors al 10% del límit 

inferior d'explosivitat. 

 Qualsevol producte radioactiu. 

 Dissolvents orgànics i clorats, pintures, colorants, vernissos, laques, tints i detergents no 

biodegradables en qualsevol proporció i quantitat. 

 Compostos organofosfòrics i organoestànnics. 

 Compostos organosilícics tòxics o persistents i substàncies que puguin originar-se en les 

aigües, exclosos els biodegradables inofensius i els que dins de l'aigua es transformen 

ràpidament en substàncies inofensives. 

 Compostos aromàtics policíclics. 

 Biocides i substàncies fitofarmacèutiques. 

 Compostos procedents de laboratoris químics, ja siguin no identificables, ja siguin de 

nova síntesi, els efectes sobre el medi ambient no siguin coneguts. 

 Fàrmacs sol ús procedents d'indústries farmacèutiques o centres sanitaris. 

 Aigües residuals de centres sanitaris que no hagin sofert un tractament d'eliminació de 

microorganismes patògens. 

 Aigües residuals amb un valor de pH inferior a 5,5 o superior a 9,5. 

 Qualssevol líquid o vapor a temperatura major de 40 º C. 

 Aigües de dissolució excepte en situació d'emergència o perill. 

 Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques 

tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i / o control periòdic dels seus 

efectes nocius potencials. 

 Tots aquells productes que preveu la vigent legislació sobre productestòxics o 

perillosos. 

 Tots aquells productes i substàncies que, no estant expressament incloses en aquest 

article, produeixin efectes com els recollits en l'apartat 1 d'aquest mateix article. 
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Els límits d'efluents líquids vénen delimitats pels límits d'abocaments de la sortida d'una EDAR, 

ja que sempre qualsevol fluid que ha estat manipulat deu passar per una estació depuradora 

d'aigües residuals abans de poder ser exposats al medi natural. 

Taula 6.2.-Límits d’abocament a la sortida d’una EDAR2. 

Paràmetre Valor 

Tª 40 ºC 

pH 6-10 

MES (matèria en suspensió) 750 mg/L 

DBO5 (Demanda Biològica d’Oxigen) 750 mg/L O2 

DQO (Demanda Química de Oxigen) 1500 mg/L O2 

Olis i greixos 250 mg/L 

Clorurs 2500 mg/L Cl- 

Conductivitat 6000 μS/cm 

Diòxid de sofre 15 mg/L SO2 

Sulfat 1.000 mg/L SO4(2-) 

Sulfurs totals 1 mg/L S(2-) 

Sulfurs dissolts 0,3 mg/L S(-2) 

Fòsfor total 50 mg/L P 

Nitrats 100 mg/L NO3- 

Amoni 60 mg/L NH4+ 

Nitrogen orgànic i amoniacal 90 mg/L N 

 

 
 

 

 

 

                                                            
2 Per als compostos que no estan contemplats en aquesta taula, s’ha utilitzat la informació del  National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH), del Occupational Safety and Health Administration (OSHA), i del American 

Conference of Governamental Industrial Hygienists (ACGIH). 
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6.4.- Avaluació de l’impacte ambiental (EIA) 
L’element bàsic d’un SGMA és, sense cap dubte, la identificació i avaluació dels aspectes 

ambientals. A més a més, aquest requisit de la norma ens permetrà establir les bases per a 

molts altres requisits, entre els quals es troba la pròpia política ambiental, l’establiment 

d’objectius, metes i programes, competència, formació i prendre consciencia, control 

operacional, preparació i resposta en front a emergències, seguiment i mesura, i avaluació del 

compliment legal.  

Per a satisfer aquest punt, la organització ha d’establir un primer mètode d’identificació dels 

aspectes ambientals derivats de les seves activitats, processos, productes i serveis, i 

posteriorment un altre per a efectuar una correcta avaluació, i classificar-los atenent a la 

importància del seu impacte ambiental associat.  

Segons la normativa vigent, un EIA ha de contenir mínimament les següents etapes d’acord al 

RD 1131/1988 i el decret 114/1988:  

 Resum de les alternatives i justificació de la solució adoptada. 

 Descripció del projecte i les seves accions, on s'estudien els objectius del projecte, 

àmbit d'influència, i descripció de tots aquells aspectes de l'activitat que adquireixin 

rellevància des del punt de vista ambiental. Aquesta fase inclou la identificació de les 

accions del projecte que poden produir alteracions sobre el medi. 

 Realització de l'inventari ambiental, en la situació pre-operacional, per a això s'estudien 

sistemàticament aquells elements del medi susceptibles de veure’s afectats, delimitant 

l'àmbit espacial apropiat en cada cas, i incidint particularment sobre els components o 

processos de cada element previsiblement modificables per l'activitat o activitats a 

realitzar. En aquesta fase, per a cada un dels elements del medi, es presenta una 

descripció i una valoració del mateix. 

 Identificació i descripció dels impactes previsibles mitjançant l'encreuament de les 

informacions elaborades amb anterioritat en relació al Projecte (i les seves accions) i al 

medi físic sobre el qual es produeix.  

 Valoració dels impactes, per la qual s'utilitza una aproximació metodològica basada en 

la consideració simultània però independent de la magnitud i de la importància de cada 

un dels impactes significatius identificats en la fase anterior. Després d'un exercici 

d'agregació d'Impactes, aquesta fase de l'Estudi permet emetre una valoració global 

d'impacte, que ofereix una visió integrada i sintètica de la incidència ambiental 

associada al desenvolupament del projecte. 

 Identificació i descripció de mesures correctores que permetin reduir, minimitzar o 

eliminar l'alteració produïda. Per a cadascuna de les mesures descrites, es proporciona 

una valoració de l'eficàcia. 

 Elaboració d'un programa de vigilància ambiental, en el qual s'estableixen els indicadors 

i paràmetres seleccionats per al control, els nivells de qualitat que s'han de mantenir, la 

periodicitat dels mateixos i les necessitats materials i humanes per al seu correcte 

compliment. 

 Document de Síntesi on s'inclou un resum no tècnic de la mateixa. 
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La realització complerta de l’avaluació de l’impacte ambiental per a la producció d’àcid fòrmic 

queda fora de l’abast d’aquest projecte, degut a la seva complexitat i durada.  

No obstant, s’analitzaran les parts més importants, és a dir, els impactes ambientals, a més de 

les mesures preventives i correctores i el tractament proposat per a la gestió de residus 

generats abans i durant la producció.  

 

6.4.1.-Identificació dels impactes, mesures 

preventives i correctores 
El procés per a la producció d’àcid fòrmic, genera uns residus i unes emissions gasoses, líquides i 

sòlides que incideixen clarament sobre el medi ambient i per tant generen un impacte 

ambiental que s’ha de reduir.  

En aquest apartat, doncs, s’identifiquen totes les substàncies i/o compostos que puguin 

provocar un impacte ambiental negatiu, a més a més es proposen les mesures preventives que 

s’apliquen per a cadascun d’ells.  

Amb aquest fi, se separa en aquests tres subapartats: emissions a l’atmosfera (gasoses), 

emissions líquides i residus sòlids. 

 

6.4.1.1. Emissions atmosfèriques  

A continuació s’identifiquen les principals fonts contaminants de la planta:  

 Emissions procedents del venteig normal i d’emergència  

La planta consta de diferents sistemes de venteig de diferents equips i diferents zones, 

com és el cas dels tancs d’emmagatzematge, columnes de destil·lació, reactors i 

depòsits (tancs pulmó, mescladors, etc.) majoritàriament.  

Per raons de seguretat i correcte funcionament i manteniment dels equips, aquests 

estaran equipats amb diferents sistemes que permetin alliberar la pressió, que pot 

veure’s incrementada com a conseqüència de l’ús de productes gasosos i volàtils. Quan 

s’allibera la pressió conseqüentment també ho fa l’aire amb els compostos 

característics en cada cas, es per això que s’han de prendre una sèrie de mesures amb 

l’objectiu de preservar el medi ambient i disminuir l’impacte que aquestes substàncies 

puguin generar.   

El ministeri d’agricultura, Alimentació i medi ambient va determinar al 2013 les 

principals causes per les quals els tancs atmosfèrics de sostre fixe alliberen emissions 

gasoses a través del sistema de venteig.  

Aquestes emissions venen provocades, quasi sempre, per l’augment de la pressió allà 

on es troba un fluid confinat. És a dir, durant les operacions de càrrega dels tancs, on el 

nivell dels mateixos augmenta fins a superar una pressió (pressió d’escapament), doncs, 
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és llavors on es produeix l’alliberament de substàncies. Aquest fet es tradueix en 

pèrdues de matèria al llarg del procés, anomenades pèrdues de treball.  

En el cas dels gasos, com per exemple el monòxid de carboni utilitzat com a reactiu 

principal del procés, es poden produir canvis en el volum del mateix, la qual cosa 

implica un canvi en el volum del mateix. Quan es tracta de fluids compressibles i hi han 

canvis en la temperatura i pressió dels mateixos, quan se supera un cert límit de 

pressió, es produeix l’alliberament d’aquests. En aquest cas s’anomenen pèrdues per 

respiració, i no es produeix cap variació del volum.  

És per això que tots els tancs d’emmagatzematge disposen d’un sistema de ventilació 

estanc per garantir la sortida de l’aire durant operacions de càrrega i descàrrega o si es 

produís variacions en el volum dels compostos.  

 Emissions procedents de la inertització del procés 

Com la majoria dels processos, es requereix de substàncies inerts per tal de protegir 

atmosferes amb un elevat risc explosiu. En aquest cas, per tal d’evitar riscos en aquells 

llocs on hi tenim components com el metanol i l’àcid fòrmic.  

Concretament, s’empra a l’emmagatzematge de metanol i de la mescla de metanol i 

metòxid de sodi, els tancs d’àcid fòrmic i al procés. Aquest últim es fa en cada posada 

en marxa per a posar els equips a la pressió d’operació i desplaçar l’aire que hi ha. Si el 

procés ho requerís, també pot inertitzar-se en continu (en cas d’alguna fuita). 

Durant el procés de producció d’àcid fòrmic s’utilitza un sistema de inertització basat en 

crear una sobrepressió en el sistema a internitzar de tal forma que s’impedeixi l’entrada 

d’oxigen i el contacte amb els reactius que es troben emmagatzemats, així s’eviten el 

possible risc d’inflamació i explosió durant l’emmagatzematge i manipulació dels 

productes químics. La necessitat de l’ús d’atmosferes inerts es deu principalment a dos 

aspectes fortament lligats: la seguretat i la protecció dels equips. 

 Emissions procedents de procés 

Durant el normal funcionament de la planta, mentre aquesta opera, i en continu, es 

genera un corrent residual gas. Aquest prové d’un separador de fases dins de l’A-200, 

més concretament, de la columna de destil·lació flash (F-401). En aquesta se separen 

els compostos que durant aquesta etapa passen a fase gas o ja es trobaven degut a la 

no reacció dels mateixos. A la següent taula es troben localitzats els components que 

surten de F-401 (corrent 5) i que s’han de tractar degudes les característiques dels 

mateixos. Degut als punts d’ebullició del metanol i del formiat de metil, i a la 

temperatura del corrent, és fàcil pensar que ambdós són líquids. No obstant, i degut a 

la gran quantitat de monòxid de carboni que hi surt, aquests dos components són 

arrossegats en forma de gotes pel CO que es troba en major proporció.  
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Taula 6.3.- Propietats físiques i composició molar del corrent gasos a tractar. 

PROPIETATS FÍSIQUES 
COMPOSICIÓ MÀSSICA 

Fracció vapor 1 

Temperatura (ºC) 15 Metanol 0,064 

Pressió (kPa) 101,3 Formiat de metil 0,285 

Caudal molar (Kmol/h) 22 Monòxid de carboni 0,651 

Caudal màssic (Kg/h) 523,1 Aigua 0 

Caudal volumètric líquid (m3/h) 326,94 Àcid fòrmic 0 

Densitat (kg/m3) 1,6 1-Octanol 0 

 

 

 Emissions procedents de la caldera 

Dintre dels serveis requerits, la planta disposa d’una caldera per a generar un caudal 

continu de vapor d’aigua, el qual s’empra per a la calefacció d’alguns corrents 

mitjançant un bescanviador de calor.  

El primer pas és la classificació del tipus de caldera, en aquest cas, es tracta d’una 

caldera de classe A3, ja que la capacitat de producció de vapor es troba per sobre dels 

7500 kg/h.  

Aquesta, degut a l’ús de combustibles genera una sèrie de contaminats que han de 

quedar regulats. Els valors màxims d’emissió de contaminants procedents de la caldera 

es troben a la següent taula:  

 
Taula 6.4.- Valors límits d’emissió de contaminants atmosfèrics emesos per la caldera de combustible gasós. 

TIPUS DE CONTAMINANTS EMISSIONS EN mg/m3 

Partícules totals en suspensió 120 

Diòxid de sofre 2500 

Òxids de nitrogen (NOX) 450 
 

 

 

 

 

 

 Emissions procedents del laboratori 

                                                            

3 Decreto Ejecutivo No. 26789-MTSS: Reglamento de Calderas, La Gaceta No 65 del 2 de abril de 1998.  
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Amb l’objectiu de comprovar que el procés no es desvia massa de la idealitat, s’han de 

dur a terme una sèrie d’analítiques sobre diferents mostres recollides en diverses parts 

del procés. És per això, que es necessari l’ús d’una campana d’extracció i un sistema 

d’extracció de l’aire al laboratori. Això és necessari degut a que es tracta de compostos 

que poden causar un impacte mediambiental negatiu i per tant és de vital importància 

captar-los abans de ser expulsats a l’atmosfera.  

 

 Emissions procedents de la ventilació de la planta 

Hi ha zones en les que s’ha de substituir l’aire ambient de l’interior dels llocs tancats de 

la planta, ja que es pot considerar inconvenient per la seva falta de puresa, temperatura 

inadequada o humitat excessiva. A més a més, per a garantir uns nivells d’oxigen 

convenients per a la respiració, un major control de la càrrega tèrmica del recinte, 

proporcionar als treballadors condicions de confort al modificar la temperatura, 

humitat, velocitat i dilució d’olors indesitjables i per a un control de la toxicitat o 

potencial d’explosivitat de l’ambient de treball.  

 

6.4.1.2. Tractament emissions gasoses 

El principal corrent residual gasós està format en la seva majoria per monòxid de carboni, 

superant els valors límits d’emissió que es troben situats en 100mg/Nm3. Per aquest motiu, 

abans de ser alliberat a l’atmosfera ha de passar per un tractament de depuració.  

Cal destacar la implantació d’un sistema de drenatge estanc on totes les línies de venteig 

normal i d’emergència, així com el corrent gasós de procés i les emissions procedents de 

laboratori s’ajunten i es tracten mitjançant el mateix sistema. 

Actualment hi han disponibles diversos mètodes per al seu tractament, com poden ser (els més 

utilitzats): 

 Incineració catalítica 

 Incineració tèrmica 

 Adsorció 

Degut a requeriments energètics i econòmics, la via més viable per a tractar els diferents 

corrents gasosos és la incineració tèrmica. Aquesta té les següents característiques i avantatges:  

 Té caràcter de solució final, degut a que s’aconsegueix la destrucció dels contaminants. 

No obstant, aquesta destrucció no condueix a la absència total de residus, però això 

constitueix una característica general de qualsevol sistema de tractament.  

 Suposa una important disminució del volum i pes final dels residus respecte a les 

quantitats processades i en la eliminació o reducció substancial de la perillositat dels 

mateixos, com a resultat de la destrucció efectiva, via combustió, dels components 

orgànics responsables de la perillositat. 

 Flexibilitat operativa ja que en una mateixa cambra poden donar-se diferents 

temperatures, turbulències, temps, etc. Segons el tipus de residu. A més a més d’una 

capacitat d’instal·lació variable. 
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 Possibilitat de incineració in-situ sense transport a àrees distants.  

 Possibilitat de control de les descàrregues d’aire per a minimitzar l’impacte ambiental. 

 

És per aquest motiu que es du a terme un procés d’oxidació de tots aquells gasos que poden ser 

oxidats en presència d’elevades temperatures. Per tal de aconseguir-ho, es durà a terme un 

procés d’oxidació anomenat RTO ó el que és el mateix “Regenerative Thermal Oxidizers”, tal i 

com es detalla a continuació. 

No obstant, al tractar-se d’un procés de combustió i degut a la inflamabilitat dels compostos 

que hi participen en la planta, es disposarà d’apagaflames de final de línia, allà on es requereix.  

Els apagaflames s'empren com a dispositius de seguretat, en concret, els apagaflames de final 

de línia s'utilitzen en serveis com l'emmagatzematge de productes inflamables. 

L'aplicació més típica és la de prevenir que una flama 

externa existent en l'atmosfera, final de línia o en aquest 

cas dintre del RTO, entri fins al volum interior del tanc. En 

cas de les línies on es produeix venteig aquests 

protegeixen als tancs d'una explosió. 

En sentit invers, els apagaflames de final de línia eviten la 

sortida d'un foc interior d'un tanc, evitant que pugui 

generar-se una explosió en l'atmosfera explosiva 

circumdant com pot ocórrer durant l’emmagatzematge de 

l’àcid fòrmic.  

Aquests han d’estar provats i certificats segons EN12874 

de conformitat amb la directiva ATEX 94/9/EC.  

En la planta en qüestió s’exigirà que: La classificació de la 

brida d’unió entre la canonada i l’apagaflames estigui classificat com a ANSI 150, PN16. Que 

pugui actuar entre els grups d’explosió:  I- IIA - IIB - IIB1 - IIB2 - IIB3 i que la fabricació compleixi 

amb els requisits de la Directiva 94/9/EC provat segons EN12874. 

 

Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) 

Què es? 

Una de les tecnologies de control de la contaminació de l'aire més àmpliament 

acceptada avui en dia al món de la indústria és un oxidant tèrmic regeneratiu, 

comunament conegut com RTO. Aquests utilitzen un llit ceràmic que es escalfat a partir 

d'un cicle previ d'oxidació i l’objectiu del qual és preescalfar el gas d'entrada per oxidar-

los parcialment. Els gasos preescalfats entren a una cambra de combustió s'escalfa per 

que una font externa de combustible per arribar a la temperatura d'oxidació que es 

requereix i que es troba en un rang entre 760 °C i 820 °C. La temperatura final pot ser 

de fins a 1.100 °C per a aplicacions que requereix la màxima destrucció dels agents 

Figura 6.1.- Apagaflames 
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contaminants. Els cabals d'aire que poden ser tractats amb un RTO són de 2.4 a 240 

metres cúbics per segon. 

 

Els RTO són típicament utilitzats per a la destrucció de contaminants de l’aire perillosos i 

components orgànics volàtils de les corrents d’aire industrials. Aquests contaminants 

són generalment hidrocarburs i quan es destrueixen mitjançant la via tèrmica, aquests 

s’oxiden per a formar CO2 i H2O. 

 

Com funciona? 

El procés d’oxidació tèrmica regenerativa converteix els components orgànics volàtils 

(VOC) i els contaminants perillosos de l’aire (HAP) en diòxid de carboni i vapor d’aigua a 

través de l’oxidació tèrmica. El mètode RTO utilitza la transferència de calor 

regenerativa per aconseguir eficiències tèrmiques elevades, la qual cosa resulta en una 

disminució de l’ús de fuels. A través de la inversió de flux, el gas de procés s’escalfa 

alternativament i després es refreda a les cambres de recuperació d’energia abans de 

ser llençat a l’atmosfera.  

 

 

 

 

 Figura 6.2.- Esquema representatiu del funcionament d’un “Regenerative Thermal Oxidizer”. 

 

1. Ventilador del sistema 2. Aïllament de fibra ceràmica  3. Medi de recuperació de calor            

4. Cambra de combustió  5. Capçals actuadors de les vàlvules  6. Cremador  7. Panell de control  

8. Cambra addicional (optativa)  9. Xemeneia d’escapament  10. Entrada gasos de procés. 

 

Durant l’operació en planta, els gasos resultants del procés (10) d'escapament i que 

contenen els components VOC i HAP són dirigits al col·lector d'entrada del RTO 

(mitjançant un ventilador d'alimentació d'alta pressió (1)) i es dirigeixen a una de les 

cambres de recuperació d'energia (3). Aquest fet, s’aconsegueix mitjançant l'ús de 

vàlvules d'entrada (5). 
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L'aire carregat de contaminants passa verticalment des del conjunt de vàlvules (5) cap 

amunt a través del primer intercanviador de calor on les estructures de ceràmiques 

absorbeixen la calor (2). A mesura que el gas passa a través dels mitjans de recuperació 

d’energia tèrmica, s’augmenta gradualment la temperatura fins que és molt propera a 

la temperatura de combustió (820ºC aproximadament).  

 

Aquest aire preescalfat entra llavors a la cambra de combustió (4) (típicament a una 

temperatura molt pròxima a la requerida per l'oxidació), on es mescla per a aconseguir 

la uniformitat de la temperatura (turbulència). Aquesta última mescla es manté a la 

temperatura de consigna (aquella a la que es vol arribar) a la cambra de combustió 

durant un temps de residència que és aproximadament 0,5 segons.  

 

La destrucció de contaminants de l'aire es duu a terme dins de la cambra de combustió 

(4), on es possible introduir combustible auxiliar si cal. 

  

Després de passar a través de la cambra de combustió (4), l'aire net (calent) es 

redirigeix verticalment cap a la part inferior a través d'un segon recipient de 

recuperació d'energia, on la calor generada durant l'oxidació tèrmica es adsorbida per 

la ceràmica (preescalfament de la ceràmica per al seu ús al següent cicle).  

 

L'aire net (refredat) es dirigeix a l'atmosfera a través de vàlvules de sortida, el col·lector 

d'escapament i en última instància a través de la xemeneia d'escapament.  

 

Per maximitzar l'intercanvi de calor, les vàlvules de commutació alternen la trajectòria 

del flux d'aire entre les cambres per tal de regenerar contínuament la calor 

emmagatzemada a la ceràmica.  

 

Amb aquest procés s’aconsegueixen eficiències d'energia tèrmica (TER) que van des del 

85% al 97%. Per mantenir les baixes temperatures de la carcassa externa i reduir al 

mínim la pèrdua de calor per radiació, la cambra de combustió està aïllada amb mòduls 

de fibra de ceràmica de llarga durada.  

 

La carcassa externa està fabricada, normalment, d'acer al carboni.  

Per últim, la eficiència de destrucció dels contaminants, mitjançant aquest procés, pot 

garantir-se al 99% . 

 

Pel que fa als gasos que procedeixen de la inertització del procés i que bàsicament estan 

formats per nitrogen i aquells gasos desplaçats degut a la inertització (en molt poca quantitat) 

no requereixen d’un tractament previ. Aquests poden ser llençats a l’atmosfera de manera 

controlada i evitant els perills resultants dels mateixos. 



   

  APARTAT 6. Medi Ambient 

 
 

Pàgina 26 de 47 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Per al tractament dels gasos de la caldera on es genera vapor d’aigua, al tractar-se d’una 

combustió, l’impacte ambiental es tradueix en l’alliberament dels principals gasos resultants de 

la mateixa, és a dir, majoritàriament vapor d’aigua i CO2 .  

Encara que aquests es puguin alliberar, s’han de respectar els valors límits d’emissió dels 

mateixos, entre els que també hi pot haver NOX i SO2. Degut a la perillositat d’aquests últims, 

s’ha de realitzar un control sobre els mateixos i evitar superar el límit establert. Actualment, 

degut a les innovacions tecnològiques aplicades a les noves calderes de combustió, la generació 

d’aquests és mínima.  

Un altre tipus de contaminant que pot trobar-se són les partícules en suspensió que solen 

aparèixer en combustibles sòlids o com a productes de la combustió. Si aquestes es produeixen 

i escapen, la millor opció disponible és la instal·lació d’un filtre per evitar la sortida de les 

partícules que es puguin formar.  

Tots els focus emissors a l’atmosfera han de disposar dels corresponents llibres de registre 

actualitzats de manera que indiquin les condicions de funcionament. Aquests llibres han d’estar 

diligenciats pel Departament, i s’hi s’anotaran dades relatives a la identificació de cada activitat, 

de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, 

així com, els resultats de tots els mesuraments que s’hi efectuïn. El número del llibre de registre 

s’ha d’indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificativa, placa o retolador 

permanent. 

Sense oblidar la normativa vigent, tal com s’exposa a la guia de la normativa estatal sobre les 

emissions a l’atmosfera, llei 34/2007 i el reial decret 100/2011, s’ha de dur a terme un registre 

d’emissions i controls: 

“Els titulars de les instal·lacions regulades a l’article 5 deuran mantenir degudament actualitzat, 

d’acord al procediment, continguts i formats que l’òrgan competent estableixi, un registre 

actualitzat que inclogui al menys, dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada 

focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions. Deuen 

alhora conservar la informació relativa a un període no inferior a 10 anys.4” 

S’han d’omplir els llibres en funció del focus emissor, tal i com es mostren a continuació. Degut 

a la projecció de la planta, només caldrà identificar els focus atmosfèrics procedents de procés i 

de la combustió, de la següent manera: 

                                                            
4 Guia de la normativa estatal sobre emissions a l’atmosfera. 
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Figura 6.3.- Exemple de formulari a omplir amb els contaminants 

atmosfèrics susceptibles de declaració a l’administració pertinent. 
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6.4.1.3. Emissions líquides 

En aquest apartat s’avaluen les possibles emissions líquides o residus líquids que es poden 

generar a la planta durant el normal funcionament de la mateixa i a més a més les pèrdues que 

es poden produir. Aquestes últimes poden ser de dos tipus, pèrdues operatives degut al 

requeriment d’alliberament de pressions o sobreeixidors i pèrdues per accidents o fugues. No 

obstant, es disposa d’un sistema integrat de control per a evitar els possibles accidents, fugues 

o vessaments de compostos i que porten a pèrdues (matèria, energia, economia...). 

 Efluent líquid procedent de procés 

 

Durant l’operació en planta es produeix un corrent residual líquid que procedeix de la 

columna C-503 on se separa el metanol que es posteriorment recirculat i el corrent 

residual corresponent al corrent 21, que té les següents característiques: 

Taula 6.5.- Característiques físiques i composició del corrent líquid residual procedent de procés. 

CORRENT 21 FRACCIÓ MOLAR 

Fracció vapor 0,00 Metanol 0,053 

Temperatura (ºC) 82,51 Formiat de metil 0,000 

Pressió (KPa) 101,30 Monòxid de carboni 0,000 

Caudal molar (Kmol/h) 169,40 Aigua 0,837 

Caudal màssic (Kg/h) 3700,93 Àcid fòrmic 0,110 

Caudal volumètric líquid (m3/h) 3,66 1-Octanol 0,000 

 

Tal i com es pot observar, es tracta d’un corrent líquid (densitat 1011 kg/m3) on hi 

predomina en primer lloc l’aigua i en segon l’àcid fòrmic, i una petita fracció de 

metanol.   

És un efluent que podria recircular-se a l’entrada de la columna d’extracció, però per 

raons logístiques i de viabilitat econòmica del procés, es decideix tractar-ho com a un 

corrent residual.  

 

 Efluents líquids procedents de les purgues del sistema 

 

És usualment necessari treure fora una porció dels corrents de recirculació per evitar la 

sobre concentració d’una substància no desitjada. Per exemple, si l'alimentació a un 

reactor conté components inerts que no són separats del corrent de recirculació a les 

unitats de separació, aquests inerts s'acumularien en aquest fins que el corrent estigués 

sencerament composat d’inerts. Alguna porció del corrent hauria de ser eliminada 

(purgada) per tal de mantenir el nivell d'inerts dins dels límits acceptables.  

Són susceptibles de purga aquells equips en els que s’hi disposi de recirculacions o poca 

velocitat de fluid. 

Cal recordar que no tots els corrents són líquids sinó que degut a les condicions de 

procés com la temperatura o pressió poden formar vapors (quan Teb<Tamb), 

condicionant que s’ha de tenir en compte a l’hora de fer el disseny de les mateixes.  
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Per a una millor gestió d’aquests efluents líquids, en una mateixa línia es fa arribar les 

pèrdues o descàrregues de les purgues i aquells vessaments que poden donar-se en cas 

d’un sobre ompliment accidental.  

És per això que en aquest apartat es contemplen tots els compostos que s’hi troben a la 

planta. 

 Efluents líquids procedents de les aigües de procés 

 

La necessitat de purgar les calderes prové de l’augment de la concentració de sals a la 

fase líquida. Aquestes sals poden ser arrossegades pel vapor i provocar diversos danys a 

la caldera, al cicle aigua-vapor o a la turbina de vapor. Per això és necessari realitzar 

purgues continues i discontinues en calderins i en diversos punts de la instal·lació.  

L’aigua que s’addiciona a la caldera és aigua descalcificada, però a la que si afegeixen 

una sèrie de substancies per a controlar el pH i el contingut en oxigen dissolt a la fase 

líquida. 

 

 Efluent líquid procedent de la torre de refrigeració5 

 

El circuit d’aigua de refrigeració de la planta es tracta d’un circuit tancat, aquest sistema 

te un impacte mediambiental menor (en comparació amb l’obert) ja que tracta caudals 

d’aigua més petits. El sistema té pèrdues i són de tres tipus: la quantitat que s’evapora, i 

que és responsable de la refrigeració, les fugues que puguin haver-hi al circuit i les 

purgues de la torre necessàries per a mantenir la concentració de sals dintre d’un límit 

requerit. L’efluent que s’aboca a la llera publica ja no és aigua de refrigeració, sinó 

l’aigua de la purga de la torre.  

L’aspecte mediambiental més important és l’augment de la concentració de sals, que es 

provoca degut a l’aigua que s’evapora a la torre (aigua pura), quedant qualsevol 

substància a l’aigua que queda a la bassa, i per tant, augmentant la seva concentració. 

Altres aspectes mediambientals a considerar a l’efluent de refrigeració en circuit tancat 

són la concentració de biocida, la concentració d’altres productes químics que 

intervenen al procés i la variació del pH. A més a més, també s’ha de tenir en compte 

altres productes químics que s’afegeixen com els antiincrustants i antioxidants, que 

tracten de protegir la instal·lació de incrustacions que puguin obstruir conductes i 

tracten d’evitar l’oxidació dels metalls.   

 

 

 

 

 

 Efluents líquids procedent de la descalcificació  

 

                                                            
5 http://opex-energy.com/ciclos/sistema_tratamiento_vertidos.html 
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L’aigua que entra a procés (al segon reactor) i l’aigua que actua com a fluid refrigerant i 

calefactor ( que entra a la caldera i es converteix a vapor ) es tracten abans d’entrar als 

diferents equips. Es duu a terme una descalcificació per tal d’estovar l’aigua (baixar-li la 

duresa).  

Com a la majoria d’operacions químiques es genera un residu degut a la concentració 

de sals i ions de calci que són extrets de l’aigua i que han de ser tractats com a corrent 

residual líquid. 

A més a més, s’ha de tenir en compte la regeneració de les reines que es realitza 

mitjançant la circulació d’un corrent líquid saturat de clorur sòdic (sal comuna). Aquesta 

saturació s’obté amb aproximadament (depenent de la temperatura de l’aigua) 260 

grams de sal comuna amb un litre d’aigua a 10ºC.  

Es necessita com a valor estàndard 1,3L de salmorra per cada litre de reïna. És per 

aquest motiu que es produeix un corrent residual de manera discontinua on hi 

predomina el clorur sòdic i impureses de l’aigua. 

 

 Descomposició del catalitzador (metòxid de sodi) 

 

La primera reacció que es dóna en el procés, la carbonilació del metanol, es duu en 

presència d’un catalitzador (metòxid de sodi). Aquest, degut a les condicions que es 

donen, es degrada lentament i en poca quantitat. Es forma, llavors, formiat de sodi, que 

precipita i es va depositant al fons del reactor. Doncs bé, es tracta d’un efluent líquid 

(formiat de sodi i el líquid que hi queda al reactor) que s’obté de forma intermitent, 

quan es duen les parades tècniques i buidament (neteja) del reactor. 

 

 Efluent líquid de laboratori 

 

Per a dur un seguiment del procés i avaluar la desviació de la idealitat, als laboratoris 

arriben mostres del procés puntuals. Durant l’anàlisi de les mateixes es produeixen 

residus líquids (neteja material, mostres, químics utilitzats per les analítiques, etc.) que 

han de ser tractats correctament per a minimitzar l’impacte que aquests poden causar 

sobre el medi ambient.  

 

 Efluent líquid manteniment equips i línies 

 

Quan es realitzen les parades de manteniment a la planta, una de les principals 

activitats és la neteja dels equips. Aquesta neteja produeix efluents líquids amb els 

diferents components del sistema i aquells que s’utilitzen per a la neteja 

(desincrustants, sabons, etc.). Aquests, doncs, han de ser tractats adequadament degut 

a que es tracta de compostos químics que requereixen d’un tractament específic abans 

de la seva disposició final.  

 

 

 Efluent líquids lubricació equips 
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Pràcticament totes les activitats industrials requereixen de l’ús d’aquests productes: olis 

lubricants, olis o fluids hidràulics, olis dels motors, olis de transmissió i olis d’aïllament o 

transmissió de calor.  

Després del seu ús, part dels lubricants es recupera com a residu i en altres casos l’ús 

d’aquest productes es realitza a pèrdua total (quan queden contaminats per altres 

agents químics). 

Els lubricants actuals derivats d’olis minerals, són inacceptables des de un punt de vista 

mediambiental, degut a la seva escassa biodegradabilitat i la seva capacitat per a causar 

dany a llarg termini per la seva persistència al medi. 

 Efluent líquid d’aigua de pluja 

 

Per a evitar que l’aigua procedent de la pluja s’acumuli en llocs inadequats és necessari, 

en qualsevol instal·lació industrial, canalitzar aquesta aigua i abocar-la a una llera 

pública, que pot ser la xarxa de clavegueram de la zona, una llera proper, o bé abocar-

se junt a les aigües de refrigeració o procés. 

Aquesta aigua, si no està contaminada per cap tipus de substància amb la qual ha pogut 

mesclar-se, sol abocar-se sense cap tipus de procés de depuració. 

6.4.1.4. Tractament emissions líquides  

Purgues calderes, aigües de procés, sistema refrigeració i residu descalcificació 

El primer grup a analitzar és aquell format per les purgues de les calderes, efluent líquid 

procedent de les aigües de procés, la purga del sistema de refrigeració i el residu líquid 

procedent de l’etapa de descalcificació. Al tractar-se de residus directament relacionats a aigua 

de xarxa, suposen un cert risc degut a l’augment de la concentració de les sals. No obstant, es 

tracta de l’únic contaminant que s’hi troba i és per aquest motiu que poden abocar-se al 

sistema de clavegueram.  

Com qualsevol substància que pugui suposar un perill al medi ambient, no s’ha de superar un 

cert límit durant l’abocament d’aquestes sals, la mesura de les quals es duu a terme mitjançant 

la conductivitat de l’aigua on són dissoltes, que mai pot superar el valor límit de 6000 μS/cm ( 

20ºC). És per aquest motiu que abans de ser abocades, aquestes aigües han de passar per una 

bassa d’homogeneïtzació.  

A la bassa d’homogeneïtzació van a parar tots aquells efluents líquids interconnectats pel 

sistema de clavegueram del que disposa a la planta. 

Un dels efluents que es fan passar prové de la regeneració de les reïnes de la descalcificació i 

degut a la elevada concentració d’ions, s’ha de neutralitzar si s’escau. Per a neutralitzar s’empra 

HCl i NaOH en funció de l’acidesa o alcalinitat del residu generat.  
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Laboratori, lubricació, manteniment equips i descomposició catalitzador 

Un altre subgrup de residus és aquell format pels líquids procedents del laboratori,  els líquids 

que procedeixen del sistema de lubricació dels equips (lubricants), els residus procedents del 

manteniment dels equips i línies, el qual inclou el líquid format en la descomposició del 

catalitzador. La majoria d’aquests es donen de manera discontinua, normalment en les parades 

tècniques i de manteniment, és per aquest motiu, que del tractament d’aquest residus 

s’encarrega una empresa externa autoritzada de tractament de residus. 

Per a la correcta disposició dels mateixos es disposa d’un sistema d’emmagatzematge dels 

mateixos, la duració de l’emmagatzematge dels residus no perillosos al lloc de producció ha de 

ser inferior a dos anys quan es destinin a valorització, i  menor d’un any quan es destinin a 

eliminació. Per a garantir la seguretat dels mateixos, es dipositen en recipients hermètics i 

separats uns dels altres en una zona habilitada amb aquest objectiu.  

A més a més tots els residus líquids que es destinin a valorització o eliminació dels mateixos 

(tractament extern) han de seguir un correcte sistema d’etiquetatge. Aquells classificats com a 

residus perillosos, el període d’emmagatzematge dels mateixos ha de ser inferior a 6 mesos.  

Aigües pluvials 

Les aigües pluvials recollides mitjançant un sistema de captació, són filtrades i 

emmagatzemades de forma adequada, ja que representen una font alternativa d’aigua de bona 

qualitat que permet substituir l’aigua potable en determinades aplicacions i d’aquesta manera 

contribueixen a l’estalvi d’aquest recurs. A la planta aquesta aigua s’utilitza per a les cisternes 

dels lavabos, per al reg de les zones verdes així com per a la neteja dels exteriors de la planta. 

Efluent líquid de procés 

Donades les característiques físiques i de composició del corrent 21 que es tracta en aquest 

subapartat, és de fàcil interpretació la recirculació del mateix a la columna d’extracció de la 

planta (C-601). No obstant, per motius de disposició de la planta, viabilitat econòmica i balanços 

energètics i de matèria el corrent procedent de les cues de la columna de destil·lació C-503 es 

tractat com un residu.  

Aquest efluent líquid es tractat a una depuradora instal·lada a la planta, a la zona de tractament 

de residus líquids.  

Un cop la planta de producció d’àcid fòrmic es posi en marxa amb les condicions d’operació 

requerida, s’analitzaran les mostres i es caracteritzaran per a saber amb certesa la composició i 

característiques d’aquest efluent. És llavors quan es realitzarà un estudi de viabilitat per a la 

implantació de la planta de depuració d’aquest corrent. Un cop s’estudiï el terreny i el producte 

a tractar, es dissenyarà i s’instal·larà a la planta de producció d’àcid fòrmic una planta 

depuradora per al tractament dels residus líquids.  

Des de la posada en marxa de la planta, fins a l’inici de la etapa productiva (quan la depuradora 

no es instal·lada), els residus líquids seran tractats externament per gestors autoritzats. 
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PROCÉS DEPURACIÓ EFLUENTS LÍQUIDS 

A continuació es caracteritza el procés de depuració que es durà a la planta un cop es posi en 

funcionament. 

Tot seguit es mostra el diagrama de blocs del procés de depuració de les aigües residuals 

industrials que s’obtenen durant l’operació de la planta. D’una banda s’hi troba el procés de 

depuració dels efluents líquids basat en tres etapes (homogeneïtzació i preparació, reactor 

biològic i sedimentador secundari), i d’altra banda també es mostra el procés de tractament 

dels fangs biològics, de quatre fases (recirculació, espessiment, decantació i filtrat). 

Figura 6.4.- Diagrama de blocs del procés de depuració de la planta de producció d’àcid fòrmic. 

 

El primer pas consisteix en l’arribada dels efluents líquids que es porten a depurar, en aquest 

cas, les purgues de les calderes, les aigües de procés, l’aigua procedent del sistema de 

refrigeració i els efluents líquids residuals procedents de la descalcificació de l’aigua de procés.  

Tal i com s’ha fet referència anteriorment, l’efluent líquid majoritari és el corrent nº 21 que 

entre d’altres conté un 11 % d’àcid fòrmic i d’altres que provenen de cicles repetitius on hi 

predomina la concentració de sals. Per a evitar problemes d’acidesa o fins i tot, elevada 

concentració de sals, tots aquests corrents van a parar a una bassa d’homogeneïtzació on es 

durà a terme un pretractament en funció de les característiques de l’aigua.  
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Aquest tractament consisteix bàsicament en l’addició de productes químics per a evitar creuar 

els límits que la depuradora pot tractar. És per això que s’addicionarà la quantitat corresponent 

d’hidròxid de sodi (NaOH) per a neutralitzar les aigües i en cas que fos necessari, també 

s’introduirà aigua per a disminuir la concentració de les sals al procés. 

Un cop passa aquesta primera etapa, l’efluent de sortida de la bassa d’homogeneïtzació és 

l’aliment d’entrada del reactor biològic airejat.  

Consisteix a posar en contacte en un medi aerobi, normalment en una bassa airejada, l'aigua 

residual amb flòculs biològics prèviament formats, als quals s'adsorbeix la matèria orgànica i és 

degradada pels bacteris presents.  

Al costat amb el procés de degradació, i per separar els flòculs de l'aigua, s'ha de dur a terme 

una sedimentació, on es realitza un recirculació de part dels fangs, per mantenir una elevada 

concentració de microorganismes a l'interior de reactor, a més d'una purga equivalent a la 

quantitat crescuda d'organismes. 

Dins dels paràmetres bàsics de funcionament, un paràmetre molt important és el de la 

ventilació. La solubilitat de l'oxigen en l'aigua és petita (al voltant de 8-9 mgO2 / l depenent de 

pressió i temperatura) pel que serà necessari assegurar el subministrament als 

microorganismes, utilitzant airejadors superficials, capaços de subministrar 1 kgO2 / kW · h, o 

bé difusors. El valor mínim de operació aconsellable de concentració d'oxigen dissolt és de 2 mg 

/ l. El consum elèctric en aquesta operació serà important dins dels costos de operació del 

procés. 

Un altre paràmetre clau en el procés es refereix al paràmetre A / M, algunes vegades 

denominada I, intensitat de càrrega. Es refereix a la relació entre la càrrega orgànica alimentada 

i la quantitat de microorganismes disponibles en el sistema, amb unitats kgDBO5 (o DQO) / 

kgSSV · dia. És un paràmetre de disseny fonamental, tenint un valor òptim entre 0,3-0,6 per a 

les condicions més convencionals de funcionament. A més té una influència determinant en la 

bona sedimentació posterior. L'anomenada "edat cel·lular" també és un paràmetre important. 

Es refereix al temps mitjà que romanen els fangs (flòculs, microorganismes) a l'interior del 

sistema. Aquesta magnitud sol tenir un valor de 5-8 dies en condicions convencionals 

d'operació. 

Després del sedimentador secundari, es produeix una recirculació d’una parts dels fangs al 

reactor biològic. L’altre part dels fangs (corresponent a la quantitat crescuda de 

microorganismes) es purga, aquest consisteix en una primera etapa d’espessiment dels fangs 

mitjançant un espessidor per gravetat. Aquest ajuda a disminuir el cabal de fangs a tractar 

externament, per la qual cosa no només redueix el gest energètic i voluminós sinó que també 

l’econòmic (menor quantitat gestió externa). L’aigua que surt per la part superior de 

l’espessidor, és aigua clarificada (amb un 5% de sòlids aproximadament) que es recircula a la 

bassa d’homogeneïtzació del sistema. 

S’han de tenir aspectes de disseny importants com una altura mínima de 3,5 m de làmina 

d’aigua, la zona d’espessiment ha de ser igual al menys a la del clarificat, un temps de retenció 

hidràulic menor a 24 hores i un temps de retenció de sòlids menor a 2-3 dies.  
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Tot seguit hi ha una decantació dels mateixos que consisteix en una operació física en què 

s'aprofita la força de la gravetat que fa que una partícula més densa que l'aigua tingui una 

trajectòria descendent, dipositant al fons del sedimentador. Aquesta operació serà més eficaç 

com més gran sigui la mida i la densitat de les partícules a separar l'aigua, és a dir, com més 

gran sigui la seva velocitat de sedimentació, sent el principal paràmetre de disseny per a 

aquests equips. A aquesta operació de sedimentació se li sol denominar també decantació. 

Realment, aquest tipus de partícules (grans i denses, com les sorres) es tenen en poques 

ocasions en aigües industrials. El més habitual és trobar sòlids poc densos, pel que és necessari, 

per fer més eficaç l'operació, dur a terme una coagulació-floculació prèvia, que com s'explicarà 

més endavant, consisteix en la addició de certs reactius químics per afavorir l'augment de la 

mida i densitat de les partícules. 

La forma dels equips on dur a terme la sedimentació és variable, en funció de les 

característiques de les partícules a sedimentar (grandària, forma, concentració, densitat, etc ..). 

En aquesta planta es disposa d’un sedimentador circular que són més habituals. En ells el flux 

d'aigua sol ser radial des del centre cap a l'exterior, de manera que la velocitat de desplaçament 

de l'aigua disminueix en allunyar-nos del centre del sedimentador. Aquesta forma d'operar és 

adequada quan la sedimentació va acompanyada d'una floculació de les partícules, en què la 

mida de flòcul augmenta al descendir les partícules, i per tant augmenta la seva velocitat de 

sedimentació. 

Tal com s’ha fet referència, previ a la etapa de decantació, es produeix a la coagulació-floculació 

del corrent líquid de fang. En molts casos part de la matèria en suspensió pot estar formada per 

partícules de molt petita grandària (10-6-10-9 m), el que conforma una suspensió col·loïdal. 

Aquestes suspensions col·loïdals solen ser molt estables, en moltes ocasions a causa 

d'interaccions elèctriques entre les partícules. 

Per tant tenen una velocitat de sedimentació extremadament lenta, de manera que faria 

inviable un tractament mecànic clàssic. Una manera de millorar l'eficàcia de tots els sistemes 

d'eliminació de matèria en suspensió és l'addició de certs reactius químics que, en primer lloc, 

desestabilitzin la suspensió col·loïdal (Coagulació) i tot seguit afavoreixin la floculació de les 

mateixes per obtenir partícules fàcilment sedimentables. És una operació que s'utilitza sovint, 

tant en el tractament d'aigües residuals urbanes i potables com a industrials. 

Els coagulants solen ser productes químics que en solució aporten càrrega elèctrica contrària a 

la del col·loide. Habitualment s'utilitzen sals amb cations d'alta relació càrrega/massa (Fe3+, Al3+) 

juntament amb polielectròlits orgànics, l'objectiu també ha de ser afavorir la floculació. 

Per a obtenir una major clarificació de les aigües i reduir el volum de fangs sòlids a tractar, 

l’últim pas és tracta d’un filtre de premsa, el fang líquid és bombejat a les càmeres que es 

troben envoltades per lones filtrants. Al bombejar, la pressió s'incrementa i el fang és forçat a 

travessar les lones, provocant que els sòlids s'acumulin i formin una pasta seca. Posteriorment, 

el pistó hidràulic empeny la placa d'acer contra les plaques de polietilè fent la prensió. El filtrat 

passa a través de les lones i és dirigit cap als canals de les plaques i ports de drenat del capçal 

per a descàrrega. 
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Per remoure la pasta compactada, es fa retrocedir el pistó pneumàtic, relaxant la pressió i 

separant cadascuna de les plaques, per permetre que la pasta compactada caigui des de la 

càmera.  

Els filtres de premsa poden comprimir i deshidratar sòlids fins a obtenir del 25%  al 60% per pes 

de fangs compactats. Recirculació de l’aigua clarificada que hi quedi a la bassa 

d’homogeneïtzació. 

El corrent de sortida de la depuradora, pot ser abocat a la xarxa de sanejament o llera pública. 

S’ha de remarcar que al laboratori de la planta també arribaran les mostres de la depuradora 

per a controlar en tot moment el procés de depuració i caracteritzar l’aigua de sortida abans de 

ser abocada a la llera. 

 

6.4.1.5. Residus sòlids 

 Residus sòlids assimilables a urbans  

Són aquells residus que, encara que es produeixen a la industria, tenen una composició 

similar a la dels residus urbans. La llei de residus6 defineix els residus urbans com “els 

generats en els domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com tots aquells 

que no tinguin la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició 

poden assimilar-se als produïts als llocs o activitats anteriors.  

En aquest bloc també els residus d’aparells elèctrics i electrònics, roba, piles, 

acumuladors, mobiliari i estris així com els residus i runes procedents d’obres menors 

de construcció i reparació. 

També tindran consideració de residus urbans aquells procedents de la neteja dels 

espais oberts de la planta i zones verdes. També un exemple de residus assimilables a 

urbans són el paper i cartró com les caixes i embalatges, els plàstics que són ampolles, 

bosses i embalatges entre d’altres. Per últim els materials de vidre i els metalls.  

 

 Descomposició del catalitzador (metòxid de sodi) 

 

Tal com s’ha explicat anteriorment, durant la primera reacció es produeix una 

descomposició del catalitzador. Es forma un subproducte que és el formiat de sodi 

(HCOONa). Aquesta descomposició es dóna en petita proporció i s’acumula al líquid que 

hi queda al fons del reactor on ha precipitat el sòlid, que es buidat a les parades 

tècniques i de manteniment dels equips. És per això que, tal i com s’especifica a 

l’apartat de tractament de residus líquids, aquest es considerarà un residu líquid i la 

seva gestió és durà externament.  

 

 Reïnes procedents de la descalcificació 

Les reïnes on es produeix l’intercanvi iònic es regeneren mitjançant aigua saturada en 

sal comuna, és per això que no es genera en residu sòlid de l’etapa de descalcificació. 

No obstant, pot ocórrer que per raons tècniques i de manteniment s’hagin de substituir.  

 

                                                            
6 (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados) 
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 Material laboratori i envasos contaminats 

 

Un altre residu a tenir en compte són els envasos i el material que degut al seu contacte 

amb compostos perillosos, han de ser tractats adequadament com a residu especial. 

Abans de la seva disposició, han de ser tractats per tal d’eliminar les substàncies 

perilloses que hi puguin contenir.  

  

 Material utilitzat en cas de vessament  

Es tracta d’aquell material emprat en cas de vessament accidental o controlat, com pot 

ser teixits i paper absorbents, la roba que empren els treballadors i que pot quedar 

contaminada de residus perillosos. És a dir, tot aquell material que al entrar en contacte 

amb substàncies que requereixen de cert control queda impregnat i que s’ha de tractar 

abans de la seva disposició final.  

 

 

6.4.1.6. Tractament residus sòlids 

Per al tractament de residus sòlids s’ha de seguir una estratègia de manipulació dels mateixos 

per aconseguir una major eficiència energètica, i també per a minimitzar l’impacte 

mediambiental dels mateixos, això s’aconsegueix mitjançant la implantació de la jerarquia en la 

gestió dels residus industrials i és la següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’empresa du a terme aquesta política, intentant sempre minimitzar l’impacte negatiu al medi 

ambient, dintre dels límits entre els quals es pot actuar. Un cop implantat aquest sistema, s’han 

de tractar aquells residus derivats de la planta. 

Tots els residus sòlids generats són tractats mitjançant una gestió externa, és a dir, a partir de 

gestors autoritzats. Abans de la seva recollida, però, han de ser correctament emmagatzemats i 

tractats.  

L'emmagatzematge provisional de residus sòlids pot tenir importància quan els residus han de 
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guardar-se per un temps en instal·lacions locals perquè no poden passar immediatament a una 

etapa d'aprofitament, tractament o deposició, per raons econòmiques o tècniques. 

 

 

La deposició de residus sòlids és un mètode d'eliminació final ordenada en abocadors, amb la 

condició que es faci d'acord amb els coneixements tècnics actuals (impermeabilització de la 

base, tractament de l'aigua de filtració, disposició i aprofitament dels gasos d'abocador, etc.). La 

deposició dels residus sòlids representa en certa manera l'estació final de qualsevol via de 

disposició, amb independència de la seva estructura tecnològica detallada. Excepció: els 

residus/substàncies residuals s'aprofiten íntegrament (p.e., aprofitament agrícola de llots de 

depuració, reciclatge de vidre usat o similars). 

 

L'aprofitament de residus sòlids comprèn tots els procediments (mètodes) per a la recuperació 

i/o utilització de substàncies útils dels residus. Els procediments més importants d'aprofitament 

de residus sòlids són: 

 

 Reciclatge material (p.e., de vidre, oli, paper, materials plàstics, metalls, etc.) 

 Ventilació en fase líquida, transformació en compost, producció de biogàs (aquests 

processos constitueixen alhora mètodes per al tractament biològic de residus sòlids. 

 Incineració (aprofitament de la calor irradiat i dels residus de la incineració) 

 Utilització agrícola del fang de depuració. 

 

En primer lloc, s'ha de considerar l'efecte ambiental de cadascuna de les etapes de disposició de 

residus sòlids serà, per a valorar la seva importància. No obstant això, a continuació s'han 

d'estudiar en conjunt, amb els seus efectes recíprocs significants, per aconseguir una avaluació 

global de l'impacte ambiental del projecte. 

D’una banda tenim els residus selectius, que es classifiquen als seus contenidors corresponents, 

segons la guia bàsica de disposició dels residus. S’ha condicionat un espai a la planta on es 

disposen tots els residus sòlids que s’hi poden trobar, facilitant la seva recollida i disposició final. 

Els productes sòlids assimilables a urbans com els plàstics (no contaminats), els papers, 

cartrons, etc són compactats mitjançant una compactadora per tal de reduir l’espai i volum dels 

residus.  

Els plàstics, robes i altres materials que han estat en contacte amb productes químics perillosos 

i que puguin produir un risc ambiental es disposen en gàbies de IBC. El catalitzador sòlid es 

disposa en contenidors amb tapa. Els materials absorbents en bidons plàstics de 200l com el 

que s’observa a la figura superior (bidons blaus) x.x.  

El catalitzador descompost no suposa un risc (el sòlid) més que el d’evitar lla dispersió del pols. 

Però aquest forma una pasta amb el formiat de metil que és un dels compostos perillosos al 

formar una mescla vapor/aire. Per aquest motiu, es mantindrà en bidons tancats 

hermèticament i refrigerats per a evitar la formació de possibles vapors. 
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6.4.1.7. Contaminació lumínica i acústica 7 

Lumínica: 

En aquest apartat es pretén establir els límits del problema  analitzar, de manera que serveixi de 

punt de partida per al desenvolupament de la comunicació. S’ha tractat d’ampliar suficientment 

els límits com per a què puguin englobar tots els possibles aspectes relacionats, directa o 

indirectament, amb el problema de la contaminació lumínica.  

En relació a la contaminació lumínica, la llei 34/2007 de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera la defineix com: “El resplendor lluminós nocturn o brillantor produït per la difusió i 

reflexió de la llum als gasos, aerosols i partícules en suspensió a l’atmosfera, que altera les 

condicions naturals de les hores nocturnes i dificulten les observacions astronòmiques dels 

objectes celestes, havent-se distingint el brillantor natural, atribuïble a la radiació de fonts o 

objectes celestes i a la luminescència de les capes altes de l’atmosfera, del resplendor lluminós 

degut a les fonts de llum instal·lades a l’enllumenat exterior.” 

Atenent a aquesta definició, la contaminació lumínica és un concepte molt ampli que engloba 

tots els efectes nocius i no desitjables de les instal·lacions d’il·luminació, des dels fenòmens 

                                                            
7 http://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/atmosfera/contaminacio_luminica/mapa-de-proteccio-
envers-la-contaminacio-luminica/ 

Figura 6.5. Espai per als 

residus sòlids. 

Figura 6.6. Gàbia de IBC. 

Figura 6.7. Contenidors 

residus selectius. Figura 6.8. Compactadora. 
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d’enlluernament  fins als d’agressió al medi ambient, passant pels efectes d’il·luminació d’àrees 

no desitjades o per increment del denominat “resplendor lluminós nocturn”, fenòmens, com es 

poden apreciar fàcilment, molt diversos, per als que resulta complicada la tasca d’adoptar una 

reglamentació comú.  

El 19 de desembre del 2007, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de 

Catalunya va aprovar el mapa que estableix les zones de protecció del medi ambient contra la 

contaminació lluminosa a Catalunya.  

El mapa de protecció contra la Contaminació Lluminosa a Catalunya s’ha elaborat amb la fixació 

dels criteris establerts a la llei 6/2001, de 31 de Maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat 

per a la protecció del medi nocturn. 

El mapa inclou quatre zones de protecció, atenent, per un costat, a la necessitat de mantenir 

una correcta il·luminació en aquelles zones en les que es desenvolupa la activitat humana i, per 

altra costat, a la protecció (en la mesura de lo possible) dels espais naturals i la visió natural 

nocturna del cel. 

Segons la zona de protecció contra la contaminació lluminosa a la que pertany la il·luminació, es 

determina el tipus i les característiques de la il·luminació que es pot instal·lar en ella.  

A continuació es poden observar dues figures corresponents al mapa de protecció lluminosa a 

Igualada i al mapa d’Igualada i els seus voltants: 

 

 

Figura x.x.- Mapa de la protecció en vers la contaminació lluminosa a Igualada. 
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Figura x.x.- Mapa terme municipal de Igualada. 

 

L’emplaçament geogràfic de la planta és el terme municipal d’igualada, tal i com es pot apreciar 

a les figures anteriors, Igualada es troba dintre d’una zona E3 de protecció moderada. No 

obstant, al donar-se el cas que la projecció de la planta es dóna en un polígon industrial, s’ha de 

tenir en compte que els voltants d’igualada es troben dintre d’una zona E2 de protecció alta.  

La zona E3 de protecció moderada, correspon al sol urbà o urbanitzable aprovat per la 

planificació urbanística, exceptuant el territori que, a conseqüència de les propostes dels 

ajuntaments, disposa d’una protecció màxima o alta a una part del sol urbanitzable i una 

protecció menor en una petita part del sol urbà. Catalunya té 1.780km2 amb un grau de 

protecció moderat.  

La zona E2 de protecció alta, compren els espais que la planificació urbanística considera com a 

sol no urbanitzable, fora de la zona de protecció màxima, la qual està ampliada amb els espais 

en els que els ajuntaments han proposat augmentar la protecció contra la contaminació 

lluminosa. Catalunya té 19.349 km2 amb un grau de protecció alta.  

Acústica: 

Realitzar qualsevol activitat humana comporta gairebé sempre un nivell de so més o menys 

elevat. 

Segons el tipus, la durada, el lloc i el moment on es produeixen, els sons poden ser molestos, 

incòmodes i arribar a alterar el benestar fisiològic o psicològic dels éssers vius; llavors en diem 

soroll i es considera contaminació. 
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La contaminació acústica pot definir-se com l'increment significatiu dels nivells acústics del medi 

i és un dels factors importants de deteriorament de la qualitat ambiental del territori. 

 

6.4.1.8. Tractament contaminació lumínica i acústica 

 

Instal·lacions i elements d'il·luminació: 

Les instal·lacions i els elements d'il·luminació s'han de dissenyar i instal·lar de manera que es 

previngui la contaminació lumínica i s'afavoreixi l'estalvi, l'ús adequat i l'aprofitament de 

l'energia, i han de comptar amb els components necessaris per a aquest fi. 

Les prescripcions aplicables als elements d'il·luminació que s'estableixin per via reglamentària es 

duen a terme en funció, si escau, de les zones establertes d'acord amb l'article 6, i tenen, com a 

mínim, el següent contingut: 

 La inclinació i la direcció dels llums, les característiques del tancament i la necessitat 

d'apantallar-los per evitar valors excessius de flux hemisfèric superior instal·lat, 

d'enlluernament o d'intrusió lumínica. 

 El tipus de làmpades que cal utilitzar o d'ús preferent. 

 Els sistemes de reducció del flux lluminós en horaris d'enllumenat restringit i 

l'estabilització de la tensió d'alimentació, perquè les instal·lacions siguin eficients i 

permeten un ús adequat. 

 S'han d'adoptar els programes de manteniment, gestió i explotació necessaris per a la 

conservació permanent de les característiques de les instal·lacions i dels elements 

d'il·luminació. Aquests programes hauran de portar necessàriament les determinacions 

necessàries per a la correcta gestió dels residus que es generen en les operacions de 

manteniment dels sistemes d'il·luminació. 

 Prioritzar en els enllumenats exteriors la utilització de làmpades i equips d'alta eficàcia 

lluminosa en lúmens / watt. Aquestes làmpades han de substituir les làmpades de vapor 

de mercuri i a aquelles altres de baixa eficiència energètica en els processos de 

renovació de l'enllumenat públic, que han de tendir a la reducció de la potència 

instal·lada, per tal, entre altres, de mitigar la generació de residus perillosos. 

 Fomentar la instal·lació de sistemes de regulació de tensió que, en eliminar les 

sobretensions de subministrament, facin més eficient la instal·lació i permeten l'ús 

adequat d'ella. 

 

Paviments: 

 S'utilitzaran preferentment paviments amb un coeficient de reflexió el més elevat 

possible i amb un factor especular baix. 

 

 

 



   

  APARTAT 6. Medi Ambient 

 
 

Pàgina 43 de 47 
 

Planta de producció d’àcid fòrmic 

Horaris d'il·luminació: 

 Els sistemes d'il·luminació de façanes o infraestructures amb motius estètics, comercials 

o ornamentals i de lluminosos comercials han d'ajustar el seu horari de funcionament 

des de la posta de sol fins a les 23 hores, encara que podrà perllongar-se en una hora 

en dies festius, vigílies de festius i divendres de tot l'any, o bé fins l'hora de tancament 

de l'establiment. 

 La determinació de les franges horàries podrà ser adaptada per l’equip directiu front a 

les característiques directes o derivades de procés. 

 

Prohibicions generals: 

 Les lluminàries amb un flux d'hemisferi superior instal·lat que superi el 3% del nominal 

establert per a la zona, llevat que il·luminin elements d'un especial interès històric o 

artístic, d'acord amb el que es determini per reglament. 

 Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt 

del pla horitzontal, llevat que il·luminin elements d'un especial interès històric, d'acord 

amb el que sigui determinat per via reglamentària. 

 Els dispositius aeris de publicitat nocturna. 

 La il·luminació directa i deliberada sobre penya-segats i tallats rocosos d'interès natural 

sobre els quals es tingui constància del repòs reiterat i significatiu d'aus catalogades, 

excepte en cas d'emergència o que es determini. 

 

A les zones classificades com E3 i E4, han de reduir en la mesura del possible el flux lluminós 

durant l'horari nocturn pel que fa als límits que els siguin aplicables, mantenint la uniformitat de 

la il·luminació. 

També es podran fer servir un altre tipus de sistemes que no afectin la uniformitat del carrer 

(ta- els com l'encesa doble de llum en la mateixa lluminària). 

El Reial Decret 1890/2008, i 14 de novembre, delimita l'obligatorietat de l'ús de sistemes de 

regulació per a instal·lacions de potència superior a 5 kW. 

De forma generalitzada es recomana l'ús de làmpades de baixa emissió per sota dels 440 nm, és 

a dir làmpades de vapor de sodi. L'ús de làmpades de llum blanca es limita a les components 

d'última tecnologia en temperatura de color preferentment càlida (inferior a 3000 K) i 

exclusivament quan la tasca a desenvolupar obligui a tenir una alta reproducció cromàtica. 

Està prohibit l'ús de cartells publicitaris en horari nocturn quan aquests no compleixin una 

funció informativa de posició o existència de llocs que prestin un servei, quan aquests estiguin 

operatius. 
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A la següent taula s’hi troba l’adequació a zones E3 dels diferents tipus de lluminària: 

Taula 6.6.- Tipologia de làmpades i adequació a zones E3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més a més han de tenir les següents característiques8: 

Taula 6.7.  Resum dels límits lumínics de la zona E3 de protecció moderada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Font: llei 15/2010. 
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6.4.1.9. Quadre resum dels impactes i mesures preventives i correctores 

 

Taula 6.8.- Quadre resum identificació impactes ambientals i la seva gestió a la planta. 

QUADRE RESUM IDENTIFICACIÓ IMPACTES AMBIENTALS I GESTIÓ 

UBICACIÓ: IGUALADA PLANTA: NIROA FORMIC ACID 
INDUSTRY 

DATA: 20 de Juny del 2016. 

MEDIS / GRUP IMPACTE GESTIÓ 

ATMOSFÈRIC Emissions procedents del venteig 
normal i d'emergència 

Sistema de drenatge estanc. Depuració dels gasos 
mitjançant "Regenerative Thermal Oxidadizer" 

Emissions procedents de la 
inertització del procés 

Emissió a l'atmosfera. Possible control de les 
mateixes.  

Emissions procedents de procés  Sistema de drenatge estanc. Depuració dels gasos 
mitjançant "Regenerative Thermal Oxidadizer" 

Emissions procedents de la 
caldera 

Control i seguiment de la combustió i el focus 
emissor mitjançant controls de caracterització dels 
gasos de sortida.  En cas d’emissió de partícules 
sòlides, sistema de filtrat.  

Emissions procedents del 
laboratori 

Sistema de drenatge estanc. Depuració dels gasos 
mitjançant "Regenerative Thermal Oxidadizer" 

Emissions procedents de la 
ventilació de la planta 

Pràcticament nul. Emissió atmosfèrica. 

LÍQUID Efluent líquid procedent de 
procés 

Sistema de depuració mitjançant una depuradora 
amb tractament biològic, futura implantació. 
Tractament extern per gestor autoritzat fins la 
creació de la planta depuradora. 

Efluents líquids procedents de les 
purgues del sistema 

Sistema de depuració mitjançant una depuradora 
amb tractament biològic, futura implantació. 
Tractament extern per gestor autoritzat fins la 
creació de la planta depuradora. 

Efluents líquids procedents de les 
aigües de procés 

Abocament a clavegueram, prèvia 
homogeneïtzació amb altres corrents líquids. 

Efluent líquid procedent de la 
torre de refrigeració 

Sistema de depuració mitjançant una depuradora 
amb tractament biològic, futura implantació, 
prèvia homogeneïtzació amb altres corrents 
líquids. 
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Efluents líquids procedents de la 
descalcificació 

Sistema de depuració mitjançant una depuradora 
amb tractament biològic, futura implantació, 
prèvia homogeneïtzació amb altres corrents 
líquids. Neutralització amb l'addició d'HCl o NaOH 
en funció de les característiques de l'efluent.  

Descomposició del catalitzador 
(metòxid de sodi) 

Emmagatzematge i correcta disposició dels 
mateixos. Tractament extern per gestor autoritzat. 

Efluent líquid de laboratori Emmagatzematge i correcta disposició dels 
mateixos. Tractament extern per gestor autoritzat. 

Efluent líquid manteniment 
equips i línies 

Emmagatzematge i correcta disposició dels 
mateixos. Tractament extern per gestor autoritzat. 

Efluent líquid lubricació equips Emmagatzematge i correcta disposició dels 
mateixos. Tractament extern per gestor autoritzat. 

Efluent líquid d'aigua de pluja Captació, filtració i emmagatzematge. Ús posterior 
per a cisternes i reg dels exteriors. 

SÒLID Residus sòlids assimilables a 
urbans 

 
 
Emmagatzematge i correcta disposició dels 
mateixos. Tractament extern per gestor autoritzat. 
Valorització dels mateixos sempre que sigui 
possible.  

Descomposició del catalitzador 
(metòxid de sodi) 

Reïnes procedents de la 
descalcificació 

Material laboratori i envasos 
contaminats 

Material utilitzat en cas de 
vessament 

LLUMÍNICS  Il·luminació exterior Adaptació de paviments i pantalles a la normativa i 
sistema de control horari de la mateixa. 

SONORS Sorolls del procés de producció Aplicació normativa, situació dels mateixos, 
allunyats de parcel·les veïnes.  
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