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6. MEDI AMBIENT 

 6.1. INTRODUCCIÓ DE LA INDÚSTRIA QUÍMICA AMBIENTAL 

 

 Aquest capítol parla sobre l’impacte que provoca la producció a nivell industrial del MCB 

en el medi ambient. 

 Per tal d’entendre el perquè de l’estudi del medi ambient en la indústria, es fa una breu 

explicació de les conseqüències que produeixen aquet tipus d’indústries a nivell ambiental. 

 La química industrial influeix de forma permanent en l’augment de la qualitat de vida de 

la nostra societat, ja que aquesta posseeix un aspecte negatiu comú en totes les activitats 

industrials, que correspon a la gran generació de productes de residu, i a la contaminació 

ambiental, i tot i que és un tema que s’intenta controlar en l’actualitat, requereix una revisió 

continua. 

 Totes les industries són dependents de l’energia, però en especial és l’industria química 

la que consumeix grans quantitats d’aquesta en els seus processos, i per aquest motiu es donen 

emissions de residus les quals arriben a afectar a zones molt allunyades del focus de partida. 

 Aquests contaminants participen en l’efecte hivernacle, així com també formen part de 

la pluja àcida o el smog fotoquímic.  

 Els abocaments que es produeix a l’industria es troben sota controls estrictes regits per 

una legislació. Les contaminacions de tipus químic mes freqüents són els clorurs, sulfats, nitrats 

i fosfats que provenen del fertilitzants, també són típics els carbonats, les sals de calci y magnesi, 

i també els metalls pesats, com el cadmi, crom, coure, plom, etc. A més d’alguns derivats 

orgànics. 

 Els processos d’emmagatzematge  per als residus, especialment els d’origen químic han 

d’estar sota un control permanent. També existeixen tractaments biològics per als residus, o 

incineracions, tractaments que poden provocar efectes adversos en les seves emissions de 

gasos. Per tot això el reciclatge es una bona solució sempre que el procés ho permeti. 

 Afortunadament hi ha una gran consciència en la societat sobre el manteniment del 

mediambient, on la química hi té un fort paper ja que aquest camp es l’encarregat d’analitzar 

l’origen de la pol·lució , i així poder donar-hi solucions. 



 
6. MEDI AMBIENT Producció de MCB 
 
 
 
 

 Capítol 6 - 4 de 65  

 En conclusió, la societat i cada un de nosaltres a de fer un balanç i analitzar els riscos i 

els beneficis, per poder reduir el propi impacte i així ajudar a preservar el nostre planeta. 

 Una vegada conscienciats en la importància d’aquet capítol, es comença analitzant i 

descrivint quins tipus de contaminants intervenen en la nostra planta de producció de 

monoclorbenzè, sent aquest un compost orgànic aromàtic el qual no es troba de forma 

abundant en la naturalesa, sinó que es fabrica per a ser utilitzat com a dissolvent i en la 

producció d’altres substàncies químiques com el DDT. Aquest producte d’interès persisteix en 

el sòl durant mesos , en l’aire sobre els 4 dies i en l’aigua menys d’un dia. 

 En la seva síntesi s’utilitza com a reactius el benzè, el clor, i el clorur de ferro com a 

catalitzador. 

 6.2. RESPONSABILITAT DEL MEDI AMBIENT INDUSTRIAL 

  6.2.1. NORMATIVA DE RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL 

 

 Llei 26/2007, del 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental. 

 Aquesta llei regula la responsabilitat dels operadors de prevenir, evitar i reparar els 

danys mediambientals, de conformitat amb l’article de la constitució i amb els principis de 

prevenció i de que qui contamina paga. 

 A efectes de la present llei, s’entén per dany mediambiental, els danys a les espècies 

silvestres i als habitats, es a dir, qualsevol dany que es produeixi efectes adversos significatius 

en la possibilitat d’obtenir o de malmetre l’estat favorable de conservació d’aquests. 

 L’article 3 ens indica l’àmbit d’aplicació de la llei, la qual s’aplica als danys 

mediambientals i a les amenaces imminents de que tals danys transcorrin, quan siguin causats 

per l’activitat econòmica o professional enumerada en el annex , tan si no existeix dol, culpa o 

negligència. 

A continuació s’enumeren les diferents activitats d’aquest annex que fan referència  l’article 3 i 

afecten directament a la nostra planta de producció de MCB. 

- L’explotació de les instal·lacions sota una autorització de conformitat amb la llei 

16/2002, de 1 de juliol, de Prevenció i Control integrat de la contaminació. Això implica 

totes les activitats enumerades en l’annex 1, menys les instal·lacions o parts de les 
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instal·lacions utilitzades per a la investigació elaboració i prova de nous productes i 

processos. 

 

- Igualment s’inclouen qualsevol altre activitat i establiment subjectat a l’àmbit 

d’aplicació del Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s’aproven mesures de 

control de riscos inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies 

perilloses. 

 

- Les activitats de gestió de residus com la recollida, el transport, la recuperació i la 

eliminació de residus i de residus perillosos, així com la supervisió de tals activitats, que 

estiguin subjectes a premis o registre de conformitat amb la llei 10/1998, de 21 d’abril. 

 

- Aquestes activitats inclouen, entre altres coses, l’explotació de abocadors i la gestió 

posterior al tancament de conformitat del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, 

per el que es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador i l’explotació 

d’instal·lacions d’incineració, segons estableix el Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, 

sobre incineració de residus. 

 

- Tots els abocaments en aigües interiors superficials subjectes a autorització 

prèvia de conformitat amb el Reial Decret 849/1986, del 11 d’abril, per el que s’aprova 

el Reglament del Domini Públic Hidràulic i la legislació autonòmica aplicable. 

 

- Tots els abocaments en les aigües subterrànies subjectes a una autorització prèvia de 

conformitat amb el Reial Decret 849/1986, del 11 d’abril, i la legislació autonòmica 

aplicable. 

- Tots els abocaments en aigües internes i mar territorial subjectes a una autorització 

prèvia de conformitat amb el disposat en la llei 22/1988, del 28 de juliol, de costes i en 

la legislació autonòmica aplicable. 
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- L’abocament o injecció de contaminants en aigües superficials o subterrànies subjectes 

a permís, autorització o registre de conformitat amb el Reial Decret legislatiu 1/2001, 

del 20 de juliol, per el que s’aprova el text reflectit  en la llei d’aigües. 

 

- La captació i el represament d’aigües subjectes a autorització prèvia de conformitat amb 

el Reial Decret legislatiu 1/2001, del 20 de juliol. 

 

- La fabricació, utilització, emmagatzematge, transformació, envasat, alliberació en el 

medi ambient i transport in situ de: 

 

 Les substàncies perilloses definides en l’article 2.2 del Reial Decret 363/1995, 

del 10 de març, per el que s’aprova el reglament sobre notificacions de 

substàncies noves i classificacions , envasat i etiquetatge de substàncies 

perilloses. 

 

 Els preparats perillosos definits en l’article 2.2 del Reial Decret 255/2003, del 

28 de febrer, per el que s’aprova el Reglament sobre classificacions, envasat i 

etiquetat de preparats perillosos.  

 

 Els productes fitosanitaris definits en l’article 2.1 del Reial Decret 2163/1994, 

del 4 de novembre, per el que s’implanta el sistema harmonitzat comunitari de 

autorització per comercialitzar i utilitzar productes fitosanitaris. 

 

 Els biocides definits en l’article 2.a) del Reial Decret 1054/2002, del 11 

d’octubre, per el que es regula el procés d’avaluació per el registre, autorització 

i comercialització de biocides. 

 

- El transport per carretera, per ferrocarril, per vies fluvials, marítima o aèria de 

mercaderies perilloses o contaminants d’acord amb la definició que figura en l’article 

2.b) del Reial Decret 551/2006, del 5 de maig, per el que es regula les operacions de 
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transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol o en el article 

2.b) del Reial Decret 412/2001, del 20 d’abril, que regula diversos aspectes relacionats 

amb el transport de mercaderies perilloses per ferrocarril o en l’article 3.h) del Reial 

Decret 210/2004, del 6 de febrer, per el que s’estableix un sistema de seguiment i de 

informació sobre el tràfic marítim. 

 

- La explotació de instal·lacions que, estan subjectes a una autorització de conformitat 

amb la directiva 84/360/CEE del Consell, del 28 de juny del 1994, relativa a la lluita 

contra la contaminació atmosfèrica procedent de les instal·lacions industrials en relació 

amb l’alliberació a l’atmosfera d’alguna de les substàncies contaminants regulades per 

la directiva mencionada, requereix una autorització de conformitat amb la llei 16/2002, 

del 1 de juliol, de Prevenció i Control Integrats de la Contaminació. 

 

- El trasllat transfronterer de residus dintre, fins o des de la Unió Europea subjectat a 

autorització o prohibició segons el Reglament (CE) número 1013/2006, del Parlament 

Europeo i del Consell, de 14 de juny de 2006, relatiu al trasllat de residus. 

 

 El següent annex parla de com reparar els danys mediambiental, estableix un marc 

comú que haurà de seguir a fi de seleccionar les mesures més idònies per garantir la reparació 

del dany mediambiental. 

 Pel que fa a les aigües, a les espècies silvestres i els habitats i la ribera del mar i de les 

ries, la reparació del dany mediambiental s’aconsegueix restituint el medi ambient al seu estat 

bàsic mitjançant mesures reparadores primàries, complementàries i compensatòries, 

entenent-se per:  

 

 - «Reparació primària»: Tota mesura correctora que restitueix o aproxima al màxim els 

recursos naturals o serveis de recursos naturals danyats al seu estat bàsic.  

 - «Reparació complementaria»: Tota mesura correctora adoptada en relació amb els 

recursos naturals per compensar el fet de que la reparació primària no hagi donat lloc a la plena 

restitució dels recursos naturals o serveis de recursos naturals danyats. 
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 - «Reparació compensatòria»: Tota acció adoptada per compensar les pèrdues  

provisionals de recursos naturals o serveis de recursos naturals que tenen lloc des de la data en 

que es produeix el dany fins el moment en que la reparació primària hagi sorgit  tot el seu efecte. 

No consisteix en una compensació financera al públic.  

 - «Pèrdua provisionals»: Les pèrdues derivades del fet de que els recursos naturals o els 

serveis de recursos naturals danyats no poden desencadenar les seves funcions ecològiques o 

donar serveis a altres recursos naturals o públics fins que hagi sorgit efecte les mesures 

primàries o complementàries. 

 Si la reparació primària no dona lloc a la restitució del medi ambient al seu estat bàsic, 

s’efectuarà una reparació complementària. A més, s’efectuarà una reparació compensatòria per 

compensar les pèrdues provisionals.  

 La reparació del dany mediambiental consisteix en danys a l’aigua o a les espècies 

silvestres i els habitats i busca eliminar tota amenaça significativa de que es produeixi efectes 

desfavorables per a la salut humana. 

  6.2.2. NORMATIVA DE PREVENCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 Una de les actuacions més ambicioses que s’han posat en marxa en el si de la Unió 

Europea per a l’aplicació del principi de prevenció en el funcionament de les instal·lacions 

industrials més contaminants ha sigut la aprovació de la Directiva 96/61/CE, del Consell, del 24 

de setembre, relativa a la prevenció i al control integrat de la contaminació, mitjançant la qual 

s’estableixen mesures per evitar o reduir, les emissions d’aquestes activitats en l’atmosfera, el 

aigua i el sòl, incloent els residus per aconseguir un nivell elevat de protecció del medi ambient 

considerat en el seu conjunt.  

En aquet permís es fixaran les condicions mediambientals que s’exigiran per a l’explotació de les 

instal·lacions i, entra altres aspectes, s’especificaran els valors límit d’emissions de substàncies 

contaminants.  

A continuació es presenta la llei 16/2002, del 1 de juliol, de prevenció i control integrat de la 

contaminació. 

Aquesta llei te com objecte evitar o, quan això no sigui possible , reduir i controlar la 

contaminació de l’atmosfera, el aigua i el sòl, mitjançant el establiment d’un sistema de 
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prevenció i control integrat de la contaminació, amb la finalitat d’aconseguir una elevada 

protecció del medi ambient en el seu conjunt. 

L’article 11. Parla de la  finalitat de la autorització ambiental integrada.  

1. La finalitat de la autorització ambiental integrada és:  

 

-        Establir totes aquelles condicions que garanteixen el compliment de l’objectiu d’aquesta 

llei per part de les instal·lacions sotmeses a la mateixa, a través d’un procediment que 

asseguri la coordinació de les diferents administracions públiques que han d’intervenir en la 

concessió de dita autorització per agilitzar tràmits.  

 

- Disposar d’un sistema de prevenció i control de la contaminació, que integri en un sol 

acte la intervenció administrativa  de totes les autoritzacions ambientals existents en 

matèria de producció i gestió de residus, incloses las de incineració de residus 

municipals i perilloses i, en el seu cas, els abocaments de residus; d’abocaments a les 

aigües continentals, incloent els abocaments al sistema integral de sanejament, i de 

abocaments des de terra al mar, així com les determinacions de caràcter ambiental en 

matèria de contaminació atmosfèrica, incloses les referents als compostos orgànics 

volàtils. 

 

 Seguidament s’identifica en quina categoria de les activitats e instal·lacions 

contemplades dins la llei que afecten directament a la nostra planta és cataloga MCB Producers. 

Industria química:  

La fabricació, a efectes de categoria d’activitats d’aquesta llei, designa a la fabricació a escala 

industrial, mitjançant la transformació química de productes o grups de productes mencionats 

a continuació. 

 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics de base, en 

particular:  

1. Hidrocarburs. 

2. Compostos orgànics metàl·lics. 
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3. Matèries plàstiques de base (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa). 

4. Cautxús sintètics. 

 

 A continuació es presenta una llista de les principals substàncies contaminants que es 

sotmetran obligatòriament en consideració si són pertinents per fixar valors límits de emissions.  

Atmosfera:  

1. Òxid de nitrogen i de sofre. 

2. Monòxid de carboni. 

3. Compostos orgànics volàtils.  

4. Metalls i els seus compostos  

5. Pols. 

6. Amiant (partícules en suspensió, fibres). 

7. Clor i el seus components.  

Aigua:  

1. Compostos organo-halogenats i substàncies que poden donar origen a compostos 

d’aquesta classe en medi aquós. 

2. Compostos organofosforats. 

3. Substàncies i preparats amb propietats cancerígens, mutagèniques o que poden 

afectar a la reproducció en el medi aquos o via el medi aquàtic estiguin demostrats. 

4. Hidrocarburs persistents i substàncies orgàniques tòxiques persistents i 

bioacumulables. 

5. Cianurs. 

6. Metalls i els seus compostos. 

7. Arsènic i els seus compostos. 

8. Biocides i productes fitosanitaris 

9. Matèries en suspensió. 

10. Substàncies que contribueixen a la eutrofització (nitrats i fosfats). 

11. Substàncies que exerceixen una influència desfavorable sobre el balanç d’oxigen (i 

computables mitjançant paràmetres tals com DBO,DQO). 
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 Aspectes que s’han de tenir en compte amb caràcter general o en el seu suposat 

particular quan es determina les millors tècniques disponibles (MTD), tenint en compte els 

costos i avantatges que poden derivar-se d’una acció i els principis de precaució i prevenció.  

-  Us de tècniques que produeixin pocs residus. 

- Us de substàncies menys perilloses. 

- Desenvolupar les tècniques de recuperació i reciclatge de substàncies generals i 

utilitzades en el procés i dels residus quan pertoqui.  

- Processos, instal·lacions o mètodes de funcionament comparables que hagin donat 

proves positives a escala industrial. 

-  Avanços tècnics i evolució dels coneixements científics. 

- Caràcter, efectes i volum de les emissions que es tracten. 

- Data de entrada en funcionament de les instal·lacions noves o existents. 

- Termini que requereix la instauració d’una millor tècnica disponible. 

- Consum i naturalesa de les matèries primes (inclosa l’aigua) utilitzada en procediments 

de eficàcia energètica. 

- Necessitat de prevenir o reduir al mínim l’impacte global de les emissions i dels riscos 

en el medi ambient. 

- Necessitat de prevenir qualsevol risc de accident o de reduir les seves conseqüències 

per el medi ambient. 

 

 Informació pública per la Comissió, en virtut del apartat 2 del article 16 de la Directiva 

96/61/CE, del Consell, del 24 de setembre, relativa a la prevenció i al control integrat de la 

contaminació, o per organitzacions internacionals. 

 L’article 5 de la llei16/2002, del 1 de juliol, de prevenció i control integrat de la 

contaminació per a  les obligacions dels titular de les instal·lacions, on marca les obligacions dels 

titular de les instal·lacions on desenvolupin alguna de les activitats industrials incloses en l’àmbit 

d’aplicació de la llei.  



 
6. MEDI AMBIENT Producció de MCB 
 
 
 
 

 Capítol 6 - 12 de 65  

a) Disposar de la autorització ambiental integrada i complir les condicions establertes 

en la mateixa.  

b) Complir les obligacions de control i subministra de informació prevista per la 

legislació sectorial aplicable i per la pròpia autorització ambiental integrada.  

c) Comunicar l’òrgan competent per atorgar l’autorització ambiental integrada 

qualsevol  modificació, substancial o no, que es proposi realitzar en les instal·lacions.  

d) Comunicar l’òrgan competent per atorgar l’autorització ambiental integrada la 

transmissió del seu titular.  

e) Informar immediatament l’òrgan competent per atorgar la autorització ambiental 

integrada de qualsevol incident o accident que pugui afectar al medi ambient.  

f) Prestar l’assistència i col·laboració necessària a quins realitzin les actuacions de 

vigilància, inspecció i control.  

g) Complir qualsevol altre obligació establerta en aquesta llei i les disposicions que 

siguin aplicables. 

 

  6.2.3. NORMATIVA DE REGISTRE D’EMISSIONS I FONTS 

CONTAMINANTS: PRTR 

 

 El marc legal d’emissions i fonts contaminants ve establert per la següent normativa: 

 REIAL DECRET 508/2007, del 20 de abril. 

 Per el que es regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament E-

PRTR i de les autoritzacions ambientals integrades.  

 E-PRTR són les sigles de l’European Pollutant Release and Transfer Register (Registre 

Europeu d'Emissions i Transferències de Contaminants), aprovat per la Comissió Europea el 

febrer de 2006, que recull les dades públiques d’emissions, a l’aire i a l’aigua, i de transferència 

de residus d’activitats amb potencial d’incidència sobre el medi ambient. A Catalunya, aquest 

registre es coneix com a PRTR-CAT. 

 Aquest registre va substituir l'inventari EPER (Inventari d'emissions i fonts contaminants 

de Catalunya) i amplia el seu camp d'actuació pel que fa a activitats afectades i contaminants. A 

més, afegeix emissions al sòl i també transferència de residus. 
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 Aquest Reial Decret especifica: 

- Les activitats afectades pel nou registre E-PRTR (Annex I) 

- La llista de substàncies que cal notificar (Annex II) 

- La informació que cal declarar de l'establiment i dades d'emissions (Annex III) 

 Els establiments afectats han de notificar anualment les seves emissions i transferències 

de residus generats al llarg del primer trimestre de l’any següent al qual fan referència les dades. 

 

 6.3. GESTIÓ AMBIENTAL DE LA PLANTA 

  6.3.1. POLÍTICA AMBIENTAL DE LA PLANTA 

 

 La planta de producció MCB Producers assumeix  que el futur desenvolupament 

econòmic dependrà de l’administració racional dels recursos naturals, i que la protecció del 

medi ambient no es una opció, sinó una necessitat. Es per això que la planta MCB Producers 

implanta un Sistema de Gestió Ambiental conforme a la Norma UNE-EN-ISO-14001 d’obligat 

compliment que estableix com bàsics els següents compromisos: 

- Complir amb la legislació ambiental aplicada a totes les activitats, i en la mesura que 

sigui possible anar mes enllà d’aquet compliment, el que possibilitarà el estar millors 

posicionats per  poder complir en el futur les obligacions legals que cada vegada són 

més estrictes. 

Amb conseqüència al lo anomenat anteriorment, es tindrà present la utilització en els 

processos de les tecnologies mes adequades, per prevenir, reduir i eliminar la 

contaminació i les pertorbacions que incideixin negativament en el medi ambient. 

- Establir anualment objectius per a la millora continua de les actuacions ambientals. 

 

- Motivar i formar al personal en matèria ambiental, ja que l’èxit d’una política per a la 

protecció del medi ambient depèn fonamentalment del grau en que s’involucrin en la 

seva aplicació totes les parts de l’empresa. 
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- Exigir requisits ambientals, tant als contractistes externs a l’empresa com als 

subministradors, d’aquesta forma s’assegura que els seus procediments o productes no 

incompleixen les polítiques ambientals. 

- Col·laborar amb els clients, fixant els aspectes ambientals relacionats amb la 

manipulació, us i eliminació dels nostres productes. 

- Col·laborar amb les autoritats públiques en l’elaboració, tant de la nova legislació 

ambiental, com dels plans d’emergència que minimitzen els impactes ambiental 

derivats dels accidents. 

- Tenir en compte els factors ambientals en els nous projectes, per el que es s’ometrà a 

les corresponents avaluacions, de forma que la tecnologia seleccionada sigui la que 

tingui menys impacte ambiental.  

- Integrar el concepte de sostenibilitat en les activitats i operacions de l’empresa, en els 

aspectes socials, laborals, ambientals i econòmics que puguin ser aplicats.   

- Avaluar de forma periòdica la gestió ambiental i el seu possible impacte sobre l’entorn, 

realitzant un seguiment i control de les activitats ambientals.  

  

 Un dels principals objectius mediambientals de la planta de producció MCB Producers  

són l’adhesió a la iniciativa internacional de les empreses del sector denominat  Responsible 

Care (anteriorment Compromís per el Progres) el que significa que d’una manera voluntària i 

responsable s’assumeix el principi de la millora continua en relació a la protecció de la salut i el 

medi ambient i la seguretat en totes les seves activitats. La Direcció de MCB Producers assumirà 

aquesta política, sent aprovada pel consell delegat com a màxim responsable de la companyia i 

establir com a objectiu el manteniment d’aquet sistema de gestió. 

 Aquesta política serà revisada periòdicament i es comunicarà a tot el personal de MCB 

Producers impartint programes de formació. També estarà a disposició de qualsevol interessat 

que ho sol·liciti.   

 Es podria esquematitzar el procés d’un SGMA tal com es mostra a la Figura 6.1, indicant 

que es tracta d’un procés de millora continua.  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Figura 6.3-1. Cicle de millora continua dels SGMA 

  6.3.2. IMPLEMENTACIÓ DEL REGLAMENT EMAS 

 

 El Registre EMAS es una eina voluntària dissenyada per la Comissió Europea per a la 

inscripció i reconeixement públic d’aquelles empreses i organitzacions que tinguin implantat un 

sistema de gestió ambiental que els hi permeti avaluar, gestionar i millorar els seus impactes 

ambientals, assegurant així un comportament excel·lent en aquest àmbit.  

 Les organitzacions reconegudes en el EMAS ja siguin companyies  industrials, petites i 

mitjanes empreses, organitzacions del sector serveis, administracions públiques ,etc. Tenen una 

política ambiental definida, ja que fan ús del sistema de gestió mediambiental verificat per 

organismes independents. 

Els passos que s’han de seguir per adherir-se al EMAS són: 

 

- Realitzar un diagnòstic mediambiental de l’empresa. Per això, es necessari comprovar 

el grau de compliment de la legislació ambiental vigent en aquesta empresa. 

- Avaluar de quina manera afecta al medi ambient les activitats de l’empresa (impactes 

produïts pels processos de fabricació, productes o serveis que presti). 
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- Elaborar una declaració ambiental on es demostri que aquesta empresa ha implantat 

un sistema de gestió ambiental per minimitzar els seus impactes ambientals. 

- Validar la declaració ambiental per un auditor independent (definits com a verificadors 

ambientals). 

- Presentar la declaració ambiental validada per el verificador davant l’Administració 

Pública competent , per  si està tot conforme, registrar-se en la base de dades europea 

del Registre EMAS Europeu. 

 

  6.3.3. CERTIFICACIONS AMBIENTALS 

 

 El sistema de gestió ambiental de la planta MCB Producers tindrà com a objectiu 

disposar del certificat per l’Associació Espanyola de Normalització AENOR, amb acord  a la norma 

UNE-EN-ISO 14001:2004. 

 

Figura 6.3-2. Certificat conforme amb la norma UNE-EN ISO 14001 

 També  tenir el reconeixement amb el logotip EMAS, que garanteix la fiabilitat de la 

informació donada per l’empresa. 

 

Figura 6.3-3. Logotip EMAS 
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 L’activitat de l’empresa, també anirà en la direcció d’aconseguir ser certificada d’acord 

a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 que parla de la qualitat en aquesta. 

 

Figura 6.3-4. Certificat conforme amb  ISO 9001 de Qualitat 

  6.3.4. NORMATIVA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL APLICABLE 

 

A continuació es  presenta un seguit de normatives aplicables en gestió mediambiental en el 

rang Europeu, estatal i autonòmic que es tenen en compte a la planta de producció de MCB 

Producers. 

Normativa Catalana 

  

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats. 

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

de intervenció administrativa d’activitats de l’annex 1 de la llei 20/2009, del 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental d’activitats. 

- Decret 115/1996, del 2 d’abril de designació de l’organisme competent previst en el 

Reglament CE 1836/1993, del Consell, del 29 de juny, relatiu a les auditories medi 

ambientals i determinació de les actuacions per a la designació de l’entitat d’acreditació 

de verificadors medi ambientals. 
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Normativa Estatal   

 

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

- Reial Decret 2200/1995 del 28 de desembre, per el que s’aprova el Reglament de la 

infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial.  

- Reial Decret 239/2013 del 5 d’abril, per el que s’estableix les normes per a la aplicació 

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

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

comunitari de gestió i auditoria medi ambiental (EMAS), i per el que es deroga el 

Reglament (CE) nº 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió.  

- Reial Decret 815/2013, del 18 d’octubre, que desenvolupa la llei  16/2002, de 

 prevenció i control integral de la contaminació.  

 Normativa Europea  

 

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

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

de gestió i auditoria medi ambientals (EMAS), i per el qual es deroga el Reglament (CE) 

761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió (coneguda també 

com «EMAS III»).  

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

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

mundial, d’acord al Reglament (CE) no. 1221/2009 del Parlament europeu i el Consell, 

relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 

auditories medi ambientals (EMAS).  

- Decisió 2013/131/UE de la Comissió del 4 de març del 2013, per el que s’estableix la 

Guia del usuari en la que figuren els passos necessaris per participar en el EMAS d’acord 

amb el Reglament (CE) no. 1221/2009 del Parlament europeu i del Consell, relatiu a la 

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

medi ambientals (EMAS). 
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 6.4. EFLUENTS LÍQUIDS 

  6.4.1. INTRODUCCIÓ 

 

 Els residus líquids corresponen a tots aquells corrents líquids que es generen dins la 

planta que són descarregats fora de l’industria, ja sigui al sistema de clavegueram o al cos 

d’aigües superficials. 

 A  la planta de producció de MCB Producers es detectant quatre grans fonts de residus 

líquids i aquestes es classifiquen en: 

1- Aigües residuals de procés: Corresponen a aquelles que s’originen en les operacions 

on es necessari l’aigua com medi de transport de materials, tals com les reaccions 

aquoses, operacions de separació per medi aquós com es el cas de la torre 

d’absorció d’àcid clorhídric o el Scrubber , fuites imprevistes, etc. 

2- Aigües de neteja: Corresponen a aquelles que s’utilitzen per rentar les nostres 

instal·lacions i els diferents equips i materials que podem trobar dins la nostra 

planta. 

3- Aigües de serveis: Són aquelles que intervenen en els processos de transferència de 

calor, que tenen com a finalitat refredar o calenta, també s’inclou l’aigua que 

s’utilitza en cas d’un possible incendi. 

4- Aigües de naturalesa domèstica: Són totes aquelles aigües que s’originen en els 

banys de la planta, provocades per el us domèstic del personal de l’empresa. 

  6.4.2. IDENTIFICACIÓ D’EFLUENTS LÍQUIDS 

 

 A continuació es recopila tots els efluents líquids que es generen dins de la planta de 

producció de monoclorbenzè i se’n fa una classificació en funció del seu origen. 

1- Efluents líquids generats en la posta en marxa, aigua diluïda amb els diferents 

compostos que integren el nostre procés com són el benzè, el clor, l’hidròxid fèrric, 

l’hidròxid de sodi, l’àcid clorhídric , el catalitzador de FeCl3, el diclorbenzè com a 

subproducte i el monoclorbenzè com a producte d’interès. 
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2- Aigües generades per la neteja dels tancs d’emmagatzematge dels diferents tipus 

de  reactius i productes de procés. 

 

3- Aigües de neteja del reactor que contindran benzè, clor, àcid clorhídric , FeCl3, 

monoclorbenzè i diclorbenzè. 

 

4- Aigües de neteja de les columnes de destil·lació, de les torres d’absorció i de totes 

les canonades, vàlvules i accessoris que integren la planta de producció on es té 

contacte directe amb el corrent de procés. 

 

5- Aigües de neteja dels bescanviadors de calor que serveixen per calenta o refredar, 

en aquet cas es te que diferenciar dos tipus d’efluents líquids. Primer els que 

s’originen mitjançant la part de fluid de procés, que en aquet cas serà aigua amb 

compostos del procés, i en segon cas els que provenen de netejar les parts on circula 

l’aigua glicolada. 

 

6- Lubricants de les màquines, olis que provenen dels motors, vàlvules, bombes i de 

manteniment. 

 

7- Aigües de serveis, aigua requerida per els serveis de planta, que formen part d’un 

circuit tancat. S’haurà de tenir especial atenció amb l’aigua que contenen les torres 

de refrigeració, ja que s’ha de controlar el creixement microbià que pot provocar la 

proliferació de la legionel·la. 

 

8- Aigües pluvials, són aquelles que es generen degut a la pluja. 

 

9-  Efluents intrínsecs del procés. Efluents líquids que es generen en el  procés i són 

difícils de catalogar. 
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10- Efluents residuals accidentals del procés. Efluents derivats d’algun accident com pot 

ser una fuita. 

 

11- Aigües sanitàries. Aigua que s’utilitza per a l’ús personal dels treballadors de la 

planta (banys, dutxes..). 

 

12- Substàncies líquides del laboratori. Diferents solucions aquoses, àcids o bases que 

són utilitzades en els laboratoris per efectuar les diferents anàlisis del procés. 

 

 A continuació es presenta el quadre resum on s’identifica la composició dels efluents 

líquids generats segons la zona.  

 

Taula 6.4-1. Classificació per zones de la composició dels efluents líquids generats a la planta de MCB 

CLASSIFICACIÓ PER ZONES DELS EFLUENTS LÍQUIDS 

ZONES EFLUENTS LÍQUIDS 

A-1000 Aigües  carregades amb benzè ,clor, FeCl3,NaOH 

A-2000 Aigües carregades de clor, benzè i FeCl3,MCB,DCB 

A-3000 Aigües carregades de clor, benzè i FeCL3,FeOH,NaOH,MCB,DCB 

A-4000 Aigües carregades de clor, benzè, FeCl3,MCB,DCB 

A-5000 Aigües carregades de clor, benzè, HCl 

A-6000 Aigües carregades de MCB i DCB 

A-7000 Aigües carregades de HCL 

A-8000 Aigües carregades amb glicol i sals 

A-10000 Aigües domestiques 

A-11000 Aigües carregades amb MCB,DCB,HCL 

A-12000 Aigües carregades amb benzè, NaOH i clor 
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  6.4.3. TRACATAMENT D’EFLUENTS LÍQUIDS 

 

 Una vegada es té classificats tots els possibles efluents generats a la planta de MCB 

Producers, es pot enumerar els diferents tractaments que es realitzaran en funció de la 

composició de cada efluent líquid. 

 S’ha de destacar que no es tindrà integrada una estació de tractament d’aigües 

residuals, per tant, la majoria dels efluents líquids que es generin i no siguin aigües molt 

carregades en contaminant, s’emmagatzemarà en un tanc de homogeneïtzació (BH-8001) d’una 

capacitat de 100 m3 en la zona A-9000, per a posterior tractament a través d’un agent extern 

especialitzat en el tractament d’aigües residuals, en aquet cas serà l’empresa explotadora UTE 

ACSA-SAV-DAM (GRUP IGUALADA) que disposa d’un col·lector de 15 km en el qual abocarem 

el aigua del nostre tanc. 

 A continuació es realitza el càlcul del tanc d’homogeneïtzació situat en la zona A-9000: 

𝑉 =
𝜋

4
∙ 𝐷2 ∙ 𝐻 ⟶ 𝐷 = √

4∙𝑉

𝐻∙𝜋
= √

4∙100

3∙𝜋
=  6,51 𝑚 ≈ 7 𝑚         (Equació 6.4-1) 

 Tindrà una alçada de 3 m i un diàmetre de 7 m, d’aquesta manera ens assegurem que 

no estarà mai al 100% de volum de líquid. 

La descàrrega del tanc d’homogeneïtzació es farà per comporta i s’abocarà directament al 

col·lector de l’empresa que es mostra a continuació: 

 

Figura 6.4-1. Empresa de tractament d’aigües residuals 
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 També es localitzaran un seguit de contenidors  en la zona A-9000  amb una capacitat 

1m3 , on estaran ubicats els efluents carregats amb olis i greixos que no interessa mesclar amb 

aigües que són mes fàcils de tractar. 

 

Figura 6.4-2.  Contenidor d’emmagatzematge d’olis i greixos 

 

 En el cas de l’àcid clorhídric diluït que s’extreu de la columna d’absorció (K-5002), que 

per a MCB Producers és considerat un residu, per a una altra empresa pot ser una matèria 

primera per a un nou procés productiu. Per tant, es trobarà una empresa que vulgui comprar 

l’àcid clorhídric al 30%, ja que la producció anual d’aquest ascendeix als 202,56 m3/dia, i seria 

una via per a revaloritzar aquest subproducte.  

 Per últim, el laboratori  tindrà recipients especials per ubicar tots els residus líquids 

produïts en el laboratori que siguin altament perillosos. Aquets residus seran separats en origen 

i recollits per una empresa externa especialitzada en el tractament de residus líquids perillosos. 
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Figura 6.4-3. Cubeta de residus líquids del laboratori 

A continuació s’explica quins són els efluents líquids que s’emmagatzemen en el tanc 

d’homogeneïtzació i la seva procedència.  

 

1- Efluents líquids generats en la posta en marxa de la planta. 

2- Aigua de neteja dels tanc d’emmagatzematge, tant els de reactius com dels productes. 

3- Aigua de neteja del reactor. 

4- Aigua de neteja de  les columnes de destil·lació, canonades, vàlvules, etc. 

5- Aigua de neteja dels intercanviadors de calor. 

6- Efluents residuals accidentals del procés. 

7- Aigua amb NaCl procedent del procés de tractament del catalitzador, sen aquest un 

cabal de  6,54 m3/h. 

8- Aigua amb sals procedents del Scrubber, disseny el qual ens proporciona l’empresa 

Ventura Orts. 

 

Seguidament s’explica quin són els efluents líquids que s’emmagatzemen en els contenidors de 

residus líquids ubicats en la zona A-9000  i la seva procedència.  

1- Aigües de neteja dels intercanviadors de calor, efluents que circulen per el circuit 

calefactor que contindran partícules d’oli i greixos. 

2- Lubricants de la maquinaria, degut al manteniment dels equips s’han de lubricar 

periòdicament amb greixos. 
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3- Líquid refrigerant (aigua glicolada), ja que quan a perdut les seves propietats també s’ha 

de canviar. 

 

 En aquet punt s’explica quin són els efluents líquids que es poden abocar directament 

al sistema de clavegueram  urbà: 

1- Aigües sanitàries que són utilitzades per a l’ús domèstic.  

2- Aigües de serveis que tenen una composició molt semblant a les aigües urbanes. 

3- Aigües pluvials pràcticament sense cap carrega contaminant. 

 

 En el cas dels residus ubicats en els recipients del laboratori són única i exclusivament 

generats pel personal de laboratori, en cap cas es pot mesclar o introduir substàncies líquides 

que no hagin sigut originades en aquesta zona. 

 Tots els residus emmagatzemats en el tanc d’homogeneïtzació, contenidors i al 

laboratori seran tractats per un agent extern especialitzat en el tractament de residus líquids 

que anteriorment s’haurà contractat, i previ a un acord amb l’empresa, es fixarà una recollida 

dels efluents. 

  6.4.4. LÍMITS D’ABOCAMENT D’EFLUENTS LÍQUIDS 

 

 L’ordenança de l’ús del clavegueram i d’abocament d’aigües residuals del municipi de 

Igualada estableix en el Títol 1 article 5 la prohibició d’abocar, directament o indirectament, a 

les xarxes de clavegueram, abocaments amb les característiques o amb una concentració de 

contaminants iguals o superiors en tot moment als expressats en la següent relació: 

Taula 6.4-2. Límits d’abocament d’efluents líquids en el municipi de Igualada 

PARÀMETRES VALOR LÍMIT UNITATS DE MESURA  

T(°C) 40 ºC  

pH 6-10 pH  

MES (Matèries en suspensió) 750 mg/l  

DBO5 750 mg O2/l  

DQO 1500 mg O2/l  

Olis i greixos 250 mg/l  

Clorurs 2500 mg Cl-/l  
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Conductivitat 6000 mS/cm  

Diòxid de sofre 15 mg SO2/l  

Sulfats 1000 mg SO4
2-/l  

Sulfats totals 1 mg S2-/l  

Sulfurs dissolts 0,3 mg S2-/l  

Fòsfor total 50 mg P /l  

Nitrats 100 mg NO3-/l  

Amoni 60 mg NH4+/l  

Nitrogen orgànic i amoniacal (1) 90 mg N /l  

Cianurs 1 mg CN-/l  

Índex de fenols 2 mg C6H5OH /l  

Fluorurs 12 mg F-/l  

Alumini 20 mg Al /l  

Arsènic 1 mg As /l  

Bari 10 mg Ba /l  

Bor 3 mg Ba /l  

Cadmi 0,5 mg Cd /l  

Coure 3 mg Cu /l  

Crom hexavalent 0,5 mg Cr(VI)/l  

Crom total 3 mg Cr /l  

Estany 5 mg Sn /l  

Ferro 10 mg Fe /l  

Manganès 2 mg Mn /l  

Mercuri 0,1 mg Hg /l  

Níquel 5 mg Ni /l  

Plom 1 mg Pb /l  

Seleni 0,5 mg Se /l  

Zinc 10 mg Zn /l  

MI (Matèries inhibidores) 25 Equitox  

Color  Inapreciable en dilució 1/30  

Nonilfenol 1 mg NP /l  

Tensioactius aniònics (2) 6 mg LSS /l  

Plaguicides totals 0,1 mg/l  
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Hidrocarburs aromàtics policíclics 0,2 mg/l  

BTEX (3) 5 mg/l  

Trianzines totals 0,3 mg/l  

Hidrocarburs 15 mg/l  

AOX (4) 2 mg Cl-/l  

Cloroform 1 mg Cl3CH /l  

1,2 Dicloroetà 0,4 mg Cl2C2H4/l  

Tricloroetilè (TRI) 0,4 mg Cl3C2H /l  

Percloroetilè (PER) 0,4 mg Cl4C2/l  

Triclorobenzè 0,2 mg Cl3C6H3/l  

Tetraclorur de carboni 1 mg Cl4C2/l  

Tributilestany 0,1 mg/l  

(1) Nitrogen amoniacal + orgànic determinat d'acord amb el mètode Kjeldahl 
(2) Substàncies actives amb el blau de metilè expressades com lauril sulfat sòdic (LSS) 
(3) Suma de benzè, toluè, etilbenzè i xilè 
(4) Es podran contemplar valors superiors d'AOX en aquells casos on es compleixin els valors d'organoclorats 
individualitzats de la taula de referència.  

 

 6.5. EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

  6.5.1. INTRODUCCIÓ 

 

 Les emissions atmosfèriques són les descàrregues directes o indirectes a l’atmosfera de 

gasos o partícules per una xemeneia o punt de descàrrega. En MCB Producers els contaminants 

atmosfèrics es generen principalment a partir del processament de les matèries primeres. 

 Es classifiquen tres grans grups de principals fonts contaminants atmosfèriques: 

- Fonts fixes: Són aquelles que operen en un punt fixe, és a dir, el focus d’emissió no es 

desplaça amb el temps, com són les xemeneies, les calderes, forns, etc. Aquestes es 

poden classificar en funció de la magnitud i distribució espacial de les emissions, en fonts 

puntuals o grupals. 

- Fonts mòbils: Són aquelles que poden desplaçar-se de forma autònoma, originant 

contaminants al llarg de la seva trajectòria, com poden ser els camions que circulen en 
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l’interior de la planta, automòbils dels treballadors en el pàrquing de l’empresa o 

carretes elevadores a motor de combustió. 

- Fonts fugitives: Corresponen a aquelles emissions atmosfèriques que no han sigut 

controlades, tals com l’evaporació de dissolvents que es troben en tancs 

d’emmagatzematge o canonades de transport. 

 

  6.5.2. IDENTIFICACIÓ D’EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

 

D’igual manera que en el apartat que fa referència als efluents líquids, es realitza una 

classificació dels diferents efluents gasosos que es detecten en la planta de MCB Producers. 

 

1- Efluents intrínsecs del procés, produïts per les diferents operacions unitàries que 

integren el procés. 

2- Efluents accidentals en el procés, com pot ser una fuita accidental. 

3- Efluents que provenen de ventejà, els tancs d’emmagatzematge tenen integrat un 

sistema de ventilació en el qual es formen efluents gasosos del compost que es te 

emmagatzemat. 

4- Efluents que es produeixen per la inertització dels tancs, canonades i altres equips amb 

nitrogen. 

5- Efluents procedents del sistema de ventilació de la planta. Per seguretat a la planta hi 

haurà un sistema de ventilació que permet renovar l’aire amb certa freqüència. Aquet 

aire d’aspiració pot contenir una petita quantitat de compostos orgànics volàtils (COV’s). 

6- Gasos aspirats per les campanes del laboratori. 

7- Emissions de gasos a l’atmosfera de l’entorxa. 

8- Emissions de gasos  a l’atmosfera de la caldera. 

 

  6.5.2.1. COMPOSTOS ORGÀNICS VOLÀTILS (COV)  

 

 Degut a que a la planta de MCB Producers  es té la presencia de COV’s , encara que sigui 

en petites quantitats, s’ha de fer menció de la seva possible afectació i de la normativa aplicable, 

tal i com s’explica a continuació. 
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 Els compostos orgànics volàtils (COV) són tots aquells hidrocarburs que es presenten en 

estat gasos a la temperatura ambient normal o que esdevenen molt volàtils a aquesta 

temperatura. Es pot considerar com COV aquell compost orgànic que a 20ºC tingui una pressió 

de vapor de 0,01kPa o superior, o una volatilitat equivalent en les condicions particulars d’us. 

Els mes abundants en l’aire són el metà, toluè, n-butà, i-pentà, età, benzè, n-pentà, propà i etilè. 

Tenint un origen tant natural (COV biogènic) com antropogènic (degut a l’evaporació de 

dissolvents orgànics, a la crema de combustibles, al transport ,etc.) 

 Respecte a la seva perillositat els COV poden classificar-se en 3 grups: 

 

- Compostos extremadament perillosos per a la salut: Benzè, clorur de vinil i 1,2-

dicloretà 

- Compostos classe A: Els que poden causar danys significatius al medi ambient, com per 

exemple: acetaldehid, anilina, tricloroetilè. 

- Compostos classe B: Tenen menor impacte en el medi ambient. Integren  aquet grup, 

entre altres, acetona i etanol. 

 

 La presencia dels COV està fonamentalment  influenciada per activitats en les que 

s’utilitzen dissolvents orgànics com es el cas de MCB Producers . 

 La normativa aplicable degut a la seva importància com a contaminant, el Consell de la 

Unió Europea va aprova el 11 de març de 1999 la Directiva 1999/13/CE relativa a la limitació de 

les emissions de COV degudes a l’ús de dissolvents orgànics en determinades activitats e 

instal·lacions. 

 La Directiva 1999/13/CE va ser transposada a la legislació nacional mitjançant el Reial 

Decret 117/2003, del 31 de gener, sobre limitacions d’emissions de compostos orgànics volàtils 

degut a l’ús de dissolvents en determinades activitats. El seu objectiu es evitar o reduir els 

efectes de les emissions de COV sobre el medi ambient i les persones.  
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  6.5.3. TRACTAMENT D’EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

 

Una vegada s’han identificat tots els focus d’emissions d’efluents gasosos, s’ha dut a terme 

una classificació segons el lloc on s’origina l’emissió. 

 

1- Efluents intrínsecs del procés: Són aquells que provenen de la torre d’absorció d’àcid 

clorhídric (K-5002), que conté principalment benzè, que serà dirigit directament al 

Scrubber de gasos, ubicat en la mateixa zona A-5000, per a ser neutralitzar amb NaOH i 

aigua, tal i com s’explica en el punt -6.5.4. DISSENY SCRUBBER- 

2- Efluents produïts per la inertització: S’originen tres vegades l’any (durant la parada de 

la planta per al seu manteniment). La quantitat de nitrogen emesa no superarà el límit 

permès. 

3- Efluents accidentals en el procés: El sistema de ventilació de la planta ens garanteix 

poder absorbir qualsevol gas que hagi pogut fugir de forma accidental de qualsevol 

equip de la planta. Aquet gas que s’hagi pogut originar serà dirigit fins la torxa i es 

cremarà. 

4- Efluents procedents del sistema de ventilació de la planta: Aquesta té dos funcions: 

Aspirar l’aire de la planta, assegurant la correcta ventilació i proporcionant una corrent 

d’aire a la torxa (font d’oxigen per a la combustió), i aspirar qualsevol gas que pugui 

ocasionar-se degut a una fuita, protegint d’aquesta manera la salut dels treballadors.  

5- Efluents que provenen dels ventejos: En els tancs d’emmagatzematge es produeix 

ventilació, el corrent gasos provocat anirà a la torre de carbó actiu ubicada en la zona 

A-9000. 

6- Gasos aspirats per les campanes dels laboratoris: Les campanes extractores tindran 

filtres per no emetre partícules l’exterior. Els gasos que s’emeten produïts en el 

laboratori tenen tant poca carga de productes contaminants que poden enviar-se a l’ 

atmosfera. 

7- Emissió de gasos de la torxa: Aquesta disposarà d’una corrent contínua d’oxigen que 

assegurarà la total combustió dels gasos. També tindrà incorporats uns filtres per tal  

d’assegurar que no s’emeten partícules a l’atmosfera. Assegurant així l’emissió 

únicament de CO2 i H2O. 
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8- Emissió gasosa de la caldera: De la mateixa manera que la torxa, la caldera estarà 

proveïda del que faci necessària per a que nomes emeti a l’atmosfera CO2 i H2O. 

9- Emissions de COV’s: El principal sistema que s’utilitza consisteix en una torre de carbó 

actiu per tal de neutralitzar-ne l’efecte.  

 

 A continuació es presenta un quadre resum on s’hi identifica la composició de les 

emissions gasoses generades segons la zona: 

 

Taula 6.5-1. Classificació per zones de la composició de les emissions gasoses generades en la planta 

CLASSIFICACIÓ PER ZONES DE LES EMISSIONS DE GASOS 

ZONES EMISSIONS DE GASOS 

A-1000 Ventilació dels dipòsits de Benzè ,clor i NaOH 

A-5000 Scrubber (benzè i clor) i torxa (CO2 i H20) 

A-6000 Ventilació dels dipòsit de MCB 

A-7000 Ventilació dels dipòsits de HCL 

A-10000/A-8000/A-
2000/A-3000 

COV’s 

 

  6.5.4. DISSENY SCRUBBER 

 

 Per al rentat dels gasos procedents de la torre de àcid clorhídric (K-5002) abans d’emetre 

a l’atmosfera, es compra un equip de rentat de gasos que ens  proporciona l’empresa Ventura 

Orts. 

 A continuació es presenta el disseny seleccionat per a la torre de rentat de gasos situada 

a la zona A-5000. 

 Torre de rentat de gasos de 1500 m3/h de capacitat, de construcció cilíndrica vertical 

amb diàmetre 800 mm i 2000 mm d’altura, totalment construïda amb Polipropilè. Equipada amb 

els següents elements i accessoris: 

 

- Dipòsit de recirculació de 400 litres situat a la part inferior. 
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- 1 bomba de recirculació d’immersió 0,75KW de 8000 L/h. 

- Tub col·lector amb By-Pass, per a ruixar per aspersió a càrrec de boquetes de conus ple 

de ½ ‘’ 120º. 

- 1 Compartiment de separació de gotes. 

- Pèrdua de carrega mm.ca. 

- Espiell de registre i accés de diàmetre de 315 mm. 

- Entrada de gasos brida diàmetre 180 mm. 

- Sortida de gasos brida diàmetre 180 mm.. 

- Accés a rampes de polvorització diàmetre 200 mm. 

- Control de nivell amb sondes de nivell, electrovàlvules de ple. 

- Sobreeixidor de diàmetre 40 mm. 

- Entrada de reactius al dipòsit 2’’. 

- Entrada sonda de nivell màxim mínim 1’’ H. 

- Polipropilè 10 mm. 

- Extractor centrífug anticorrosiu. 

- Material de construcció o PVC (polipropilè, policlorur de vinil). 

- Potència  1 HP. Motor III 230/400V protecció IP-55, 000RPM. 

- Equilibrat estàtic i dinàmic de turbina. 

- Cabal aspiració 1800 m3/h. 

 

 A continuació es presenta un plànol detallat del disseny i la configuració del Scrubber 

seleccionat per al rentat de gasos.
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Figura 6.5-1. Disseny mecànic del Scruberr 
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  6.5.5. DISSENY DE LA TORRE DE CARBÓ ACTIU 

 

 Les ventilacions corresponen a emissions de gasos de diferents equips provocades pel 

control de pressió. Es difícil quantificar exactament el cabal de ventilació que hi haurà a la planta, 

ja que es desconeix l’exactitud del control de pressió i a més perquè l’ompliment i el buidat dels 

tancs d’emmagatzematge depèn del factor humà de manera determinant.  

 Per tant, s’ha decidit posar una torre amb filtres de carbó actiu, la qual es compra també 

a l’empresa Ventura Orts. 

 El disseny proposat es mostra a continuació: 

 

Figura 6.5-2. Torre de Carbó actiu 
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Taula 6.5-2. Classificació dels diferents elements de la torre de carbó actiu 

N° ELEMENT DESCRIPCIÓ 

1 Sortida sistema antientrada de pluja 

2 Registre neteja 

3 Llit de carbó actiu 

4 Entrada 

5 Llit de carbó actiu 

6 Tub Bypass 

7 Registre d'ompliment 

8 Registre d'ompliment 

 

Paràmetres del Disseny: 

MODEL TCA 700 

- Material construcció: PP 10mm. 

- Mesures : 

 Diàmetre: 710 mm. 

 Altura : 1500 mm. 

- Pes carbó actiu: 100 Kg. 

- Cabal màxim: 300 m3/h. 

- Pressió: 30 mm.ca. 

- Ventilador: 0,75 KW. 

- Entrada/sortida de gasos: DN 160. 
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  6.5.6. LÍMITS D’EMISSIONS  

A la Taula 6.5-3 es mostra els límits d’emissió de gasos establerts per legislació: 

 

Taula 6.5-3. Límits d’emissió de gasos 

LÍMIT D’EMISSIÓ DE GASOS 

COMPOST VALOR LÍMIT 

Hidrocarburs Totals 140 mg/m3 en 24 hores 

Monòxid de carboni (CO) 34mg/m3 en 24 hores 

Benzè 5g/m3 en 1 any 

Partícules en suspensió PM10 20 g/m3 en 1 any 

 

 6.6. RESIDUS SÒLIDS 

  6.6.1. INTRODUCCIÓ 

 

 Els residus sòlids es defineixen com un material el qual es rebutja després de que hagi 

realitzat la seva funció o completat la seva missió. Es tracta, per tant, d’un compost inservible 

que es transforma en brossa, i que no te valor econòmic. 

 Aquests es classifiquen en dos grans grups: els perillosos i els no perillosos. 

 Els primers, com el seu propi nom indica, poden suposar un perill per a les persones o el 

medi ambient degut a les seves propietats corrosives, tòxiques i/o explosives. 

 Els segons, els no perillosos, no suposen cap tipus de perill per als humans ni per a la 

naturalesa de manera contundent. Aquests últims es poden subdividir també en quatre tipus: 

 

- Ordinaris: Corresponen als que es produeixen en una activitat normal de la rutina diària 

en l’oficina, vestuaris ,etc. 

- Biodegradables: En sabó o paper higiènic es troben les restes naturals o de classe 

química que són els que formen aquesta categoria. S’identifica, entre altres coses, 

perquè es descomponen de manera senzilla en el medi ambient. 
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- Inerts: En determinats tipus de cartró i paper, entre les seves principals senyes 

d’identitat està el fet que no es descomponen fàcilment, es més, tarden molt temps en 

fer-ho. 

- Reciclables: Com el seu propi nom indica, són aquells que es poden tornar a utilitzar, 

després de sotmetre’ls a determinats processos. Aquest seria el cas de vidres, 

determinats plàstics i papers. 

 

 En la planta de MCB Producers es classifiquen els diferents residus sòlids en quatre grans 

grups: 

- Residus  del procés: Són aquells que resulten de les operacions en que es generen 

residus no utilitzables en el procés (escòries). També s’inclouen els residus de sistemes 

de tractament d’efluents líquids o gasosos (filtres). 

 

- Residus de rebuig: Són aquells que provenen dels processos de control de qualitat que 

realitza el laboratori o de matèries primeres que es troben fora de requeriments, és a 

dir, lots de productes defectuosos. 

 

- Residus de condicionament: Són tot els envasos i contenidors de matèries primeres, 

una vegada han realitzat el seu fi de transport, tot el material que és necessari per el 

embalatge del producte o que ve de material que es compra. 

 

- Residus per Fi de la vida útil: Tots els materials tenen un cert temps de vida útil, 

transcorregut aquet temps, s’han de reemplaçar per uns de nous. 

 

  6.6.2. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS 

 

 Classifiquem la identificació dels residus sòlids en dos grups: Residus pròpiament 

industrials  i els Residus assimilables als urbans que es generen dins de la planta. 
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Residus Industrials: 

1- El catalitzador FeCl3 que s’utilitza en la reacció que tindrà lloc en el reactor de 

cloració. 

2- L’hidròxid de ferro (Fe(OH)3) que es genera a partir del procés de  tractament 

del catalitzador, on s’utilitza un reactor de neutralització i posteriorment una 

centrífuga. 

3- Carbó actiu que incorporem als filtres una vegada estan saturats i s’han de 

canviar. 

4- Residus generats en el laboratori, tot el material i instrumental necessari per 

realitzar el anàlisis del producte. 

5- Filtres i mànega dels equips de tota la planta. 

6- Peses de les màquines que estan defectuosos o desgastades. 

7- EPI’s  utilitzats per els operaris de planta (Filtres, guants, roba). 

 

Residus assimilables als Urbans: 

1- Paper i cartró 

2- Vidre 

3- Envasos 

4- Matèria orgànica 

5- Piles i acumuladors 

6- Material d’oficina 

7- Aparells 

8- Medicaments 

9- Resta 

 

  6.6.3. TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS 

 

 Primer es parlarà de com tractar el residus sòlids Industrials: 

- El catalitzador de FeCl3 serà tractat en la mateixa planta per poder reutilitzar-lo. Degut 

al tractament es genera 3581,52 kg/dia de Fe(OH)3 en estat sòlid. Aquest residu sòlid 

s’haurà de tractar amb un agent extern especialitzat en residus d’aquet tipus. 
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- El carbó actiu es dipositarà en un bidó, que posteriorment recollirà un agent extern que 

s’haurà contractat, per a que aquest el tracti. 

 

- Residus sòlids del laboratori tindran el mateix funcionament que els efluents líquids 

que es generen al laboratori, tindran uns recipients especials on s’abocaran els residus 

per a que després enviar-lo a tractar per un agent extern especialitzat en residus 

sanitaris. 

 

- Els Filtres utilitzats o trencats es guardaran per després ser enviats a un agent extern 

per poder ser tractats, ja que contindran compostos químics. 

 

- Les màquines o peces trencades o desgastades es dipositaran en un contenidor en el 

àrea A-9000, que periòdicament es trucarà al servei de recollida i el  portarà  al centre 

de recollida més proper. 

 

- Les sals que precipiten en la neutralització dels gasos que es produeixen en el Scrubber 

també seran tractades per un agent extern. 

 

- En el cas del diclorbenzè, que per a nosaltres es considerat un residus, per a una altra 

empresa pot ser una matèria primera del seu procés. Per tant, per poder obtenir un 

benefici econòmic, es realitzarà un tractament en la zona A-2000 on passarà a estat sòlid 

a través d’un procés de solidificació controlada i s’emmagatzemarà en big-bags per a 

posteriorment posar-se a la venta.  

 On l’hi deixarem indicat: 

o Composició: Diclorbenzè 

o Procedència: Igualada 

o Producció: MCB Producers 

o Presentació: En estat Sòlid 

o Transport: Amb camions cisterna 

o Quantitat: 25176 Kg/dia 

o Freqüència: Diàriament 
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Residus assimilables als Urbans: 

 

- Paper i cartró: En l’àmbit domèstic, comercial i assimilables als anteriors, on es generen 

residus de paper i cartró s’ha de realitzar una separació en origen tenint en compte: 

1- El paper i el cartró, envàs i embalatge i el paper gràfic, es destinen als sistemes 

municipals habilitats per a la seva recollida, acceptant els materials sol·licitats que 

es llisten a continuació: 

 

o Paper i cartró per envasos i embalatges (sacs, caixes de cartró). 

o Paper gràfic (folis, sobres, carpetes, quaderns). 

o Paper higiènic i sanitari (paper higiènic, tovalloles de paper). 

o Paper especial (paper de filtre, papers de seguretat, papar metal·litzat, paper 

adhesiu). 

 

 S’identifica els contenidors amb el color blau o a través d’algun distintiu d’aquet color, 

poden ser de diferents tipologies: superfície, soterrats o sistemes pneumàtics. 

 

 

Figura 6.6-1. Contenidor Paper i Cartró en superfície 

 Degut a la gran generació d’aquet tipus de residu es decideix  realitzar la recollida 

contractant un agent extern que ens facilita el contenidor de paper i cartró que ubicarem a la 

zona A-9000 de tractament de residus, les freqüències de recollida seran pactades amb 

l’empresa.  
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- Vidre: En els diferents àmbits on es genera aquet tipus de residu es realitza una 

separació en origen tenint en compte: 

1 -  Vidre envàs no reutilitzable: es destina als sistemes de recollida que habiliten els 

municipis o bé als circuits de recollida habilitats directament per el SIG, acceptant 

els materials sol·licitats que es llisten en el apartat de característiques del flux 

residual i segons les condicions del conveni que cada CCAA o entitat hagi firmat amb 

Ecovidre. 

 

2  -Vidre envàs reutilitzable: Els consumidors quan compren el producte envasat 

reutilitzable paguen un dipòsit pel recipient. Quan s’ha consumit el producte, si 

s’entrega l’envàs buit a un punt de venta autoritzat o en les instal·lacions o 

màquines de retorn habilitades per recuperar aquets envasos, se’ls retorna 

íntegrament el dipòsit pagat. 

 

3 -Vidre no envàs: Aquests elements es poden destinar al punt net, o bé, si són grans 

quantitats, directament a gestors recuperadors de vidre, i en última instància 

dipositar junts amb la fracció de la resta. 

 

 S’identifica els contenidors amb el color verd o per algun distintiu amb aquet color, 

poden tenir també diferents tipologies: superfície, soterrats o sistemes pneumàtics. 

 

 

Figura 6.6-2. Contenidor de Vidre en superfície 
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 El vidre aportat al sistema ha d’anar sense bossa i és recomanable eliminar els taps i 

xapes per facilitar el reciclatge. Segons la modalitat de servei i la seva configuració cada municipi 

realitza la recollida amb una determinada freqüència: Les freqüències en el municipi d’igualada 

són entre 1 cop per setmana a cada 15 dies. 

 En aquet cas degut a la poca quantitat de vidre residual que es genera a la planta de 

MCB Producers  es decideix una fer la recollida a través del sistema municipal. 

 

- Envasos: Es destinen als sistemes de recollida que habilita el municipi d’Igualada, 

acceptant els materials sol·licitats que es llisten en l’apartat de característiques de flux 

residual i segons les condicions del conveni de cada CCAA o entitat que hagi firmat amb 

Ecoembes.  

 

 S’identifica els contenidors amb el color groc o per algun distintiu amb aquet color, 

poden tenir també diferents tipologies: superfície, soterrats o sistemes pneumàtics. 

 

Figura 6.6-3. Contenidor d’Envasos en superfície 

 L’entrega dels envasos lleugers compactats, facilita el procés de recollida separada de 

envasos, ja que ocupen menys espai en el contenidor i permeten la recollida d’una major 

quantitat amb la consegüent millora de l’eficiència de la recollida. Els envasos prèviament han 

d’estar netejats i aclarits sense producte en el seu interior, facilitant i millorant les condiciones 

d’emmagatzematge, a més de facilitar el procés de selecció i la qualitat dels materials 

recuperats. 
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 Segons la modalitat de servei i la seva configuració, cada municipi realitzarà la recollida 

amb una determinada freqüència, tenint en compte que la dels envasos sol ser mes elevada que 

la del paper i el vidre degut a la seva gran quantitat de volum. Les freqüències normal en la zona 

urbana amb contenidors en superfície solen ser de 2 a 3 vegades per setmana. 

 Per a la recollida d’envasos es sol utilitzar camions amb grua ploma per contenidors tipus 

iglú de plàstic o metall i per altres models de contenidors de rodes que són els presents a la 

planta de MCB Producers , camions carga posterior o lateral. Solen ser vehicles recol·lector 

compactats  que els envasos lleugers poden sotmetre’s a un procés de compactació, que fa la 

recollida més eficient i a la vegada permet la seva adequada separació en les línies de selecció 

una vegada s’arriba a la planta de tractament. 

 La resta de residus de productes de plàstics i  metalls que no entren dins del grup dels 

envasos lleugers ha de tenir una gestió independent a partir d’altres vies com són l’aportació a 

un punt net o en la fracció de resta segons la seva tipologia.  

 Es decideix contractar un agent extern per tractar la resta de residus de productes 

plàstics i metalls que no estan dins del grup dels envasos lleugers, ens facilitarà un contenidor  

que ubicarem en la zona A-9000 i que previ avís el vindrà a recollir per a tractar-lo posteriorment. 

 

- Matèria orgànica: Una bona separació en origen, especialment en el cas de la matèria 

orgànica, es el primer pas per a la seva gestió, i condicionarà la resta de les etapes, tant 

de recollida com de tractament. 

 

 La FORS (fracció orgànica de residus sòlids) s’ha de tractar mitjançant processos 

biològics, tant anaeròbics (digestió anaeròbia) com aerobis (compostatge) per higienitzar-la, 

estabilitzar-la i aconseguir un compost ric en nutrients i lliure de patògens. 
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Figura 6.6-4. Contenidors Matèria orgànica 

 S’identifica els contenidors amb el color marró o per algun distintiu amb aquet color, 

poden tenir també diferents tipologies: superfície, soterrats o sistemes pneumàtics, solen ser 

contenidors amb dimensions més reduïdes, tal i com s’observa a la Figura 6.6-4, en comparació 

amb els contenidors de vidre, paper i cartró, això és degut a que no es genera el mateix volum 

de residus. 

 El servei municipal d’Igualada fa la recollida amb una freqüència de 1 cop per setmana. 

 

- Piles: Les piles i els acumuladors són dispositius que aporten la obtenció d’energia 

elèctrica per transformació de l’energia química. Les piles i acumuladores s’utilitzen en 

diferents aparells com els transistors, llanternes, rellotges, calculadores que podem 

trobar distribuïts en tota la planta de MCB Producers. Les piles i acumuladores contenen 

alguns metalls pesats com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment 

perillosos per a la salut humana i estan subjectes a  una recollia i tractament específic.  

 

 Aquet tipus de residus, per les seves característiques i per la seva proliferació, es regula 

per la normativa específica a nivell europeu, la Directiva 2006/66/CE, que es transposa al marc 

normatiu estatal mitjançant el Reial Decret 106/2008, del 1 de febrer, sobre piles i acumuladors 

i la gestió ambiental dels seus residus, i el Reial Decret 943/2010, del 23 de juliol, per el que es 

modifica el Reial Decret 106/2008. Aquesta normativa incorpora els principis de «El que 

contamina paga» i la responsabilitat del productor, de manera que els productors, que posen la 

primera vegada aquet producte al mercat, com els fabricants, importadors o adquirents 



 
6. MEDI AMBIENT Producció de MCB 
 
 
 
 

 Capítol 6 - 45 de 65  

intracomunitaris, estan obligats a fer-se carrac de la recollida i gestió de la mateixa quantitat, en 

pes i tipus, de les piles i bateries que hagin posat al mercat. 

 Les piles i acumuladors s’han de separar en origen i posteriorment s’han d’entregar en 

els sistemes de recollida habilitada. Els productors de piles i acumuladores a través dels SIG 

(sistema integrat de gestió) tenen l’obligació de recollir, amb la freqüència necessària, aquests 

residus dels punts d’acopi, tal i com es mostra a la Figura 6.6-5, i traslladar-los a les instal·lacions 

autoritzades per al seu tractament. 

 

Figura 6.6-5. Contenidor de Piles 

En el nostre cas contractarem un agent extern especialitzat en la recollida de Piles i bateries. 

- Medicaments: Correspon a tota aquella substància medicinal destinada a la seva 

utilització en les persones o animals que es presenten dotades de propietats a prevenir, 

diagnosticar, tractar, mitigar o curar malalties o dolències o per afectar a funcions 

corporals o al estat mental. 

 En la planta de MCB Producers tenim farmacioles distribuïdes per les diferents àrees, 

concretament a la zona A-9000/3000/8000/10000, que incorporen diferents medicaments, els 

quals una vegada han caducat s’han d’abocar al contenidor especial per a medicaments. És a 

dir, uns contenidors habilitats (anomenats Punts SIGRE) que es troben en les farmàcies 

adherides a la recollida establerta, tal i com s’observa a la Figura 6.6-6.  
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Figura 6.6-6. Contenidor de Medicaments. 

 Es recomana fer revisions periòdiques a la farmaciola com a mínim dos vegades l’any, 

per separar els medicament que ja hagin caducat, que estiguin acabats o que no s’utilitzen. 

- Fracció resta: La fracció resta correspon a la fracció dels residus d’origen domèstics que 

s’obtenen una vegada s’efectua les recollides. Encara pot contenir matèria valoritzable 

en diferents quantitats en funció dels nivells de recollida separada que s’obtenen per 

altres fraccions. 

 Sol ser la fracció que requereix d’una major freqüència de recollida, especialment si els 

nivells de recollida separada són molt elevats (a més poden contenir proporcions importants de 

matèria orgànica). 

 En aquet cas també es contractarà un agent extern degut a la gran quantitat de resta 

que es genera en l’empresa,  ens facilitarà un contenidor que estarà ubicat a la zona A-9000, es 

pactarà la recollida amb una freqüència de 1 cop per setmana. 

 Aquesta fracció es destina a instal·lacions de tractament de resta, amb processos de 

tractaments mecànic-biològics, a instal·lacions de incineració o valorització energètica, o bé, es 

diposita a l’abocador.  

 

 A continuació es fa un quadre resum de les diferents ubicacions dels contenidors de 

residus sòlids anomenats anteriorment, però en aquest cas de dimensions més petites, 

d’aquesta manera es facilita i es promou el reciclatge a l’empresa. Un operari serà l’encarregat 

de recollir les escombraries i abocar-les als contenidors de la zona A-9000. 
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Taula 6.6-1. Classificació per zones dels contenidors d’ús de residus sòlids 

CLASSFICACIÓ PER ZONES DELS CONTENIDORS DE RESIDUS SÒLIDS 

ZONA TIPUS CONTENIDOR 

A-1000 Paper i Cartrons/ Resta 

A-2000 Resta 

A-3000 Resta 

A-4000 Resta 

A-5000  Resta 

A-6000 Resta/ Paper i Cartrons 

A-7000 Resta 

A-8000 Resta/Olis i greixos 

A-9000 Aparells/ Resta/ Matèria orgànica/ Paper i Cartrons/Vidre 

A-10000 Medicaments /Resta/ Matèria orgànica/Vidre/Piles 

A-11000 Resta 

A-12000 Resta/ Matèria orgànica/ Vidre 

A-13000 Resta 

 

 6.7. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I LUMÍNICA 

 

 La contaminació acústica o soroll s’entén com un so molest que arriba a l’oïda. Es 

considera contaminació ja que deteriora la qualitat ambiental del territori. 

 La contaminació acústica, mesurada en dB (A), s’analitzarà des de dos punts de vista: 

per una banda, s’estudiarà el soroll en tots el llocs de l’empresa de MCB Producers i llocs de 

treball, i per un altra es mesurarà el soroll emès a l’exterior de l’empresa. 

 Les mesures de soroll es dictaminen segons el Reial Decret que té per objectiu establir 

les normes necessàries per el desenvolupament i execució de la llei 37/2003, de 17 de 
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novembre, del soroll referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 

Sempre que es produeixi modificacions substancials en les plantes i en el seu cas, caldrà adoptar 

les mesures necessàries que evitin que qualsevol treballador estigui exposat a nivells de soroll 

superiors als establerts per llei.  

 Existeixen mapes de capacitat acústica que estableixen la zonificació acústica del 

territori i els valors límit d’immissió d’acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixant 

els objectius de qualitat acústica del territori per cada zona, per a tres períodes temporals 

diferenciats: dia, tarda i nit, on també s’incorpora l’ús del sol: 

1. Període dia (Ld): Al període dia l’hi correspon 12 hores. 

2. Període Tarda (Le): Al període tarda l’hi correspon 4 hores. 

3. Període nit (Ln): Al període nit l’hi correspon 8 hores. 

 Es presenten els objectius de qualitat acústica per al soroll aplicables a l’àrea 

urbanitzables existent.: 

Taula 6.7-1. Índex de soroll 

 

 La contaminació lumínica es caracteritza per l’augment del fons de brillo del cel nocturn 

a causa de la dispersió de la llum procedent de la il·luminació artificial. 
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 Els punts de llum que i hagin en l’exterior de la planta com poden ser làmpades, 

pantalles i projectors, deuen complir la normativa adequada per minimitzar l’impacte que 

produeixen. 

 També existeix un mapa de protecció contra la contaminació lumínica a Catalunya. 

Aquest inclou quatre zones de protecció atenent, per un costat, a les necessitats de mantenir 

una correcta il·luminació en aquelles zones en que es desenvolupa l’activitat humana i per un 

altre costat atenent en la mesura de lo possible , la protecció dels espais natural i visió natural 

nocturna del cel. 

 Segons la zona de protecció contra la contaminació lumínica de la que prové la 

il·luminació, es determina el tipus i les característiques de la il·luminació que es pot instal·lar en 

ella. 

 Es consideren quatre tipologies de protecció del medi contra la contaminació lumínica, 

tal i com s’observa a la Figura 6.7-1: 

 

Figura 6.7-1. Classificació de Zones lumínica 

 

 

 

 

 

Figura 6.7-2. Mapa geogràfic de contaminació lumínica de Catalunya 

 

 Segons la zona geogràfica de la  planta de MCB Producers, es classifica com a Zona E3, 

de protecció moderada.  
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Figura 6.7-3. Classificació de la planta en funció de la zona geogràfica 

 

 A continuació es presenta els valor màxims permesos per la llei: 

Taula 6.7-2. Paràmetres luminotècnics  per una zona urbana residencial E3 

PARÀMETRES LUMINOTÈCNICS 
VALORS MÀXIMS 

Zones Urbanes residencials E3 

Luminància vertical (Ev) 10 lux 

Intensitat lluminosa emesa por las lluminàries (I) 10.000 cd 

Luminància mitja de la façana (Lm) 10 cd/m2 

Luminància màxima de la façana (Lmax) 60 cd/m2 

Luminància màxima de senyals i anuncis lluminosos (Lmax) 800 cd/m2 

 

 6.8. GESTIÓ DE RESIDUS  

 

 En la planta de MCB Producers es gestionen els residus en funció de la seva composició 

i característiques, els diferents tipus de residus que es generen són segregats des del moment 

en que es generen, per ser enviats a tractament, reciclatge o dipòsit. La sortida d’aquest residus 

es realitza sempre mitjançant de gestors autoritzats. 

 A continuació es mostra una taula amb la gestió dels residus que tractarà el gestor 

extern que s’hagi contractat. Per poder fer-ho, és fa us del CRC (Catàleg de Residus de 

Catalunya). 
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Taula 6.8-1.Tipus de tractament i valorització de residus segons el seu codi 

 DESCRIPCIÓ CJR 
Codi tractament 

VAL Tractament 

TIPUS DE RESIDU 
TRACTAMENT 

D'EFLUENTS FINALS 
20190 V81/V83 T24/T12/T33 

LLOTS DE FONS DE 
TANCS 

IMPREGNATS 
D'OLIS RESIDUALS 

MANTENIMENT I NETEJA 50304 ------ T21/T24 

CARBÓ ACTIU 
IMPREGNAT 

D'HIDROCARBURS 
LLEUGERS 

DEPURACIÓ DE GASOS 50305 V47 T21/T24/T12 

SALS DE 
NEUTRALITZACIÓ 

DE CLOR 
PROCÉS 50306 ---- T14/T12 

HIDRÒXID SÒDIC 
(SOSA CÀUSTICA) 

SINTESI I DESPLAÇAMENT 60202 V43 T31 

SALS I SOLUCIONS 
ALCALINES NO 
ESPECIFICADES 

ANTERIORMENT 

SINTESI I DESPLAÇAMENT 60299 V43 T31 

ÒXIDS METÀLLICS SINTESI I DESPLAÇAMENT 60415 V41 T12/T33 

Vidre I MATERIALS 
CERAMICS 

FORA 
D'ESPECIFICACIONS . 

PRODUCTES TRENCATS 
EMMOTLLAMENT 

100602 V14/V71 T11 
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ENVASOS I 
EMBALATGES DE 
PAPER I CARTRÓ 

REBUIGS,ESTOCS,NETEGES 150101 V11 T21/T13 

ENVASOS I 
EMBALATGES DE 

PLÀSTIC 
REBUIGS,ESTOCS,NETEGES 150102 V12/V51 T21/T13 

RESIDUS ORGÀNICS PODA,ALIMENTACIÓ 200201 V83 T12/T33 

PILES, BATERIES I 
ACUMULADORS 

RECOLLIDA SELECTIVA 200118 V44 T33 

RESIDUS DE 
TÒNERS 

D'IMPRESSIÓ 
/CARTUXOS 
INCLOSOS) 

ESGOTAMENT DEL 
MATERIAL 

80309 V54 T11 

APARELLS 
ELÈCTRICS  
MALFETS 

MANTENIMENT 160110 V41 T11 

CATALITZADOR 
(FECL3) 

ALTRES CATALITZADORS 
USATS 

50202 V48 T33/T12 

CARBÓ ACTIU ADSORCIÓ 60801 V47 T13 
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ADSORBENTS, 
MATRIALS DE 

FILTRACIÓ, DRAPS 
DE NETEJA I ROBA 

PROTECTORA 
CONTAMINADA A,B 

PRODUCTES 
ORGÀNICS 

HALOGENATS 

ADSORCIÓ, FILTRACIÓ, 
DESCONTAMINACIÓ 

150201 ---- T22/T24/T12 

AIGÜES DE 
RENTATGE 

NETEJA, MANTENIMENT I 
RENTATGE 

D'INSTALACIONS 
61001 ---- T31 

AIGÜES MARE, 
BANYS I SOLUCIONS 

LÍQUIDES AMB 
COMPOSTOS 

ORGÀNICS 
HALOGENATS 

SINTESI I 
TRANSFORMACIÓ.NETEJA 

RENTATGE I 
MANTENIMENT 

70101 ---- T35/T24/T22 

 

 A continuació es presenten les diferents gestors externs que es contracten per tractar 

els residus que es generen en la planta de MCB Producers. En funció del tipus de residus s’ha de 

contractar un gestor especialitzat diferent, ja que cadascun té un seguit d’operacions 

autoritzades en la seva empresa. 
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1- Agent Extern per al tractament de residus catalogats com a industrials, com són el 

Fe(OH)3 generat per el tractament del catalitzador, les sals generades en la 

neutralització del Scrubber, o els residus del laboratori. 

 

Figura 6.8-1. Tradebe . Agent extern 

 

2- Agent Extern per al tractament de tòners i cartutxos que es generen en les oficines i 

laboratoris. 

 

Figura 6.8-2. Pefrac recicla ,SL.  Agent extern 
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3- Agent Extern per al tractament de matèria orgànica. 

 

Figura 6.8-3. Burés, SA . Agents extern 

 

4- Agent Extern per a la recollida de bateries, piles i acumuladors. 

 

Figura 6.8-4. A3 Aprofitament assessorament ambiental, SL . Agent extern 
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5- Agent Extern per al tractament del carbó actiu que s’utilitzen com a filtres en la planta. 

 

Figura 6.8-5. Bioma group enverionmental solutions, SL . Agent extern 

 

6- Agent Extern per al tractament de Paper i cartró, plàstics no lleugers i ferralla. 

 

Figura 6.8-6. Centre de gestió mediambiental, SL . Agent extern 

 

 6.9. AVALUACIÓ AMBIENTAL I DEL IMPACTE AMBIENTAL 

 

 La llei 21/2013 del 9 de desembre de l’Avaluació Ambiental ens parla de que resulta 

indispensable per a la protecció del medi ambient l’avaluació ambiental. Facilita la incorporació 

dels criteris de sostenibilitat en la presa de decisions estratègiques, a través de l’avaluació dels 

plans i programes. I a través, de l’avaluació de projectes, garanteix una adequada prevenció dels 
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impactes ambiental concrets que es poden generar, al temps que estableix mecanismes eficaços 

de correcció o compensació. 

 La avaluació ambiental és un instrument plenament consolidat que acompanya al 

desenvolupament, assegurant que aquest sigui sostenible i integrador. En l’àmbit internacional, 

mitjançant el Conveni sobre avaluació del impacte en el medi ambient, en un context 

transfronterer, del 25 e febrer de 1991, conegut com Conveni de Espoo i ratificat per el nostre 

país el 1 de setembre del 1992 i el seu Protocol sobre avaluació ambiental estratègica, ratificar 

el 24 de juny de 2009. En el dret comunitari, per la Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny, sobre 

avaluació de les repercussions de determinats plans i programes en el medi ambient, i per la 

Directiva 2011/92/UE, del 13 de desembre, d’avaluació de les repercussions de determinats 

projectes públics i privats sobre el medi ambient, que la present llei transposa al ordenament 

intern. 

 Mereix una menció especial el fet de que en Espanya ja es plenament aplicable el 

Conveni Europeu del Paisatge, ratificat el 26 de novembre del 2007, el qual s’aplicarà tant en 

l’avaluació de l’impacte ambiental com en l’avaluació ambiental estratègica. 

Llei 21/2013 de 9 de desembre de Avaluació ambiental 

 Aquesta llei estableix les bases que deuen regir l’Avaluació ambiental dels plans, 

programes i projectes que poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient, que 

garanteixi en tot el territori de l’Estat un elevat nivell de protecció ambiental, amb el fi de 

promoure un desenvolupament sostenible, mitjançant: 

1- La integració dels aspectes mediambientals en l’elaboració i en la adopció, aprovació 

o autorització dels plans, programes i projectes. 

 

2- L’anàlisi i la selecció de les alternatives que resulten ambientalment viables. 

 

3- L’establiment de les mesures que permeten prevenir, corregir i, en el seu cas, 

compensar els efectes adversos sobre el medi ambient. 

 

4- L’establiment de les mesures de vigilància, seguiment i sancions necessàries per 

complir amb la finalitat d’aquesta llei. 
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 A sí mateix, aquesta llei estableix els principis que informaran els procediments 

d’avaluació ambiental dels plans, programes i projectes que poden tenir efectes significatius 

sobre el medi ambient, entre la Administració́ General de l’Estat i  les Comunitats Autònomes 

a partir de les Conferència Sectorial del Medi ambient. 

Es presenten els principis de l’avaluació ambiental: 

- Protecció i millora del medi ambient. 

- Precaució. 

- Acció preventiva i cautelar, correcció i compensació dels impactes sobre el medi 

ambient. 

- Qui contamina paga. 

- Racionalització, simplificació, i concertació dels procediments de avaluació ambiental. 

- Cooperació i coordinació entre la Administració General de l’Estat i les Comunitats 

Autònomes. 

- Proporcionalitat entre els efectes sobre el medi ambient dels plans, programes i 

projectes, i el tipus de procediment d’avaluació al que en el seu cas deuen sotmetre’s. 

- Col·laboració activa dels distints òrgans administratius que intervenen en el 

procediment de avaluació, facilitant la informació necessària que se l’hi requereix. 

- Participació pública. 

- Desenvolupament sostenible. 

- Integració dels aspectes ambiental en la presa de decisions. 

- Actuacions d’acord al millor coneixement científic possible. 

 

  6.9.1. NORMATIVA DEL IMPACTE AMBIENTAL (IDENTIFICACIÓ I 

MESURES PREVENTIVES O TRACTAMENTS DELS IMPACTES AMBIENTALS) 

 

 Un dels principis bàsics que ha d’informar tota política ambiental és el de la prevenció. 

Llei 6/2001, del 8 de maig, de modificació del Reial Decret legislatiu 1302/1986, del 28 de juny, 

de la Avaluació del impacte ambiental. 

 Els projectes, públics o privats, consisteixen en la realització de les obres, instal·lacions 

o qualsevol altre activitat contemplada en el annex 1 del present Reial Decret legislatiu tindran 
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que  ser sotmeses a una avaluació de l’impacte ambiental en la forma prevista en aquesta 

disposició.  

 Dins l’annex 1 de la present llei la nostra planta de producció de MCB Producers està 

inclosa dins del Grup 5. 

Grup 5 (Industria química, petroquímica, tèxtil i paperera) 

 Són les instal·lacions químiques integrades, és a dir, instal·lacions per a la fabricació a 

escala industrial de substàncies mitjançant transformació química, en les quals es troben 

exposades a varies unitats vinculades funcionalment entre si, i que s’utilitzen per:  

 

1- La producció de productes químics orgànics bàsics.  

2- La producció de productes químics inorgànics bàsics. 

3- La producció de fertilitzants a base de fòsfor, nitrogen o potassi (fertilitzants 

simples o compostos). 

4- La producció de productes fitosanitaris bàsics i de biocides. 

 

Els projectes que, segons l’article 1 del present Reial Decret legislatiu, hagin d’acollir-se a una 

avaluació de l’impacte ambiental i hauran de dur a terme un estudi de l’impacte ambiental que 

contindrà, al menys, les següents dades:  

 

a) Descripció general del projecte i exigències previsibles en el temps, en relació amb 

la utilització del sòl i d’altres recursos naturals. Estimació dels tipus i quantitats de 

residus abocats i emesos de matèria o energia resultants. 

b) Una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les 

principals raons de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals. 

c) Avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes del projecte sobre la 

població, la fauna, la flora, el sòl, l’aire, l’aigua, els factors climàtics, el paisatge i els 

bens materials, incloent el patrimoni històric artístic i l’arqueològic. 

d) Mesures previstes per reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals 

significatius. 

e) Programa de vigilància ambiental. 
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f) Resum de l’estudi i conclusions en terminis fàcilment comprensibles. Informe, en el 

seu cas, de les dificultats informatives o tècniques trobades en l’elaboració del 

mateix. 

 

  6.9.2. IDENTIFICACIÓ I MINIMITZACIÓ DELS IMPACTES 

 

 Per a la identificació dels impactes mediambientals produïts per la planta de MCB 

Producers es pot aplicar el mètode de Leopold, que relaciona cada activitat realitzada en la 

planta amb els diferents factors mediambientals de forma qualitativa. 

 

 Aquets factors mediambientals estan dividits segons el medi al que pertanyen i les seves 

característiques: 

 

- Medi atmosfèric: aire i ambient. 

- Medi terrestre: sol i hidrologia superficial. 

- Consum de recursos: renovables i no renovables. 

- Paisatge: paisatge urbà. 

- Medi socioeconòmic: població i infraestructura i servei. 

 

 Les accions que poden causar impacte ambiental en la planta són: 

A MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES: 

 - Transport 

 -Carga/descarrega 

 -Tancs de emmagatzematge 

B PROCESSOS PRODUCTIUS: 

 -Reactor 

  -tractament catalitzador 
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 -Purificació 

 -Processos d’absorció 

C ALTRES: 

 -Intercanviadors, Bombes, canonades 

 -Neteja dels equips e instal·lacions  

 -Calderes 

 -Laboratori 

 -Oficines 

 -Manteniment 

 -Refrigerar/calenta 

 

 A continuació s’explica pas a pas el procediment d’elaboració e identificació de la matriu 

de Leopold: 

- Elaborar un requadre( fila), on apareixen les accions del projecte. 

- Elaboració d’un altre requadre (columna), on s’ubiquen els factor ambientals. 

- Construir la matriu amb les accions (columnes) i condicions ambientals (files). 

- Per a la identificació es confronta ambdós requadres, es revisen les files de las variables 

ambiental i es seleccionen aquelles que poden ser influenciades per les accions del 

projecte. 

- Avaluar la magnitud e importància en cada cel·la, per lo qual es realitza com en la 

següent Figura 6.9-1. 
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Figura 6.9-1. Exemple de la matriu de Leopold 

 

 A la Taula 6.9-1, es presenta l’estudi realitzat en la planta de producció de MCB 

Producers mitjançant la matriu de Leopold: 
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Taula 6.9-1. Matriu de Leopold 
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 Si s’analitzen els resultats obtinguts en la matriu, es pot observar que les activitats més 

perjudicials per al medi ambient són les que es relacionen amb el medi atmosfèric i terrestre. 

Això es degut a que es genera una gran quantitat d’aigua i gasos que s’han de tractar. 

 Per altre banda, les activitats amb valor positiu de l’impacte corresponen a les 

socioeconòmiques que inclouen la generació d’ocupació, infraestructures i serveis, això implica 

la generació de nous llocs de treball tant en la pròpia empresa com de les empreses les quals 

contracten els seus serveis. 

 Gràcies a l’avaluació de l’impacte ambiental realitzat a la planta, es poden implantar 

mesures correctores per intentar reduir i minimitzar aquells impactes que esdevenen més 

perjudicials. 

 S’ha de tenir en compte que la realització de l’estudi amb la matriu de Leopold és una 

eina totalment subjectiva, es a dir, no té perquè obtenir-se el mateix resultat. 

 

  6.9.3. MÈRITS I DESAVENTATGES DEL MÈTODE DE LEOPOLD 

Mèrits: 

- Obliga a considerar els possibles impactes dels projectes sobre diferents factors 

ambientals. 

- Incorpora la consideració de magnitud e importància d’un impacte ambiental. 

- Permet la comparació d’alternatives, desenvolupant una matriu per cada opció. 

- Serveix com a resum de la informació continguda en l’informe de l‘impacte ambiental. 

 

Desavantatges: 

- El procés d’avaluació és subjectiu. No contempla metodologia alguna per determinar 

la magnitud ni la importància d’un impacte. 

- No considera la interacció entre diferents factors ambientals. 

- No diferencia entre efectes a curt i llarg termini. 

- Els efectes no són exclusius o finals, existeix la possibilitat de considerar un efecte dos 

o més vegades. 
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