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6.1 INTRODUCCIÓ 
 
Els darreres anys i com a conseqüència de l’accelerat canvi climàtic, les normatives 

referents al medi ambient per a la preservació d’aquest tenen actualment certa 

importància dins de les empreses, però encara més rellevància aquestes normatives a 

les empreses que estan dins de la indústria química degut a les seves grans quantitats 

d’emissions i produccions de contaminants. 

 

Les normatives referents al medi ambient en la indústria química, van ser 

implementades poc a poc i al llarg del temps pels països més industrialitzats i s’han anat 

estenent a la resta de països amb la finalitat d’establir controls i evitar així l’impacte 

ambiental provocats en els la producció d’un producte, sinó també durant el seu ús i els 

residus que es produeixen després amb el producte ja que, a part d’accelerar el canvi 

climàtic també representa un risc per la salut humana i l’ecosistema proper a la 

indústria. 

 

Per tant, cada indústria s’ha de comprometre a respectar les emissions màximes 

autoritzades dels elements contaminants regides per l’autoritat corresponent. 

 

6.2 INSTRUMENTS OBLIGATORIS I/O DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

La majoria de temes medi ambientals, venen regits per directives més que per 

reglaments. Un cop s’ha fet la transposició de les directives i tenim les lleis de l’estat 

espanyol, aquestes lleis normalment tenen la competència de la comunitat autònoma i 

moltes vegades baixa fins als ajuntaments, ja que els ajuntaments tenen assignades 

competències en el camp de medi ambient. 

L’administració competent en temes de medi ambient disposa d’instruments obligatoris 

per poder fer complir les lleis referents al medi ambient. Aquests instruments obligatoris 

són: 
• Autorització, llicència o comunicació ambiental 

• Avaluació d’impacte ambiental 

• Registre d’emissions a l’atmosfera 

• Millors tècniques disponibles 

• Jerarquia de Gestió de residus 
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6.2.1 Autorització, llicència o comunicació ambiental 

 

Sabent que la producció principal de la planta és la producció de l’API de l’àcid 

acetilsalicílic, la planta de Salicacea es pot classificar a partir de la Llei 20/2009, del 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats com Annex I.1 (elevada 

incidència) a la categoria d’Indústria química en la secció 5.5 Instal·lacions químiques 

que utilitzen un procés químic o biològic per a la fabricació de medicaments base. 

 

Sabent que es troba a l’Annex I.1, s’haurà de demanar una autorització ambiental de 

l’activitat de la planta a la comunitat autònoma en la que es troba la planta de producció 

d’àcid acetilsalicílic. Aquest tràmit s’haurà de realitzar a una Oficina de Gestió Ambiental 

de la Generalitat de Catalunya (OGAU) i al tenir un impacte sobre el medi ambient 

d’elevada incidència, també s’ha de fer una declaració de l’impacte ambiental. 

 

La finalitat de demanar la autorització ambiental és la de prevenir i reduir en origen les 

emissions a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl que produeixen les activitats que es troben a 

l’Annex I, fixar les condicions per gestionar correctament les emissions de la planta i 

tenir en consideració el consum de recursos naturals i energia, tenint en compte 

l’aplicació de les Millor Tècniques Disponibles (Article 13, Llei 20/2009). 

 

Aquestes autoritzacions ambientals s’han de sol·licitar tant per a la implantació de noves 

activitats com per a tota modificació que s’hi pretengui d’introduir en les mateixes un 

cop autoritzades. 

 

La llei estableix el regim de control de les activitats sobretot pel foment dels sistemes 

d’autocontrol. Per les activitats incloses en l’Annex I.1, el termini de les revisions es 

realitza generalment cada 2 anys. 

 

En quant a la declaració de l’impacte ambiental, es tracta d’un document obligatori per 

a les activitats estan en l’Annex I.1. Aquest declaració de l’impacte ambiental dels 

impactes medi ambientals de la l’activitat de la planta, determinarà si l’activitat de la 

planta química es pot dur a terme o no. La autoritat ambiental competent elabora una 

resolució on es dictamina la declaració d’impacte ambiental. Poden dictaminar tres 

casos sobre l’activitat de la planta, aquest tres casos són: 

 

• Positiva absoluta: L’autoritat competent dictamina que el projecte es pot dur a 

terme sense la necessitat de modificar cap aspecte del projecte ja que es 

considera “adequat” des d’un punt de vista ambiental. 

• Positiva condicionada: L’autoritat competent dictamina que el projecte es pot 

dur a terme, però modificant alguns aspectes del projecte per adaptar-se a unes 
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mesures dictaminades per l’autoritat competent, fent així que el projecte sigui 

adequat des d’un punt de vista ambiental. 

• Negativa: L’autoritat competent dictamina que el projecte no es pot dur a terme 

des de el punt de vista ambiental degut a que l’activitat de la planta és molt 

perjudicial per al medi ambient. 

 

6.2.2 Avaluació d’impacte ambiental 

 

L’avaluació d’impacte ambiental és un estudi dels possibles efectes del projecte que 

permet estimar les conseqüències sobre el medi ambient en un futur. És un instrument 

que té com objectiu preveure i anticipar-se als possibles impactes futurs com a 

conseqüència de l’activitat desenvolupada a la planta. 

 

L’avaluació d’impacte ambiental s’ha de fer les activitats incloses en l’Annex I o estiguin 

incloses en l’Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitat i que estiguin incloses en la llei 21/20013, de 9 de desembre, 

d’avaluació ambiental. Per tant, Salicacea al estar inclosa en l’Annex I segons la Llei 

20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitat, s’ha de 

realitzar una avaluació d’impacte ambiental. 

 

En l’Annex VI de la llei 21/2003, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, s’estableix 

que una avaluació d’impacte ambiental ha de contenir la següent informació: 

a) Descripció del projecte i les seves accions, en les fases d’execució, explotació i 

desmantellament. 

b) Examen d’alternatives del projecte que resultin ambientalment més adequades, 

de conformitat amb el que disposa a l’article 1, que siguin tècnicament viables i 

justificació de la solució adoptada. 

c) Inventari ambiental i descripció dels processos i les interaccions ecològiques o 

ambientals clau. 

d) Identificació i valoració d’impactes, tant en la solució proposada com en les seves 

alternatives. 

e) Si escau, avaluació de les repercussions del projecte en la Xarxa Natura 2000, de 

conformitat amb el que s’estableix l’article 35. 

f) Establiment de mesures preventives, correctores i compensatòries per reduir, 

eliminar o compensar els efecte ambientals significatius. 

g) Programa de vigilància i seguiment ambiental. 

h) Document de síntesi. 
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Per poder complir amb el contingut abans mencionat que ha de tenir una avaluació 

d’impacte ambiental, s’ha de realitzar una valoració d’impactes medi ambientals. Per 

poder realitzar aquesta valorització, s’ha decidit utilitzar una Matriu de Leopold amb 

l’objectiu de valoritzar els impactes produïts per part de la planta de producció d’àcid 

acetilsalicílic. La Matriu de Leopold es desenvolupa en l’apartat 6.8 Matriu de Leopold 

d’aquest capítol. 

 

6.2.3 Registre d’emissions a l’atmosfera 

 

European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR) és un registre que posa a 

disposició del públic informació sobre les emissions de substàncies químiques a 

l’atmosfera, a l’aigua i al sòl per part de les activitats industrials i altres fonts puntuals i 

difuses, d’acord amb lo establert en la legislació internacional, Protocol de Kiev i Conveni 

d’Aarhus, europea, Reglament E-PRTR i nacional, Real Decret 508/2007 i modificacions 

posterior. 

 

Les activitats amb una alta incidència sobre el medi ambient i que es trobin en un àmbit 

d’aplicació del registre d’emissions i fonts contaminants, han de comunicar les dades 

d’emissions de residus de l’activitat. 

Segons l’Annex I de la Llei 16/2002, la planta de producció de l’àcid acetilsalicílic es troba 

dins de l’àmbit d’aplicació del registre d’emissions i fonts contaminants (PRTR) segons 

la qual queda classificada en la categoria 4.5 Instal·lacions químiques que utilitzen un 

procediment químic o biològic per a la fabricació de medicaments de base. 

Segons l’Annex I del reglament 166/2006 del parlament europeu i del consell de 18 de 

gener de 2006, la planta la planta de producció de l’àcid acetilsalicílic es troba dins de 

l’àmbit d’aplicació del registre Europeu d’emissions i fonts contaminants (E-PRTR) 

segons la qual queda classificada en la categoria 4.e Instal·lacions químiques que 

utilitzen un procediment químic o biològic per a la fabricació́ de medicaments de base. 

 

6.2.4 Millors Tècniques Disponibles 

 

Les Millors Tècniques Disponibles (MTD) es defineix a la Directiva 96/61/CE del consell 

de 24 de desembre de 1996 i la Llei 16/2002 d’1 de juliol com: “ Per ‘millor tècnica 

disponibles’ s’ha d’entendre la fase més eficaç i avançada de desenvolupament de les 

activitats i de llurs modalitats d’explotació, que demostri la capacitat de la pràctica de 

determinades tècniques per constituir, en principi, la base dels valors límit d’emissió 
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destinats a evitar, o, si això no fos possible, reduir, les emissions i llur impacte en el 

conjunt del medi ambient ”. 

 

Són normatives que s’han de complir de manera obligatòria si es vol realitzar una 

activitat i descriuen de manera general com s’ha de realitzar l’activitat amb l’objectiu de 

provocar el mínim d’impacte medi ambiental. Els objectius de les MTD, es aconseguir el 

balanç sostenible entre l’activitat, el desenvolupament econòmic i el consum de 

recursos. 

 

Les MTD es recullen i s’agrupen els MTD dels diferents sectors industrials en una sèrie 

de documents que s’anomenen Best available techniques REFerence documents (BREF). 

D’acord amb el que s’estableix l’article 16 de la Directiva IPPC, la Comissió Europea va 

crear la European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau (EIPPCB), amb 

l’objectiu de promoure el bescanvi d’informació i coordinar els treballs l’elaboració de 

documents de referència sobre les MTD en documents anomenats BREF (Best available 

techniques REFerence documents) classificant-los segons l’activitat per a la seva 

posterior adopció per la Comissió Europea. 

 

L’objectiu dels documents BREFs són principalment: 

• Servir de referència per als diferents sectors d’àmbit industrial 

• Servir de referencia de per les autoritats ambientals responsables d’establir els 

valors límits d’emissió en l’autorització ambiental. 

 

6.2.5 Jerarquia de Gestió de Residus  

 

La jerarquia de residus és un concepte que indica el tipus i prioritat de tractaments que 

ha de rebre un residu. La seva finalitat és la de protegir millor el medi ambient, per això, 

s’adoptaran mesures per afavorir els diferents tractaments dels residus segons el lloc on 

es trobin de la jerarquia. 

 

La jerarquia de gestió de residus s’estableix en la directiva 2008/98/CE del parlament 

Europeu i del consell de 19 novembre de 2008. La jerarquia de gestió de residus 

s’estableix de la següent manera segons l’article 4 de la directiva 2008/98/CE: 

 

• Prevenció: Mesures adoptades abans que una substància, material o productes 

s’hagi convertit en residu. 

• Preparació per la reutilització: Operacions de revisió, de neteja o de recuperació 

mitjançant la reparació, per les quals els productes o els components dels 

productes que s’han convertit en residus són preparats perquè siguin reutilitzats 

sense cap altre processament. 
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• Reciclatge: Tota operació de valorització mitjançant la qual els materials de 

residus són transformats de nou en productes, materials o substàncies, tant si és 

amb la finalitat original com amb qualsevol altra finalitat. 

• Altre tipus de valorització: Acció de convertir el residu generat en matèria 

primera per a un altre procés de la pròpia planta o per a una altra empresa. 

• Eliminació: Qualsevol operació que no sigui la valorització, fins i tot quan 

l’operació tingui com a conseqüència secundària l’aprofitament de substàncies 

o energia. 

La representació de la Jerarquia de gestió de residus segons la prioritat (de més 

prioritària a menys prioritària) és la següent: 

 
Figura 6.2.1. Representació de la Jerarquia de la gestió de residus. 

No a tots els residus es poden aplicar la jerarquia de gestió de residus degut a que 

disposen d’una legislació especifica. 

 

6.3 SISTEMA DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL 
 

Per una planta de producció d’àcid acetilsalicílic d’aquestes dimensions, és evident que 

la producció del producte afectarà al medi ambient de manera directa o indirecta i de 

maneres diferents, com per exemple amb; abocaments, emissions, residus o utilització 

de recursos naturals (aigua i energia). 

 

Per aquest motiu Salicacea contempla en tot moment la importància d’aquest factor i 

busca la compatibilitat entre la producció i el respecte per al medi ambient. Per aquest 

motiu, es decideix implantar un Sistema de Gestió Medi Ambiental (SGMA). 
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Un SGMA és la part del sistema general de gestió que inclou l'estructura organitzativa, 

les activitats de planificació, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els 

processos i els recursos per desenvolupar, aplicar, aconseguir, revisar i mantenir la 

política medi ambiental i gestionar els aspectes medi ambientals. 

 

Els SGMA s’implanten basant-se en alguna norma o estàndard, que han sigut dissenyats 

per ser aplicables a diversos tipus i mides de les organitzacions. L’èxit del sistema radica 

en el grau de compromís en tots els nivells i funcions, especialment de l’alta direcció de 

l’organització. Els SGMA es basen en tres pilars que permeten el seguiment de la política 

medi ambiental. Aquests tres pilars són: 

 

• Una millora constant. 

• Compliment de la legislació. 

• Control de la contaminació. 

El desenvolupament i implantació d’un sistema de gestió medi ambiental en una 

empresa es du a terme amb l’objectiu de: 

 

• Identificar y valorar els efectes medi ambiental de les activitats, productes i 

serveis de l’organització tant les actuals com les futures. 

• Identificar i avaluar els efectes medi ambiental causats per incidents, accidents i 

situacions d’emergència. 

• Recopilar i aplicar la normativa corresponent. 

• Possibilitar l’adopció de prioritats i la definició dels objectius i metes medi 

ambientals de l’organització. 

• Facilitar la planificació, control, supervisió, auditoria i revisió amb l’objectiu de 

complir la política ambiental. 

• Evolucionar per adaptar-se al canvi de circumstàncies. 

Un cop es decideix implantar un sistema de gestió medi ambiental, hi ha dues opcions 

per implementar el sistema de gestió medi ambiental. Les opcions són les següents: 

1. Implantar el SGMA seguint o no una normativa existent sense sol·licitar cap 

reconeixement extern (opció menys escollida ja que no suposa beneficis com el 

de millora de la imatge).  

2. Implantar el SGMA seguint una normativa existent i aconseguir el reconeixement 

d'una entitat externa segons la normativa aplicada. 

Hi ha dos models estàndards de gestió medi ambiental, aquests són la normativa ISO 

(International Organization for Standardization) i el EMAS (Eco-Management and Audit 

Scheme). Ambdós models de gestió medi ambiental s’han anat actualitzant i revisant des 
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de les seves primeres publicacions fins a l’actualitat. Actualment les que estan en vigor 

d’aquests dos models estàndards de SGMA són: 

 

• ISO 14001:2015 

• EMAS IV 

Ambdós models estàndards de gestió medi ambiental no són models contraposats, sinó 

complementaris. Per una decisió de la Comissió Europea de l'any 1997, una empresa 

certificada segons ISO 14001 pot obtenir la verificació segons EMAS amb l'acompliment 

d'uns requisits addicionals als del model ISO 14001.  

Les diferencies entre la els dos models de gestió medi ambiental es troben a la Taula 

6.3.1: 

 
Taula 6.3.1. Diferències entre sistemes de gestió medi ambiental ISO 14001 i EMAS. 

Paràmetres de 
comparació 

ISO 14001 EMAS 

Àmbit Internacional 
Està regulada per 

organitzacions europees 

Avaluació ambiental 

inicial 

Recomanable en cas de no 

tenir implanta un SGMA 

Obligatòria si no es compta 

amb un SGMA certificat 

Auditoria (o cicle 

d’auditories) 

Auditoria del SGMA 

No hi ha termini prefixat 

per la realització 

d’auditories 

Auditoria del SGMA 

Es realitzen cicles d’auditoria 

amb periodicitat establerta 

segons tipologia activitat 

Declaració 

ambiental (DA) 
No és requisit 

DA publica i anual 

(simplificada o no) 

Verificació SGMA i 

validació declaració 

Certificació possible per 

certificadors autoritzats 

Verificació per ens acreditats 

Validació de la DA per ens 

acreditat 

Inscripció al registre No és requisit 

Inscripció per part de 

l’organisme competent de 

totes les empreses que 

s’adhereixen al sistema 

 

Per la planta de producció d’àcid acetilsalicílic de Salicacea, observant la comparació 

entre els sistemes de gestió medi ambiental EMAS i ISO, s’ha decidit implementar els 

dos models de SGMA. 
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6.3.1 ISO 14001:2005 

 
Figura 6.3.1. Logotip de la normativa ISO 14001:2015. 

Per poder aconseguir implantar la normativa ISO 14001:2005 a la planta de producció 

d’àcid acetilsalicílic, és segueix el següent esquema pas a pas per poder aconseguir la 

certificació: 

1. Planificació: Aquesta està formada per diferents processos ordenats segons la 

prioritat del desenvolupament. El primer procés és el de la definició d’una política 

ambiental en la planta. 

1.1. Definició de la política medi ambiental: 

Document públic que indica el compromís medi ambiental de la Direcció de la 

planta. Aquest ha d’estar perfectament definida, documentada i actualitzada. 

1.2. Identificació de aspecte medi ambientals:  

Són aquells elements presents en el desenvolupament de les seves activitats 

que poden interaccionar amb el medi ambient. 

1.3. Requisits legals i altres requisits: 

Conèixer tota la legislació ambiental relativa als aspectes ambientals detectats 

en de les activitats, serveis i productes de la planta. D’aquesta forma es podrà 

incorporar al sistema de gestió medi ambiental els requisits que es considerin 

importants considerant-les com requisits fonamentals. 

1.4. Definició de objectius i metes medi ambientals a aconseguir i definició del 

programa de gestió medi ambiental: 

Establir els objectius medi ambientals que potenciï la millora continua, és a dir, 

una reducció dels impactes ambientals de l’empresa. 

2. Implantació: En aquesta etapa es desenvolupen les activitats de formació, 

sensibilització, control i comunicació per part de l’empresa. 

2.1. Estructura i responsabilitats:  

Establir un ordre i repartir les tasques entre els treballadors per definir les 

responsabilitats i l’autoritat dins de la estructura de l’empresa. 

2.2. Formació, sensibilització i competència professional: 

La Direcció de l’empresa ha de formar i conscienciar als treballadors en matèria 

medi ambiental i transmetre el compromís a traves de la política ambiental. 

2.3. Comunicació: 
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La comunicació tant interna com externa ha de ser fluida i transparent. 

Qualsevol document amb finalitats comunicatives, haurà d’estar a l’abast de les 

persones interessades i per qualsevol organisme extern o per vigilar o controlar 

determinades activitats de l’organització. 

2.4. Documentació del sistema de gestió medi ambiental: 

És important que les accions per realitzar el sistema de gestió medi ambiental 

estiguin reflectides en documents actualitzats com manuals, plans, programes, 

normatives, etc. Aquests documents ens indiquen el que fa l’empresa per 

efectuar el compliment dels requisits definits. 

2.5. Control de documentació: 

L’empresa ha de crear procediments amb l’objectiu de controlar els documents, 

assegurant la seva localització i disposició en els punts necessaris, la seva revisió, 

aprovació  i la seva adequada identificació i conservació. 

2.6. Control operacional:  

Documentació per identificar i controlar operacions i activitats relacionades amb els 

aspectes medi ambientals significatius identificats. 

2.7. Pla d’emergència i capacitat de resposta: 

Totes de les empreses han de protegir als seus treballadors de les possibles 

accidents que poder succeir en les labors dels treballadors. Per això, és 

imprescindible disposar d’un pla d’actuació en cas d’emergència i capacitat de 

resposta davant qualsevol circumstància d’aquest tipus. 

3. Comprovació: 

3.1. Seguiment i mesurament: 

Accions que ens permet saber l’estat i el funcionament del sistema de gestió 

medi ambiental. 

3.2. Avaluació del compliment legal: 

Acció de comprovar si la legislació ambiental adoptada i utilitzada per l’empresa 

s’ajusta a la legalitat establerta. 

3.3. No conformitat, acció correctora i acció preventiva: 

Detecció de errors o possibles errors amb la finalitat de corregir-los mitjançant 

accions correctores aplicables o accions preventives per evitat possibles errors. 

3.4. Registres: 

Documents que han de ser llegibles, identificables i actualitzats degut a que són 

documents que recullen els resultats de l’activitat de la planta, producte o servei 

implicat. 

3.5. Auditoria interna del sistema de gestió medi ambiental: 

Revisió periòdica del funcionament del sistema de gestió medi ambiental. 

Permet també comprovar el nivell de conformitat amb la legislació. 
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4. Actuació: 

4.1. Revisió per la direcció: 

Un cop implantada el sistema de gestió medi ambiental, la direcció de l’empresa 

ha de revisar el funcionament del sistema de gestió medi ambiental i la seva 

evolució per assegurar-se de que es compleix els objectius i amb una tendència 

a la millora continua del sistema de gestió medi ambiental. 

4.2. Certificació del Sistema de gestió medi ambiental: 

La certificació dels sistema de gestió medi ambiental es du a terme per una 

entitat externa a l’empresa. Consisteix en una avaluació del procés de forma 

objectiva amb la finalitat de concedir o no un certificat que acrediti que 

l’empresa avaluada ha implantat correctament la normativa ISO 14001. Aquesta 

avaluació externa es similar a les auditories que es duen a terme en la planta de 

manera interna. 

La possessió de la normativa ISO 14001 per part d’una empresa reconeix: 

 

• L’establiment i funcionament d’un Sistema de Gestió medi ambiental. 

• El compromís de millorar l’actuació medi ambiental i establir una avaluació 

sistemàtica, objectiva i periòdica més enllà dels requeriments establerts per la 

legislació. 

• La participació activa dels treballadors. 

 

6.3.2 EMAS 

 
Figura 6.3.2. Logotip d’EMAS. 

El procediment general d’implementació de EMAS es pot resumir en els següents punts: 

 



 Producció d’ Àcid Acetilsalicílic  

                                     Capítol 6: Medi ambient  
 

Pàgina 14 de 51 

1. S’elabora un anàlisi ambiental, un anàlisi inicial de la legislació aplicable i totes les 

activitats de la planta amb la finalitat d’identificar els aspectes ambientals directes i 

indirectes pertinents. 

2. S’implementa un sistema de gestió medi ambiental d’acord amb els requisits de la 

normativa ISO 14001. 

3. Comprovació del sistema de gestió medi ambiental mitjançant auditories internes i 

una revisió per la direcció. 

4. L’organització redactarà una declaració ambiental de l’EMAS. 

5. Un verificador de l’EMAS acreditat o autoritzat comprovarà l’anàlisi ambiental i el 

sistema de gestió ambiental i validarà la declaració ambiental. 

6. Una vegada verificada, l’organització presentarà una sol·licitud de registre a 

l’organisme competent. 

 

6.4 RESIDUS INDUSTRIALS 

Un residu és qualsevol substància o objecte que el seu posseïdor rebutgi o tingui la 

intenció o l’obligació de rebutjar. 

Segons la Llei catalana (Decret 1/2009 publicat al DOGC) pel qual s’aprova el text refós 

de la llei reguladora de residus, un residu industrial és un material sòlid, gasós o líquid 

resultant d’un procés de fabricació, de transformació, d’utilització, de consum o de 

neteja la persona productora o posseïdora del qual té la voluntat de desprendre-se’n i 

que, d’acord amb aquesta llei, no pot ser considerat residu municipal. 

A la planta de Salicacea, es produeixen residus industrials. Aquests residus es poden 

classificar en tres grans grups de residus: 

• Residus líquids (emissions líquides) 

• Residus gasosos (emissions gasoses) 

• Residus sòlids 

6.4.1 Emissions líquides 

 

Les emissions líquides de la planta, majoritàriament aigües residuals, s’originen 

principalment després utilitzar l’aigua de xarxa en el procés i transformant-la en una 

residu del procés que podria ser potencialment perillosa sense un previ tractament 

abans de la seva emissió al medi ambient. 

 
Les aigües residuals contenen un ampli ventall de residus orgànics i inorgànics, que 

provenen de diferents fonts. Els orígens són diversos, a partir d’estudiar les emissions 
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líquides de la planta, les emissions liquides residuals es poden classificar principalment 

en: 

 

• Aigües residuals pluvials: Aigües que són originades com conseqüència de 

fenòmens meteorològiques com pluja, nevada i calamarsa. 

• Aigües residuals domèstiques: Aigües que estan contaminades pel seu ús i que 

majoritàriament provenen de lavabos i vestuaris de treballadors, tenint un alt 

contingut de contaminants orgànics. 

• Aigües residuals industrials: Aigües que tenen com origen de forma total o 

parcial el procés que es du a terme a la planta. Dins de les aigües residuals 

industrials, es poden classificar en altres categories com aigües residuals de 

neteja, aigües residuals de serveis, aigües residuals del procés i aigües residuals 

de laboratoris. 

 

6.4.1.1 Fonts d’emissió 

 

Les emissions de residus líquids dins de la planta, tenen diferents fonts d’emissió com ja 

s’ha explicat. A la Taula 6.4.1 es pot veure una classificació de les diferents emissions de 

líquids (aigües residuals) i la seva font d’emissió segons l’àrea de la planta. 

 
Taula 6.4.1. Emissions líquides i la seva font d’origen segons l’àrea on s’origina. 

Emissions líquides de la planta Àrea 

Aigües residuals pluvials Tota la planta 

Aigües residuals d’us domèstic (Oficina, 

menjador, lavabos, etc.) 
A-900 

Aigües residuals de laboratori A-1000 

Aigües de neteja Tota la planta 

Centrifuga S-202 A-200 

Centrifuga S-204 A-200 

Centrifuga S-303 A-300 

Maquinària de la planta Tota la planta 

 

 

6.4.1.2 Tractament de les emissions líquides 

 

Els tractaments per a cada tipus d’aigües residuals de la planta exposades a la Taula 6.4.1 

és la següent: 
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• Aigües pluvials: 

Són aigües originades per conseqüència de fenòmens meteorològics, es 

canalitzen directament al clavegueram ja que no entra en contacte amb 

substàncies contaminants o substancies procedents del procés que es du a terme 

en la planta. 

 

• Aigües residuals d’us domèstic:  

Són aigües que no contenen una elevada càrrega contaminant, per tant, no cal 

fer cap tractament i es canalitzen directament al clavegueram. 

 

• Aigües residuals de laboratori: 

Són aigües residuals produïdes majoritàriament per l’activitat que es du a terme 

en laboratori i parcialment per la verificació de la qualitat del productes de la 

planta. Les substàncies que es troben al laboratori de la planta seran àcids i bases 

principalment. Per poder-les tractar, es farà una recollida selectiva en envasos 

segons les propietats del residu líquid (àcid, base, etc). Degut a que les quantitats 

de residu líquid del laboratori són mínimes, s’enviarà a una empresa extern per 

realitzar el tractament del residus mitjançant un envàs adequat per a cada tipus 

de substància, normalment bidons de plàstic. 

 

• Aigües de neteja: 

Quan s’atura la planta per realitzar el manteniment de la planta, es neteja els equips  

(reactors, centrifugues, cristal·litzadors, tancs d’emmagatzematge, etc.) que 

s’utilitzen en el procés. Per a realitzar aquesta neteja, s’utilitzen substàncies com 

aigua, acetona, dissolvents, etc. Un cop realitzada les tasques de neteja dins del 

manteniment de la planta, es generen emissions líquides que han de ser 

identificades degut a que poden contenir substàncies nocives pel medi ambient. Un 

cop són identificades, es comprova si es poden abocar a llera o han de ser tractades 

abans mitjançant gestió externa abans de ser abocades.  

 

• Centrifuga S-202: 

L’emissió líquida per part de la centrifuga S-202 és una solució d’aigua amb fenol, 

hidròxid sòdic, fenolat sòdic, salicilat disòdic, àcid sulfúric, àcid salicílic, 4-hidrobenzoic i 

sulfat de sodi. Aquesta solució està majoritàriament formada per aigua i sulfat de sodi 

format al precipitador Pr-201. Sabent que el sulfat de sodi és una sal inorgànica, no 

biodegradables i amb una alta incidència en el medi ambient, no es pot abocar 

directament a llera publica degut al seu alt contingut en sulfat de sodi. 
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Per a poder baixar la concentració del sulfat de sodi i sòlids, s’utilitza l’osmosi inversa 

degut a que és una de les MTD pel tractament d’aigües residuals amb sals inorgàniques 

i no biodegradables. Un cop l’aigua procedent de la centrifuga S-202 hagi estat tractada 

s’aboca a la llera i la sal inorgànica restant del tractament amb osmosi inversa, s’enviarà 

a gestió externa per poder ser tractada. 

 

L’osmosi inversa és una tecnologia de purificació de l’aigua. Aquesta tecnologia utilitza 

una membrana semipermeable per poder eliminar substancies com ions, molècules i 

partícules més grans en l’aigua, en aquest cas en l’aigua residual de la centrifuga S-202. 

 

 
Figura 6.4.1. Esquema simplificat de l’osmosi inversa. 

 

• Centrifuga S-204 

L’emissió líquida per part de la centrifuga S-204 és una solució d’aigua amb fenolat sòdic, 

àcid salicílic, 4-hidrobenzoic i sulfat de sodi. Aquesta solució està majoritàriament 

formada per aigua i sulfat de sodi format a l’equip cristal·litzador Cr-203. Sabent que el 

sulfat de sodi és una sal inorgànica i no es biodegradable i que té una alta incidència en 

el medi ambient, no es pot abocar directament al clavegueram degut a que es té un alt 

contingut de sulfat de sodi. 

 

Per a poder baixar la concentració del sulfat de sodi, s’utilitza l’osmosi inversa degut a 

que és una de les MTD per al tractament d’aigües residuals amb sals inorgàniques i no 

biodegradables. Un cop l’aigua procedent de la centrifuga S-204 hagi estat tractada 

s’aboca a la llera i la sal inorgànica s’enviarà a gestió externa per poder ser tractada. 

 

• Centrifuga S-303:  

L’emissió líquida per part de la centrifuga S-303 és una solució d’àcid acètic amb àcid 

acetilsalicílic , àcid salicílic i aigua. Aquesta solució està majoritàriament formada per 

àcid acètic i una petita part per àcid acetilsalicílic. 

 

Sabent que es produeix molta quantitat d’àcid acètic degut a que es crea a partir de 

reaccions secundàries en el reactor R-301, s’ha decidit portar l’àcid acètic a l’àrea 600 

per emmagatzemar-ho en un tanc d’emmagatzematge i després vendre l’àcid acètic 

degut a que es genera en grans quantitats. 
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• Maquinària: 

Diferents equips necessiten l’ús de lubricants per al seu bon funcionament o per reduir 

la fricció entre els components de la maquinària amb l’objectiu de allargar la vida útil de 

l’equip. Per aquest motiu, es col·loca lubricant en alguns equips, però aquests lubricants 

es van renovant periòdicament i com a conseqüència d’aquesta acció, el lubricant 

substituït passa a ser un residu. Aquest residu líquid es porta a gestió externa. 

 

6.4.1.3 Valors límits d’abocament 

 

Hi ha part de les emissions liquides que s’aboquen directament a llera pública com 

aigües residual pluvials i aigües residuals d’us domèstic. Per poder abocar a llera publica, 

s’estableix uns valors límits d’emissió amb l’objectiu de poder tractar aquestes aigües 

residuals en una EDAR. Aquests valors límits es troben a l’Annex II del Decret 130/2003 

de 13 de maig i es recullen a la Taula 6.4.2 

 
Taula 6.4.2. Paràmetres tractables a les EDAR i amb impacte poc significatiu sobre els objectius de qualitat del medi 
receptor. 

Paràmetres Valor límit d’abocament de residu líquid 

Temperatura (ºC) 40 

PH (pH) 6-10 

MES (mg/l) 750 

DBO5 (mg/l) 750 

DQO (mg/l) 1500 

Olis i greixos (mg/l) 250 

Clorurs (mg/l) 2500 

Conductivitat (S/cm) 6000 

Diòxid de sofre(mg/l) 15 

Sulfats (mg/l) 1000 

Sulfurs totals (mg/l) 1 

Sulfurs dissolts (mg/l) 0,3 

Fòsfor total (mg/l) 50 

Nitrats (mg/l) 100 

Amoni (mg/l) 60 

Nitrogen orgànic i amoniacal (mg/l) 90 
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6.4.1.4 Normativa 

 

Les normatives autonòmiques, estatals i europees aplicades a les emissions líquides de 

la planta, són les següents: 

 

Autonòmica:  

• DECRET 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització 

d'abocaments d'aigües residuals. 

• DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova 

el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. 

• DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 

dels serveis públics de sanejament. 

• DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el 

Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de 

Catalunya. 

• LLEI 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental 

de les activitats. 

Estatal:  

• Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre, per el que s’aprova el 

reglament d’emissions industrials i de desenvolupament de la llei 

15/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrat de la 

contaminació. 

• Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, per el que s’aprova 

el text refundat de la llei d’aigües. 

• Reial decret-llei 11/1995, de 28 de desembre, per el que 

s’estableix las normes aplicables al tractament de les aigües 

residuals urbanes. 

• Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desenvolupament del 

reial decret-llei 11/1995, de 28 de desembre , per el que 

s’estableix les normes aplicables al tractament de les aigües 

residual urbanes. 

• Reial decret 638/2016, de 9 de desembre, paper que modifica el 

reglament del domini públic hidràulic, aprovat paper reial decret 

849/1986, de 11 d’abril, el reglament de planificació hidrològica, 

aprovat paper reial decret 907/2007, de 6 de juliol, i altres 

reglaments en matèria de gestió de riscos d’inundació, cabals 

ecològics, reserves hidrològiques i abocament d’aigües residuals. 
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Europea:  

• Directiva 91/271/CEE del consell, de 21 de maig de 1991, sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 

d’octubre de 2000, per la que s’estableix un marc comunitari 

d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

 

6.4.2 Emissions gasoses 

 

La contaminació atmosfèrica es la presència en l’atmosfera de substàncies en una 

quantitat que impliqui molèsties o risc per a la salut de les persones, altres essers vius i 

el medi ambient. Els principals mecanismes de contaminació atmosfèrica són els 

processos industrials que impliquen combustió. Els contaminants atmosfèrics, es poden 

classificar en dos tipus; els contaminants atmosfèrics primaris (emissions directa de 

contaminants) i contaminants secundaris (Contaminants que es formes per la reacció 

dels contaminants atmosfèrics primaris). 

 

Les emissions de gasos en la indústria, es poden classificar en dos tipus: 

 

• Emissions puntuals: Són les emissions que tenen una sortida a l’atmosfera 

localitzada. És a dir, solen tenir un punt concret de sortida a l’atmosfera, com 

pot ser una xemeneia, una torre de fums, etc. Al estar localitzades, són fàcilment 

controlables i mesurables. 

• Emissions difuses: Són aquelles emissions no localitzades i com a conseqüència, 

són difícils de controlar i que es propaguen per l’interior de les instal·lacions de 

la planta, com per exemple els vapors, emanacions de gasos, manipulació de 

substàncies, etc. 

 

6.4.2.1 Fonts d’emissió 

 

Les emissions de residus gasosos dins de la planta, tenen diferents fonts d’emissió. A la 

Taula 6.4.3 es pot veure una classificació de les diferents emissions de gasoses i la seva 

font d’emissió segons l’àrea de la planta. 
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Taula 6.4.3. Emissions atmosfèriques i la seva font d’origen segons l’àrea on s’origina. 

Emissions gasoses de la planta Àrea 

Ventilació del laboratori A-1000 

Ventilació de l’oficina A-900 

Ventilació de la sala blanca A-400 

Venteig d’equips a pressió Tota la planta 

Torre de refrigeració  A-800 

Caldera de vapor  A-800 

Evaporador A-200, A-300 

Assecador  A-400 

Nitrogen (Inertització) Tota la planta 

 

 

6.4.2.2 Tractament de les emissions atmosfèriques 

 

Els tractaments per a cada tipus d’aigües residuals exposades a la Taula 6.4.3 és la 

següent: 

 

• Ventilació del laboratori: 

Per a la ventilació del laboratori, l’aire i les emissions gasoses del laboratori es 

fan passar per una campana d’extracció amb un filtre de carbó actiu dins amb 

l’objectiu de filtrar possibles partícules contaminants abans de ser abocades a 

l’atmosfera. 

 

 

Figura 6.4.2. Campana extractora amb un filtre de carbó actiu. 

 

• Ventilació de l’oficina: 
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Per a la ventilació de la planta, l’aire es filtra amb l’objectiu de filtrar abans de 

sortir de les instal·lacions de la planta i poder filtrar a l’aire lliure un corrent sense 

partícules contaminants. 

 

• Ventilació de la sala blanca: 

Per a la ventilació de la sala blanca, es col·loca un biofiltre a la sortida de la 

ventilació de la sala blanca amb l’objectiu de no alliberar partícules contaminants 

juntament amb l’aire que surt de la sala blanca. 

 

• Venteig d’equips a pressió: 

Els equips amb un sistema de venteig, se’ls col·loca un filtre de carbó actiu per 

poder retenir partícules contaminants abans de ser emesos a l’atmosfera. 

 

• Torre de refrigeració Tr-802: 

És un equip en el que s’evapora només aigua en forma de vapor a l’atmosfera. 

Per tant, no es realitza cap tractament degut a que l’emissió de vapor d’aigua no 

te cap valor límit d’emissió a l’atmosfera. 

 

• Caldera de vapor Cv-803: 

La caldera de la planta, és un servei necessari per escalfar alguns dels equips de 

la planta com els evaporadors, bescanviadors de calor, assecadors, etc. La 

caldera vapor es alimentada mitjançant gas natural on es produeix una reacció 

de combustió. Aquesta reacció de combustió, té com a subproducte el CO2 . 

Sabent que les emissions de CO2 a l’atmosfera estan controlades, s’ha de 

controlar les emissions de CO2 a l’atmosfera i han de ser inferiors a la que s’indica 

en la normativa. 

El tractament més utilitzat i que és una MTD per el tractament per poder 

controlar les emissions de CO2 a l’atmosfera escollit és l’adsorció química 

mitjançant amines. S’ha escollit aquest tractament degut a que és un tractament 

amb un baix cost econòmic, elèctric i amb emissions molt baixes de CO2 a la 

atmosfera. El diagrama del funcionament d’un equip comercial d’adsorció 

química amb amines és el següent: 
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Figura 6.4.3. Esquema de l'adsorció química mitjançant amines. 

Els gasos de combustió, després de refreda, es posen en contacte amb el 

dissolvent (amines) en una torre d’adsorció on es dissol el CO2. Els gasos de  la 

combustió (CO2 ) surten de la torre d’adsorció dissolts per a rentar-se i per 

eliminar les gotes de dissolvents i van cap a la part superior d’un stripper 

mitjançant una bomba. Del stripper per la part superior surt el CO2 amb el 

dissolvent, el qual es condensa per tornar-lo a ficar al stripper. Per la part inferior 

del stripper, surt una corrent de dissolvent amb CO2 que torna a la torre 

d’adsorció per tractar el CO2. 

 

• Evaporador: 

És un equip en el que s’evapora només aigua en forma de vapor a l’atmosfera 

degut a que el punt d’ebullició dels altres components és més alt que el de l’aigua 

(100 ºC). No es realitza cap tractament degut a que l’emissió de vapor d’aigua no 

te cap valor límit d’emissió a l’atmosfera. 

 

• Assecador D-401: 

En l’assecador es produeix una emissió a l’atmosfera del dissolvent (àcid acètic) 

restant que no ha sigut eliminat a la centrifuga. L’emissió del dissolvent, té un 

valor límit d’emissió, per tant, abans de poder abocar-la a l’atmosfera, s’ha de 

fer un tractament previ. El tractament més utilitzat i que és una MTD per el 

tractament del dissolvent, és la l’oxidació tèrmica regenerativa. 

 

L’oxidació tèrmica consisteix en l’oxidació de gasos i olors combustibles en un 

corrent de gasos residuals escalfant la barreja de contaminants amb l’aire o 

l’oxigen per sobre del seu punt d’inflamació en una cambra de combustió i 
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mantenint-la a una temperatura alta el temps suficient per completar la 

combustió al diòxid de carboni i aigua.  

 

El diagrama del funcionament de l’oxidació tèrmica és el següent: 

 

Figura 6.4.4. Esquema del funcionament d'una torre d'oxidació regenerativa. 

• Nitrogen (inertització): 

L’inertització es realitza amb la funció de reduir riscos d’inflamacions, control de 

reaccions no desitjades, etc. Per poder aconseguir l’inertització, normalment 

s’utilitza Nitrogen en estat gasos. Degut a que el nitrogen no té cap valor límit 

d’abocament a l’atmosfera perquè és un inert i perquè és un dels principals 

components de l’aire. Per aquest motiu, es pot abocar directament a l’aire. 

 

6.4.2.3 Valors límits d’abocament 

 
El diòxid de carboni (CO2) és un valor amb límit d’emissió degut al seu efecte nociu al 

medi ambient com per exemple l’efecte hivernacle. Degut a que té efectes nocius al 

medi ambient, té valors límits d’emissió. Aquest valor de límits d’emissió es recullen a 

l’Annex II del reial decret 508/2007, de 20 d’abril, per que es regula el subministre 

d’informació sobre emissions del reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals 

integrades. Aquest valor límit es troba en la Taula 6.4.4. 
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Taula 6.4.4. Límit d'emissions de CO2 per any. 

N.º 
Número 
de CAS 

A.1. 
Contaminants o 

substàncies 
respecte dels que, 

s’ha de subministrar 
informació quan 

s’emeten de forma 
significativa 

Valors umbrals d’emissions 

A.2. 
Valor Umbral 
d’informació 

pública 
d’emissions a 
l’atmosfera 

(kg/any) 

A.3. 
Valor 

Umbral 
d’informació 

pública 
d’emissions 

a l’aigua 
(kg/any) 

A.4. 
Valor 

Umbral 
d’informació 

pública 
d’emissions 

al sòl 
(kg/any) 

3 124-38-9 
Diòxid de Carboni 

(CO2) 
100.000.000 - - 

 

6.4.2.4 Normativa 

 

Les normatives autonòmica, estatal i europea aplicades en quan a emissions de residus 

a l’atmosfera, són les següents: 

 
Autonòmica:  

• Reial decret 139/2018, de 3 de juliol, sobre els règims 

d'intervenció ambiental atmosfèrica on es desenvolupin activitats 

potencialment contaminants de l'atmosfera. 

Estatal:  

• Reial decret 815/2013, de 18 de octubre, pel qual s'aprova el 

Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 

16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 

contaminació. 

• Reial decret 833/1975, de 6 de febrer, pel qual es desenvolupa la 

Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient 

atmosfèric. 

• Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d’emissions 

de compostos orgànics volàtils causades per l’ús de dissolvents en 

determinades activitats 

• Reial decret 508/2007, de 20 d’abril, per que es regula el 

suministre d’informació sobre emissions del reglament E-PRTR i 

de les autoritzacions ambientals integrades 
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Europea:  

• Directiva 2008/50 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 

de maig de 2008, relativa a la qualitat de l'aire ambient i a una 

atmosfera més neta a Europa 

• Reglament Nº 850/2004 del Parlament Europeu i del Consell, de 

29 d'abril de 2004, sobre contaminants orgànics persistents i pel 

qual es modifica la Directiva 79/117 / CE 

• Directiva 2001/81 / CE DEL Parlament Europeu i del Consell de 23 

d'octubre de 2001 sobre sostres nacionals d'emissió de 

determinats contaminants atmosfèrics 

 

6.4.3 Residus sòlids 

 

Un residu sòlid es pot definir com aquell material macís que ha arribat al final de la seva 

vida útil i sense valor econòmic, per tant, es considera que és un residu. 

 

Els residus sòlids es poden classificar en dos grans grups, els residus sòlids perillosos i els 

residus sòlids no perillosos. 

 

En els residus sòlids perillosos s’agrupen tots els residus sòlids que poden suposar un 

perill pel medi ambient o pel ciutadà degut a les seves propietats corrosives, explosives 

o tòxiques. 

 

Per una altra banda, els residus sòlids no perillosos no suposen un perill pel medi 

ambient o pel ciutadà, es poden classificar en: 

• Ordinaris: Residus generats durant la rutina diària en les llars, escoles, oficines 

o hospitals. 

• Biodegradables: Residus que es caracteritzen per poder desintegrar-se o 

degradar-se de forma rapida, convertint-se en un altre tipus de matèria 

orgànica. 

• Inerts: Redius sòlids que es caracteritzen perquè no es descomponen fàcilment 

o que triguen força temps a descompondre. 

• Reciclables: Residus sòlids que es poden sotmetre a processos que permeten 

que puguin ser utilitzats novament. 

Dins de la classificació dels residus sòlids no perillosos, es poden agrupar en orgànics i 

inorgànics. 
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6.4.3.1 Fonts d’emissió 

 

Les emissions de residus sòlids dins de la planta, tenen diferents fonts d’emissió. A la 

Taula 6.4.5 es pot veure una classificació de les diferents residus sòlids i la seva font 

d’emissió segons l’àrea de la planta. 

 
Taula 6.4.5. Emissions de residus sòlids i la seva font d'origen segons l'àrea on s'origina. 

Emissions de residus sòlids de la planta Àrea 

Ordinaris Tota la planta 

Sala blanca A-400 

Laboratori A-1000 

Carbó actiu A-100 

Equips Tota la planta 

 

 

6.4.3.2 Tractament dels residus sòlids 

 

Els tractaments per a cada tipus d’aigües residuals exposades a la Taula 6.4.5 és la 

següent: 

 

• Residus sòlids ordinaris: 

Els residus sòlids generats de manera ordinària a la planta, es subclassifiquen en 

diferents categories, on cada categoria es classifica en diferents contenidors de 

reciclatge. Aquests contenidors de reciclatge estan distribuïts per la planta per a 

poder facilitar la classificació del residu sòlid i procedir al seu correcte 

tractament. Els contenidors estan són els següents: 

o Contenidor groc: Contenidor on es depositen els residus sòlids ordinaris 

que són envasos, ja siguin de plàstics i metàl·lics. 

 

Figura 6.4.5. Representació del contenidor groc de reciclatge. 

 

o Contenidor blau: Contenidor on es depositen els residus sòlids ordinaris 

que són cartró i paper. 
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Figura 6.4.6. Representació del contenidor blau de reciclatge. 

 

o Contenidor verd: Contenidor on es depositen els residus sòlids ordinaris 

que són vidres. 

 

Figura 6.4.7. Representació del contenidor verd de reciclatge. 

 

o Contenidor marró: Contenidor on es depositen els residus sòlids ordinaris 

que són restes orgàniques. 

 

Figura 6.4.8. Representació del contenidor marró de reciclatge. 

 

o Contenidor gris: Contenidor on es dipositen els residus sòlids ordinaris 

que són restes que no es poden reciclar, és a dir, no es poden reutilitzar 

ni reciclar. 
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Figura 6.4.9. Representació del contenidor gris de reciclatge. 

Apart dels contenidors bàsics per depositar els contenidors de residus sòlids 

tradicionals, s’habiliten altres contenidors com: 

 

o Contenidor per aerosols: Contenidor on es depositen els residus sòlids 

ordinaris que són recipients d’aerosols que ja no s’utilitza degut a que ja 

no conté l’aerosol. 

 

o Contenidor per bombetes: Contenidor on es depositen els residus sòlids 

ordinaris que són bombetes que no es poden dipositar en cap contenidor 

bàsic abans mencionats. 

 

Figura 6.4.10. Representació d'un contenidor de bombetes. 

 

o Contenidor per piles: Contenidor on es depositen els residus sòlids 

ordinaris que són piles o bateries que ja no tenen vida útil. 

 

Figura 6.4.11. Representació d'un contenidor per piles. 
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o Contenidors per tòners i cartutxos d’impressores: Contenidor on es 

depositen els tòners i cartutxos utilitzats en la planta. 

 

Figura 6.4.12. Representació d'un contenidor per tòners i cartutxos d'impresores. 

 

• Residus sòlids de la sala blanca: 

A la sala blanca els residus sòlids provenen de diferents activitats, com per 

exemple el producte que no compleix amb els estàndards de grau farmacèutic o 

residus generats a la sala blanca com eines d’un sol us. Aquests residus, es 

classifiquen i identifiquen degudament per posteriorment ser tractades a gestió 

externa. 

 

• Residus sòlids del laboratori: 

Al laboratori es formen residus sòlids degut a l’activitat que es du a terme dins 

d’aquesta instal·lació. Els residus sòlids que es formen dins del laboratori, es 

classifiquen i identifiquen degudament per posteriorment ser tractades a gestió 

externa. 

 

• Filtre de Carbó Actiu: 

El filtre de carbó actiu té com objectiu mitjançant carbó actiu treure el color 

groguenc del fenolat sòdic de la reacció de carboxilació. El carbó actiu del filtre 

després d’un temps d’utilització, ja no és útil i es torna un residu sòlid. El carbó 

actiu que ja no té vida útil, hi ha dos opcions, o es regenera o es compra nou 

carbó actiu. 

 

El carbó actiu saturat, és a dir, sense vida útil es porta a una empresa externa 

amb l’objectiu de poder regenerar el carbó actiu saturat per tornar a ser utilitzat 

en el filtre de carbó actiu. 
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• Equips: 

Els equips o parts d’equips quan estan desgastats es consideren residus sòlids 

degut a que ja no tenen vida útil. Aquests equips o parts d’equips es tractaran 

mitjançant gestió externa amb la finalitat de ser reutilitzades. 

 

6.4.3.3 Normativa 

 

Les normatives autonòmiques, estatals i europees aplicables als residus sòlids són els 

següents: 

 

Autonòmica:  

• Decret LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

• Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les 

infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 

disposició del rebuig dels residus. 

• Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la 

codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya 

Estatal:  

• Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats 

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental 

• 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, de prevenció i control integrats de la 

contaminació 

• Llei 5/2013, de 11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 

16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 

contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls 

contaminats 

• Reial decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s'estableix la relació 

d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris i 

estàndards per a la declaració de sòls contaminats 

• Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos 

• Reial decret 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en 

matèria de medi ambient. 

Europea:  

• DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 
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• DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

• DIRECTIVA (UE) 2018/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 

 

6.5 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 

La contaminació acústica s’entén com la presència en l’ambient de sorolls i vibracions, 

que impliquin molèstia, risc o dany per les persones o causin efectes negatius i nocius 

sobre el medi ambient. 

 

A les activitats industrials tenen com objectiu fabricar un producte o productes, però 

això porta problemes de contaminació acústica que pot ocasionar molèsties en el 

treballadors de la planta, fent així que es vegi reduït el seu rendiment i comoditat 

treballant. La contaminació acústica provocada a la planta té diferents efectes negatius 

sobre els treballadors de la planta, persones alienes a planta i l’ecosistema. 

 

L’efecte sobre l’ecosistema de la contaminació acústica pot afectar a una part concreta 

de l’ecosistema sense ser un impacte molt important i arribant a derivar en un efecte 

domino, provocant una alteració d’un ecosistema. Els efectes ocasionats per la 

contaminació acústica de la planta, vindrà determinada per l’exposició i la intensitat a la 

font de la contaminació acústica. 

 

L’efecte sobre les persones, tant treballadors i persones alienes a la planta, són bastant 

disperses i causes per produir altres efectes sobre les persones. Els efectes més coneguts 

del soroll sobre les persones són la fatiga, estrès, alteracions del somni, mal de caps 

entre altres efectes nocius. 

 

6.5.1 Valors límits d’emissió  

 

La contaminació acústica té uns valor límits d’emissió de soroll i es classifica en àrees 

acústiques. El criteri de classificació de les àrees acústiques es segons la intenció de l’ús 

del sòl. Cada comunitat autònoma té els seus valors límits, però totes han de tenir com 

a mínim les següents zones acústiques segons real decret 1367/2007, d’octubre, per el 

que es desenvolupa la llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll en lo referent a 

zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. 
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A la Taula 6.5.1 es pot veure aquesta classificació de les zones acústiques que han de 

tenir com a mínim les comunitats autònomes: 

 
Taula 6.5.1. Objectius de qualitat acústica per soroll aplicables a àrees urbanitzades existents. 

Tipus de contaminació acústica 

Índex de Soroll 

Ld 
(1) (dB) Le 

(2) (dB) Ln 
(3) (dB) 

e Sectors del territori amb predomini del sòl 

d’ús sanitari, docent i cultural que requereix 

una especial protecció contra la 

contaminació acústica. 

60 60 50 

a Sectors del territori amb predomini de sòl 

d’ús residencial. 

65 65 65 

d Sectors del territori amb predomini del sòl 

d’ús terciari diferent de l’apartat c 

70 70 65 

c Sectors del territori amb predomini del sòl 

d’ús recreatiu i d’espectacles 

73 73 63 

b Sectors del territori amb predomini del sòl 

d’ús industrial 

75 75 65 

f Sectors del territori afectats a sistemes 

generals d’infraestructures de transport, o 

altres equipaments públics que els 

reclamen (1) 

Sense 

identificar 

Sense 

identificar 

Sense 

identificar 

(1) Ld és l’index de soroll per día 

(2) Le és l’index de soroll per la tarda 

(3) Ln és l’index de soroll per la nit 

(4) En aquests sectors del territori s’adoptaran les mesures adequades de prevenció de la 

contaminació acústica, en particular mitjançant l’aplicació de les tecnologies de menor 

incidència acústica de entre les millors tècniques disponibles. 

Observant la Taula 6.5.1, podem classificar la planta d’àcid acetilsalicílic en l’àrea 

acústica. L’àrea acústica en la que es classifica és en Sectors del territori amb predomini 

del sòl d’us industrial. 

 

6.5.2 Tractament de la contaminació acústica 

 

Per poder tractar la contaminació acústica a la planta es prenen les mesures següents: 

• Aïllar les àrees més sorolloses parcialment o lo més que es pugui. 

• Instal·lar o utilitzar materials amb propietats absorbents acústics amb l’objectiu 

d’emetre menys contaminació acústica i protegir als treballadors de la 

contaminació. 
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6.5.3 Normativa 

 

Les normatives autonòmiques, estatals i europees a la contaminació acústica són les 

següents: 

 

Autonòmica:  

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

acústica  

• 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, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny  

Estatal:  

• Llei 37/2003, del soroll 

• Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre , per el qual es 

modifica es desenvolupa la llei 37/2003, de 17 de novembre, el 

soroll, en lo referent a l’avaluació i gestió del soroll ambiental 

• Reial decret 1367/2007, de 19 d’octubre, per el qual es 

desenvolupa la llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, en lo 

referent a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

acústiques. 

Europea:  

• Directiva 2002/49/CE del Parlament europeu i del consell, de 25 

de juny de 2002 sobre avaluació i gestió del soroll ambiental. 

 

6.6 CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
 

La contaminació lumínica és llum innecessària emesa per fonts lumíniques artificials. 

Aquest tipus de contaminació te conseqüències negatives com el deteriorament de 

manera progressiva de l’habitat de animals nocturns com migratoris que passen a prop 

dels focus de contaminació lumínica, el malbaratament tant energètic com econòmic 

degut a que es produeix més energia de la necessària, entre altres. 

 
La contaminació a Catalunya es classifica en zones en funció de la seva vulnerabilitat 

enfront a la contaminació lumínica, on les zones E1 són les més protegides i les zones E4 

les menys protegides. La classificació és la següent: 
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Taula 6.6.1. Classificació de les zones de protecció envers a la contaminació lumínica a Catalunya. 

Zona 
Color de 

la zona 
Descripció 

E1  Espais d’interès (PEIN), xarxa Natura 2000, platges, costes i 

ribes d’aigües continentals, no integrades en nuclis. 

E2  Sòl no urbanitzable fora de les zones E1 i les que aprova el 

departament a proposta de l’ajuntament. 

E3  Àrees que el planejament urbanístic qualifica com a sòl urbà o 

urbanitzable i àrees que, tot i ser no urbanitzables, tenen un 

ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per 

la seva elevada activitat comercial o d’oci, a proposta de 

l’ajuntament. 

E4  Àrees en sòl urbà d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat 

de persones o per la seva elevada activitat comercial d’oci. A 

proposta de l’ajuntament. La distància mínima entre les zones 

E4 i E1 és de 2 km. 

 

 

Aquesta classificació de la Taula 6.6.1 es reflecteix en el mapa de la figura 6.6.1: 

 
Figura 6.6.1. Mapa de la contaminació a Catalunya i Reus. 

Segons el mapa representat a la Figura 6.6.1, s’observa que la localització de la planta 

es troba a una zona E3, això ens indica que la vulnerabilitat de la zona enfront a la 

Reus 
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contaminació lumínica és moderada. També es pot observar que la zona que envolta a 

la localització de la planta pertany a zones E1 i E2 exceptuant la zona de la ciutat de 

Tarragona que és una zona classificada com zona E3. 

 

6.6.1 Valors límits d’emissió 

 

Amb l’objectiu de poder contribuir de manera mínima amb la contaminació lumínica 

(il·luminació artificial), es defineixen dues franges horàries: 

 

• L’horari de vespre: Des de que es pon el sol fins que comença l’horari de nit. 

• L’horari de nit o nocturn: Franja horària compresa entre les 0:00 hores en horari 

oficial d’hivern i la 1.00 hora en horari oficial d’estiu, fins a la sortida del sol. A 

les zones E1 i E2, fora del nucli urbà l’horari de nit s’inicia una hora abans. 

 

6.6.2 Tractament de la contaminació lumínica 

 

Els tractaments contra la contaminació lumínica per part de la planta de producció d’àcid 

acetilsalicílic són els següents: 

• Aprofitar al màxim la llum natural amb l’objectiu de reduir l’ús de llums 

artificials. 

• No tenir encès llums quan no es necessita. 

• Utilització de sensors de llum per no utilitzar llum quan no hi ha persones a prop 

dels sensors de llum. 

6.6.3 Normativa 

 

Les normatives autonòmiques, estatals i europees aplicables a la contaminació lumínica 

són les següents: 

 
Autonòmica:  

• Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

• Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 

6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 

Estatal:  

• Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’eficiència en instal·lacions d’enllumenament 
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exterior i les seves instruccions tècniques completaries EA-01 a 

EA-07. 

• Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció 

de l’atmosfera. 

• Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental 

Europea:  

• Reglament (CE) Nº 245/2009 de la Comissió, de 18 de març de 

2009, pel qual s’aplica la directiva 2005/32/CE del Parlament 

Europeu i del Consell en lo relatiu als requisits de disseny 

ecològic per làmpares fluorescents sense balasts integrats, 

per làmpares de descàrrega de alta intensitat i per balasts i 

lluminàries que poden funcionar amb aquestes làmpares, i es 

derroga la directiva 2000/55/CE del Parlament Europeu i del 

Consell. 

• Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell, 

de 21 de octubre de 2009, pel qual s’instaura un marc per 

l’establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als 

productes relacionats amb l’energia.  

 

6.7 GESTIÓ EXTERNA DELS RESIDUS 
 

Per poder gestionar els residus industrials de manera eficient es necessita saber la 

procedència i tenir informació de les substàncies presents en els residus amb la finalitat 

de classificar els residus segons el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC). Es classifica 

amb la finalitat de portar els residus a una entitat publica o privada per el seu 

tractament. 

 

El CRC està estructurat en 20 grups, els qual responen a processos o activitats que 

generen els residus o bé famílies importants de residus. Cada grup es divideix en 

subgrups que incloent els residus segons les seves afinitats. 

 

Cada residu que es troba en el CRC, s’indica el seu origen, la classificació i les opcions de 

valorització, tractament o disposició de rebuig. La classificació dels residus segons el CRC 

de la planta de producció d’àcid acetil salicílic es troba a la Taula 6.7.1. 
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Taula 6.7.1. Classificació dels residus a tractar mitjançant gestió externa. 

Codi de 
gestió de 

Residu 

Descripció Classificació Valorització 

Tractament i 
disposició de 

rebuig 

060314 

Sals sòlides i sals 
diferents de les 
esmentades en els 
codis 060311 i 
060313 

NP V42 

T33 
T31 
T24 
T12 

061302 

Carbó actiu utilitzat 
(Excepte el codi 
060702) 

P V47 
T21 
T13 

200101 Paper i cartró NP 

V11 
V61 
V85 

 

200102 Vidre NP V14  

200139 Plàstic NP 
V12 
V61 

 

200140 Metalls NP V41  

200108 

Residus 
biodegradables de 
cuines i restaurants 

NP 
V83 
V85 

T12 

160604 
Piles alcalines 
(Excepte 160603) 

NP V44  

160506 
Productes químics 
de laboratori 

P 
V24 
V42 

T32 

200121 

Tubs fluorescents i 
altres residus que 
contenen mercuri 

P V41  

 

 

Un cop classificades els residus de la planta, es buscarà empreses utilitzant la pàgina 

web sdr.arc.cat per trobar els gestors externs dels residus i transport per poder 

transportar els residus a gestió externa. 

El criteri per escollir un gestor extern o un altre és: 

• Localització del gestor extern 

• Tractament més efectiu pel residu 

El criteri per escollir el transport dels residus o un altre és: 

• Transport proporcionat per la mateixa empresa 

• Localització de l’empresa a prop de la planta i de la gestor extern 

  



 Producció d’ Àcid Acetilsalicílic  

                                     Capítol 6: Medi ambient  
 

Pàgina 39 de 51 

6.7.1 Gestors externs 

 

Els gestors externs són entitats publiques o privades que s’encarreguen de gestionar els 

residus d’altres entitats externes a ells. Els gestors externs escollits per poder realitzar 

la gestió externa de la planta són els següents: 

 

Gestor extern per tractar els residus sòlids ordinaris: 

 
Taula 6.7.2. Dades del Gestor extern de residus sòlids ordinaris. 

GERMANS TARDIU GESTORS DE RESIDUS, SL 

Codi gestor E-751.01 Codi NIMA 4300004784 

Direcció 

física 

C/ Partida Matet, 

districte 3, 422  

43203 Reus 

Direcció de 

correspondència 

C/ Partida Matet, districte 

3, 422 

43203 Reus 

Telèfon 977315010 E-mail gestio@germnstardiu.com 

Dades de 

l’activitat 
Adaptat al RD 110/2015 de RAEE: No 

Activitat 

Recuperació de paper, plàstic, ferralla i RAEE NP mitjançant 

classificació i comparació, Tri. Fusta, Classificació d’envasos NP i 

altres components, recuperació de cables mitjançant pelat, descon. 

De VFU, premsat filtres oli, buidat extintors, Tri. residus generals 

Operacions 

autoritzades 

T62 Gestió per un centre de Recollida i Transferència 

V11  Reciclatge de paper i cartró 

V12  Reciclatge de plàstic 

V14  Reciclatge de vidre 

V15  Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V45  Recuperació de cables 

V55  Reciclatge i recuperació de vehicles fora d’us 

 

  



 Producció d’ Àcid Acetilsalicílic  

                                     Capítol 6: Medi ambient  
 

Pàgina 40 de 51 

Gestor extern per tractar el carbó actiu: 

 
Taula 6.7.3. Dades del Gestor extern del carbó actiu 

Lenntech BV 

Codi gestor - Codi NIMA  

Direcció 

física 

Distributieweg 3 

2645 EG Delfgauw 

Netherland 

Direcció de 

correspondència 

Distributieweg 3 2645 EG 

Delfgauw 

Netherland 

Telèfon +31 152755704 E-mail info@lenntech.com 

Dades de 

l’activitat 
- 

Activitat Regeneració de carbó actiu 

Operacions 

autoritzades 

Desenvolupar, dissenyar, fabricar i instal·lar sistema de purificació 

d’aire i d’aigua no nocives amb el medi ambient per a la indústria 
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Gestor extern per tractar el sulfat de sodi en dissolució: 

 
Taula 6.7.4. Dades del Gestor extern pel sulfat de sodi en dissolució 

Tractaments i recuperacions industrials , SA (TRISA) 

Codi gestor E-03.85 Codi NIMA 4300027415 

Direcció 

física 

Pol. Ind. Constantí – 

A. Europa, S/N 

43120 Constantí 

Direcció de 

correspondència 

Pol. Ind. Constantí – A. 

Europa, S/N 43120 

Constantí 

Telèfon 977522387 E-mail jantonellb@fcc.es 

Dades de 

l’activitat 
- 

Activitat 

Tractament fisico-químic, evaporació-oxidació, aeroflotació, 

centrifugació, biològic i d’estabilització, CRT de residus valoritzables 

energèticament, i ensacat residus d’acord amb relació a 

T1CNS120305, trituració envasos plàstics buits, CRT de residus 

Operacions 

autoritzades 

T24 Tractament per evaporació 

T31 Tractament fisicoquímic i biològic 

T32 Tractament específic 

T33 Estabilització 

T35 Oxidació humida 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 
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Gestor extern per tractar les piles: 

 
Taula 6.7.5. Dades del Gestor extern per les piles 

UTE Sertego Servicios medi ambientales, SLU, FCC ámbito, SA, Recypilas (UTE 

Vilomara II) 

Codi gestor E-525.98 Codi NIMA 0800383597 

Direcció 

física 

Pol. Ind. El Pont – C/ 

Les fonts, 56 08254 

El Pont de Vilomara i 

Rocafort 

Direcció de 

correspondència 

Pol. Ind. El Pont – C/ Les 

fonts, 56 08254 El Pont de 

Vilomara i Rocafort 

Telèfon 938317720 E-mail vilomara@utevilomara.cat 

Dades de 

l’activitat 
Adaptat al RD 110/2015 de RAEE: Si 

Activitat 

Valorització de residus de piles, classificació, desmuntatge i 

separació de components de RAEE (FR 3, 4 i 5) i CRT de residus 

segons relació B1RA150449 

Operacions 

autoritzades 

T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència 

V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors 
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Gestor extern per tractar residus orgànics: 

 
Taula 6.7.6. Dades del Gestor extern dels residus orgànics. 

Contenedores Reus, (CORSA) 

Codi gestor E-42.91 Codi NIMA 4300034528 

Direcció 

física 

Camí del Mas del 

Blasi, Pda. Mas 

Calvó, S/N 

43206 Reus 

Direcció de 

correspond

ència 

Camí del Mas del Blasi, Pda. Mas 

Calvó, S/N 

43206 Reus 

Telèfon 977771734 E-mail Josepmaria.llenas@ferrovial.com 

Dades de 

l’activitat 
- 

Activitat Depòsit controlat de residus no perillosos (Classe II)  

Operacions 

autoritzades 

T11 Deposició de residus inerts 

T12 Deposició de residus no especials 
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6.7.2 Transport del residu  

 

Els transports dels residus cap a gestió externes, es realitza contractant entitats 

publiques o privades que s’encarreguen del transport dels residus de la planta cap als 

gestors externs escollits per tractar els residus. Els gestors externs escollits per poder 

realitzar la gestió externa de la planta són els següents: 

 

Transport per transportar els residus sòlids ordinaris: 

 
Taula 6.7.7. Dades del transportista dels residus sòlids ordinaris. 

GERMANS TARDIU GESTORS RESIDUS, SL 

Direcció  
C/ Partida Matet, 

districte 3, 422 
Codi postal 43203 

Telèfon 977315010 E-mail gestio@germnstardiu.com 

Codi 

transportista 
T-2923 Codi NIMA 4300062091 

 

 

Transport per transportar el sulfat de sodi en dissolució: 

 
Taula 6.7.8. Dades del transportista del sulfat de sodi en dissolució. 

GESTION Y TRATAMIENTO AMBIENTAL ESC, SL 

Direcció  C/ Mar del tirre, 6 Codi postal 43205 

Telèfon 977300913 E-mail admin@gtaescude.com 

Codi 

transportista 
T-3770 Codi NIMA 4300072781 

 

 

Transport per tractar les piles: 

 
Taula 6.7.9. Dades del transportista de les piles. 

ECOTRANS TARRACO, SL 

Direcció  

Pol. Ind. S/N – Ap. 

Cor. Ap. Correos, 

3020 

Codi 

postal 
43006 

Telèfon 902309009 E-mail Manel.vargas@ecotranstarraco.com 

Codi 

transportista 
T-2395 

Codi 

NIMA 
4300063481 
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Transport per tractar residus orgànics: 

 
Taula 6.7.10. Dades del transportista dels residus orgànics. 

CICATAL, S.L. 

Direcció  
C/ Antic parc del 

ferrocarril 1ºA BA 2 
Codi postal 43203 

Telèfon 977342535 E-mail abarenas@transframos.com 

Codi 

transportista 
T-5991 Codi NIMA 4300084394 
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6.8 MATRIU DE LEOPOLD 
 

La matriu de Leopold és un mètode d'identificació i valoració que proporciona valors 

qualitatius. Aquest mètode permet realitzar una anàlisi de l'impacte ambiental que pot 

produir un determinat projecte. Aquesta matriu té dos costats, el primer costat es posen 

les accions del projecte i en l'altre costat es posen els factors ambientals potencialment 

afectats. Llavors les interseccions de la matriu serveixen per veure si l'acció que es dóna 

a la planta comporta que aquest factor ambiental sigui afectat. En la intersecció s'ha de 

posar la magnitud i la importància que aquesta activitat va a afectar potencialment a 

aquest factor medi ambiental. 

 
Per poder utilitzar la Matriu de Leopold, primerament s’identifiquen totes les activitats 

principals del projecte que podrien provocar un impacte ambiental (columnes). A 

continuació, es requereix considerar tots aquells factors ambientals agremiat amb 

aquestes activitats (files), traçant una diagonal a la quadricula corresponent a la 

columna (Acció del projecte) i fila (impacte ambiental) considerats. En aquest punt per 

a totes les accions, es tindran marcades les quadrícules que representin interaccions (o 

efectes) a tenir en compte. Després que s'han marcat les quadrícules individuals dels 

més importants, així cada quadricula admet dos valors: 

 

• Magnitud: Valor que caracteritza el factor de risc medi ambiental que provoca 

una actuació de la planta sobre el medi ambient. El rang de valor de la magnitud 

oscil·la entre 1 i 10, essent 1 la mínima alteració provocada per una activitat de 

la planta i 10 essent la màxima alteració provocada per una activitat de la planta. 

Aquest valor es col·loca a la part superior de la casella on interaccionen 

l’impacte ambiental i l’acció que es du a terme en la planta. 

 

• Impacte: Valor que dona el pes relatiu que el factor ambiental té a la planta. El 

valor de l’impacte es col·loca a la par inferior de la casella on interaccionen 

l’impacte ambiental i l’acció que es du a terme a la planta. 

Els valors de la magnitud van precedides d’un signe positiu (+) o negatiu (-), segons es 

tracti d’una valor de la magnitud beneficiosa (+) o perjudicial (-) pel medi ambient. 

6.8.1 Avantatges i desavantatges de la Matriu de Leopold 

 

Els avantatges i desavantatges de la Matriu de Leopold són les següents: 

 

6.8.1.1 Avantatges de la Matriu de Leopold 

 

1. Presenta d’una manera esquemàtica les accions d’un projecte i els seus possibles 

efecte sobre factors medi ambientals, essent fàcil de comprendre. 
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2. Inclou tant l’ordre de magnitud de l’impacte com la importància que se li assigna. 

3. Es pot comparar diferents matrius elaborades per diferents alternatives d’un 

projecte en específic. 

4. Metodologia de baix cost d’aplicació. 

5. És molt útil com mètode de l’aplicació inicial per una primera aproximació. A 

partir dels resultats es poden planificar estudis més complexos. 

6. Es aplicable a tot tipus de projectes que impliquen estudis més complexes. 

 

6.8.1.2 Desavantatges de la Matriu de Leopold 

 
1. La subjectivitat en la definició d’impactes, així com en l’assignació de magnitud i 

impacte. Aquesta es la desavantatge més important, ja que l’investigador fa les 

assignacions segons el seu criteri. 

2. Considera únicament interaccions lineals (efectes primaris), no interaccions 

complexes entre accions o entre factors medi ambientals o efectes secundaris. 

3. No es considera la dimensió temporal de l’impacte, per la qual cosa no diferència 

entre efectes a curt, mitjà o llarg termini. 

4. La llista d’accions i de factors ambientals pot deixar fora elements específics del 

projecte. 

5. No considera la probabilitat de passi realment l’impacte. 

6. No permet destacar àrees critiques d’interès específics.  

La matriu de Leopold de la planta de producció d’àcid acetilsalicílic per a cada equip es 

mostra a la Taula 6.8.1
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Taula 6.8.1. Matriu de Leopold de la  producció d’àcid acetilsalicílic de la planta Salicacea. 
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Observant la Matriu de Leopold, s’observa que les activitats més perjudicials pel medi 

ambient és l’activitat del precipitador de la planta, això es degut a que el precipitador és 

l’equip on es formen principalment subproductes en la formació de l’àcid salicílic. 

 

El segon equip amb una activitat més perjudicial pel medi ambient són les 

centrifugadores degut a que és l’equip que separa els subproductes del producte 

desitjat fent així que sigui un equip amb una alta incidència com el precipitador ja que 

són els dos equips on es generen i separen els subproductes. 
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https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/declaracion-de-impacto-ambiental
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/declaracion-de-impacto-ambiental
http://www.thecmmgroup.com/regenerative-thermal-oxidizer/
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[11] Normativa calidad del aire 

 
https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/actualitat-i-recursos/normativa 
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