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6.1. Introducció 
 

El medi ambient és el conjunt de les condicions físiques, químiques i biològiques que 

rodegen a un organisme. Es tracta del entorn que condiciona la forma de vida de la 

societat i que inclou valors naturals, socials i culturals que existeixen en un lloc i 

moment determinat.   

Aquest està compost dels éssers vius, de la flora, del sòl, de l’aigua, del aire, dels 

objectes físics fabricats per l’home, del clima, d’elements simbòlics com les tradicions i 

factors socioeconòmics com l’activitat laboral, la urbanització i conflictes socials. 

Actualment, la degradació del medi ambient, és un dels problemes de la humanitat a 

causa de l’explotació dels recursos naturals, de la industrialització i d’altres processos 

que han arribat a afectar a diverses regions, les quals, si no es controlen 

adequadament, poden provocar una alteració irreversible del equilibri ecològic general. 

Per aquests motius, és imprescindible la conservació del medi ambient per a la vida 

sostenible de les generacions actuals i de les que vindran. Així doncs, des de l’àmbit 

polític, cada cop s’impulsen més mesures per preservar i millorar els factors que 

composen el medi ambient. 

Quan es parla del medi industrial es fa referència a totes aquelles actuacions 

relacionades amb la gestió dels residus tant d’origen industrial com urbà. Els residus 

són tots els materials generats per les activitats de producció i consum que no arriben 

a tenir cap valor econòmic significatiu i són rebutjats del cicle productiu i obligats a ser 

transformats per inertització, conversió, deposició o abocament. 

Concretament, les industries químiques necessiten una gran quantitat d’energia 

provinent dels recursos naturals com el carbó, el gas natural o derivats del petroli. 

Aquest ús genera emissions contaminants de forma directe o indirecte que provoquen 

la pluja àcida i l’efecte hivernacle. Molts dels residus generats a vegades no són 

tractats en la pròpia planta i han de ser emmagatzemats per a ser tractats 

posteriorment, el que comporta riscos tant de seguretat com mediambientals si no es 

realitza l’emmagatzematge adequat.  

El control del medi ambient industrial es realitza a través de les polítiques de prevenció 

de la contaminació, a través d’acords voluntaris i de l’aplicació de normativa, i del 

correcte control i inspecció de les instal·lacions industrials. 

 

Aquest projecte té com a precedent la catàstrofe que va succeir a Bhopal. 

Mediambientalment, la fàbrica no tenia mesures per a prevenir la contaminació. Tant 

és així, que abans del gran accident hi van tenir lloc accidents més petits però de gran 
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importància mediambiental com per exemple el fet que les aigües residuals de la 

Union Carbide contaminaven les aigües dels pous més propers provocant la mort 

d’animals que bevien d’ells.  

També, es destaca l’extensió a la que van arribar els contaminants tòxics de l’explosió 

que a hores d’ara encara segueixen contaminant el medi ambient i l’aigua de la que 

depenen les poblacions dels voltants. 

Aquests fets, fan valorar per aquest projecte, la implantació de mesures de contenció 

per tal d’evitar la contaminació del medi ambient per possibles fuges dels equips o de 

la instrumentació de la planta.  A més, tractant-se de compostos tant tòxics i perillosos 

pel medi ambient, s’ha procurat durant el disseny de planta reduir tots els possibles 

residus. 

Gracies a la conscienciació de prevenir la contaminació i de fer un procés més 

sostenible s’ha procurat també durant el disseny aprofitar al màxim l’energia generada 

en el mateix procés per tal de no malgastar fonts energètiques. 
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6.2. Legislació 
 

Les activitats industrials estan regulades amb objectiu de preservar el medi ambient. A 

continuació es presenten un recull de lleis, normatives i reals decrets que permeten de 

forma simplificada un bon nivell de protecció ambiental específiques per a diferents 

emissions. Abans de nombrar-les de forma especifica segons el tipus d’efluents que hi 

ha a la planta, s’esmenten de forma més general les següents. 

- La Llei 6/2006, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix com 

un dels drets i principis rectors, el dret a viure en un medi equilibrat i sostenible, 

i gaudir dels recursos naturals i el paisatge amb igualtat de condicions. Els 

articles, 117, 144 i 149 de l’esmentada Llei orgànica 6/2006 dóna a la 

Generalitat, i atorga així mateix àmplies competències legislatives al Parlament 

de Catalunya, llevat de casos en què hi ha d’haver el marc d’una legislació 

bàsica de l’Estat, cas en què la Generalitat té facultats per establir normes 

addicionals de protecció. 

- El Reglament 1272/2008 del Parlament Europeu i del consell, sobre 

classificació, etiquetat i envasat de substàncies i mescles per garantir un elevat 

nivell de protecció la salut humana i el medi ambient, així com la lliure circulació 

de substàncies químiques, mescles i certs articles específics, alhora que es 

fomenti la competitivitat i la innovació. 

 

- La Llei 26/2007 de Responsabilitat Mediambiental 

 

- Real Decret 1367/2007 pel que es desenvolupa la Llei 36/2003 el Soroll, 

referent a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions. 

 

6.2.1. Legislació sobre emissions gasoses. 

 

- El Real Decret 117/2003 que versa sobre la limitació d’emissions de compostos 

orgànics volàtils degut a ús de dissolvents en determinades activitats. 

 

- El Real decret 1073/2002 sobre l’avaluació i gestió de la qualitat del aire en 

relació amb el diòxid de sofre, diòxid  de nitrogen, òxids de nitrogen, partícules, 

plom, benzè i monòxid de carboni 

 

- Llei 34/2007 que versa sobre la qualitat del aire i la protecció de l’atmosfera. 
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- Real decret 100/2011, pel que s’actualitza el catàleg d’activitats potencialment 

contaminants de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per la 

seva aplicació. 

 

- Real Decret 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat del aire. 

 

- A nivell Europeu, la Directiva 96/62/CE del Consell sobre avaluació i gestió de 

la qualitat del aire, també coneguda com a Directiva Marc, que tracta sobre la 

avaluació del aire, fixant criteris per el seu ús i la exactitud en les tècniques 

d’avaluació, així com la definició d’uns objectius de la qualitat  que han 

d’aconseguir-se   mitjançant una planificació adequada. 

 

- La directiva 2010/75/UE que versa sobre les emissions industrials (Directiva 

DEI), modifica l’àmbit d’aplicació, simplifica i aclareix la tramitació 

administrativa, disposa de requisits mínims per a la inspecció i per als informes 

de compliment i  estableix normes pel tancament de les instal·lacions, protecció 

del sòl i aigües subterrànies. Aquesta ha estat transposada a l’ordenament 

jurídic de l’Estat espanyol: 

 

o Llei 5/2013, que modifica la llei 16/2002 que tracta de la prevenció i del 

control integrat d’autoritzacions ambientals i el Reial Decret 815/2013 

que versa sobre el reglament d’emissions industrials i el 

desenvolupament de la Llei 16/2002. 

o Reial Decret 815/2013 que aprova el Reglament d’emissions industrials 

i de desenvolupament de la Llei 16/2002. 

 

- En àmbit estatal, la llei 16/2002 de prevenció i control integrats de la 

contaminació. És la llei de transposició de la Directiva 2008/1 ( text refós de la 

Directiva 1996/61/CE) del mateix nom i les modificacions que al llarg dels anys 

esta patint. En ella, s’estableix una nova visió en la concepció del medi 

ambient. Defineix importants actuacions com ho és la necessitat d’obtenir 

l’Autorització Ambiental Integrada (AAI), per poder iniciar i realitzar l’activitat, el 

concepte de les Millores Tècniques  Disponibles (MTD) com mitjà de protecció 

del medi ambient i la transparència informativa.  

 

- La Decisió 94/69/CE del Consell, que obliga a totes les parts a elaborar i aplicar 

programes nacionals i regionals, que continguin mesures per atenuar el canvi 

climàtic. 

 

- En àmbit Català, la Llei 20/2009 que tracta sobre la prevenció i control 

ambiental de les activitats, té per objecte establir el sistema d’intervenció 

administrativa de les activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen 
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en consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest 

sistema d’intervenció administrativa integra també l’avaluació d’impacte 

ambiental de les activitats. (Tracta al apartat d) de la contaminació llumínica). 

 

- El Registre Estatal d’Emissions i Fonts Contaminants establert pel Reglament 

(CE) 166/2006 E-PRTR, i regulat a Espanya pel Real Decret  508/2007, pel que 

es regula el subministrament d’informació sobre emissions del Reglament       

E-PRTR i d’Autoritzacions Ambientals Integrades. 

 

6.2.2. Legislació sobre emissions líquides 

 

- A Catalunya, el Decret 130/2003, per donar compliment d’ordenació, gestió i 

tributació de l’aigua. Aquest Decret conté un mandat per a l’aprovació d’un 

reglament dels serveis públics de sanejament que desenvolupi les previsions 

contingudes a la Llei sobre aquesta matèria. 

 

- Real decret 60/1011 que versa sobre les normes de la qualitat ambiental en el 

àmbit de polítiques d’aigües. 

 

- Ordre MAM/85/2008, per la que s’estableixen els criteris tècnics per la valoració 

dels danys de domini públic hidràulic i les normes sobre la presa de mostres i 

anàlisi dels abocaments d’aigües residuals. 

 

- A Catalunya, MAH/1063/2004, per la que s’estableixen els criteris 

mediambientals per atorgar el distintiu de garantia de qualitat ambientals als 

productes i als sistemes que afavoreixen l’estalvi d’aigua. 

 

- Directiva 2008/105/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa a les 

normes de qualitat ambiental en el àmbit de la política d’aigües. El seu objectiu 

es establir normes de qualitat ambiental per les substàncies prioritàries i per 

altres contaminants, amb l’objectiu d’aconseguir un bon estat químic de les 

aigües superficials. 

 

- La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell per la que 

s’estableix un marc comunitari d’actuació en àmbit de polítiques d’aigües, que 

ha suposat, entre altres aspectes, el inici d’un nou camí per dissenyar una 

estratègia que permeti lluitar conta la contaminació del aigua. 

 

- La Directiva 86/280/CEE i la Directiva 90/415/CEE sobre abocaments de 

substancies perilloses (substancies prioritàries). 
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- La Directiva 2003/4/CE que obliga a la informació pública dels controls 

efectuats a industries. 

 

- La Directiva 91/767/CEE, relativa a la protecció de les aigües contra la 

contaminació produïda per nitrats utilitzats en la agricultura, la qual  va ser 

incorporada mitjançant el Reial Decret 261/1996, en el qual s’obliga a posar en 

marca programes d’actuació a les zones designades com a vulnerables amb la 

finalitat d’eliminar o minimitzar la contaminació produïda pels nitrats. 

 

6.2.3. Referent a residus sòlids 

 

- La Directiva 2008/98/CE que versa sobre els residus. 

 

- La Llei 22/2011 de residus i sòls contaminats.  

 

- El decret Legislatiu 1/2009 que aprova el Text refós de la Llei 9/2008 essent 

aquesta una modificació de la Llei 6/1993. Aquest decret tracta de la regulació 

de la gestió de residus en l’àmbit de Catalunya. 

 

- El Decret 69/2009 criteris i els procediments admissió de residus en els dipòsits 

controlats. 

 

- El Decret 92/1999 de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el 

catàleg de residus de Catalunya. 

 

- El Decret 115/1994, regulador del registre general de gestors de residus de 

Catalunya. 

 

- La Llei 22/2011 de residus i terres contaminades. 

 

- El Decret 1/97 sobre la disposició dels rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

 

- La llei 11/2000, reguladora de la incineració de residus, té per objecte establir 

les condicions en què s’ha de realitzar la incineració de residus a Catalunya, 

amb la finalitat de protegir la salut de les persones i el medi ambient. 

 

- El Decret 80/2002, regulador de les condicions per a la incineració de residus. 
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- La Directiva 2000/76/CE relativa a la incineració de residus, on s’han fixat en 

l’àmbit de la Unió Europea els requeriments aplicables a aquesta activitat de 

gestió dels residus. 

- El Decret 205/2000 on s’aprova el programa de mesures agronòmiques 

aplicables a zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats 

procedents de fonts agràries. 

 

- A Catalunya, el Decret 161/2001 que regula els enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

 

- La Directiva 2000/532/CE que substitueix a la 94/3/CE per la que s’estableix 

una llista de residus de conformitat amb la lletra a) del article 1 de la Directiva 

75/442/CEE del Consell relativa als residus i a la 97/904/CE per la que 

s’estableix una llista de residus perillosos segons l’apartat 4 del article 1 de la 

Directiva 91/689/CEE del Consell relativa als residus perillosos. 

 

- Ordre MAM/304/2002 per la que es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista 

europea de residus. 
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6.3 Efluents de la planta  

A continuació, s’identifiquen i es localitzen els diferents residus generats a la planta. A 

més a més, es proposa una gestió per a cada un d’ells.  

 

6.3.1 Efluents gasosos 

Un element indispensable per la vida és l’aire. De forma que, la seva utilització està 

controlada per unes normes per evitar així el deteriori de la seva qualitat fent que no 

alteri el desenvolupament dels éssers vius ni que afecti al patrimoni natural de 

Tarragona. 

 

Els efluents gasosos que s’obtenen en aquest procés són emissions de CO2 i de toluè.  

En primer lloc, s’estudien les emissions de toluè generades. Aquestes resulten del 

procés d’assecatge que es dona a l’equip AS-501. AL assecador es fa passar un flux 

continu d’aire calent que evapora i arrossega el toluè amb carbaril i α-naftol. Aquest 

corrent passa per un cicló per tal de fer precipitar més del 95% dels sòlids arrossegats 

per aquest aire. S’ha estimat que el corrent d’aire té un cabal màssic de 10.000 kg/h, i 

al passar per l’assecador s’arrossega 953 kg/h de toluè. Part d’aquest toluè es trobarà 

en fase gas ja que s’evaporarà degut a l’elevada temperatura del corrent d’aire. Aquest 

aire es farà passar per una sèrie de quatre filtres de carbó actiu en paral·lel, per 

complir amb el Real Decret 117/2003 d’abocament de VOCs. Un cop allí passat per 

aquests filtres, l’aire s’abocarà directament a l’atmosfera.  

S’ha escollit utilitzar carbó actiu com a compost adsorbent degut a la seva versatilitat, 

el seu preu econòmic, respecte altres compostos com zeolites o polímers,  i per la 

seva elevada àrea superficial.  

Un cop el llit es satura, es regenera el carbó actiu mitjançant vapor d’aigua a elevada 

temperatura. Posteriorment, el vapor d’aigua serà condensat i tractat com a un residu 

líquid, el tractament del qual s’explica al apartat 6.3.2. No obstant, el carbó s’haurà de 

renovar desprès d’un cert nombre de regeneracions. El tractament d’aquest carbó 

actiu esgotat s’explica al apartat 6.3.3. 

A més, s’ha de valorar la possibilitat que el llit de carbó pot perdre eficàcia d’adsorció 

degut a l’obstrucció del porus per part del sòlid que s’arrossega al assecador i que no 

precipita al cicló. No obstant aquesta obstrucció no es considera important per la baixa 

quantitat de sòlid que pot arribar als filtres.  
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Les emissions de CO2 són degudes a la combustió de gas natural a les calderes d’oli 

tèrmic i de vapor. Per falta de temps en la realització del projecte no s’ha pogut 

quantificar un cabal numèric del CO2 que s’emetrà. S’ha considerat que les calderes ja 

porten incorporats sistemes de minimització d’emissions, similars als dels cotxes. No 

obstant, s’hauria de realitzar un estudi un cop la planta estigués en marxa per tal de 

conèixer les emissions reals i si es compleix amb la normativa establerta o si cal 

aplicar mesures com la instal·lació de filtres de fum.  

  

6.3.2 Efluents líquids 

Els residus líquids de la planta són el vapor d’aigua condensat de la regeneració dels 

filtres de carbó actiu, el NaOH i el NH4Cl de la regeneració del catalitzador del reactor 

R-501, l’aigua residual domèstica de les oficines i planta, les possibles pèrdues de 

MMA, toluè i cloroform que es produeixin durant la càrrega del tanc 

d’emmagatzematge i, en cas d’accident, el NaOH o el HCl que s’utilitzi als scrubbers. 

 

L’aigua residual de les dutxes, lavabos i planta serà abocada directament al 

clavegueram. Considerant que es tenen uns 400 treballadors per torn i que una 

persona gasta una mitja de 142L al dia, s’ha quantificat que aquest cabal d’aigua 

residual serà de uns 56.800L . 

En el disseny de la planta només s’ha considerat la regeneració in-situ dels llits de 

carbó actiu col·locats abans de l’entrada de l’aire al assecador i els de després del 

cicló posterior al assecador. Aquesta consideració té com a base el fet que els altres 

filtres de carbó actiu instal·lats són només per a casos d’emergència  a raó d’utilitzar-

se els ventejos. en que s’hagi d’utilitzar els ventejos dels equips, mentre que els del 

procés d’assecatge treballen en continu. Per tant, el carbó del filtres dels ventejos, en 

cas d’accident, es retirarà i es canviarà per un de nou, essent l’antic tractat com a un 

residu sòlid. 

En el cas de la regeneració del llits de carbó actiu de l’entrada d’aire al assecador, un 

cop s’ha condensat el vapor, aquest pot ser abocat al clavegueram ja que la 

concentració de contaminants serà molt baixa, ja que aquets filtres tenen com a 

objectiu minimitzar el vapor d’aigua al corrent d’aire. En canvi, el vapor d’aigua de la 

regeneració dels filtres posteriors al assecatge, tindrà una alta concentració en VOCs i 

com a tal no podrà ser abocat al clavegueram. Aquesta aigua contaminada podria ser 

tractada en una depuradora industrial, però, com no s’ha contemplat en primera 

instància la construcció de una depuradora a la planta per no considerar-la rentable 

pels cabals a tractar, aquest fluid residual serà tractat per una empresa externa de 

gestió de residus autoritzada pel “Registre General de Gestió de Residus de 
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Catalunya”, el qual podria ser simplement una empresa del voltat que tingués una 

depuradora d’aigües industrials.  

 

Per a la regeneració de la reïna utilitzada com a catalitzador en la reacció de formació 

de carbaril, es fa passar primer un corrent de NaOH i posteriorment un de NH4Cl. S’ha 

comptabilitzat que per cada regeneració es gasten 8 m3 de NaOH i 4 de NH4Cl. Com 

es realitzen 6 regeneracions en un mes, mensualment es generaran 48 m3 i 24m3 de 

residu respectivament.  

La sosa utilitzada es trobarà neutralitzada degut a la regeneració del catalitzador i de 

la neutralització de les restes de MIC al reactor. Aquest MIC s’haurà convertit en 

dimetilurea, reduint-se així en gran mesura la seva perillositat i possible afectació al 

medi ambient. Com que aquesta sosa es trobarà neutralitzada majoritàriament, la 

concentració de possible dimetilurea serà baixa i, volumètricament parlant, la quantitat 

de residu és petita, s’ha considerat que abocant aquest fluid generat junt al cabal 

d’aigua d’ús domèstic de les oficines i la planta, no es sobrepassaran els límits legals 

d’abocaments. 

Posteriorment al tractament amb sosa, es fa passar pels reactors el NH4Cl. Aquest 

fluid és lleugerament àcid així que en part quedarà neutralitzat per les restes de NaOH 

que quedin al reactor. Al igual que per la sosa gastada, s’ha considerat que 

l’abocament del amoni i clorurs que suposaria l’abocament del fluid al clavegueram, 

entra dins dels límits legals i, per tant, no caldria un tractament a planta d’aquests 

fluids. 

No obstant, en els dos casos es realitzaran les proves de laboratori necessaris per a 

determinar les composicions reals dels corrents i aplicar mesures correctores en el cas 

que fossin necessàries.  

 

 

S’ha considerat que en el procés de càrrega dels tancs d’emmagatzematge de fluids 

mitjançant camions cisterna, es poden produir pèrdues de fluid alhora de desconnectar 

les manegues dels camions. Aquestes pèrdues caurien al sòl, contaminant aquest i 

l’aire del voltant. Per aquest motiu s’instal·laran unes reixetes a la zona de descarrega 

per a cada un dels compostos (MMA, toluè i cloroform). Sota aquestes reixetes es 

situarà una capa de material absorbent, tipus sorra, per retenir el fluid vessat. Aquest 

compost absorbent s’anirà canviant periòdicament amb una temporalitat depenent de 

els vessaments observats. S’ha de considerar que degut a la seva alta volatilitat, tant 

el toluè com el cloroform aniran evaporant-se, per tant, si la esquitxada és molt petita, 

no hi ha perill real mediambientalment ni en matèria de seguretat però si és gran, 
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s’haurà d’extreure el compost absorbent ràpidament i ser emmagatzemat 

adequadament pel seu tractament. La gestió d’aquest residu sòlid serà explicada a 

l’apartat 6.3.3. 

A més, per prevenir la contaminació del sòl deguda possibles fuges a qualsevol de les 

canonades de la planta o dels equips de procés i serveis, s’ha decidit instal·lar una 

malla tèxtil impermeable sota terra per evitat que compostos contaminants arribin a 

possibles corrents d’aigua subterrània. Aquesta mesura es considera imprescindible 

per la localització de la planta, ja que, com s’indica a la figura 6.3.1, Tarragona és una 

zona  plena d’aqüífers. 

 

Figura 6.3.1- Mapa d’aigües subterrànies i aqüífers de Catalunya. 

A la planta hi ha una sèrie de scrubbers per casos d’emergència, tres de funcionament 

amb NaOH i un de funcionament de HCl. A aquests scrubbers estan connectats tots 

els equips que contenen MIC, fosgè, HCl(àcid) o NaOH. Ja que es tracta de cabals 

hipotètics que només es donaran en cas d’accident, no es poden quantificar. En 

qualsevol dels casos que es doni la necessitat d’activar algun dels scrubbers, el fluid 

residual que s’obtindrà es trobarà neutralitzat, no obstant, seguirà tenint una alta 

concentració de compostos contaminants com sals o en el cas de fuga de MIC, el 

CH3NHCOONa format per la seva neutralització. Per aquest motiu, en el cas puntual 

d’accident, el residu serà gestionat per una empresa externa autoritzada. 

 



6. Medi ambient 
 

 Pàgina 13 
 

6.3.3 Efluents sòlids 

A la planta es poden comptabilitzar com a residus sòlids el catalitzador Amberlyst A 21 

de la reacció de formació de carbaril, el carbó actiu de conjunt de filtres de la planta, el 

compost absorbent de la zona de descarrega de camions cisterna, el sòlid dels filtres 

posteriors als reactors de piròlisis de formació de MIC i les big bags on arriba l’AN. 

 

Cadascun dels quatre reactors R-501 conté 233 kg de reïna catiònica Amberlyst A 21. 

Aquesta reïna es regenera cada 14 dies d’operació del reactor i s’ha comptabilitzat que 

es realitzaran 6 regeneracions cada mes considerant els quatre reactors. No es coneix 

el nombre exacte de vegades que pot ser regenerat el catalitzador abans de perdre 

eficàcia per sota de nivells insostenibles, ja que això depèn de les condicions d’ús i del 

mètode de regeneració. No obstant, s’ha realitzat una estimació a la baixa considerant 

que el catalitzador es renovarà cada 10 regeneracions. Posteriorment a aquestes 10 

regeneracions, el sòlid serà tractat com a un residu. D’aquesta forma es pot quantificar 

que la planta generarà una volum de catalitzador gastat de 1,7 Tn/any. 

Aquest catalitzador gastat serà neutralitzat amb sosa prèviament al seu tractament. 

Això es fa per evitar problemes relacionats amb les restes de MIC que pugui contenir 

la reïna. Posteriorment a la seva neutralització, el catalitzador ja no suposa un perill 

real mediambientalment però ha de ser tractat de forma adequada. Per aquest motiu, 

s’anirà emmagatzemant i es contractarà un empresa externa de gestió de residus 

autoritzada per al seu tractament. Generalment, per compostos d’aquest tipus el 

tractament emprat és la incineració, per tant, la empresa externa a contractar podia ser 

una incineradora propera que admetés residus industrials. 

Com ja s’ha comentat als apartat 6.3.1 i 6.3.2, a la planta hi ha un conjunt de filtres de 

carbó actiu instal·lats a tots els ventejos d’equips on hi ha toluè, cloroform o MMA, i 

que no van a parar a scrubbers, a més dels filtres anteriors i posteriors al procés 

d’assecatge. Degut a que aquest filtres es troben principalment per casos 

d’emergència, no es pot quantificar un volum de residu temporal, si no que aquest 

vindrà marcat per el bon o mal funcionament de la planta. No obstant, el carbó actiu 

dels filtres del assecador sí serà un residu constant temporalment, però degut a la falta 

d’informació sobre la composició exacte del gasos de sortida i sobre el període 

d’esgotament del carbó actiu, no es podrà determinar quin volum de residu es tindrà, 

fins que la planta no es trobi en funcionament.  

Encara que no es conegui quantitativament el volum de residu que es generarà, es 

considera que en el normal funcionament de la planta, aquest serà petit, ja que el 

carbó actiu podrà ser regenerat múltiples vegades abans de ser considerat un rebuig i 

només puntualment, en casos d’accident, es generarà un volum de residu més 

important. En qualsevol cas, el carbó actiu esgotat serà tractat per una empresa 
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externa autoritzada de gestió de residus. Al igual que amb el catalitzador gastat, el 

tractament més probable per aquest compost serà la incineració, per tant, es podria 

contractar la mateixa incineradora o empresa gestora que per la reïna. 

 

 

Un altre del residus sòlids de la planta són les cendres resultants del procés de 

piròlisis que es donà als reactors R-401. Aquestes seran separades del corrent de 

sortida dels reactors mitjançant un filtre de sòlids i posteriorment separades i 

acumulades en contenidors plàstics. D’aquestes cendres no se’n coneix la composició 

ni la quantia, per tant, no es pot assegurar a ciència certa quin serà el millor 

tractament. En tot cas, es considera que un possible tractament una inertització de les 

cendres per el posterior ús d’aquestes com a component d’asfalt. Al disseny realitzat 

s’ha considerat que aquetes cendres seran gestionades per una empresa externa 

autoritzada. Una vegada la planta en trobi en operació normal, es podrà identificar la 

composició i el volum de cendres que es genera per determinar el millor tractament. 

 

Un altre residu sòlid són les bosses big bag on arriba l’AN. Per la gestió d’aquest 

residu s’han considerat dos possibles opcions. Ja que la planta de producció de         

 -naftol es troba a la mateixa parcel·la on es dissenya la planta de producció de 

carbaril, les bosses buides es retornaran a la planta veïna per a la seva reutilització. La 

segona opció es considerar totes les bosses que ens arriben com a un residu. La 

primera opció seria la ideal però en qualsevol cas, tard o d’hora les bosses es faran 

malbé i s’hauran de renovar. En els dos casos les bosses residuals hauran de ser   

descontaminades i posteriorment seran enviades a una planta de reciclatge de plàstics 

que accepti residus industrials, considerant que les big bags són de polipropilè, el qual 

és un material fàcilment reciclable.  

S’ha calculat que per cobrir les necessitats de  -naftol a la planta, serà necessària la 

arribada de 25 big bags al dia, per el que si totes s’haguessin de comptabilitzar com a 

residu, s’estudiaria la compra de una premsa de bosses per estalviar espai a la planta. 

 

A més, tot i no ser residus esmentats, tant l’alfa naftol com el carbaril són potencials 

contaminants del medi ambient. Tant al buidar les big bags de AN, com al omplir les de 

carbaril, pot caure part dels compostos al sòl. L’AN és tòxic per la vida aquàtica però 

en petites quantitats no suposa un perill real i més tenint la malla impermeable sota el 

sòl de la planta, i el carbaril necessitaria estar en grans quantitats per a poder ser 

considerat un contaminant, per tant, aquestes possibles pèrdues seran recollides i 

portades a incinerar a una empresa autoritzada.  
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6.3.4 Diagrama mediambiental  

Un cop identificats els residus i proposat un tractament per ells, s’ha realitzat la seva 

localització espacial dins de la planta. A la figura 6.3.2 s’ha senyalitzat el punt on es 

generarà cadascun del residus esmentats indicant també el seu estat físic. A part 

també s’ha senyalitzat tota la zona on s’instal·larà la malla  tèxtil per evitar que hi hagi 

filtracions cap als aqüífers. 
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Figura 6.3.2- Diagrama de localització del residus de la planta i localització de la malla tèxtil. 
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6.4 Avaluació d’impacte ambiental 
 

Una avaluació d’impacte ambiental és un estudi sistemàtic per a valorar els diferents 

impactes que es produeixen sobre el medi ambient per l’inici d’una activitat humana. 

S’han de realitzar estudis durant les diferents fases de qualsevol projecte industrial,  

per a servir com a factor corrector per millorar la qualitat mediambiental. 

Per estimar l’impacte ambiental que ocasiona la planta, s’ha realitzat una ponderació 

per pes de les diferents activitats que es realitzen, mitjançant la matriu de Leopold 

inicial. Per aquesta ponderació, s’ha establert la importància del impacte com a resultat 

del càlcul de l’equació 6.4.1 per els diferents impactes que poden ocasionar les 

activitats. 

                                                                (Eq. 6.4.1)  

On: 

- + és quan l’impacte és positiu, és a dir, beneficiós per l’entorn ambiental 

o socioeconòmic. 

- - és quan l’impacte és negatiu per l’entorn ambiental o socioeconòmic. 

- IN és un valor que depèn de la intensitat del impacte, és a dir, per 

exemple, per impactes negatiu, és el grau de destrucció del impacte. 

- AC és un valor que depèn del tipus d’actuació, directe o indirecte. 

- SI és un valor que depèn de la sinèrgia o alteració que origina al medi. 

- TE és un valor que depèn de la temporalitat del impacte. 

- RV és un valor que depèn de la reversibilitat del impacte per part del 

medi. 

- MC és un valor que depèn de la recuperabilitat del medi mitjançant 

actuació humana. 

- PR és un valor que depèn de la periodicitat i ocurrència del impacte. 

 

A partir del valor que s’obté mitjançant l’equació 6.4.1, l’efecte dels impactes es pot 

classificar en: efecte compatible (valors d’importància d’impacte inferiors a 24), 

moderat (valors d’importància d’impacte entre 24 i 35), sever (entre 36 i 47) i crític ( 

valors a partir de 48) 

 

Un impacte compatible es defineix com aquell de ràpida recuperació sense mesures 

correctores. 

Un impacte moderat és aquell el qual la seva recuperació triga un cert temps però no 

necessita mesures correctores o només algunes molt simples.  
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Un impacte sever es defineix com aquell amb una recuperació de llarga duració i que 

necessita de mesures complexes. 

Un impacte crític és aquell que supera el llindar tolerable i que no és recuperable 

independentment de les mesures correctores. 

 

Per estimar el valor de IN referent a la intensitat del impacte, és classifica la intensitat 

en cinc categories: baixa, mitjana, alta, molt alta i total. El valor de IN per aquestes 

categories va de 1 a 5 respectivament. Un exemple de intensitat mínima serien les 

emissions de CO2 que produeix qualsevol animal al respirar. Un exemple de intensitat 

total seria l’abocament de residus radioactius en qualsevol zona no habilitada per a la 

seva contenció. 

 

El valor AC depèn del tipus d’actuació del impacte, sent el seu valor igual a 1 per a 

impactes indirectes i de valor 5 per impactes directes. Un efecte indirecte és aquell que 

es desencadena per la interdependència del medi respecte a la situació de l’acció. Un 

efecte directe és aquell que es provoca directament alterant el medi. Com exemple 

d’efecte directe seria l’abocament de un químic nociu al sòl. Un exemple de impacte 

indirecte serien els mals que causa en boscos relativament llunyans a una planta que 

emet òxid de nitrogen deguts a la pluja àcida que ocasiona la emissió.  

 

El valor SI depèn de l’alteració que provoca l’impacte en el medi. Es consideren tres 

categories: simple, quan l’efecte es manifesta en un sol dels components ambientals 

sense incidència en altres possibles a considerar, sinèrgic, quan l’efecte produeix unes 

alteracions que indueixen a altres i s’acumulen, i acumulatiu quan l’efecte es manifesta 

de forma progressiva i en ordre creixent. El valor de SI per in impacte simple és igual a 

1, per un impacte sinèrgic igual a 3 i per un impacte acumulatiu igual a 5. Un exemple 

d’un impacte simple seria la calor que desprèn una caldera mentre està en 

funcionament. Un exemple d’impacte sinèrgic és l’abocament a una mateixa zona dos 

compostos químics que reaccionin negativament. Un impacte acumulatiu és lefecte de 

la radiació sobre els essers vius. 

 

El valor de TE depèn de la temporalitat del impacte, és a dir, del període de temps que 

triga en manifestar-se l’impacte en l’ambient. Aquesta temporalitat es pot classificar 

com a curta, per impacte que triguen un any en manifestar-se, de mig termini, quan es 

triga entre un i cinc any en manifestar, i de llarg termini, quan triga més de cinc anys. 

Per impactes de curt termini, el valor de TE és igual a 5, per impactes de mig termini 

és igual a 3 i per impactes de llarg termini és igual a 1.Un exemple d’un impacte de 
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curt termini és el soroll que ocasiona la maquinaria en funcionament. Un exemple d’un 

impacte de mig o llarg termini és una petita fuga de un compost no gaire nociu que es 

pugui anar filtrant al sòl. 

 

RV és un valor fixat segons si l’impacte és reversible o no per el medi. Un impacte 

reversible és aquell per el qual el medi podrà tornar a les seves condicions originals 

passat un temps relatiu després que deixi d’afectar l’impacte. Un impacte irreversible 

és aquell és aquell pel que la natura per sí mateixa és incapaç de restablí les seves 

condicions originals. Per impactes reversible RV té un valor de 1 i per impactes 

irreversibles, té un valor de 5.  Un exemple d’una activitat amb un impacte reversible 

és l’abocament de plàstics biodegradables al sòl. Un exemple d’un impacte 

irreversible, és la formació dels forat a la capa d’ozó originat per els gasos d’efecte 

hivernacle.  

 

MC és un valor que depèn de la recuperabilitat del impacte. Segons aquesta 

recuperabilitat, es tenen impactes recuperables e irrecuperables. Els primers es 

defineixen com aquells pels quals es poden realitzar pràctiques o mesures correctores 

viables que minimitzen o anul·len l’impacte, s’aconsegueixi o no assolir o millorar les 

condicions inicials. Un impacte irrecuperable suposa una alteració del medi que no 

permet la seva restauració ni per medis naturals ni per l’acció humana. Per impactes 

irrecuperables el valor de MC és de 5 i per recuperables igual a 1. Un exemple 

d’impacte recuperable seria la contaminació d’un sòl amb metalls pesats, el qual es 

podria recuperar mitjançant una bioremediació o una remediació fisicoquímica.  Un 

exemple d’impacte irrecuperable és el consum de combustibles fòssils.  

 

PR és un valor depenent de la periodicitat i ocurrència del impacte. Segons la 

periodicitat, l’impacte pot ser periòdic o irregular. Un impacte periòdic és aquell que 

suposa una alteració reiterada e intermitent del medi. Un impacte irregular en canvi, es 

aquell que suposa una alteració imprevisible temporalment. Segons la ocurrència del 

impacte es poden tenir impactes discrets o continus. Un impacte discret és aquell que 

és temporal, és a dir, que presenta una alteració del medi que després d’un període de 

temps desapareix. Un impacte continu és aquell que suposa una alteració permanent 

del medi. El valor de PR es determina de la suma dels valors atribuïts a la periodicitat i 

la ocurrència independentment. A impactes periòdic se’ls hi atribueix un valor de 2,5, 

mentre que a impactes irregulars, un valor de 0,5. Per impactes discrets és fixa un 

valor de 0,5 i per continus de 2,5. Un exemple de impacte periòdic seria l’ocasionat per 

operacions de manteniment programades. Un impacte irregular seria el causat per un 

accident, imprevisible en el temps. Un impacte discret pot ser l’ocasionat pel buidatge 
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d’una fossa sèptica. Un impacte continu pot ser la corrosió que va produint un líquid 

emmagatzemat en un recipient metàl·lic. 

 

Tot i ser una ponderació numèrica, aquest mètode d’estimació d’impacte ambiental no 

deixa de tenir un caràcter qualitatiu i aproximat, per tant, els resultats que s’extreuen 

no són absoluts, sinó que serviran com a punt de partida per a la realització d’estudis 

ambientals més complerts. 

 

Per a la realització de la matriu de Leopold, s’han considerat diverses activitats 

relacionades amb la producció del carbaril, amb les operacions de purificació i amb els 

serveis necessaris a la planta. D’aquestes activitats s’han contemplats impactes 

produïts sobre el medi atmosfèric, el medi terrestre, el consum de recursos naturals i el 

medi socioeconòmic.  

 

A continuació es presenten uns exemples detallats del càlcul del valor de la 

importància del impacte per a diferents impactes. 

 

Prenent com a activitat els compressors que hi ha a la planta i com a impacte la 

energia elèctrica que consumeixen s’han estimat els valors per al càlcul de la 

importància del impacte de la forma següent: 

- Al estar parlant de un consum, l’impacte es considera negatiu. 

- Com a intensitat del impacte s’ha considerat que és un impacte molt alt, 

degut al alt consum elèctric d’aquests aparells. Per tant, el valor de IN 

serà igual a 4. 

- El tipus d’impacte és directe. Per tan, el valor de AC és igual a 5. 

- Es considera que aquest impacte té un caràcter sinèrgic degut a que 

l’obtenció de l’electricitat que es consumeix també genera impactes 

negatius. Com a conseqüència el paràmetre SI té un valor de 3. 

- Per la seva temporalitat es considera que l’impacte és de curt termini ja 

que l’activitat del compressor impacte instantàniament en el consum en 

quant s’encén la maquinaria. Per tant, el valor de TE és igual a 5. 

- Degut a que a Catalunya i en el sí del estat espanyol la major part de 

l’electricitat es genera mitjançant fonts no renovables, es considera que 

l’impacte no és reversible. Per el que el valor de RV és igual a 5. 

- Ja que l’home és capaç de generar electricitat, es considera que el 

consum dels compressors és un impacte recuperable. Per tant, el valor 

de MC és igual a 1. 
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- Degut a que a la planta es tindrà compressors treballant durant 24 hores 

és considera que l’impacte en el consum elèctric serà periòdic i continu. 

Degut a això, el valor de PR serà igual a 5. 

 

Determinats els valors dels paràmetres necessaris, es calcula el valor de la 

importància de l’impacte. 

                                                        

Donat el valor obtingut, és determina que l’activitat estudiada té un impacte sever, per 

que s’haurà de buscar formes de minimitzar aquest impacte. 

 

Agafant com a exemple d’impacte positiu l’efecte socioeconòmic que té sobre la 

població la ocupació que es crea degut a la activitat d’emmagatzematge de matèria 

primera a la planta, el valor de la importància de l’impacte s’ha calculat de la forma 

següent: 

- Donada la necessitat de treballadors per a dur a terme l’activitat, 

l’impacte d’aquesta s’obre la ocupació, es considera positiu. 

- Ja que aquesta activitat crea un alt nombre de llocs de treball, tant de 

obrers, com transportistes o personal de control, s’ha considerat que 

l’activitat es considera que té un impacte alt. Per tant, el valor de IN serà 

igual a 3. 

- El tipus d’impacte és directe, ja que aquesta ocupació és deguda al sí 

de l’activitat. Per tan, el valor de AC és igual a 5. 

- Es considera que aquest impacte té un caràcter sinèrgic. Com a 

conseqüència el paràmetre SI té un valor de 3. 

- Per la seva temporalitat es considera que l’impacte és de curt termini ja 

que l’efecte en l’ocupació és immediat en quan comença l’activitat. Per 

tant, el valor de TE és igual a 5. 

- Ja que un cop s’aturi la activitat desapareixerà l’ocupació, l’activitat té 

un impacte reversible. Per el que el valor de RV és igual a 1. 

- Ja que l’home es capaç de crear sistemes més automatitzats que 

redueixin l’ocupació, es considera que l’impacte és recuperable. Per 

tant, el valor de MC és igual a 1. 

- L’ocupació creada es mantindrà durant tot el temps que duri la activitat 

a la planta, per tant, l’activitat té un efecte continu i periòdic. Sota 

aquesta afirmació, el valor de PR serà igual a 5. 

 

Amb el paràmetres fixats, es determina el valor de la importància de l’impacte. 

                                                       



6. Medi ambient 
 

 Pàgina 22 
 

El valor obtingut indica que l’activitat estudiada té un impacte positiu però baix sobre 

l’ocupació. 

Un cop determinats els diferents impactes per una sèrie d’activitats fixades, s’ha 

obtingut la següent matriu de Leopold. 

Taula 6.4.1-Matriu de Leopold  

    Producció Carbaril Purificació Serveis Auxiliars 
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Medi 

Atmosfèric 

Aire 
Composició i 

Qualitat  
-25               -30   -30     -21 

Ambient Soroll -32             -30 -27     -27 -32 -29 

Medi 

Terrestre 

Sòl 
Composició i 

qualitat 
                        -28 -25 

Hidrologia Qualitat d’aigües           -32     -27         -32 

Consum de 

recursos 

naturals  

Renovables 

Aigua                 -27   -30     -25 

Envasos i 

Embalatges 
-32                       -33   

No renovables 

Energia elèctrica -39 -39 -42 -39 -42 -37 -42 -42 -45 -42 -42 -45   -34 

Energia Tèrmica -27 -34 -31 -31 -34   -31   -34 -34 -37       

Productes 

químics 
  -42 -31 -42   -40               -37 

Combustibles -37                       -34 -34 

Medi 

socioeconò

mic 

Població 
Qualitat de vida -27                       -28   

Ocupació  31                       32 37 

Infraestructures 

i serveis 

Camins i 

carreteres 
-24                       -24   
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A la matriu de Leopold s’han marcat en color verd els impactes compatibles, en taronja 

clar els moderats i en taronja fosc els severs. 

Amb la ponderació realitzada no s’ha trobat cap impacte sever. No obstant, hi ha una 

gran quantitat d’impactes moderats i una series d’impactes severs que hauran de ser 

controlats. Com a impacte, destaca l’alt consum elèctric per gran part de les activitats 

de la planta, el que ocasiona un alt impacte mediambiental. Com s’ha comenta al 

exemple, aquest impacte es considera tant elevat, en part, per la font d’on prové 

aquesta electricitat, per tant, una bona forma de reduir l’impacte seria amb la 

instal·lació de sistemes de coproducció d’electricitat amb turbines de vapor o de gas. 

D’aquesta forma es podrien reduir costos a la planta i alhora disminuir l’impacte 

ambiental que es produeix amb el consum elèctric. Per falta de temps a l’hora de 

realitzar el projecte no s’han pogut dissenyar aquests sistemes de coproducció, no 

obstant és considera una mesura imprescindible per si es construís la planta realment. 

Com a impactes positius, cal destacar la creació d’ocupació per part de les activitat 

d’emmagatzematge, envasat i manteniment. Tot i que aquest no és un impacte 

estrictament mediambiental s’ha volgut incloure a la matriu degut a la seva 

importància, més encara pensant en la situació actual que s’està vivint al món. En el 

projecte realitzat es dissenya una planta amb una grandària relativament gran i amb 

una quantitat d’equips important. Per aquest motiu es considera que l’impacte que es 

tindrà sobre l’ocupació de la zona serà relativament alt. 

 


