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DADES GENERALS

1.1 DADES IDENTIFICATIVES DE L’EMPRESA
1.1.1 DIRECCIÓ SOCIAL

Dades Generals
Nom Fiscal:

N.I.F.:

Anagrama:
Adreça:

Núm.:

Pis / porta: -

Telèfon:
País:

Població:

Comarca:

Fax:

C.P.:

Apartat de Correus: -

e-mail:

Any de fundació:

1.1.2 DIRECCIÓ INDUSTRIAL

Dades Generals
Nom de l’establiment:

Àlies nom:

N.I.F.:
Núm.
Comarca:

Telèfon:

Adreça:
Pis / porta:

Població:

C.P.:

C. Polígon: -

Fax:

País:

e-mail:

Persona de Contacte:
Apartat de correus: -

Apartat de Correus: -

Càrrec:
Telèfon de contacte:

Observacions respecte a la tipologia de nucli:

e-mail:
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1.1.3 DADES IDENTIFICATIVES I REGISTRALS
Nº de Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC):

No consta:

Nº d’Identificació del Departament de Medi Ambient (NIDMA)(1) :

No consta:

Nº d’Identificació de la Junta de Residus (NiJR)(2) :

No consta:

Nº d’Identificació de l’Agència Catalana de l’Aigua (NiACA)(3) :

No consta:

CCAE-95(4) :

No consta:

(1): Número que es genera al fer la sol·licitud d’autorització o llicència.
(2): Codi de productor de Residus.
(3): Número d’ús intern de l’Agència Catalana de l’Aigua. Pot ser facilitat per la mateixa ACA.
(4): Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (segons Decret 97/1995).

1.2 ANTECEDENTS
Va existir alguna altre instal·lació o activitat en el mateix emplaçament?

SI

NO

En cas afirmatiu, descriure les activitats anteriors que havien operat al llarg dels últims 20 anys:
Empresa / Propietari

Activitat / ús del terreny

Anys

Es va verificar la qualitat del sòl prèviament a la instal·lació de la activitat?

SI

NO

Existeix algun tipus de tanc de combustible o residus enterrats en desús?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

En cas afirmatiu, es coneix el tipus de combustible o residu?
En cas afirmatiu, especifiqueu el tipus:
S’ha realitzat algun tipus de neteja o restauració del sòl o del aqüífers prèviament
a la instal·lació de la activitat?
En cas afirmatiu, especifiqueu l’actuació portada a terme:

Observacions:
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1.3 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
Personal i Horari Laboral
Nombre de Treballadors:
Jornada de treball a l’any:
Horari Laboral:
Es realitza més d’un torn de treball?

SI

NO

En cas afirmatiu, descriure torns de treball i nombre de treballadors i horaris per torn:
Nombre de Torns

Nombre de Treballadors (1)

Horaris

1

Un torn

-

-

2

1er torn
on
2 torn

-

-

3

1er torn
2on torn
3er torn

(1): El nombre de treballadors per torn, s’indicarà seguint l’horari de matí a nit.

Períodes d’inactivitat
Al llarg de l’any hi ha períodes d’inactivitat?:
Per vacances:

SI

SI

NO

En cas afirmatiu, en quines dates:
Per aturades regulars:

SI

NO

En cas afirmatiu, per quins motius:
Observacions:

NO
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1.4 ENTORN DE L’ESTABLIMENT

Coordenades UTM:
(D’acord amb el plànol de l’emplaçament del centre o establiment sobre cartogràfic 1:5000, amb
quadrícula UTM incorporada).
UTM X:

UTM Y:

Descripció de les Superfícies:
Superfícies (m2)
Total Construït (Locals)

Total Disponible (Parcel·les)

Règim (Propietat / Lloguer)

Observacions:

Construccions i altres instal·lacions
Tipus
(1)

Destí
(2)

Material
(3)

Nombre Plantes

1
2
3
(1): Edifici, Nau, Sitja, …
(2): Oficines, Fàbrica, Laboratori, Taller, Magatzem, …
(3): Metàl·lic, Formigó, Fusta, Totxana, …
(4): Mecànic, Elèctric, de Conduccions, Estructural, …

Processos definits
1.
2.
3.

Observacions:

Tipus de
Manteniment (4)

Periodicitat de
Manteniment
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Descripció de l’entorn
D'acord amb la delimitació de zona potencialment afectable.
La instal·lació o les seves emissions es troben pròximes a:
Un Parc Natural o Nacional:

SI

NO

Quin?

Un PEIN o Espai de Protecció Esp.:

SI

NO

Quin?

Zona de Protecció Especial:

SI

NO

Quin?

Tipus de Contaminant pel qual adquireix aquesta protecció:
Àrea d’Especial Protecció d’Aigües:
Superficials:

SI

NO

Usos:

Subterrànies:

SI

NO

Usos:

Distància en metres dels punts d’abocament a l’àrea:

0

Servitud amb incidència sobre l’establiment: SI

NO

Especificar:

Nucli urbà o vivenda?

NO

Especificar:

SI

Altres singularitats de l’entorn
(Proximitat a nuclis de població, altres indústries, zones forestals, lleres, …)
Àrea Nord
Descripció
Distancia (m)

Descripció
Distancia (m)

Descripció
Distancia (m)

Descripció
Distancia (m)

Observacions:

Àrea Sud

Àrea Est

Àrea Oest
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Usos del sòl
(Distància a sòl urbà o urbanitzable, habitatges afectats, habitatges aïllats o agrupats més propers)

Municipi

(1)
(2)

Tipus de sòl (1)

Qualificació Urbanística (2)

Urbà, urbanitzable, d’especial protecció (Llei 6/1998), …
Industrial, residencial, agrícola, comercial, etc. Habitatge aïllat, urbanització, …

Observacions:

Distància (en metres)

SISTEMA DE GESTIÓ, AUTORITZACIONS I REQUISITS AMBIENTALS

2

2.1 SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL DE L’ESTABLIMENT
S’ha implantat algun tipus de Sistema de Gestió Mediambiental? SI

NO

En tràmit

En cas de tenir un sistema de gestió mediambiental, indiqueu quin:
Reglament europeu EMAS

ISO14001

2.2 RELACIÓ DE PERMISOS I AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES
Llicència Municipal d’Activitats

NO

SI

En tràmit

No consta:

Autorització / Llicència / Revisions
Llicència i actualitzacions

(1)

Data de resolució (1)

Data de l’acta de comprovació

Data de concessió de la llicència, o el inici del tràmit amb l’ajuntament, si es troba en tràmit

Autorització / Llicència Ambiental

NO

SI

En tràmit

No consta:

Autorització / Llicència / Revisions
Objecte

Data de resolució

Autorització o Permís d’Abocament
PDG (1)

Data del control inicial

SI

NO

En tràmit

No procedeix:

SI

NO

En tràmit

No procedeix:

En cas afirmatiu, Organisme emissor del permís:
Data de la resolució:

(1)

Pla de Descontaminació Gradual

Data de finalització:

SISTEMA DE GESTIÓ, AUTORITZACIONS I REQUISITS AMBIENTALS

Permís del MINAM (1)

NO

SI

En cas afirmatiu, es disposa del permís d’ocupació
(1)

En tràmit

SI

No procedeix:
NO

Tan sols per aquelles instal·lacions que ocupin el domini públic marítim-terrestre

Altres autoritzacions

AIGÜES
Autorització de Captació d’Aigües

SI

NO

En Tràmit

No procedeix

SI

NO

En Tràmit

No procedeix

SI

NO

En Tràmit

No procedeix

En Tràmit

No procedeix

Especificar quines:

Autorització de Reaprofitament
d’Aigües Residuals
Especificar quines:

RESIDUS
Inscripció en el Registre de
Productors de Residus

En cas afirmatiu, indicar el codi de productor:
Autorització pel Tractament de
Residus en el propi establiment

SI

NO

En cas afirmatiu, indicar el codi i data d’autorització:
Inscripció en el Registre General de
Gestors de Residus

SI

NO

En cas afirmatiu, indicar el codi i data d’autorització:

Codi:

En Tràmit
Codi:

Data:

No procedeix
Data:

Concessionari d’una Instal·lació
Pública de Gestió de Residus

SI

Declaració Anual de Residus
Industrials

SI

NO

No procedeix

Registre d’entrada i sortida de
Residus

SI

NO

No procedeix

Registre de Producció de Residus

SI

NO

No procedeix

Fitxes d’Acceptació i Fulls de
Seguiment de Residus

SI

NO

NO

En Tràmit

En Tràmit

2

No procedeix

No procedeix
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Altres autoritzacions II

RESIDUS
Autorització de Sistema de Dipòsit,
SI
devolució i Retorn d’envasos (1)

NO

En Tràmit

No procedeix

Pla Empresarial de Prevenció de
Residus d’Envasos Aprovat (2)

SI

NO

En Tràmit

No procedeix

Estudi de Minimització de Residus
Especials (3)

SI

(1)
(2)
(3)

NO

En Tràmit

Última data de
presentació:

Disposició addicional primera de la Llei 11/1997 d’envasos i residus d’envasos
Article 3 del Reial Decret 782/98 d’envasos
Reial Decret 952/97 pel que es modifica el Reglament per a la execució de la Llei 20/1986 bàsica de Residus
Tòxics y Perillosos, aprovat pel Reial Decret 833/1988

EMISSIONS
Plans Graduals de Reducció
d’Emissions a la Atmosfera
(1)
(2)

SI

(1)

NO

En Tràmit

(2)

Aportar fotocòpia de la Resolució del Departament de Medi Ambient
Aportar fotocòpia de la sol·licitud i informe del SVCA (Servei de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica) en
el que s’indiqui en quin punt de la tramitació es troba

Observacions:
(Indicar aquelles particularitats de l’activitat i/o empresa en quant a llicències o autoritzacions)

SISTEMA DE GESTIÓ, AUTORITZACIONS I REQUISITS AMBIENTALS

Altres requisits

Declaració d’Impacte Ambiental
(1)

SI

(1)

NO

En Tràmit

No procedeix

Aportar referència de la publicació en el DOGC i/o aportar una fotocòpia de la mateixa

Declaració d’ús i contaminació de
l’aigua (DUCA)

SI

NO

En Tràmit

No procedeix

En cas afirmatiu, Organisme Emissor
Data de Resolució:
Inscripció en el Registre
d’Establiments Industrials de
Catalunya (REIC)

SI

NO

En Tràmit

En cas afirmatiu, número de REIC:
Si es disposa de més d’un número d’inscripció en al REIC,
indicar-los tots, així com el motiu:
Número de REIC

Motiu

-

-

Auditories realitzades per
companyies d’assegurances i/o
altres
En cas afirmatiu, quines:

SI

NO

En Tràmit
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3.1 DADES GENERALS

3.1.1 Classificació de l’Activitat (1)
Annex:

Apartat:

Subapartat:

Descripció de l’activitat principal
Denominació d’Activitat segons annexes IIAA

Denominació d’Activitat segons CCAE-95

Observacions:

CCAE-95

3
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3.1.2 ESQUEMA GENERAL DE LES ACTIVITATS
Representació gràfica simplificada dels processos, productes i serveis.

ENERGIA

ENTRADES

SORTIDES
ELECTRICITAT:
GAS:

AIGUA

REFRIGERACIÓ

MATERIES PRIMERES
EMISSIONS

PROCESOS

PRODUCTES FINALS

RESIDUS
MANTENIMENT
NETEJA DEL MATERIAL DELS
PROCESSOS I NETEJA DE LES
INSTAL·LACIONS

MATERIES AUXILIARS
Detergents,Pintures,Lubricants
Desengreixants, Decapants,
Productes de la neteja,

LOGÍSTICA

PLANTA
AIGÜES RESIDUALS

Activitats i/o Processos
Número

Activitat i/o procés

DADES DE L’ACTIVITAT I LA SEVA DESCRIPCIÓ

3.1.3 ESQUEMES DELS PROCESSOS I/O ACTIVITATS PRINCIPALS

Procés i/o activitat:

Número:
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Procés i/o activitat:

Número:

3

DADES DE L’ACTIVITAT I LA SEVA DESCRIPCIÓ

Procés i/o activitat:

Número:
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3.2 RELACIÓ DE MATERIES PRIMERES, PRODUCTES AUXILIARS I PRODUCTES OBTINGUTS
3.2.1 MATÈRIES PRIMERES UTILITZADES
Núm.

Nom genèric

Procés en el
qual s’utilitza

Nom químic
(si s’escau)

Quantitat
Núm. CAS
anual (Kg) o núm. CEE (1)

Codificació
CCPA-96 (3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19

Observacions:
El període de càlcul de les dades va de

(1)

(2)
(3)

El núm. CAS (Chemical Abstract) o el núm. CEE (Reial decret 363/1995, de 10 de març, BOE núm. 133 de 5 de juny de
1995). Només en el cas que la matèria primera, per les seves característiques; de toxicitat, persistència o
bioacumulació, sigui mediambientalment significativa (aquestes dades es troben en les fitxes de seguretat dels
productes).
Frase de risc (R40, R45, R46, R49, R60, R61) en cas que l’activitat estigui afectada per la Directiva 13/99 de compostos
orgànics volàtils
Codificació segons el CCPA-96 (taula de classificació catalana de productes per activitats, segons el Decret 131/1999,
de 4 de maig, pel qual s’aprova la classificació catalana de productes per activitats CCPA-96).

DADES DE L’ACTIVITAT I LA SEVA DESCRIPCIÓ

Núm.

Nom genèric

Tipus
d’emmagatzematge (4)

Tipus de
recipient i
capacitat (5)

Capacitat de
les cubetes de
retenció (si
s’escau)

Característiques de
l’emmagatzematge (6)

3

Quantitat màxima
emmagatzemada
(tones)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
(4)
(5)
(6)

Indiqueu si disposeu de magatzem específic; cal indicar també si es tracta de dipòsit aeri, dipòsit soterrat, bidons, sitja
aèria, sitja soterrada, sacs, botelles i botellons, bombones, altres.
Si es tracta d’un recipient de plàstic, acer, vidre … doble paret i la capacitat dels recipients.
Indicar pressió i temperatura d’emmagatzematge, si s’escau.
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3.2.2 ALTRES SUBSTÀNCIES I MATÈRIES AUXILIARS (1)

Substància i/o producte auxiliar
Ús/procés en el qual s’utilitza
Núm.

Nom genèric

Nom químic (si s’escau)

Frase de risc associada (2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
(1)
(2)
(3)
(4)

Catalitzadors, terres de filtració, filtres, pintures, olis, reactius per a laboratori, productes de neteja, productes de jardineria, etc..
Frase de risc (R40, R45, R46, R49, R60, R61) en cas que l’activitat estigui afectada per la Directiva 13/99 de compostos orgànics volàtils
Indiqueu el tipus d’envàs en què s’emmagatzema, capacitat de l’envàs i nombre d’envasos.
Atesa la variabilitat, podeu donar una dada aproximada i cal indicar-ne les unitats.

Quantitat màxima
emmagatze-mada
(3)

Quantitat
màxima
consumida
per any (4)
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Substància i/o producte auxiliar (5)
Ús/procés en el qual s’utilitza
Núm.

Nom genèric

Nom químic (si s’escau)

Frase de risc associada (6)

10
11
12
13
(5)
(6)
(7)
(8)

Catalitzadors, terres de filtració, filtres, pintures, olis, reactius per a laboratori, productes de neteja, productes de jardineria, etc..
Frase de risc (R40, R45, R46, R49, R60, R61) en cas que l’activitat estigui afectada per la Directiva 13/99 de compostos orgànics volàtils
Indiqueu el tipus d’envàs en què s’emmagatzema, capacitat de l’envàs i nombre d’envasos.
Atesa la variabilitat, podeu donar una dada aproximada i cal indicar-ne les unitats.

Quantitat
màxima
emmagatzemada (7)

Quantitat
màxima
Consumida per
any (8)

DADES DE L’ACTIVITAT I LA SEVA DESCRIPCIÓ
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3.2.3 PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS
PRODUCTE

Núm.

Nom genèric

Quantitat produïda

Núm. CAS
o núm. CEE (1)

Frase de risc
associada (2)

Codificació
CCPA-96 (3)

1
2
3

Observacions:

(1)

(2)

(3)

El núm. CAS (Chemical Abstract) o el núm. CEE (Reial decret 363/1995, de 10 de març, BOE núm. 133 de 5 de juny de
1995). Només en el cas que la matèria primera, per les seves característiques; de toxicitat, persistència o
bioacumulació, sigui mediambientalment significativa (aquestes dades es troben en les fitxes de seguretat dels
productes).
Frase de risc (R40, R45, R46, R49, R60, R61) en cas que l’activitat estigui afectada per la Directiva 13/99 de compostos
orgànics volàtils
Codificació segons el CCPA-96 (taula de classificació catalana de productes per activitats, segons el Decret 131/1999,
de 4 de maig, pel qual s’aprova la classificació catalana de productes per activitats CCPA-96).
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Núm.

Nom genèric

Ús/procés en el qual
s’utilitza

Tipus
d’emmagatzematge (1)

Tipus de recipient i
capacitat (2)

Capacitat de les
cubetes de retenció
(si s’escau)

Característiques de
l’emmagatzematge (3)

Quantitat màxima
emmagatzemada
(tones)

1
2
3
(1)
(2)
(3)

Indiqueu si disposeu de magatzem específic; cal indicar també si es tracta de dipòsit aeri, dipòsit soterrat, bidons, sitja aèria, sitja soterrada, sacs, botelles i botellons, bombones, altres.
Si es tracta d’un recipient de plàstic, acer, vidre … doble paret i la capacitat dels recipients.
Indicar pressió i temperatura d’emmagatzematge, si s’escau.

Observacions:
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3.2.4 MERCADERIES PERILLOSES D’ENTRADA I SORTIDA
Dades del producte
Nom químic

Nom genèric

Dades del transport
Núm. ONU

Núm. perill

Entrada/
sortida

Tipus de
vehicle (1)

Capacitat del
vehicle (2)

Tipus de
recipient (3)

Capacitat del
recipient/ embalum (2)

Condicions de
transport (4)

Periodicitat

Transportista

Agència
transportista/
empresa
transitària

DADES DEL RECORREGUT DE LA MERCADERIA PERILLOSA
Procedència
Empresa

Destinació
Localitat

Empresa

1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Camió, ferrocarril, vaixell, canonada, altres (especifiqueu-los).
kg, l
Embalum, cisterna, bidons, bombones, altres (especifiqueu-los).
Pressió i temperatura.
Només en cas de recorreguts regulars superiors a 20 tones setmanals

Itinerari
Localitat

Magatzems intermedis. Localitat

Canvi de mitjà de transport.
Localitat
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3.2.5 ALTRES DADES
Existeix algun tipus de conducció (racks o canonades) important?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Dimensions

Condicions de transport

Descripció
Diàmetre

Longitud

Cabal

Pressió

Temperatura

1
2
3

Existeixen àrees específiques d’emmagatzematge dels diferents materials?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Característiques
Coberta

SI

NO

En procés

Pavimentada

SI

NO

En procés

Existeixen murs de contenció de basaments ?

SI

NO

En procés

Existeixen boques de rec antiincendis ?

SI

NO

En procés

Existeix una segregació de les aigües ?

SI

NO

En procés

Observacions:
.

4

ACTIVITATS I SERVEIS AUXILIARS

4.1 LABORATORIS
La instal·lació disposa de laboratoris?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Tipologia
· Anàlisi

· Qualitat

· R+D

· Medi Ambient

· Altres:
S’utilitzen i/o manipulen productes i/o substàncies carcinogèniques,
biològicament actives, citotòxiques, dissolvents clorats,
radioactives, dissolucions de metalls pesats… ?

SI

NO

Es recullen i gestionen segregadament dels altres residus

SI

NO

Es recullen o valoritzen els dissolvents utilitzats ?

NO

No s’escau

La instal·lació disposa de sistemes de transport interior ?

SI

NO

La instal·lació disposa de vehicles propis ?

SI

NO

La instal·lació disposa de muntacàrregues i/o ascensors ?

SI

NO

SI

NO

En cas afirmatiu:
Substàncies i/o productes
·

SI

4.2 PARC MÒBIL

4.3 SERVEI DE MENJADOR I CUINA
La instal·lació disposa de servei de menjador amb cuina pròpia?

En cas afirmatiu:
Les aigües residuals de la cuina tenen un tractament diferenciat ?

SI

NO

Es realitza una separació i emmagatzematge dels olis de cuina ?

SI

NO

SI

NO

En cas afirmatiu, Quin ?
Existeix un emmagatzematge propi de productes de neteja ?
Característiques:

4
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4.4 TALLER MECÀNIC
La instal·lació disposa de taller mecànic o similar ?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Activitat que es duu a terme

Materials utilitzats (1)

(1) Pintures, olis, filtres, àcids, greixos, emulsions de tall, dissolvents, ….

4.5 JARDINERIA
La instal·lació disposa de zona ajardinada ?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Característiques
Superfície (m2):
Consums aproximats d’aigua de reg (m3/any):
Manteniment propi o subcontractat:

Procedència:
Propi

Subcontractat

S’utilitzen biocides ?

SI

NO

S’utilitzen altres productes químics (1) ?

SI

NO

(1) Fertilitzants, ….

5

ENERGIES I COMBUSTIBLES

5.1 TIPUS DE FONTS ENERGÈTIQUES
Elèctrica
La instal·lació consumeix energia elèctrica de fonts externes ?

SI

NO

SI

NO

Potencia nominal total instal·lada (kW):
Consum anual:

Combustibles
La instal·lació consumeix algun tipus de combustible ?
En cas afirmatiu:
Combustible (1)

(1)

(2)
(3)
(4)

Tipus d’emmagatzematge (2)

Tipus de recipient i
capacitat (3)

Condicions
d’emmagatzematge
(4)

Quantitat màxima
consumida/any
(tones)

Indiqueu tipus de combustible utilitzat: lignit; hulla; antracita; biomassa; restes vegetals; carbó vegetal; coc;
fuel BIA; fuel 1; fuel 2; gas-oil; gasos liquats del petroli; gas natural; gasos manufacturats (acetilè i nitrogen).
En cas de tractar-se d’altres combustibles, cal indicar-ne el tipus i en el cas que es tracti de residus
combustibles cal indicar, a més del tipus de residu utilitzat com a combustible, la seva classificació segons
el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC).
Indiqueu si disposeu de magatzem específic; cal indicar també si es tracta de dipòsit aeri, dipòsit soterrat,
bidons, sitja aèria, sitja soterrada, sacs, botelles, botellons, altres.
Si es tracta d’un recipient de plàstic, acer, vidre … doble paret i la capacitat del recipient.
Indiqueu la pressió i temperatura d’emmagatzematge, si s’escau.

Observacions:
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Bateries
S’utilitzen bateries ?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Tipus:

Ús:

Hi ha ventilació a la sala d’emmagatzematge o ubicació de bateries ?

SI

NO

Hi ha ventilació a la zona de càrrega de bateries ?

SI

NO

Es disposa d’un sistema de retenció de fuges en cas d’abocament ?

SI

NO

En cas afirmatiu,
Característiques:

Altres
Es disposa de sistemes de producció d’energies renovables ?

SI

NO

SI

NO

En cas afirmatiu:
Tipus

Potència (kW)

-

-

Estan les instal·lacions de producció o sistemes de tractament de la
contaminació ambiental crítics respecte al medi ambient connectades a grups
electrògens o subministres de socors?
En cas afirmatiu, identificar-los:
Especificar equip

Observacions:

Nº. Disponibles
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5.2 INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS DE COMBUSTIÓ
Convencionals
Es disposa d’instal·lacions convencionals de combustió ?

SI

NO

En cas afirmatiu:

Instal·lació de
combustió

Número llibre de
registre
d’emissions

Potencia
Nominal (1)

Poder calorífic (2)

Potència en
condicions
normals (1)

Inf.

Tipus de
caldera (3)

Sup.

1
2
3

Instal·lació de
combustió

Tipus de
combustible (4)

Consum mitjà horari
(5)

Consum màxim (5)
Horari

Temps de
funcionament (6)

Anual

1
2
3
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Unitats en kW o MW tèrmics.
3
Unitats en kcal/m .
Tipus de caldera: vapor, aigua calenta, caldera mixta, caldera d’oli tèrmic.
Lignit; hulla; antracita; biomassa; restes vegetals; carbó vegetal; coc; fuel BIA; fuel 1; fuel 2; gas-oil; gasos
liquats del petroli; gas natural; gasos manufacturats (acetilè i nitrogen); residus i altres (especificant de quin
es tracta)
Kg o tones, per dia o per any.
En h/dia i d/any; en cas de tractar-se d’una indústria tèrmica, indiqueu h/any i d/any.

Es disposa de sistemes per prevenir i/o corregir l’emissió de contaminants ?
En cas afirmatiu, especificar:
Tipus

Rendiment

SI

NO
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5.3 COGENERACIÓ O AUTOGENERACIÓ ELÈCTRICA
Es disposa d’instal·lacions de cogeneració o autogeneració elèctrica ?

SI

NO

En cas afirmatiu:

Tipus
d’instal·lació (1)

Número llibre de
registre
d’emissions

Potencia
elèctrica
nominal (2)

Potència en
condicions
normals (2)

Tipus de
règim (3)

Combustible
utilitzat (4)

1
2
3

Consum mitjà
(t/any)

Consum punta
(t/any)

Temps de funcionament
Hores/dia

Dies/any

Temps de funcionament de la
xemeneia de by-pass
Hores/dia

Dies/any

1
2
3
(1)
(2)
(3)
(4)

Indicar si funciona amb connexió, motor, turbina de gas o turbina de vapor, cicles combinats.
En kW o MW elèctrics
Indicar si és autogeneració, venda d’excedents, consum propi, altres …
Lignit; hulla; antracita; biomassa; restes vegetals; carbó vegetal; coc; fuel BIA; fuel 1; fuel 2; gas oil; gasos
liquats del petroli; gas natural; gasos manufacturats; acetilè; nitrogen; residus i altres (especificant de quin
es tracta).

Hi ha una producció de calor útil per al seu posterior aprofitament energètic no
elèctric ?

SI

NO

En cas afirmatiu, especificar:

Tipus
De fluid (1)

Característique
s (2)

Procés en el
qual es genera
(3)

Combustible
utilitzat (4)

Producció
mitja anual
(5)

Producció
punta (5)

Hores de
funcionament (4)
h/dia

d/any

1
(1)
(2)
(3)
(4)

Aigua calenta, vapor, gasos calents, fred, oli tèrmic, etc.
Pressió i temperatura; vapor sobreescalfat, rescalfat, saturat; etc.
Cogeneració, convencional
Lignit; hulla; antracita; biomassa; restes vegetals; carbó vegetal; coc; fuel BIA; fuel 1; fuel 2; gas oil; gasos
liquats del petroli; gas natural; gasos manufacturats; acetilè; nitrogen; residus i altres (especificant de quin
es tracta.
(5) En t/h per a vapor; kWh o kcal/h o frigories/hora per a fred i en m3 o kWh per a oli tèrmic, aigua calenta,
gasos calents.
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5.4 SISTEMES DE FRED I REFRIGERACIÓ
Es disposa de sistemes de fred i calor en producció ?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Sistema de refrigeració
(1)

Característiques (2)

Refrigerant utilitzat (3)

Tractament (4)

Consum (5)

Procés en el qual s’utilitza

Data de compra de
l’aparell

Data de fabricació de
l’aparell

1
2

1
2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Per aigua, gasos refrigerants, altres (especifiqueu-lo).
Sistema obert, tancat, altres.
En cas de tractar-se d’un sistema de refrigeració per aigua, indicar l’origen, i si es tracta d’un gas refrigerant
indicar el tipus i la seva composició (CFC, HCFC, HFC...).
Cloració, addició amb anti corrosius, altres (especificar).
3
Indiqueu el cabal utilitzat (m /h) en cas de tractar-se d’aigua; kg/any, si es tracta d’altre tipus de refrigeració.

Es disposa d’un sistema de refrigeració industrial i/o dels locals ?
En cas afirmatiu, el sistema és:

SI

NO

General

Individual

SI

NO

L’activitat disposa de torres de refrigeració ?
En cas afirmatiu, són:

Interiors

Exteriors

Nombre:

5.5 ALTRES DADES
Hi ha aparells que utilitzen o hagin utilitzat refrigerants (CFC, HFC, …) ?
En cas afirmatiu, especificar:
Tipus d’aparell

Refrigerant

SI

NO

5

ENERGIES I COMBUSTIBLES

Cada quan es fa el manteniment de les instal·lacions de refrigeració ?
Es controlen les recarregues per detectar fuites ?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

· Més de 500 ppm de PCB i/o PCT ?

SI

NO

· Entre 50 i 500 ppm de PCB i/o PCT ?

SI

NO

Quina empresa fa el manteniment ?
Està homologada pel Departament d’Indústria, Comerç i Turisme ?
Hi ha transformadors o altres equips que continguin PCB i/o PCT ?
En cas afirmatiu, hi ha un inventari de transformadors/equips
que continguin (1):

Nombre total de
transformadors

Quantitat d’oli amb PCB i/o PCT en kg

Hi ha transformadors o altres equips que continguin PCB i/o PCT fora d’ús ?

SI

NO

Està impermeabilitzat el sòl on són localitzats els transformadors ?

SI

NO

Està impermeabilitzat el sòl on són localitzats els transformadors fora d’ús?

SI

NO

Es disposa de cunetes de retenció per a possibles fuites ?

SI

NO

Es troben sota cobert ?

SI

NO

Parcialment

Està adequadament senyalitzada la zona ?

SI

NO

Hi ha cap pla d’eliminació i/o substitució de PCB i/o PCT ?

SI

NO

Es realitza manteniment d’aquests equips ?

SI

NO

En cas afirmatiu, indicar:
· Freqüència

· Empresa que el realitza:

(1) - Reial decret 1378, de 27 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a l’eliminació i gestió dels PCB, PCT i
aparells que els continguin (BOE núm. 206 de 28 d’agost de 1999).
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Altres dades
Hi ha transformadors o altres equips amb olis industrials sense PCB i/o PCT ? SI

NO

En cas afirmatiu, indicar:
· Quantitat total d’oli en Kg:
· Es realitza control de la qualitat ?

SI

NO

En cas afirmatiu,
· Tipus de manteniment:
· Empresa contractada:

Hi ha qualsevol sistema d’aïllament, o altre, que contingui amiant ?

SI

NO

SI

NO

En cas afirmatiu:
Especificar sistema:
S’han adoptat tècniques i/o mesures per a la minimització energètica ?
En cas afirmatiu:
Determinar característiques:

Observacions:

6

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Activitat sotmesa a informe preceptiu per part del Departament de Governació (1) ?
(1)

SI

NO

Segons l’article 53.1 del Reglament General de Desplegament de la Llei 3/1998 de 27 de febrer.

6.1 DADES GENERALS
6.1.1 Característiques generals

Superfície de
l’activitat (m2):

Superfície de la parcel·la (m2):

Nombre de edificacions existent:
Disposa de parc de bombers propi?

SI

NO

Existeix Pla de
SI
Emergència?
Volum d’aigua de
reserva?

NO

Distància al Parc de Bombers més proper:

6.1.2 Característiques de les edificacions

Edifici
Superfície (m2)
Nº de plantes
Nº de plantes de l’activitat
Ús dominant (2)
Edifici aïllat (S/N)?
Edifici entre parets mitgeres (S/N)?
Habitatges contigus (S/N)?
Habitatges superiors (S/N)?
Disposa de parcel·la interior (S/N)?
Disposa d’accés directe (S/N)?
Nº de façanes que donen a carrers d’intervenció:
Nombre de portes de sortida:
Amplada de carrer:
Disponibilitat d’aigua (1):
Capacitat de les bombes (m3/h):
Pressió (bar):
Núm. d’hidrants d’incendi:
Càrrega de foc ponderada (MJ/m2):

1

2

3
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(1)
(2)

Indicar si és de xarxa pública, dipòsit de reserva, dipòsit de reserva i estació debombament, …
Habitatges, indústria, altres

6.1.3 Definició dels sectors d’incendi

EDIFICIS

1

2

3

SECTORS

Edificació/ús (1):
Superfície (m2):
Ocupació màxima de persones:
Nombre de sortides:
Càrrega de foc (MJ/m2):
Enllumenat d’emergència (S/N):
Sistemes d’extracció de fums (S/N):
Sistema de desconnexió elèctrica (S/N):
Resistència al foc del sector (RF) (2):
Revestiment de l’estructura (S/N) (RF) (2):
Mitjans de detecció i alarma (3):
Mitjans d’extinció (4):
Distància més desfavorable fins a una sortida (m):
Distància del sector a llera pública (m):
Distància del sector a terreny forestal (m):
Distància del sector a empresa afectada pel decret
d’accidents majors (km):
(1)
(2)
(3)
(4)

Edifici principal, magatzem, oficines, producció, etc.
Per a la protecció passiva, indicar els diferents RF.
Detectors de fums, de temperatura, de flama; central de senyalització; polsadors d’avís d’incendi; alarma
visual o acústica.
Extintors manuals, sistema de columna seca, boques d’incendi equipades, sistema d’extinció automàtica,
hidrant d’incendi.

Observacions:
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6.1.4 Activitats veïnes (1)

Direcció

Empresa

Tipus d’activitat

Distància (m)

Nord
Sud
Est
Oest
(1)

Indicar les activitats veïnes que puguin ser afectades en cas d’incendi.

Altres dades
En cas de disposar de detectors contra incendis, indicar les següents dades:
L’empresa que gestiona el seu manteniment està homologada per l’administració competent:
SI
En cas afirmatiu, indicar:
Administració responsable:
Empresa que gestiona el manteniment:

Observacions generals:

Núm. de registre:

NO

7
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7.1 Dades Generals
L’empresa està afectada per la normativa de mesures de control dels riscos
inherents als accidents greus en què intervenen substàncies perilloses (1) ?
(1)

SI

NO

Segons Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol (BOE 172, de 20 de juliol de 1999).

En cas afirmatiu:
Ha presentat notificació a l’administració competent?

SI

NO

Ha presentat dictamen d’inspecció per una Entitat d’Inspecció i Control?

SI

NO

Té un pla d’autoprotecció (pla d’emergència interior)?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Es revisa anualment ?

SI

NO

Se’n fan simulacres ?

SI

NO

En cas afirmatiu, amb quina freqüència:

I exercicis ?

SI

NO

En cas afirmatiu, amb quina freqüència:

Aquest Pla preveu les accions a empendre en cas d’un accident
amb repercussions mediambientals

SI

NO

L’empresa està afectada per l’article 9 del Reial Decret 1254/1999 ?

SI

NO

En cas afirmatiu, s’ha presentat:
Informe de seguretat ?

SI

NO

Política de prevenció d’accidents greus ?

SI

NO

Sistema de gestió de seguretat ?

SI

NO

Avaluació per entitat reconeguda ?

SI

NO

Observacions:
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7.2 Incidents i/o accidents, si s’escau.

Any

(1)
(2)

Causa (1)

Substàncies involucrades

Conseqüències (2)

Accions correctores

Accions preventives

Fuites de productes químics, combustibles, incendis, explosions, etc
Indicar si els efectes van afectar l’interior i/o exterior, persones, el medi ambient, béns, etc.

7.3 Equipaments amb un risc potencial d’accident i mesures de seguretat i control

Reactors/equips

(1)
(2)
(3)

Procès/
operació

Sistema de seguretat (1)

Control (2)

Vàlvula de seguretat, disc de ruptura, ….
Tipus de control: temperatura, ph, …. si es fa manualment, automàticament o d’altres.
Indicar si el es tracta de manteniment intern o extern.

Periodicitat del
control

Manteniment
Manteniment
Periodicitat

Registre (S/N)
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7.4 Altres dades
Hi ha tancat perimetral de les instal·lacions ?

SI

NO

Es disposa de sistema de cobertura ràpida de la xarxa de
pluvials en cas d’accidents / vessaments ?

SI

NO

No s’escau

En cas afirmatiu:
Descripció: -

Es realitzen anàlisis de risc dels processos que comporten risc d’accident ?

SI

NO

En cas afirmatiu:
Empresa que els realitza:

-

Periodicitat :

-

Descripció (1):

-

(1)

Descripció del tipus d’anàlisis

Es realitzen balanços de matèria dels processos que comporten risc d’accident ?

SI

NO

Existeix supervisió i/o registre d’operacions que comportin risc d’accident ?

SI

NO

Es porta a terme el manteniment i control dels tancs?

SI

NO

No s’escau

En cas afirmatiu:
S’han realitzat proves d’estanqüeitat:

SI

NO

En cas afirmatiu, periodicitat :
Periodicitat del manteniment :
Modificacions portades a terme :
-

Data : -

-

Data : -

-

Data : -

Si l’empresa és de gestió de residus,
ha realitzat el dipòsit de la fiança ?

SI

NO

No s’escau

Disposa d’assegurança de responsabilitat civil
derivada de danys al medi ambient ?

SI

NO

No s’escau

En cas afirmatiu, cobertura:

IL·LUMINACIÓ
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8 IL·LUMINACIÓ
L’establiment disposa d’il·luminació externa?

SI

NO

En cas afirmatiu, empleneu els apartats següents:
Dades generals de l’activitat
Zona de vulnerabilitat lumínica?

SI

NO

Règim estacional de funcionament:
Horaris de funcionament:

Fonts d’il·luminació de l’activitat:
Tipus:
Característiques:

Observacions:

Es dóna compliment als requisits definits a la Llei 6/2001, de 31 de maig
d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn?

Observacions: -

SI

NO

GESTIÓ D’AIGÜES
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8.1 DADES GENERALS
8.1.1 Abastament d’aigua
Cabal total abastat (m3/any):
Consums

Procedència

m3/h

Usos

m3/any

8.1.2 Abocament d’aigües
Nombre total de punts d’abocament:
Cabal total abocat (m3/dia):
Cabal total abocat (m3/any):
Cabal punta horari (m3/h):
Volum de recirculació total (m3/dia):
Percentatge % de recirculació:
Segregació d’efluents?

SI

NO

No s’escau

En cas afirmatiu:
Tipus d’afluent

Segregació

Aigües sanitàries

SI

NO

Aigües de pluja

SI

NO

Aigües de procés

SI

NO

Aigües pluvials potencialment contaminades

SI

NO

Aigües de refrigeració

SI

NO

Aigües de neteja de zones específiques

SI

NO

Altres

SI

NO

Observacions:

Tipus de segregació

GESTIÓ D’AIGÜES
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8.2 DADES ESPECÍFIQUES PER A CADA PUNT D’ABOCAMENT
Punt
d’abocament
(coordenades
UTM x, UTM
Y)

Procedència / activitat
/ procés generador

Cabal
punta

màx.

3

m /dia

m /h

3

total
3

m /any

Tractament
sí/no

Contami-nants
abocats

Concentració
del contaminant
abocada
Valor
mínim

Valor
màxim

Concentració de
contaminant
autoritzada

Càrrega
total del
contamina
nt abocat
(kg/d)

Destí
d’abocament

Medi
receptor

Qualitat
del medi
receptor

GESTIÓ D’AIGÜES
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8.3 CONTROL DELS EFLUENTS

Focus núm.
Coordenades UTM
x, UTM y

Paràmetres analitzats

Freqüència de
l’anàlisi

Sistema de presa de mostra

Metodologia de l’analítica

Laboratori propi o acreditat
(indiqueu quin)

GESTIÓ D’AIGÜES
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8.4 ALTRES DADES REFERENTS A LA GESTIÓ DE LES AIGÜES RESIDUALS
En cas de no disposar de sistema de tractament d’aigües residuals, està prevista la seva adopció?:
SI

NO

Es disposa de basses de retenció d’aigües?:

No s’escau
SI

NO

En cas afirmatiu:
Capacitat m3

Tipus de Bassa

Usos

Es disposa de sistema de seguretat en cas d’avaria o incident que es pugui donar en el sistema de
depuració ?:
SI

NO

Observacions:

Es disposa de sistema de seguretat per a les escorrenties superficials en cas d’inundacions i/o
incendis?:
SI

NO

En cas afirmatiu, descripció:

S’ha portat a terme recentment algun canvi en el procés i/o l’activitat que incorpori tecnologies que
redueixin la producció d’aigües residuals o la seva càrrega contaminant ?:
SI

En cas afirmatiu, descripció :

Disminució de la càrrega contaminant en els darrers anys:

NO

GESTIÓ D’AIGÜES
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S’ha portat a terme recentment algun canvi de procés o activitat, o adoptat algun sistema per reduir el
consum d’aigua ?:
SI

NO

En cas afirmatiu, descripció:

Es realitza manteniment de la xarxa interna de clavegueram?
SI

NO

Es realitza manteniment de les basses de retenció d’aigües residuals ?
SI

NO

Ha estat eliminat algun punt d’abocament ?:

NO

SI

En cas afirmatiu:
Punt d’abocament

Observacions:

Data

Motiu

GESTIÓ DE LES EMISSIONS A L’ATMOSFERA

9.1 DADES GENERALS

Nombre total de focus emissors:
Denominació del focus

Descripció

Número del llibre de registre

Relació de contaminants emesos, nivells de qualitat i nivells màxims admissibles
Contaminant

Observacions:
.

Nivell de qualitat a la zona
d’incidència

Nivell màxim admissible
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9.2 DADES ESPECÍFIQUES PER A CADA FOCUS
Control dels efluents

Identificació
del focus

Núm. del
llibre de
registre de
control
d’emissions

Observacions:

Coordenades UTM
(1)
X

Y

Procés
associat

Règim de
funcionament

Forma de la
xemeneia

Alçada
del focus
(m)

Diàmetre
intern del
focus (m)

Mesures
correctores

Eficàcia
teòrica del
tractament
(%)

PGRE

Nombre de
boques per
a la presa
de mostra

GESTIÓ DE LES EMISSIONS A L’ATMOSFERA
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9.2.1 Punts de presa de mostres

Identificació del focus

Punt de presa de mostra

Diàmetre (m)

Distància a les pertorbacions (en
diàmetres)
anterior

Nota:

posterior

Existència de plataforma

Característiques de la
plataforma

GESTIÓ DE LES EMISSIONS A L’ATMOSFERA
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9.2.2 Característiques de les emissions

Focus

Núm. del
llibre de
registre

Data
darrer
control
reglamenta
ri

Temps de
funcionament

Paràmetres físics de la sortida de
gasos

h/dia

Cabal
(m3/Nh)

d/any

Velocitat (m/s)

Temperatura (ºC)

Contaminants atmosfèrics emesos

Contaminant

Concentració
mg/Nm3 o ppm

Emissió
màssica
(t/any)

Valor límit
mg/Nm3 o ppm

Disposa
d’analitzador

Data de la darrera
calibració de
l’analitzador

GESTIÓ DE LES EMISSIONS A L’ATMOSFERA
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9.3 EMISSIONS DIFUSES
Es produeixen emissions difuses:

SI

NO

En cas afirmatiu, indicar la procedència:
Emissió

Apilatge de
materials

Paviment

Parc mòbil

Altres

De les emissions degudes al parc mòbil de vehicles, indicar:
Nombre i tipus de vehicles

Combustible utilitzat

Km/any

Procès associat

Contaminants emesos:
Contaminant

Observacions:

Emissió màssica (tones/any)

GESTIÓ DE LES EMISSIONS A L’ATMOSFERA
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Messures de reducció i/o confinament:
Punt d’emissió

Mesura implantada

NO

SI

Existeixen sistemes de control dels nivells d’immissió?:
En cas afirmatiu:
Sistema

Característiques

-

-

-

-

9.4 EMISSIONS DE FUMS I GASOS EN TORXES DE SEGURETAT
Es disposa de torxes de seguretat:

SI

NO

En cas afirmatiu:
Coordenades UTM:

X: -

Y: -

Alçada: -

Diàmetre: -

Descripció de les situacions que provoquen el funcionament de la torxa: -

Previsió del temps de funcionament en h/dia: -

dies/any: -

Es disposa de sistema de reducció d’incremats?:

SI

NO

En cas afirmatiu, característiques: -

Substàncies canalitzades
Origen

Caracterització

Cabal màssic

-

-

-

Es disposa de cabalímetre ?

SI

En cas afirmatiu, data de l’última calibració: Observacions:

NO

SOROLLS I VIBRACIONS
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10 EMISSIONS DE SOROLLS I VIBRACIONS
Existeix algun focus emissor de sorolls i vibracions rellevant(1) ?:

SI

NO

En cas afirmatiu, descripció:

Presenta algun tipus d’aïllament acústic ?:

SI

NO

En cas afirmatiu, descripció:

(1) Identificats al plànol a escala 1:100 i 1:200 que s’adjunten

Nivells d’immissió i emissió de sorolls expressats en dBA.

Zona

Nivell d’emissió a
l’exterior de l’activitat
Diürn

Nocturn

Nivell d’immissió a la
zona/es residencials
més afectades
Diürn

S’ha efectuat un estudi dels nivells acústics de l’empresa i el seu entorn ?

Valor límit

Nocturn

Diürn

SI

Nocturn

NO

En cas afirmatiu, resum de les conclusions:
Existeix ordenança municipal per a sorolls i vibracions ?(2)

SI

NO

En cas negatiu, quina normativa s’hi aplica ?:
S’ha efectuat control metrològic dels instruments mesuradors mitjançant
entitat verificadora ?:
En cas afirmatiu, data del darrer control:

Observacions:

Entitat verificadora:

SI

NO

GENERACIÓ DE RESIDUS I/O SUBPRODUCTES
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11 GESTIÓ DE RESIDUS

Residu

Observacions:

Procés en el qual
es genera

Producció
(tn/any)

Capacitat màxima
d’emmagatzematge

Tipus d’emmagatzematge

Temps màxim
d’emmagatzematge

Gestió en origen

Gestió externa

GESTIÓ AMBIENTAL EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT NORMAL
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12.1 AIGÜES RESIDUALS
Aspecte
mediambiental

Activitat/procés/
operació /servei

Gestió actual

Deficiències

Proposta de millora

A- Buscar una alternativa a la proposta d’emplaçament
actual de la depuradora.

Abocament directe a llera
publica.
Afecció a les
aigües
superficials i
subterrànies

Sanitàries /
Domèstiques
Neteja de motlles
Neteja del sistema CIP
Neteja General

Es disposa d’uns dipòsits de
decantació de l’aigua
provinent de la neteja dels
sistemes de producció, que
ajuden a que no augmenti la
DQO, la DBO i els MES en
l’abocament d’aigües
residuals

L’activitat no disposa de sistema de
depuració

B- Establir un control operacional mitjançant uns
procediments definits per als llocs on potencialment es
pugui llençar substàncies especials al clavegueram.
Un exemple podria ser el següent:
1. Disposar d’un registre escrit on figurin les dades
rellevants sobre el manteniment de cada equip.
2.

Definir procediment de manteniment per a cada equip,
en funció de les seves característiques i de les
incidències registrades

3.

Avisar a les persones responsables sempre que es
detecti el funcionament incorrecte d’un equip o sempre
que es produeixi una fuita de material perillós.

4.

Conservar les instal·lacions generals de l’empresa.

Falta un control operacional estricte
sobre el que s’aboca a clavegueram

Els procediments han d’incloure la freqüència amb què
s’han de realitzar les operacions de manteniment i les
persones responsables

GESTIÓ AMBIENTAL EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT NORMAL

Aspecte
mediambiental

Activitat/procés/
operació /servei

Gestió actual

Deficiències

13

Proposta de millora

A - Establir sistemes de control i definir polítiques de
consum més eficient, caracteritzant els consums per àrees
de procés o activitat. Com per exemple:

Consum de
recursos

Activitat en general:
neteges, procés,
serveis, etc.

1.

Reduir la pressió de les xarxes de subministrament al
mínim necessari.

2.

Revisar periòdicament l’estat dels recipients i claus de
pas per evitar fuites.

3.

Aplicar sistemes d’estalvi com limitadors de cabal,
temporitzadors o polsadors de raig interromput.

Poc impuls a la política de
prevenció i/o consum responsable.

Durant el període de 2004 a
2008 s’ha instal·lat un sistema de
4.
neteja en línia . Aquest permet
Com
a
exemple
tenim
la
neteja
que
optimitzar una part molt important
es realitza amb mànegues
del consum d’aigua de neteja.
dificultant el control en el consum 5.
6.

Substituir els sistemes manuals de neteja per sistemes
automàtics, més eficients (d’aigua a pressió)
Garantir que els recipients i equips d’ús habitual puguin
ser tancats de manera fàcil i segura.
Instal·lar vàlvules automàtiques.

B – Tot això recolzat per una millora en la informació i
conscienciació del personal.
C - Per a la neteja d'equips, procurar utilitzar el sistema de
neteja en cascada, o a contracorrent: utilitzar, per a la
primera neteja, el dissolvent més brut que tinguem, seguir
amb un altre mitjanament brut i acabar l'operació amb la
menor quantitat possible de dissolvent net.

GESTIÓ AMBIENTAL EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT NORMAL
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12.2 GESTIÓ DE RESIDUS
Aspecte
mediambiental

Activitat/procés/
operació/servei

Gestió actual

Deficiències

Proposta de millora

Registre documental en fase inicial

Acabar de definir les responsabilitats i accions del
responsable de residus. Facilitar-li una formació
adequada.

S’ha definit un responsable dels
residus
Logística
Consum de
recursos

S’ha elaborat una DAOM
(Diagnosi Ambiental
d’Oportunitats de Minimització)

Contaminació de
sòls, aigua i
atmosfera
Contribució a la
contaminació
indirecta
generada als
processos de
tractament i
abocament
Afecció al medi i
la salut de les
persones

A - Millorar i adequar la gestió dels residus en general, i
en concret d’aquells de caràcter especial.
B - Establir pràctiques de gestió interna dels residus
tòxics i perillosos, com per exemple:

Es realitza una segregació i
gestió dels residus de mermes
del producte i rebuig, olis
minerals, i ferralla.
Producció, logística
manteniment i
neteja

Part d’aquests son tractats com
a banals i dipositats en
contenidors dintre del mateix
recinte, i l’altre part és
gestionada externament

1.
No es realitza una segregació en origen
dels residus de paper i cartró i plàstics.

2.

No es realitza etiquetatge dels residus
especials

3.
4.

S’ha elaborat una DAOM
(Diagnosi Ambiental
d’Oportunitats de Minimització)

5.
6.

Recollir sempre que sigui possible, cada residu de
manera separada
Disposar de contenidors suficients, identificats i
distribuïts de manera adequada per les
instal·lacions.
No limitar l’àmbit de la segregació a les àrees de
producció ni als residus de caire especial.
Formar i conscienciar al personal de l’activitat sobre
la necessitat de segregar els residus i dipositar cada
residu en el seu contenidor previst a tal efecte.
Separar els residus d’acord amb les seves
característiques físiques i químiques.
Disposar d’una zona adequada on acumular els
residus separats abans que no els retiri un gestor
autoritzat.

GESTIÓ AMBIENTAL EN CONDICIONS DE FUNCIONAMENT NORMAL
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12.3 EMISSIONS A L’ATMOSFERA (Emissions en xemeneies)

Aspecte mediambiental

Activitat/procés/
operació/servei

Caldera
Emissió de contaminants
atmosfèrics
Contribució a l’efecte
hivernacle

Forn de Cocció

Gestió actual

Deficiències

Es posseeixen els llibres de
registre de les emissions
Tenen realitzat un Estudi
d’Emissió de Contaminants
per part d’una EIC
Concessionària de la
Generalitat de Catalunya
En data de 18 de maig 2005

Proposta de millora

Realitzar un pla de control de combustió de la caldera
-

Contribució a la pluja àcida
Filtre sistema
pneumàtic de la
farina

No esta definida cap gestió
específica

No existeix un control periòdic de
mesura de les característiques i
concentracions de les emissions

Pla de manteniment del sistema de filtres

12.4 EMISSIONS DE SOROLLS I VIBRACIONS
Aspecte
mediambiental

Contaminació
acústica i
vibratòria

Activitat/procés/
operació/servei

Instal·lació en
general

Gestió actual

Deficiències

El centre productiu es localitza
a una zona de sensibilitat
acústica baixa

Existeix la possibilitat que els límits de
emissió de soroll siguin sobrepassats
a les descàrregas puntuals de
matèries primeres.

Els nivells de emissió de soroll
a l’exterior de la instal·lació
possiblement es troben per
sota dels legalment establerts

No existeix cap estudi dels nivells
acústics assolits al exterior de la
fabrica.

Proposta de millora

Realitzar mesures dels nivells de contaminació acústica
que són assolits als punts i hores considerats més
conflictius.
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13.1 AIGÜES RESIDUALS
Condició de funcionament anormal
o situació d’emergència prevista

Causa/motiu del
funcionament anormal o de
l’emergència

Abocament accidental a llera pública

Absència de sistemes de
contenció i/o prevenció

Abocament a llera pública d’aigües
negres

Efecte
mediambiental
previst

Afectació a les
aigües superficials i
subterrànies

Mesura preventiva existent

Actuacions d’emergència a dur a terme de
manera immediata per reduir-ne les
conseqüències
A - Bones pràctiques operacionals que
redueixen el risc de abocament accidental

Cap

Afectació al sòl

B - Sobredimensionament de la estació
depuradora, quan es disposi d’aquesta.
C - Adquirir sistemes de contenció de fuges o
basaments accidentals

Incendi

13.2 GESTIÓ DE RESIDUS

Condició de funcionament anormal
o situació d’emergència prevista

Abocaments accidentals

Causa/motiu del
funcionament anormal o
de l’emergència

Perforació del dipòsit
d’emmagatzematge del
residu

Efecte
mediambiental
previst

Mesura preventiva existent

Construir un sistema de contenció de fugues en
cas de abocament.

Contaminació del sòl
adjacent

Abocament a llera
pública

Actuacions d’emergència a dur a terme de
manera immediata per reduir-ne les
conseqüències

Establir un sistema de derivació en cas de
emergència pels embornals propers a zones de
risc potencial.
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13.3 CONTAMINACIÓ DEL SÒL
Condició de funcionament
Causa/motiu del
anormal o situació
funcionament anormal
d’emergència prevista
o de l’emergència

Efecte mediambiental
previst

Mesura
preventiva
existent

Actuacions d’emergència a dur a terme de manera immediata
per reduir-ne les conseqüències
A.
B.

Servei de manteniment

Abocaments accidentals

Gestió de residus

Possibilitat de lixiviaxió
Alteració d’un recurs
Afectació del sòl
i contaminació de les
aigües superficials i
subterrànies
Alteració del medi biòtic

Disposició en
contenidors i
bidons
El sòl es troba
pavimentat

Definició i aïllament de zona d’emmagatzematge de residus
Construcció de cunetes de retenció d’abocaments o lixiviació de
residus

En cas de fuita:
1.
2.
3.
4.

Aïllar el focus de contaminació per evitar la seva extensió
Utilitzar mètodes eficients per minimitzar el volum d’efluents
residuals.
Elaborar procediments d’actuació en cas de vessaments i fuites
Escollir el sistema més adient de recollida del producte vessat
amb l’objectiu de facilitar la seva recuperació o, si aquesta no és
factible, la generació mínima de residus i la seva correcta gestió.

Perforació de bidó
d’emmagatzematge
d’olis usats

No prevista

Adequació de zona d’emmagatzematge.
Adquisició de materials absorbents o de contenció

Trencament o explosió
de bateria

Zona de bateries
ventilada i
pavimentada

Construir un sistema de contenció de fugues en cas de abocament

13.4 Altres (radiacions ionitzants, camps electromagnètics, calor, olors ..)
Condició de funcionament
Causa/motiu del
anormal o situació
funcionament anormal
d’emergència prevista
o de l’emergència

-

Efecte mediambiental
previst

Mesura
preventiva
existent

Actuacions d’emergència a dur a terme de manera immediata
per reduir-ne les conseqüències

-

-

-

