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1. INTRODUCCIÓ
1.1

L’INFORME AMBIENTAL

L’objecte del present Informe Ambiental (IA) és la modificació del Pla General d’Ordenació
Municipal (a partir d’ara MPPGOM) en l’àmbit de creixement SUP05 – Industrial SEAT.
Tal com s’especifica en la memòria de la MPPGOM, la finalitat de la modificació és reconèixer
la realitat existent, tot preveient els àmbits totalment consolidats com a sòl urbà (consolidat o no
consolidat depenent de l’estat de propietat dels mateixos), i mantenint la resta de l’àmbit com a
sòl urbanitzable delimitat (assimilable a l’antiga figura de Sòl Urbanitzable Programat).
D’acord amb la Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona, la modificació no
està sotmesa al procés d’Avaluació Ambiental Estratègica segons els supòsits de la legislació
vigent (Llei 21/2013 i Llei 6/2009), ja que no es produeix cap canvi significatiu en les estratègies
del planejament vigent. Segons aquests criteris correspon redactar un Informe Ambiental
adaptat a la finalitat, contingut i abast de la modificació. Els continguts d’aquest IA seran,
adaptats a la realitat de l’objecte de l’informe ambiental, els especificats en l’article 70 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme (a partir
d’ara RLUC).
La finalitat de l’IA és avaluar els aspectes i elements ambientals rellevants que puguin ser
afectats pel desenvolupament i execució de la proposta; la identificació dels criteris i objectius
ambientals a tenir en compte per la redacció del mateix i la detecció dels impactes ambientals,
amb l’enumeració, si s’escau, de mesures correctores i compensatòries per tal de minimitzar-ne
els efectes ambientals negatius i proposar-ne un pla de seguiment.
1.2

EQUIP REDACTOR DE L’INFORME AMBIENTAL

El present IA ha estat realitzat per Sílvia Martín, ambientòloga, i Anna Zahonero, biòloga.
1.3

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L’ÀMBIT

La zona objecte d’estudi fa 1.086.230m2 i està situat al nord-est de Sant Esteve Sesrovires.
Ocupa tota l’àrea territorial afectada per l’antic Pla Parcial del 1974, planejament que va
propiciar la instal·lació d’aquesta activitat en el territori.
El sector limita, pel nord, amb el terme municipal d’Abrera i el torrent de Can Noguera (paral·lel
a l’avinguda de Ca n’Amat d’Abrera); amb el terme municipal de Martorell per l’est; amb el parc
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de Can Casas (inclòs aquest dins l’àmbit), pel sud i amb el carrer doctor Fleming del polígon
industrial de Ca N’Estella per l’oest.
El sector es situa en la confluència de les infraestructures més importants del territori. D’una
banda l’eix nord – sud seguint el pas natural del riu Llobregat (A-2 i C-55), comunicant l’àmbit
amb Barcelona cap al sud, i amb Igualada, Lleida i Saragossa cap al nord per mitjà de l’A2, i
amb Manresa i l’eix transversal per mitjà de la C-55. D’altra banda, l’eix est-oest, seguint la
depressió pre-litoral, que comunica l’àmbit amb Vilafranca del Penedès, Tarragona i València,
per mitjà de l’AP-7.
S’accedeix al sector, des de Sant Esteve, a través dels vials industrials que comuniquen Sant
Esteve amb els polígons de Can Serra i Ca n’Estella, o bé, des de Martorell, a través del
polígon SEAT, al qual s’accedeix des de la N-II i també des de l’A2. Tot l’àmbit industrial de
SEAT està vorejat per una tanca perimetral.
L’àmbit d’estudi és adjacent a l’àrea industrial de Martorell. De fet, el sector s’ha d’entendre
unitàriament amb el de Martorell, com un únic polígon industrial de caire supramunicipal i amb
interès territorial, on es desenvolupa l’activitat de la indústria SEAT, dedicada a la fabricació
d’automòbils, instal·lacions per al tractament de superfícies de metalls i plàstics i instal·lacions
de combustió. L’àmbit afecta als terrenys que actualment estan essent utilitzats per SEAT
(Taller, Centre de recanvis originals SEAT, Centre Tècnic, pistes de proves, campes de cotxes,
aparcaments i dipòsits d’aigua, i els seus voltants, del que cal destacar el parc de Can Canals,
parc territorial considerat com a forest d’utilitat pública que té continuïtat amb el municipi veí de
Martorell. Les activitats específiques que es realitzen en el terme municipal de Sant Esteve
Sesrovires son: Premses de xapes, Xapistería (soldadura de xapes) i Logística.
El sector, per tant, inclou àmbits industrials ja consolidats, juntament amb terrenys amb
cobertura boscosa i matollars.
Al nord del sector s’inclou un tram del Torrent de les Moreres i del Torrent de Can Noguera. Al
sud, s’hi troben diversos canals de drenatge que van a parar al Torrent dels Llops.
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Figura 1Localització de l’àmbit

Font: Elaboració pròpia a partir de l’ortofotomapa de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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2. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA
La proposta consisteix en la modificació del planejament vigent, el Pla General d’Ordenació
Municipal, aprovat l’any 1991 (en endavant, MPPGOM), a la zona del SUP05 (Sòl Urbanitzable
Programat 05) – Industrial SEAT. La clau urbanística corresponent és 8a: sòl de
desenvolupament industrial d’intensitat 1.
Aquest àmbit del SUP05 del planejament vigent recull, al seu torn, el sector pertanyent al
municipi de Sant Esteve Sesrovires, del Pla Parcial SEAT, aprovat el 1974, de caire
supramunicipal, que afecta a 3 municipis diferents (Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires).
Com queda convenientment explicat als apartats Antecedents i objecte de la present
modificació i Justificació de l’oportunitat i conveniència de realitzar la present modificació de la
memòria de la MPPGOM, aquesta es basa única i exclusivament en la necessitat d’esmenar un
planejament que és incorrecte i reconèixer una realitat construïda, i no pas dissenyar un nou
àmbit urbanístic que pugui ser susceptible de diverses possibilitats d’implantació, per la qual
cosa no se n’estudien alternatives. La modificació no suposa l’augment de sostre ni de densitat
edificatòria respecte allò definit pel planejament vigent, sinó que concentra els seus esforços en
la definició exacta del règim de sòl que més s’adequa a la seva situació real, tot adaptant el
planejament vigent a la realitat construïda existent, i a les seves necessitats funcionals. Cal, per
tant, tenir present els diferents graus de consolidació de les activitats, per tal d’adaptar el
planejament el màxim possible a la realitat existent.
Per una banda la present modificació de planejament preveu classificar el sòl segons el grau de
consolidació existent a l’àmbit de la modificació i segons la seva estructura parcel·lària, definint
el tipus de classificació del sòl i la seva consideració com a urbà consolidat o no, segons els
següents aspectes:
•

Grau de consolidació dels terrenys: segons sigui el grau de consolidació es defineix
si són sòls a considerar com urbanitzables, o com a urbà.

•

Necessitat d’ajustos parcel·laris: Segons si s’han fet les cessions o no, i segons si
existeixen tercers propietaris i cal projecte de reparcel·lació, es defineixen àmbits de sòl
urbà no consolidat (polígons d’actuació), o, directament, sòl urbà consolidat.

Una vegada definida la classificació del sòl, i definits els diferents àmbits de gestió urbanística,
cal procedir a repartir les obligacions urbanístiques que pertoquen de la manera més
proporcional possible. Per tal de poder definir aquest repartiment de reserves s’han tingut en
compte els següents aspectes:
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•

En sòl urbà consolidat (SUC): No es preveu cap càrrega urbanística. Aquests terrenys
tindran la consideració de solar, i per tant, susceptibles de rebre llicència directa.

•

En la resta d’àmbits de gestió (SURd i PAU): Es preveu el repartiment de les
obligacions urbanístiques proporcionalment al seu potencial edificatori no executat. Tots
dos àmbits estaran obligats a cedir gratuïtament el 10% de l’aprofitament urbanístic
previst.

D’aquesta manera, es modifica el sector, que passa de ser tot urbanitzable (SUP05- clau 8a)1,
a ser sòl urbà consolidat (clau 4S-industrial SEAT); sòl urbà no consolidat (PAU 01, claus:
4S-industrial SEAT, sistema viari-A, sistema de parcs i jardins-C, i serveis aparcament-S3) i sòl
urbanitzable delimitat (SURd – clau 8a). A la figura següent es mostra la nova ordenació.
•

El sòl urbà consolidat (SUC) es situa en les naus industrials de SEAT. Es defineix com:
sòls amb activitats industrials ubicades a l’àmbit d’afectació de l’antic Pla Parcial SEAT.

•

El sòl urbà no consolidat (SUNC-PAU01) es defineix com els terrenys radicats en el
terme municipal de Sant Esteve Sesrovires i objecte de Pla Parcial aprovat
definitivament el 30 de març del 1973, no executat en les seves determinacions
bàsiques, però amb un grau de consolidació suficient per ser considerat sòl urbà, i al
que únicament resta per ésser considerat sòl urbà consolidat les cessions de sistemes,
la cessió de l’aprofitament urbanístic i la finalització de la urbanització dels sistemes
locals inclosos dins l’àmbit. És un sector discontinu que inclou un espai viari existent a
l’est de l’àmbit (A3), adjacent a un sistema d’aparcament existent (S3). L’espai més gran
de PAU01 es situa al voltant dels edificis existents del centre tècnic, i al seu entorn
abarca els espais de cessió, en forma de viari existent (A3) i també previst (A2) recollint
el planejament sectorial vigent en matèria d’infraestructures. Els espais de cessió
inclouen parcs i jardins (C), que es situen en les actuals àrees de matollars i boscos.

•

El sòl urbanitzable (SURd01) es situa en tota la resta, espais oberts, on hi ha, com a
construccions destacables la campa de vehicles, dos dipòsits d’aigua i algunes
edificacions adjacents a les naus de SEAT. Es preveuen espais adscrits al sistema
general viari, relacionats amb el sector, que seran objecte de cessió obligatòria gratuïta,
segons allò que defineixin els instruments de planificació supramunicipal. Es defineix els
terrenys radicats en el terme municipal de Sant Esteve Sesrovires i objecte de Pla
Parcial aprovat definitivament el 30 de març del 1973, no executat en les seves
determinacions bàsiques.

1

Amb les condicions del pla vigent explicades a la memòria de la MPPGOM i a l’apartat 3.1.1.2 d’aquest IA.
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La figura següent mostra el mapa de règim de sòl i la qualificació urbanística proposada:
Figura 2 Proposta d’ordenació

Font: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
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A continuació es mostren les superfícies de cada règim de sòl:
Taula 1 Superfícies del sòl urbanitzable

Font: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
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Taula 2 Superfícies del sòl urbà consolidat

Font: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
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Taula 3 Superfícies del sòl urbà no consolidat

Font: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
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La taula justificativa següent mostra com es compleix el previst pel planejament vigent:
Taula 4 Superfícies del sòl urbà no consolidat

Font: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

La modificació implica l’alteració de la normativa en els següents termes:
•

Modificació de l’article 55 “Zona d’Implantació Industrial (Clau 4) – Definició i subzones”:
S’afegeix a l’article 55.2 una nova subclau urbanística, la clau 4S (Industrial SEAT).

•

Modificació de l’article 56 “Condicions generals d’us”: S’incorpora dins aquest article la nova
subclau urbanística.

•

S’afegeix un nou article 60 bis “Condicions específiques d’ordenació i d’edificació a la subzona
industrial àmbit SEAT (Clau 4S)”

•

S’afegeixen els articles corresponents per tal de regular el nou Polígon d’Actuació PAU01 –
Centre Tècnic: S’afegeix un nou article 105bis, que reguli el nou Polígon d’Actuació Urbanística
que sorgeix amb la present modificació.

•

Modificació de l’article 107 “Sectors”: Es modifica l’article 107 “Sectors”, als efectes de
reconèixer la modificació del SUP 05 – Industrial SEAT, i la seva transformació a SUR’d 01 –
Industrial SEAT.

•

Modificació dels articles referents al SUP05 – Sector de desenvolupament industrial “SEAT”: Es
modifiquen els articles 134 a 137, per tal d’adaptar l’actual sector de Sòl Urbanitzable Programat
SUP05 – Sector de desenvolupament industrial SEAT, segons allò definit per la present
modificació, començant per la seva nomenclatura.
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3. REQUERIMENTS AMBIENTALS DE L’ÀMBIT DEL PLA
DESCRIPCIÓ

3.1

DELS

ASPECTES

I

ELEMENTS

AMBIENTALMENT

RELLEVANTS DE L’ÀMBIT
3.1.1 MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL
3.1.1.1 RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PROGRAMES

PLA TERRITORIAL METROPOLITÀ DE BARCELONA
En data 20 d'abril de 2010, el Govern de Catalunya ha aprovat definitivament el Pla territorial
metropolità de Barcelona (DOGC núm. 5627 - 12/05/2010).
El PTMB estableix les directrius i normes que han de respectar les actuacions de
desenvolupament territorial, en especial el planejament urbanístic general, la creació de les
infraestructures de mobilitat, i les derivades de les polítiques de protecció del patrimoni
territorial.
El contingut del Pla Territorial respon a l’objectiu d’aportar les referències espacials necessàries
per a un desenvolupament sostenible del territori i es centra en la regulació dels tres sistemes
bàsics de la realitat territorial:



Sistema d’espais oberts. El Pla diferencia segons les seves característiques i la seva
funció territorial les diferents classes de sòl que han de quedar al marge dels processos
d’urbanització i establirà la normativa i els criteris de gestió de cadascuna.



Sistema d’assentaments urbans. El Pla assenyala les estratègies de desenvolupament
per a cada nucli o àrea urbana que són adequades per a les finalitats del pla.



Sistema d’infraestructures de mobilitat. El Pla fa propostes de nous traçats i de millores
en la xarxa viària territorial i en la xarxa ferroviària, en ambdós casos en coherència
amb el planejament sectorial d’aquestes matèries.

En aquest IA es sintetitzen les determinacions per als espais oberts, estratègies
d’assentaments i actuacions d’infraestructures que afecten el sector. En la imatge següent es
sintetitzen les propostes del PTMB. Tot l’àmbit s’inclou en el sòl destinat als assentaments.
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Figura 3 Ordenació del PTMB a l’àmbit

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Assentaments:
El PTMB assimila en gran part les previsions del planejament municipal vigent, el qual
considera tot el sector com a sòl urbanitzable programat industrial. A diferència del PGOU,
però, les naus industrials es consideren com a sòl urbà industrial. Al sud, el sector limita amb
un sistema de zona verda.
D’altra banda, l’àmbit s’inclou en una Àrea funcional estratègica metropolitana: el Pla
estableix regulacions per a aquelles implantacions territorials de caràcter i funcions molt
diverses que, fora dels centres urbans consolidats de la regió, són també peces clau per a la
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funcionalitat d’escala metropolitana i nacional. Es tracta d’àrees d’equipaments, serveis i
activitat econòmica amb un alt nivell d’especialització, amb un llindar de servei i efectes molt
superior a l’àmbit municipal i amb uns alts requeriments d’accessibilitat i efectes sobre la
mobilitat del seu entorn. Mitjançant el desenvolupament de Plans directors urbanístics, tal com
s’especifica al Títol V de les normes del PTMB, es poden precisar les delimitacions existents i
assenyalar reserves per a futures localitzacions. En aquest sentit, i per tal de reforçar
l’estructura nodal del territori, és preceptiva la seva definició i delimitació en els plans directors
urbanístics que desenvolupin les àrees de reforçament nodal metropolità.
Tot l’entorn s’inclou dins d’un àmbit de reforçament nodal metropolità, com a àrea urbana de
reforçament nodal (D) i preveu el desenvolupament del PDU de la Ròtula Abrera-Martorell.
Figura 4 Descripció dels Assentaments del PTMB

Àmbit MPPGOM
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Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

PDU de la ròtula de Martorell i Abrera
Aquest pla director urbanístic té la finalitat de plantejar i ordenar el desenvolupament urbà d’un
territori força tensionat per la seva condició de cruïlla a escala metropolitana i catalana, malgrat
les difícils condicions topogràfiques que la seva geografia física planteja.
Aquest Pla abastaria, com a mínim, el territori dels municipis de Martorell, Abrera, Sant Esteve
Sesrovires i Castellví de Rosanes en totes aquelles àrees necessàries per tal de desenvolupar
de forma coordinada i coherent les prescripcions que s’indiquen a continuació.
El PDU ha de potenciar les immillorables condicions d’accessibilitat del lloc, el més accessible
del sistema urbà català, corregint les disfuncions per efectes barrera que generen les
infraestructures existents i que encara podrien incrementar-se si les que resten per implantar no
tinguessin en compte les característiques urbanes i ambientals concretes del lloc a
desenvolupar i potenciar.
Es tracta, doncs, de passar de la constatació de “lloc cruïlla” a la construcció d’una ròtula
territorial que potenciï el desenvolupament urbà i ambiental d’aquest territori, per la qual cosa el
pla director ha de prestar especial atenció a les següents qüestions:
A. Definició acurada dels elements de les xarxes dels transports viàries i ferroviàries
planificades en aquest territori de forma coordinada amb el desenvolupament sectorial dels
plans i projectes corresponents.
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B. Les Àrees de desenvolupament urbà de Martorell i Abrera, concretant la seva localització i
extensió, els elements estructurals de la seva ordenació, les relacions amb la ciutat existent, els
seus continguts pel que fa a usos i intensitats i el seu desenvolupament seqüencial.
C. La nova centralitat metropolitana entorn a la futura estació central, amb els aspectes
d’ordenació i continguts, especialment pel que fa a la integració de tots els nivells de xarxa
ferroviària incidents (Rodalia, FGC, Altes prestacions i d’altres), als usos terciaris i als
equipaments d’interès general a implantar en el seu entorn i a la relació dels espais públics a
generar amb els teixits urbans existents i a desenvolupar.
D.

Localització,

dimensionat

i

ordenació

d’un

intercanviador

carretera-ferrocarril

de

mercaderies.
E. Definició d’un sistema de bulevards urbans amb funcions estructurals per lligar les àrees
urbanes existents i per desenvolupar.
F. Equipament i diversificació de les àrees d’activitat econòmica sobre els nous elements de
l’estructura urbana plantejats, bulevards urbans, estacions ferroviàries, nous espais públics i
altres elements significatius.
G. Preservació, ordenació i potenciació del Parc fluvial del Llobregat i l’Anoia com a element
estructural de l’àrea urbana resultant i les seves connexions amb la resta del sistema d’espais
oberts de protecció especial.
H. Pel que fa a les Àrees funcionals estratègiques, el PDU de la ròtula de Martorell i Abrera ha
de localitzar les reserves necessàries pel seu possible establiment i si s’escau ha de regular els
usos a implantar, d’acord amb el que estableix l’article 3.7 d’aquestes normes.
Per al desenvolupament i tramitació de les figures de planejament urbanístic municipals que
puguin afectar els continguts de caràcter plurimunicipal que corresponen al PDU és necessària
l’aprovació d’aquest.
El planejament urbanístic que suposi extensions urbanes per damunt de les recollides al
planejament vigent a la data d’aprovació d’aquest pla territorial requereix de l’aprovació
d’aquest PDU.
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Espais oberts:
Pel que fa als espais oberts, aquests queden fora de l’àmbit de la MPPGOM, però és
destacable que el sector limita amb dos espais protegits amb la figura de Protecció Preventiva:
el parc forestal de Can Casas, al sud, i una zona verda de Martorell, a l’est.
D’altra banda, el Torrent dels Llops està considerat un corredor fluvial i el sistema relacionat
està protegit per la figura de protecció especial pel seu interès natural i agrari.
En el sòl de protecció especial s’inclou el sòl que, pels valors naturals o de connectivitat
ecològica, o per la localització en el territori, el Pla considera que és el més adequat per
integrar una xarxa permanent i contínua d’espais oberts que ha de garantir la biodiversitat i
vertebrar el conjunt d’espais oberts del territori, que tenen diferents caràcters i funcions. A
l’article 2.6 desenvolupa la seva regulació.
Figura 5 Descripció dels Espais lliures del PTMB

Àmbit MPPGOM

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

Infraestructures:
Respecte la xarxa viària, limitant amb l’àmbit, es proposa una nova via suburbana secundària
relacionada amb el Sistema Martorell (codi 2.7.). A l’entorn, es proposen diverses actuacions
viàries que incidiran la mobilitat del sector, com per exemple l’Ampliació del Cinturó Litoral.
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Tram Zona Franca-El Morrot (codi 1.23) o la Connexió A-2 (Martorell) - Ronda del Vallès
(Abrera) (codi 1.4.), tal com mostra la figura següent.
El PTP incorpora les previsions del Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026.
Figura 6 Actuacions viàries del PTMB

Àmbit MPPGOM

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

L’anomenat vial SEAT té vocació de comunicar la B-40 (Quart Cinturó), al seu nus amb el
municipi d’Abrera i Esparreguera, amb la B-224. Si bé el seu traçat és indicat pel Pla Territorial
Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona, en aquests moments s’està redactant el Pla
Director Urbanístic d’Infraestructures de Martorell-Abrera, amb una definició més
exhaustiva del mateix (infraestructura amb estudi informatiu aprovat).
El vial de comunicació entre el Vial SEAT i el vial de comunicació entre l’AP 7 i l’A2
(antiga N-II) està previst pel Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona,
sense projecte redactat.
Pel que fa a les actuacions ferroviàries, directament relacionat amb l’àmbit de la modificació, es
preveu la Nova línia Transversal Ferroviària: connexió Igualada - Barcelona (tram dins RMB)
(codi T1). Al sud, es contempla l’adaptació a tren tramvia de la línia Martorell - Igualada (dins
límits RMB) (codi R25). En les immediacions de l’àmbit, es preveuen altres infraestructures
ferroviàries que incidiran en l’activitat de l’àmbit, com la Variant de Can Amat (desviament
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d'FGC entre Martorell i Abrera) (codi R15), el Trasllat de la línia de rodalia a Martorell (codi R7) i
una nova estació intermodal de mercaderies (codi T9).
Figura 7 Actuacions ferroviàries del PTMB

Àmbit MPPGOM

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat

En el cas de l’eix transversal ferroviari, l’objectiu és comunicar transversalment Catalunya
(mercaderies i passatgers), connectant les ciutats de Girona, Vic, Manresa, Igualada i Lleida.
Aquest eix transversal comunica amb la Regió Metropolitana de Barcelona per mitjà d’un ramal
que sortirà de la ciutat d’Igualada cap a Sant Esteve Sesrovires i Vilafranca. És aquest ramal el
que afecta directament l’àmbit en el qual es proposa realitzar la present modificació de
planejament.
Directrius paisatgístiques:
Les directrius de paisatge s’integren en un capítol del PTMB. Concretament, per les àrees
especialitzades, cal tenir en compte l’especificat en l’art. 2.8. de les directrius:
Article 2.8 Àrees especialitzades
1. La implantació d’àrees especialitzades d’activitats —industrials, logístiques, comercials, de
tractament ambiental, de producció d’energia, etc.— sol tenir uns efectes intensos en la
transformació del paisatge a causa de la seva localització, dimensió i imatge que poc tenen a
veure amb la lògica de formació dels assentaments urbans que s’hi han integrat històricament.
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L’establiment de directrius per a les noves implantacions i per millorar la integració de les
existents té una especial importància en unes directrius que pretenen mantenir i si és possible
incrementar els valors del paisatge.
2. Les noves implantacions d’àrees d’activitats especialitzades han de tractar de minimitzar el
seu impacte visual en especial en aquells àmbits rurals en què el paisatge agrari té una textura
de gra petit, sense perjudici d’aquells elements que per la seva significació fos aconsellable que
constituïssin aportacions al paisatge pel seu possible caràcter monumental per exemple una
terminal aeroportuària o una estació de tren.
3. La finalitat de minimitzar l’impacte visual de la nova implantació ha d’ésser un factor a tenir
en compte en l’elecció de la localització i en l’establiment dels límits de l’àrea a ocupar. En tot
cas, l’ordenació urbanística de les noves implantacions ha d’accentuar les condicions
d’harmonia volumètrica i de qualitat arquitectònica de les façanes perimetrals de la implantació.
4. La tècnica de la mimesi / ocultació mitjançant franges d’arbrat o d’altra vegetació és, llevat de
casos justificats de monumentalitat, d’aplicació oportuna en els casos de nova implantació i
especialment per a millorar la integració paisatgística de nombrosos polígons industrials,
urbanitzacions i elements d’infraestructura existents.
PLANEJAMENT SECTORIAL
A continuació es fa una síntesi de les determinacions dels plans territorials sectorials que tenen
afectació directa a l’àmbit de la MPPGOM2.

2

Tenint en compte que la MPPGOM no implica cap creixement d’activitat respecte el pla vigent, i per tant

no implica l’augment de consum de recursos ni d’emissió de residus respecte el que està aprovat
actualment, no es considera significatiu estudiar les previsions dels plans sectorials referents a la gesitó
de residus, el consum d’aigua, gestió d’aigües residuals i consum d’energia. En tot cas, la MPPGOM
està subjecta als objectius generals dels plans sectorials següents i a les determinacions dels seus
òrgans competents: AIGUA: Pla Sectorial d’Abastament d’aigua a Catalunya (PSAAC 2007-2015), Pla de
gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC -2010, Programa de Sanejament d’Aigües
Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), Programa de Sanejament d’aigües residuals industrials 2005
(PSARI 2005); RESIDUS: Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
2013-2020 (PRECAT20), Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de
Catalunya 2013-2020; ENERGIA: Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

21

Informe Ambiental de la Modificació puntual del PGOM de Sant Esteve Sesrovires a l’àmbit SUP05- Industrial SEAT

Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026
El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya és el Pla Territorial Sectorial que defineix la
xarxa d’infraestructures viàries i ferroviàries necessàries per a Catalunya, tant pel que fa al
transport de viatgers com de mercaderies.
Pel cas de les infraestructures que fan referència a l’entorn de l’àmbit, el Pla d’infraestructures
de transport de Catalunya contempla, dins de la previsió ferroviària d’alta velocitat, la connexió
entre l’Eix Transversal Ferroviari i el Port de Barcelona. El PITC determina un ramal ManresaCastellbisbal, que ha de permetre el pas de les mercaderies amb origen/destinació al port per
l'eix Transversal. A més també pot servir com a penetració de serveis de passatgers cap a
Barcelona. El PTMB preveu que aquesta connexió entre l'Eix Transversal Ferroviari i el Port de
Barcelona es farà entre Igualada i Martorell, limitant amb l’àmbit de la MPPGOM.
El PITC contempla l’adaptació a tren-tramvia la línia convencional que ara uneix Martorell amb
Igualada i que passa per Sant Esteve Sesrovires i pel sud de l’àmbit, una proposta que també
apareix al PTP de les Comarques Centrals i que també recull el PTMB.
Altres plans d’infraestructures d’afectació a l’àmbit
La B-40 (Quart Cinturó)
El Quart cinturó –també conegut com a autovia B-40 o ronda del Vallès- va ser planificat l’any
1966 en el marc del Pla director territorial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i integrat al
Pla de millora d’itineraris asfàltics (Plan Redia) del 1967
Aquest vial dissenyat l’any 1966 encara hi ha trams que estan en estudi i preveu la connexió de
les ciutats de la segona corona de la Regió Metropolitana de Barcelona, des de Vilafranca del
Penedès fins a Mataró. De tot aquest projecte únicament estan inaugurats els subtrams dels
extrems del tram Abrera – Terrassa, i el subtram central resta encara en obres (es preveu una
propera reactivació de l’obra).
Desdoblament de la B-224
La carretera B-224 comunica Capellades i Martorell, amb un itinerari que transcorre pels
municipis de Vallbona d’Anoia, Piera, Masquefa, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Esteve
Sesrovires i Martorell.
El Pla d’infraestructures de transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) classifica l’eix AnoiaBaix Llobregat, concretament la B-224 entre Capellades i Martorell, com a part de la xarxa
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bàsica primària. El desdoblament de la B-224 és una demanda de diversos municipis afectats
per aquesta via i pel tram de Sant Esteve, té un estudi informatiu redactat, i en procés
d’elaboració del projecte executiu.
Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 (MIDCAT) (2011)
Aquest pla va ser elaborat pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç (MITC) i va preveure la
construcció d’una nova connexió amb l’Estat francès, que es faria per Catalunya i que es
concebia com una prolongació del gasoducte català existent fins a Barcelona. El projecte
transfronterer tenia per nom Midcat i havia d’estar llest el 2016.
El pla preveu el tram de Gasoducte Martorell – Figueres. Si bé està previst que comuniqui
Martorell amb Figueres i posteriorment amb Barbairan (França – Llenguadoc-Rosselló),
actualment ha estat executat únicament el tram que comunica Martorell i Hostalric.
3.1.1.2 CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL SEGONS EL PLANEJAMENT VIGENT

El planejament vigent és el Pla General d’Ordenació Urbana, del 1991. El sector està qualificat
de creixement

industrial SUP05 – Industrial SEAT. La zonificació bàsica és sòl de

desenvolupament industrial, d’intensitat 1, clau 8a.
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Figura 8 Pla vigent
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Font: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

La fitxa del sector de sòl urbanitzable és la següent:
SUP05 – Sector de desenvolupament industrial “SEAT”
Article 134 – Definició
Comprèn els terrenys radicats en el terme municipal de Sant Esteve Sesrovires i
objecte de Pla Parcial aprovat definitivament el 30 de març del 1973, no executat en les
seves determinacions bàsiques.
La superfície del sector és de 103,88 Hes.
El desenvolupament d’aquest sector, adscrit a l’ús industrial, es preveu prioritari,
incloent-se dins el primer quatrienni del Programa d’Actuació.
Art. 135 - Condicions d’ordenació i d’edificació
1.- En tots aquells aspectes no contemplats en les determinacions específiques i
expresses d’aquest sector, s’aplicarà la regulació de la zona de desenvolupament
d’intensitat 1 (Clau 8a).
2.- S’estableixen els següents paràmetres:
a) L’edificabilitat bruta màxima serà d’1,00 m2 sostre/m2 sòl.
b) L’ocupació màxima del sòl edificable per a l’edificació serà del 65%.
c) El sostre màxim edificable serà d’1.038.800 m2.
3.- Es preveuen espais adscrits al sistema general viari, relacionats amb el sector.
4.- Les reserves de sòl mínimes per a sistemes locals seran les que estableix l’article
121 del Text Refós.
a) Les reserves de sòl per a sistemes de parcs i jardins hauran de situar-se,
prioritàriament, en les zones de pineda a l’àrea propera al torrent de Can Sunyol,
en el límit del terme municipal amb el de Martorell.
b) La superfície mínima per a sistema de parcs i jardins serà el 15,5% sobre la
superfície total del sector.
5.- En els plànols d’ordenació a escala 1:5000 es fixen les indicacions relatives a la
localització dels sistemes locals.
Art. 136 - Condicions de gestió del sector
1.- El sistema d’actuació serà el de compensació, podent-se tramitar -si s’escau- un sol
Pla Parcial conjunt amb els terrenys situats als termes de Martorell i d’Abrera.
2.- Aquest sector queda integrat en el primer quatrienni del Programa d’Actuació.
3.- L’aprofitament mitjà del sector és 1,00.
Art. 137 - Condicions d’urbanització.
El Pla Parcial regularà la forma i els materials de les tanques, per tal d’integrar-les i
homogeneïtzar-les amb les característiques de la urbanització.
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L’Annex 1 d’aquest IA inclou les condicions d’edificació i de gestió del sector, així com la
regulació del sòl urbanitzable programat.
Si bé el planejament vigent l’àmbit de SEAT té un historial de formació i consolidació que va
més enllà.
L’actual fàbrica SEAT va iniciar la seva implantació a finals dels anys 70, poc després de que
s’aprovés el Pla Parcial SEAT (1974), de caire supramunicipal, afectant a 3 municipis diferents
(Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires).
A mitjans dels anys 80, amb el traspàs de competències urbanístiques a l’administració
autonòmica, s’iniciaren els treballs de redacció dels diferents planejaments dels municipis que
eren afectats pel Pla Parcial SEAT. Cadascun d’aquests municipis va fer seu la part d’aquell
antic Pla Parcial que es situava sobre el seu municipi, preveient regulacions urbanístiques i
règims de sòl diferents en cadascun dels municipis.
Aquest fet ha suposat que naus industrials de SEAT, que estan situades entre dos municipis
diferenciats mantenen regulacions diferents. Pel que respecta al Sant Esteve Sesrovires,
l’adaptació de l’antic Pla Parcial SEAT de l’any 74, es va plasmar com un sector de creixement
industrial (Sector de Sòl Urbanitzable Programat 05), discontinu.
Aquest fet suposa el sector està pendent de desenvolupament (cal realitzar el Pla Parcial,
Projecte d’urbanització, projecte de reparcel·lació, urbanització de l’àmbit, cessió dels sistemes
i cessió de l’aprofitament), però amb un alt grau de consolidació en certes àrees del sector, que
mai haurien d’haver estat considerades com a sòl urbanitzable, donat que estaven en ple
funcionament, i formaven part d’activitats que estan ubicades fora del municipi, on si que estan
classificades com a sòl urbà.
3.1.1.3 COBERTES DEL SÒL

El nivell d’ocupació urbana del sector queda palès quan s’analitzen les superfícies de les
cobertes del sòl.
El percentatge de sòl construït és significatiu (42% de l’àmbit). L’altra coberta amb presència
rellevant són els matollars (32%) , seguit de les masses forestals (21%).
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Taula 5 Classificació de les cobertes de sòl
COBERTA

SUPERFÍCIE (HA)

Boscos i plantacions
Matollars i herbassars
Altres cobertes de sòl no construït
Sòl construït
TOTAL

PERCENTATGE RESPECTE
L’ÀMBIT

22,93
34,80
5,19
45,70
108,62

21,11%
32,03%
4,77%
42,08%
100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del CREAF

Figura 9 Cobertes del sòl classificades

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF
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BOSCOS I PLANTACIONS FORESTALS
En l’espai forestal està representat per retalls discontinus, principalment de pineda de pi blanc,
amb una cobertura de capçada superior al 20% de la superfície. A la zona del parc de Can
Cases, al sud, hi ha plantacions forestals de pollancres i de pi pinyer. Es manté una petita
superfície de bosc de ribera al nord, prop del torrent de Can Noguera.
Taula 6 Superfícies de la coberta forestal
BOSCOS I PLANTACIONS FORESTALS
Masses forestals
Matollars i herbassars
Altres cobertes de sòl no construït
Sòl construït

SUPERFÍCIE
PERCENTATGE RESPECTE
(HA)
L’ÀMBIT
22,93
21,11%
34,80
32,03%
5,19
4,77%
45,70
42,08%
TOTAL
108,62
100,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF
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Figura 10 Boscos i plantacions forestals

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF
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MATOLLARS I HERBASSARS
Els matollars i prats representen el 32% de la superfície de l’àmbit. Principalment, es tracta de
matollars i brolles poc densos, situats entre els espais forestals. A la part central, els espais
oberts estan dominats per prats que principalment cobreixen zones atalussades.
Taula 7 Superfícies de matollars i herbassars
SUPERFÍCIE
(HA)

MATOLLARS I HERBASSARS
Matollars

PERCENTATGE
RESPECTE L’ÀMBIT

18,29

16,84%

Matollars de formacions de ribera

0,85

0,78%

Matollars en línies elèctriques

1,69

1,56%

Canyar

1,05

0,95%

Prats i herbassars

9,43

8,68%

Prats i herbassars en línies elèctriques

1,28

1,18%

Conreus abandonats - matollars

0,20

0,19%

Franja de protecció de prats i herbassars

2,00

1,84%

34,80

32,03%

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF
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Figura 11 Cobertes de matollars i herbassars

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF
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ALTRES ESPAIS LLIURES DE LA CONSTRUCCIÓ
L’espai obert restant constitueix els intersticis entre les formacions vegetals anteriors i l’espai
construït. Aquests espais estan molt transformats i ocupen prop del 6% de l’àmbit.
Majoritàriament l’ocupen àrees amb moviments de terres.
Taula 8 Superfícies d’altres espais
SUPERFÍCIE
(HA)

ALTRES COBERTES DE SÒL NO
CONSTRUÏT
Moviments de terres

PERCENTATGE
RESPECTE
L’ÀMBIT

4,35

4,00%

Conreus arboris no cítrics

0,2419

0,22%

Sòl nu per acció antròpica

0,22

0,20%

Sòls nus urbans no edificats

0,22

0,21%

Horta familiar

0,15

0,14%

5,19

4,77%

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF
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Figura 12 Cobertes d’altres espais lliures de la construcció

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF

33

Informe Ambiental de la Modificació puntual del PGOM de Sant Esteve Sesrovires a l’àmbit SUP05- Industrial SEAT

ESPAI CONSTRUÏT
En total, un 42% de l’àmbit està ocupat per construccions (categoria que inclou tot allò que suposa total o
parcialment la impermeabilització o desaparició del sòl: vials, edificis i construccions aïllades, polígons
industrials). Principalment, els espais industrials consolidats són els més extensos en aquesta categoria
de cobertes del sòl, amb un 22% d’ocupació respecte el total de l’àmbit, seguits del centre tècnic
(complexos d’oficines), amb un 11% d’ocupació de l`àmbit. Fora dels espais tancats, un 7% de la
superfície l’ocupen aparcaments dels vehicles fabricats (campa). L’espai viari i ferroviari és poc
significatiu.

Taula 9 Superfícies de sòl construït
SUPERFÍCIE
(HA)

SÒL CONSTRUÏT
Polígon industrial ordenat

PERCENTATGE
RESPECTE
L’ÀMBIT

24,03

22,12%

Polígon industrial ordenat- campa

7,62

7,02%

Indústries aïllades

0,54

0,50%

Construccions

0,42

0,39%

12,17

11,21%

Carreteres

0,14

0,13%

Vies de ferrocarril

0,78

0,71%

45,70

42,08%

Complexos d'oficines

TOTAL

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF
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Figura 13 Cobertes de sòl construït

Font: Elaboració pròpia a partir de la revisió de la de la cartografia del CREAF
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A nivell esquemàtic, les activitats que s’hi produeixen són:
Figura 14Activitats en l’àmbit

1. Àrea de tallers, premsa i àrea logística
2. Centre tecnològic
3. Campa de vehicles i pista de proves
4. Centre de recanvis originals de SEAT
Font: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
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3.1.2 MARC GEOLÒGIC I PENDENTS
El terme municipal de Sant Esteve Sesrovires es troba al bell mig de la Depressió neògena del
Vallès-Penedès, flanquejada al N per la Serralada Prelitoral i al S per la Serralada Litoral.
Els materials que apareixen en tot el terme, i en l’àmbit, són d’edat neògena, encara que també
tenen certa representació els materials quaternaris.
En l’àmbit es troben les següents unitats:
•

Argiles, gresos i conglomerats del Neògen: És la unitat més representativa de tot el
terme municipal. Es tracta d’argiles amb tonalitats rogenques, on s’intercalen petits
llentions de sorres i tot sovint veritables llits de conglomerats. Aquestes argiles inclouen
nòduls carbonatats blancs.
Encara que fora de l’abast de l’àmbit de Sant Esteve, és en aquesta fàcies on es
localitzen la majoria dels jaciments de mamífers de la depressió (St Quirze de Galliners,
Masquefa, Hostalets de Pierola, Can Llobateres, Viladecavalls, Can Ponsic, entre
d’altres). S’hi ha trobat restes de: Dinotherium laenius, Hipparion catalaunicum,
Tetralophodon

longirostris,

chalicotherium

glodfusi,

Hispanopithecus

layetanus,

Indarctos vireti, Euproxfurcatus, Listriodon splendens,... la major part d’aquests fòssils
es troben al museu de Paleontologia de Sabadell.
•

Graves, sorres i llims del quaternari: representen els dipòsits de la terrassa 2, aixecada
uns 15-20 m per damunt dels actuals cursos dels rius Llobregat i Anoia. La troballa de
restes de Elephas antiquus, en les rodalies de Martorell, va permetre la seva datació en
el període interglaciar Riss-Wurm I.

L’absència d’estructures tectòniques clarament visibles, la poca representació dels
jaciments fossilífers al municipi, i la manca d’afloraments geològics, fan que Sant Esteve no
sigui un municipi amb indrets amb especial interès geològic.
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Figura 15 Unitats litològiques

EPÍGRAF

DESCRIPCIÓ

NMag

R. sedimentàries molt poc
coherents (ripables) de gra
fi: argiles, llims, ... (Neogen)

Ll_Qt2

Sediments incoherents,
molt poc o no cimentats:
graves, sorres, llims,
argiles. (Quaternari)

LITOLOGIA
PRINCIPAL

ERA

PERIODE

ÈPOCA

EDAT

Argiles, gresos
conglomerats

CENOZOIC

NEOGEN

MIOCÈ
MITJÀSUPERIOR

SERRAVAL·LIÀVALLESIÀ

Graves, sorres,
llims, argiles,
paleosòls

CENOZOIC

QUATERNARI

PLISTOCÈ
SUPERIOR

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del SITXELL

38

Informe Ambiental de la Modificació puntual del PGOM de Sant Esteve Sesrovires a l’àmbit SUP05- Industrial SEAT

L’àmbit es pot dividir en dues unitats geomorfològicament diferenciades: a l’est, on es situen les
naus industrials de SEAT, es presenten vessants amb pendent suau, mentre que la major part
de l’àmbit, l’oest, s’engloba en una àrea planera, amb predomini de turons arrodonits amb
pendent mig i suau. El punt més alt es situa al límit oest, al costat del vial del polígon industrial
de Ca N’Estella, a 156m. A partir d’aquest punt, la cota va disminuint en direcció Nord, cap al
torrent de la Noguera, i cap al sud, cap al Torrent dels Llops, i d’una manera més suau també
en direcció est, cap al Llobregat. El punt més baix, a 80 m, es situa al sud, al torrent dels Llops.
Figura 16 Altimetria

Font: Elaboració pròpia a partir de la base topogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

La major part del terreny és pràcticament pla, per sota del 5% de pendent, no només en els
espais on hi ha les naus industrials i els edificis existents, sinó també en els terrenys on es
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situen les campes i en alguns dels espais oberts, sense construccions. En els talussos i vora
els torrents hi ha pendents superiors al 20%.
Figura 17 Pendents

Font: Elaboració pròpia a partir de la base topogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Per finalitzar aquest apartat, cal dir que la part menys urbanitzada de l’àmbit està definida pel
SITXELL com una àrea amb una erosionabilitat potencial de grau mig.
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Figura 18 Erosionabilitat potencial

Font: SITXELL

3.1.3 CICLE DE L’AIGUA
3.1.3.1 HIDROLOGIA SUPERFICIAL

A l’entorn de l’àmbit es troben diversos torrents tributaris del Riu Llobregat.
L’aigua caiguda sobre la conca del Llobregat té un valor mitjà de 3.216,4 hm3/any (Auditoria
Ambiental, 2003) i el riu aboca al mar un cabal mitjà de 531 hm3/any, fet que indica la baixa
densitat de drenatge de la xarxa hidrogràfica. D’altra banda, es produeix una gran infiltració.
L’evapotranspiració és elevada, sobretot a l’estiu, quan el balanç de pluja/evapotranspiració és
negatiu i, per tant, l’aigua superficial no procedeix de la pluja sinó dels aqüífers. El règim de
precipitacions és de tipus pluvionival a la capçalera per passar a un règim pluvial (mediterrani)
a la resta de la conca d’alimentació.
Els torrents principals fan de límit nord i sud: al nord del sector s’inclou un tram del Torrent de
les Moreres i del Torrent de Can Noguera. Al sud, el Torrent dels Llops.
Torrent de Can Noguera: marca al límit N del terme municipal amb Abrera i té com a
principal afluent el torrent de les Moreres.
Torrent de Llops (3): travessa gran part del municipi en direcció NW-SE i presenta un
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gran nombre d’afluents. Neix prop de la Beguda Alta a l’extrem NW amb el nom de
Torrent de Can Llopard (2) i hi conflueixen el torrent del Bou (1), torrent del Jeroni (2),
torrent de Cal Fonso (1), torrent dels Canals (2)(on hi arriba les aigües de Vallserrat
per part del torrent de l’Afilador (1) i torrent de Can Sitges (1)), torrent de Ca n’Estella
(2), torrent de les Calderotes (1) i torrent de Saies (1).
Els torrents de menor entitat que travessen l’àmbit són canalitzats en arribar a les àrees
urbanitzades consolidades, tal com es veu a la figura següent.
Figura 19 Cursos d’aigua superficial

Font: Elaboració pròpia a partir de la base topogràfica de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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3.1.3.2 HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA

Coincidint amb els dos tipus de substrat litològic existents, a l’àmbit es troben dues unitats
hidrogeològiques:
•

En l’espai de les roques neògenes, a la meitat oest del sector, es troba la unitat
hidrogeològica de formacions detrítiques neògenes dominantment de gra fi i molt poc
permeables, que pot incloure paleocanals més permeables.

•

En l’extrem est, coincidint amb el substrat del quaternari, es troba la unitat constituïda
per acumulacions detrítiques no cimentades i poroses: terrasses altes no connectades
hidràulicament amb la llera.

Segons consta a SITXELL, mentre que la primera unitat presenta una vulnerabilitat en front de
la contaminació entre mitjana i baixa, la segona té una vulnerabilitat alta3.
En la unitat del neògen, per tant, la infiltració de materials contaminants al subsòl és difícil,
només fàcil en alguns punts, i la propagació o circulació subterrània d’aquests materials és
també força dificultosa.

3

Les categories de vulnerabilitat del medi en la cartografia de SITXELL s’han obtingut tenint en compte el

comportament dels diferents materials aflorants i de la seva relació hidrogeològica, a partir de la valoració conjunta
dels paràmetres:



facilitat d’infiltració o de penetració de la substància en el subsòl,

facilitat de propagació o de circulació subterrània, atenent a la permeabilitat que el subsòl ofereix de forma
qualitativa.
L’assignació de les 6 categories establertes s’ha fet en base als criteris de comportament dels diferents materials
aflorants i de la seva relació hidrogeològica, esmentats anteriorment, seguint la relació següent:

CATEGORIA

INFILTRACIÓ

PROPAGACIÓ

MATERIALS TIPUS

1 Molt alta
2 Alta
3 Mitja
4 Mitja a baixa

Molt fàcil
Mediocre -fàcil
Localment fàcil
Difícil – puntualment fàcil

Fàcil
Fàcil
Mediocre
Mediocre -difícil

5 Baixa
6 Molt baixa

Difícil
Molt difícil

Difícil
Molt difícil

Calcàries carstificades
Al•luvials
Granits i basalts
Formacions detrítiques de gra
heteromètric
Pissarres i esquists
Roques detrítiques de gra fi
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D’altra banda, els materials del quaternari són vulnerables a la infiltració i propagació de
contaminants.
Tot l’àmbit es situa sobre l’aqüífer detrític mio-quaternari del Penedès (codi 307I01), si bé, en
l’extrem oest es superposa un altre aqüífer relacionat amb els materials al·luvials: l’aqüífer
al·luvial de la cubeta d’Abrera (codi 405I01). Les seves característiques es mostren a la taula
següent:
Taula 10 Aqüífers de l’àmbit de la MPPGOM
CODI

NOM

MASSA
D’AIGUA

307I01

Aqüífer
detrític mioquaternari del
Penedès

No
pertany a
cap
massa
d’aigua

405A11

Aqüífer
al·luvial de la
cubeta
d’Abrera

37
Cubeta
d’Abrera

COMPORTAM
ENT
HIDRÀULIC
Aqüífer porós
en medi detritic
granular
(rebliments
neògens i
quaternaris)
Aqüífer porós
en medi
al·luvialcol·luvial

LITOLOGIA

CONFINAMEN
T

POROSIT
AT

KM2

Detrític no
al·luvial

Semiconfinat

Intergranular

549,54

Al·luvial

Lliure

Intergranular

18,6

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat
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Figura 20 Cursos d’aigua superficial

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat

Mentre que el primer aqüífer no està inclòs en cap massa d’aigua, l’aqüífer del quaternari
s’inclou en la massa d’aigua subterrània 37 (Cubeta d’Abrera) 4.

4

La massa d’aigua és una unitat de gestió, amb característiques homogènies, que permet una diagnosi més o

menys conjunta en tota ella i, alhora, permet establir mesures de protecció o millora , si es requereixen. La massa
d’aigua fa referència, per exemple, a un tram de riu amb característiques homogènies (majoritàriament d’uns 10 a 20
km. de longitud ), un conjunt de zones humides o llacunes amb un nexe d’unió o característiques comunes, un tram
d’aigua costanera amb pressions i morfologia de la costa similar, o una fracció d’aqüífer o conjunt d’aqüífers amb un
quimisme i hidrodinamisme comú. En compliment dels articles 6 i 7 de la Directiva, s'ha establert un registre de
zones declarades objecte de protecció especial. Aquest registre inclou, entre d’altres, les masses d'aigua amb
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3.1.3.3 QUALITAT DE LES MASSES D’AIGUA

No s’inclouen masses d’aigua superficial en l’àmbit de la MPPGOM.
La massa d’aigua subterrània Cubeta d’Abrera s’ubica a l’extrem més septentrional de la
comarca del Baix Llobregat i s’inclou dins l’àrea fluviodeltaica del Llobregat fent de divisòria
entre les àrees del Vallès i del Penedès, i estenent-se paral·lelament al curs del riu Llobregat.
Les masses d’aigua estan sotmeses a anàlisis, per part de l’Agència Catalana de l’Aigua, que
en determinen l’estat qualitatiu i quantitatiu per tal controlar que es dóna compliment a la
Directiva Marc de l’Aigua. En el cas de la Cubeta d’Abrera els resultats més recents mostren un
estat qualitatiu dolent i un estat quantitatiu bo. L’estat general es considera dolent.

captacions superiors a 10 m3/dia destinades al consum humà. Totes les masses d’aigua subterrània monitoritzades
per l’ACA excepte la massa d’aigua núm. 53, tenen aquesta característica.
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Figura 21 Qualitat de la massa d’aigua subterrània

Les afeccions produïdes d'origen industrial i procedents de l'activitat de la sal a la conca del
Llobregat i Cardener són la causa de l'elevada concentració de clorurs a les aigües
subterrànies de la Cubeta i que per tant determinen el seu mal estat qualitatiu. En referència a
l’estat quantitatiu, tot i que es considera bo, aquesta massa està en risc d'assolir els objectius
de qualitat de la DMA: té una tendència piezomètrica històrica descendent amb afeccions
locals, especialment l' àmbit de Martorell. També oscil·lacions de nivells a l'àmbit de Can Singla
(poden arribar a 5 m).
D’altra banda, l’aqüífer classificat de la Cubeta d’Abrera, és protegit per sobreexplotació pel
Decret 328/1988.
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3.1.3.4 ABASTAMENT

No es tenen dades de l’existència de pous ni de fonts al sector.
D’altra banda, l’Annex 2 inclou la resolució de l’autorització ambiental del l’empresa SEAT, de
l’any 2008, on es mostren els consums d’aigua. L’empresa consumeix aproximadament al
voltant de 2Hm3 anuals procedents d’Aigües de Martorell, destinats principalment al procés
productiu, domèstic-sanitari i altres com netejes, rebuig, etc.
Taula 11 Consums d’aigua de l’activitat SEAT

Font: Resolució de 30 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental

Aquests consums són globals per a tot el polígon i una part d’ells provenen de l’activitat que
s’està realitzant en l’àmbit de la MPPGOM5.
Finalment, la resolució per a l’autorització ambiental estableix una sèrie de mesures destinades
a l’optimització dels processos, amb les Millors Tècniques Disponibles, entre les quals hi ha
l’estalvi d’aigua en els processos (veure Annex 2).
3.1.3.5 SANEJAMENT

SEAT,S.A aboca les seves aigües residuals a llera pública al Torrent de les Arenes, a Martorell,
previ tractament fisico-químic i biològic de les aigües residuals, essent competència del

5

No obstant, es creu que és irrellevant aïllar la dada provinent exclusivament de l’àmbit de la MPPGOM,

donat, d’una banda, que la MPPGOM no pretén modificar els aprofitaments previstos pel pla vigent, i
d’altra banda, per la dificultat d’aïllar la part de consum provinent de l’activitat que s’està donant en el
sector de Sant Esteve Sesrovires, ja que es tracta d’un polígon unitari i que l’autorització ambiental fa
referència a tota la instal·lació.
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Departament de Territori i Sostenibilitat el seu abocament i de l’Agència Catalana de l’Aigua
l’atorgament del permís d’abocament.
Taula 12 Abocaments d’aigua de l’activitat SEAT

Font: Resolució de 30 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental

Aquests abocaments són globals per a tot el polígon i una part d’ells provenen de l’activitat que
s’està realitzant en l’àmbit de la MPPGOM6.
Finalment, l’autorització ambiental estableix una sèrie de condicionants de qualitat i de controls
periòdics que l’empresa ha de realitzar per tal de poder exercir la seva activitat (veure Annex 2),
la resolució també estableix una sèrie de mesures destinades a l’optimització dels processos,
amb les Millors Tècniques Disponibles, entre les quals hi ha mesures per prevenir la
contaminació de les aigües utilitzades durant els processos. També s’especifica que
l'establiment haurà de realitzar un control de la qualitat biològica del sistema fluvial aigües
amunt i aigües avall del punt d'abocament. Aquest estudi s'ha de basar en l'Índex biològic de
qualitat BMWPC i seguir els criteris establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest control
es remetrà cada final d’any a l'Agència Catalana de l'Aigua .

Taula 13 Paràmetres i condicions de l’abocament
6

Veure nota al peu 5.
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Font: Resolució de 30 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental

3.1.4 BIODIVERSITAT I PERMEABILITAT
3.1.4.1 VEGETACIÓ

Aproximadament el 21% de la zona estudiada està coberta per pinedes de pi blanc (Pinus
halepensis). Aquestes pinedes es desenvolupen sobre brolles calcícoles (Rosmarino-Ericion), o
bé constituint un bosc mixt amb les alzines. En principi, tot i que l'alzinar litoral (ViburnoQuercetum ilicis) representa la vegetació climàcica de la major part de l'àrea del municipi,
actualment hi són dominants altres comunitats, resultat de l'alteració d'aquest bosc. En la
pineda, el pi blanc (Pinus halepensis) és l'espècie dominant a l'estrat arbori. Es tracta de brolles
arbrades que tendeixen a incipients boscos, corresponents a diferents etapes de regeneració
de l'alzinar; en aquests casos, al sotabosc predominen espècies pròpies de l’alzinar, barrejades
amb espècies de brolla, com Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Bupleurum fruticosum, Erica
multiflora i Juniperus oxycedrus.
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Foto 1Pinedes del nord-est de l’àmbit amb sotabosc d’herbassar i brolles.

Font: Informe fotográfico. Seat Produktion Martorell, 2015

En terrenys conreats, abandonats en els darrers anys, en indrets de sòl força erosionat i als
llocs en els que el bosc original ha estat totalment destruït, es constitueixen brolles. La brolla
més estesa a la zona estudiada correspon a la brolla de romaní i bruc d'hivern (EricoThymelaeetum tinctoriae); és una comunitat rica en espècies subarbustives, d'entre les quals
cal destacar Rosmarinus officinalis, Thymelaea tinctoria, Erica multiflora, Genista scorpius, Ulex
parviflorus, Juniperus oxycedrus, Staehelina dubia, Bupleurum fruticescens, i diverses cistàcies
(Fumana thymifolia, F. ericoides, Cistus sp.pl.).
La garriga (Quercetum cocciferae), s’instaura com a resultat d’una primera etapa en la
successió degradativa a partir del carrascar i alzinars a la zona que ens ocupa. Es tracta d'una
comunitat arbustiva baixa, de 0’5-1’5 metres, gairebé impenetrable i dominada pel garric
(Quercus coccifera). Espècies com Euphorbia characias, Daphne gnidium, Rubia peregrina i
Smilax aspera acompanyen al garric, sota l'ombra del qual arriben a créixer ben poques
espècies, essent la més freqüent el llistó (Brachypodium retusum). A la zona estudiada, les
garrigues no són gaire freqüents, consistueixen el sotabosc de les pinedes situades en les
zones més ombrívoles dels extrem nord i sud de l’àmbit, prop dels torrents.
Els ginestars de ginesta vera són formacions arbustives altes (2-3 m), sovint una mica
irregulars, a causa dels buits que hi ha entre els diferents individus de l’espècie dominant
(Spartium junceum); més rarament fan petits claps densos. Comprenen algun altre arbust de
brolles o bosquines, com la gatosa (Ulex parviflorus) i un estrat herbaci divers, format tant per
grans herbes vivaces com per petites mates i plantes anuals (com l’albellatge-Hyparrhenia
hirta-, el trèvol pudent -Psoralea bituminosa-, el llistó -Brachypodium retusum-, la sempreviva Helichrysum stoechas-, o el card cigrell -Carlina corymbosa-). L’arquitectura de l’espècie
dominant, sense fulles i amb tiges verticals, fa que arribi força llum a terra i dóna un caràcter
poc definit a la resta del component florístic. Es situen molt sovint en erms i talussos de camins,
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camps i rieres, formant una franja de vegetació marginal; alguns en prats no pasturats, com a
etapa de recuperació forestal.
Finalment, a les zones freqüentades per l'home (marges de camins) o bé en zones on el terreny
ha estat alterat o remogut, els sòls son altament nitrificats i la vegetació que s’hi desenvolupa
és l’anomenada ruderal o nitròfila. Les comunitats més importants d'entre les presents a la
zona són: Inulo-Oryzopsietum miliaceae, Chenopodietum muralis, Silybo-Urticetum, i TrifolioCynodontetum.
Foto 2 Herbassars

Font: Informe fotográfico. Seat Produktion Martorell, 2015

Al sud de l’àmbit, en l’espai que forma parc del Parc de Can Cases i Can Sunyol, hi ha un clap
de pi pinyer probablement procedent de plantacions. Més al sud, relacionats amb una masia
existent, hi ha una petita superfície amb cultiu arbori i una parcel·la on l’abandó d’aquesta
activitat l’està transformant en un espai de matollar.
D’altra banda, en els espais construïts l’arbrat viari està constituït per vegetació autòctona de
pins (Pinus halepensis) i per espècies al·lòctones diverses, típiques dels espais urbans.
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Foto 3 Arbrat viari

Font: Informe fotográfico. Seat Produktion Martorell, 2015
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Figura 22 Hàbitats i proteccions presents a l’àmbit

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat

El projecte SITXELL de la Diputació de Barcelona, a partir de l’anàlisi de diferents paràmetres,
fa un treball de valoració botànica dels hàbitats de la província de Barcelona. En l’àmbit, situa
espais de valor moderat:
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Figura 23 Valoració botànica dels hàbitats

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de SITXELL
3.1.4.2 FAUNA

Sant Esteve de Sesrovires es troba a molt baixa altitud amb un clima de caràcter mediterrani,
suavitzat per la proximitat del litoral. En aquest context, la fauna és la típicament mediterrània,
influenciada fortament per l’elevada presència humana al municipi i gran superfície de camps
de cultiu. Les àrees de bosc són més escasses, però són refugis importants pels ocells
forestals.
L’entorn on es produeix la MPPGOM és pràcticament de matollar, amb claps boscosos
discontinus i una important ocupació d’espai urbanitzat industrial que condiciona el tipus de
fauna. La fauna associada a aquests ambients, per tant, inclouria una representació de la fauna
pertanyent al biòtop urbà, el de matollar i el biòtop forestal.
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D’altra banda, la proximitat del Llobregat, de boscos continus a l’entorn de torrents propers, a
més del contacte amb la zona agrícola, sobretot d’arbres de secà, enriqueixen l’àmbit sobretot
en avifauna.
A continuació es citen les espècies de vertebrats més representatives dels tres biòtops
esmentats, que poden tenir presència en l’àmbit de la modificació. No pretén ser una llista
exclusivista ni exhaustiva, sinó sobretot orientativa, de manera que podria haver-hi espècies no
citades aquí que podrien trobar-se a l’àmbit (tant d’avifauna i mamífers com, especialment,
d’amfibis i rèptils, més difícils de detectar i menys estudiats). D’altra banda, l’annex 3 d’aquest
document inclou una llista de la fauna amb les seves proteccions legals.
Biòtop urbà:
Avifauna que es troba sobretot associada a edificis de la vila (teulades, campanar, parets) i que
poden trobar el seu espai de nidificació o d’alimentació en l’àmbit de la MPPGOM son els
pardals (Passer domesticus), que nien en forats i teulades; els falciots (Apus apus), que nien en
els forats més inaccessibles, i els estornells (Sturnus vulgaris) a les teulades. Les orenetes
cuablanques (Delichon urbica), que nien sota els balcons de les cases del poble, construint nius
de fang. Es pot observar el colom (Columba livia) que nia en edificis i campanars.
Ocells que nien en arbres de jardins, o en arbres dels carrers, son la cadernera (Carduelis
carduelis), el gafarró (Serinus serinus), el verdum (Carduelis chloris), etc. Actualment destaca la
tórtora turca (Streptopelia decaocto), que s’ha expandit des de França. Les mallerengues
carbonera (Parus major) i blava (Parus caeruleus), la merla (Turdus merula) i la cuereta blanca
(Motacilla alba). La garsa (Pica pica) també s’hi pot observar.
Cal mencionar l’expansió d’espècies al•lòctones de lloros a l’àrea metropolitana de Barcelona,
on la cotorra de pit gris (Myiopsitta monachus) és la més abundant i no es descarta la seva
presència en algun indret del municipi.
Entre els rèptils urbans són comuns la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica), i el dragó comú
(Tarentola mauretanica), a les parets.
Entre els mamífers urbans, el més típic és la rata grisa (Rattus norvegicus).
Biòtop forestal:
A les pinedes de pi blanc és molt típica la presència d’ocells del grup dels passeriformes, el
més destacable són els de la família dels pàrids, com la mallerenga carbonera (Parus major) i
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la mallerenga emplomallada (Parus cristatus), que s’alimenten d’insectes; i fins i tot, de l’eruga
de la processionària del pi (Thaumetopoea pitycampa). També són típics la mallerenga
cuallarga (Aegithalo scaudatus), el raspinell (Certhia brachydactyla), que puja en espiral pel
tronc dels arbres tot cercant insectes; el bruel (Regulus ignicapillus), i el mosquiter pàl•lid
(Phylloscopus bonelli) i d’altres, tots ells abundants en ambients mediterranis.
Altres ocells que nien a l’espai forestal i s’alimenten als espais oberts són el gafarró (Serinus
serinus), el verdum (Carduelis chloris) i la cadernera (Carduelis carduelis). Dins dels boscos,
més aviat associat a l’estrat arbustiu i bardissa, trobem el cargolet (Troglodytes troglodytes).
Mamífers propis d’aquest ambient i avistats al terme són el porc senglar (Sus scrofa), guineu
(Vulpes vulpes), i la fagina (Martes foina), els carnívors més típics i més comuns, que podrien
trobar-se en els boscos densos de pi blanc, i, més probablement en els boscos dels fondals
dels extrems nord i sud de l’àmbit. Malgrat tot, cal assenyalar que existeix una forta activitat
cinegètica al municipi.
Biòtop de matollar:
En brolles, garrigues i bardisses hi viuen uns ocells especialitzats a la vegetació baixa i
impenetrable. L’espècie més típicament mediterrània i més abundant és el tallarol de capnegre
(Sylvia melanocephala); si bé també viu a la vora de les pinedes seques. Es pot observar el
bitxac comú (Saxicola torquata). Es citen, encara que gairebé anecdòtics, el capsigrany (Lanius
senator) o el botxí (Lanius meridonalis).
Entre els mamífers de zones arbustives, es troba el conill (Oryctolagus cuniculus), si bé és
escàs. Una altra espècie cinegètica que viu a zones arbustives i camps de conreu és la perdiu
(Alectoris rufa).
3.1.4.3 ESPAIS D’ESPECIAL INTERÈS PER LA LEGISLACIÓ

En base a la Directiva 92/43/UE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i
fauna silvestres (Directiva d’Hàbitats), i la seva adaptació al progrés científic per la Directiva
97/62/CE, a l’àmbit delimiten hàbitats d’interès comunitari: Les pinedes de pi blanc (Pinedes
mediterrànies, codi 9540), i al sud de l’àmbit, al parc de Can Casas, a tocar amb el Torrent dels
Llops, Alzinars mediterranis, codi 9340. Cap d’ells és hàbitat d’interès prioritari7.

7

Els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) no són hàbitats naturals protegits, sinó catalogats. Allò
que s'ha de garantir és la conservació d'unes mostres territorials d'aquests hàbitats mitjançant la seva inclusió en la
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Els boscos del sud de l’àmbit són un Forest d’utilitat pública. Es diu Can Cases i Torrent
dels Llops i té el codi núm. 62. És compartit amb el municipi de Martorell i és titularitat
d’entitats locals. Per això, aquesta àrea de bosc està sotmesa a les lleis forestals catalana i
estatal. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes regula en el capítol II els boscos
públics, obligant a les comunitats autònomes a tenir-ne un catàleg i a la prohibició d’alguns
usos al domini públic forestal. La Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya, a l’article
12, divideix els boscos del Catàleg de Forests d’Utilitat Pública en tres tipus. El tercer tipus
engloba aquells “terrenys forestals de titularitat pública pròxims a poblacions la funció dels
quals respon a criteris d’esbarjo i de protecció del paisatge”, amb els que es pretén “conservar
el terreny i contribuir al foment del lleure en contacte amb la natura”. L’aprofitament forestal
d’aquests espais necessita l’autorització expressa del Departament de Territori i Sostenibilitat,
amb més raó quan, com és aquest cas, el bosc no disposa de Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal.
Finalment en relació a la protecció de la fauna, cal dir que el municipi s’inclou, juntament amb
una àmplia àrea de Catalunya, dins de la zona de protecció per a l’avifauna, amb la finalitat
de reduir els riscos per electrocució, protegides pel Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, el
qual estableix mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies
elèctriques d’alta tensió, l’objecte del qual és establir normes de caràcter tècnic d'aplicació a les
línies elèctriques aèries d'alta tensió amb conductors nus situades a les zones de protecció,
amb la finalitat de reduir els riscos d'electrocució i col·lisió per a l'avifauna, la qual cosa
redundarà al seu torn en una millor qualitat del servei de subministrament.
3.1.4.4 PERMEABILITAT ECOLÒGICA

En un radi de 5 km des de l`àmbit es troben diversos espais protegits per la legislació pels seus
valors de biodiversitat ( Pla d’Espais d’Interès Natural o la Xarxa Natura 2000), són Montserrat,
al nord, el Massís de l’Ordal, al sud, i el riu Llobregat a l’est. També, abastant una àrea molt
gran, en l’entorn de l’àmbit existeixen àrees d’interès faunístic i florístic definits pel Departament
de Territori i Sostenibilitat, bàsicament constitueixen el mosaic agroforestal del municipi i del
Penedès.
Els espais connectors responen a l’evidència que la conservació dels espais naturals no es pot
limitar exclusivament a la protecció d’un conjunt d’àrees isolades físicament, no és suficient per

xarxa d'espais Natura 2000. El fet que en una part del territori hi hagi un o diversos hàbitats d'interès comunitari no
és condició única perquè en aquell lloc en concret se n'hagi de garantir la conservació.
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garantir la viabilitat de les poblacions que hi viuen. Conservar la biodiversitat implica també
garantir un nivell suficient d’interconnexió, perquè les espècies es dispersin amb la seva
informació genètica. Els espais fluvials compleixen la majoria de vegades aquesta funció, ja
que els boscos de ribera associats a rius i rieres fan de via de pas a diferents espècies de
fauna i flora. La seva riquesa natural i la forta adaptabilitat a les inundacions el converteixen en
un ecosistema singular.
Un estudi fet a nivell de Sant Esteve Sesrovires determina un seguit de connectors primaris i
secundaris que connecten els diferents espais d’interès, bàsicament definits a l’entorn dels
torrents principals.
En el sector de la MPPGOM el Torrent dels Llops i l’espai del parc de Cases destaquen com a
connector primari que uneix els espais oberts del nord del terme amb el riu Llobregat i els
espais oberts del sud del municipi, relacionats amb l’Anoia i les Muntanyes de l’Ordal. El PTMB
també reconeix la funció del Torrent dels Llops com a corredor fluvial.
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Figura 24 Connectors territorials

Font: Elaboració pròpia
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Figura 25 Connectors a l’entorn del sector

Font: Elaboració pròpia

3.1.5 PAISATGE
El catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona es va aprovar l’11 de desembre
del 2014. El catàleg situa l’indret de la MPPGOM en la unitat de paisatge Pla de Montserrat,
mentre que l’extrem sud, el vinculat al Torrent dels Llops, es situa en la unitat Valls de l’Anoia.
El polígon industrial SEAT es considera com un dels elements descriptius característics de la
unitat. Els únics valors de paisatge que es ressalten dins de l’àmbit són les plantacions de
pollancres i els retalls de bosc de ribera que pertanyen al Parc de Can Casas, al sud del sector.
Al límit nord s’assenyala un itinerari paisatgístic, però aquest itinerari és limítrof i no s’inclou
dins de l’àmbit. D’altra banda, quan una massa forestal està en contacte amb cultius, es
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considera el valor del mosaic agroforestal, cosa que passa amb la massa forestal del sud de
l’àmbit.
Figura 26 Valors del catàleg de paisatge

Font: Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

En canvi, si que en destaca impactes, com per exemple, les infraestructures: “s’ha de remarcar
(en la unitat) la presència d’un total de quatre línies d’alta tensió. La màxima concentració es
dóna entre Sant Esteve Sesrovires i Abrera i la màxima proximitat amb zones habitades, a Sant
Esteve Sesrovires, on creuen per sobre la urbanització Vallserrat.”
D’altra banda, en relació a la visibilitat, es determina un grau d’exposició visual mitjà en les
àrees més elevades, i no és una característica que es destaqui en el conjunt de valors
paisatgístics del territori.
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Figura 27 Grau d’exposició visual

Font: Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

De la lectura de les fitxes de les dues unitats de paisatge de referència, se’n desprèn el següent
objectiu de qualitat paisatgística aplicable a l’àmbit de la MPPGOM:
Objectiu de qualitat paisatgística
9.3. Unes àrees especialitzades d’ús industrial, logístic, comercial, d’oci o d’altres usos terciaris,
ubicades en zones visuals no preferents i dissenyades tenint en compte la integració amb
l’entorn.
Com a conclusió d’aquest apartat, i tenint en compte l’escala de l’àmbit, es destaquen com a
espais d’interès paisatgístic:
1. Les àrees més exposades (coincidents amb l’exposició visual de grau mig del catàleg de
paisatge)
2. Els boscos de Can Cases i Torrent dels Llops
3. La vegetació associada als torrents
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3.1.6 AMBIENT ATMOSFÈRIC
3.1.6.1 QUALITAT DE L’AIRE

ESTAT DE L’AIRE
Al municipi els vents que bufen al municipi són principalment de ponent-garbí i fan possible que
la contaminació sigui baixa, però quan bufa el vent de llevant-gregal propicia l’entrada d’aire
procedent de la zona industrial cap al nucli urbà. L’àmbit està afectat per les emissions difuses
dels vials d’alta capacitat de l’entorn (A-2, N-II i AP-7).
Per avaluar l’estat de l’aire, d'acord amb la normativa vigent, Catalunya es divideix en 15 zones
de qualitat de l'aire (ZQA). Cadascuna d'aquestes zones té unes característiques pròpies pel
que fa a l'orografia, la climatologia, la densitat de població, la quantitat i les característiques de
les emissions de contaminants d'origen industrial o generades per la mobilitat i els nivells
d'immissió registrats en els punts de mesurament. Cada ZQA té un comportament intern similar
pel que fa a les condicions de dispersió dels contaminants.
Sant Esteve Sesrovires es situa en la ZQA núm. 3 Penedès-Garraf. Els resultats de l’any més
recent indiquen el següent:
A la Zona de Qualitat de l'Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l'aire mesurats pel
diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules en suspensió de
diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el
benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la normativa vigent.
Pel que fa als nivells mesurats d'arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s'han superat els
valors objectiu establerts a la legislació.
Pel que fa a l'ozó troposfèric no s'ha enregistrat cap superació del llindar d'informació horari a la
població, ni del llindar d'alerta, ni del valor objectiu per a la protecció de la salut humana.
En els darrers 5 anys (període 2009-2013) els paràmetres han estat normals excepte en les
següents incidències:
•

El 2011 s’han superat els valors llindar en el cas de l’ozó, l’any 2011:S’han enregistrat 2
superacions del llindar d’informació horari a la població als dos punts de mesurament
d’aquesta zona ubicats a Vilafranca del Penedès (1 superació) o Vilanova i la Geltrú (1
superació) i no s’ha superat cap vegada el llindar d’alerta. El 2011 aquesta zona ha
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estat inclosa en la campanya de mesures de precursors de l’ozó troposfèric que es fa en
compliment del Reial decret 1796/2003, de 26 de desembre, relatiu a l’ozó en l’aire
ambient.
•

El 2009, respecte als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres
en aquesta zona, la xarxa ha disposat durant l’any 2009 de 6 punts de mesurament,
dels quals 1 punt de tipus industrial ubicat al barri del Tacó del municipi de Vilanova i la
Geltrú ha superat el valor límit anual i el valor límit diari. Els nivells mesurats al punt de
mesurament ubicat a l’Ajuntament de Vilanova són inferiors al valor límit. Si s’estudia
l’evolució respecte a d’altres anys s’observa, en general, una certa tendència

a

disminuir els nivells.
Cal tenir en compte que la capacitat i vulnerabilitat del territori pel que fa a les emissions a
l’atmosfera és restringida. El municipi de Martorell, on es troba gran part de l’activitat industrial
de SEAT, està inclòs als annexos del Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren
zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del
Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid
de nitrogen i per a les partícules.
EMISSIONS EN L’ÀMBIT
Les emissions del polígon són principalment degudes a l’activitat industrial, però també hi ha
les dels edificis del centre tècnic i en menor mesura, les degudes al trànsit dels vials que hi
estan inclosos. Per conèixer les dades d’emissió industrials, s’ha consultat el al Registre Estatal
d'Emissions i Fonts Contaminants (PRTR8), en què SEAT està inclosa, i la resolució de
l’Autorització ambiental de l’any 2008.
L'empresa té trenta-sis focus emissors de procés i disset de combustió. Segons la resolució del
2008, tots ells disposen del corresponent llibre de registre i es realitzen mesures periòdiques
dels diferents paràmetres contaminants. Alhora es generen emissions difuses degudes a la
descàrrega, manipulació i emmagatzematge de matèries primeres. Pel que fa les emissions
difuses, no se'n detecten focus significatius.

8

Registre Estatal d'Emissions i Fonts Contaminants. En aquest registre es posa a la disposició del públic informació

sobre les emissions a l'atmosfera, a l'aigua i al sòl de les substàncies contaminants i dades de transferències de
residus de les principals indústries i altres fonts puntuals i difuses, d'acord a l'establert en la legislació internacional
(Protocol de Kíev i Conveni d’Aarhus), europea (Reglament I-PRTR) i nacional (Reial decret 508/2007 i
modificacions posteriors).
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Els focus de tot el polígon SEAT emeten els contaminants següents: COT, CO, PST i NOx. Els
gasos de combustió de l’activitat industrial del polígon industrial emeten gasos hivernacle: CO,
COT i NOx. La central tèrmica també emet SO2.
Les emissions globals de l’establiment en l’any més recent són:
Taula 14 Emissions en l’establiment SEAT
Contaminant

Compostos

Any

orgànics

volàtils

de

Quantitat

referència

(kg/any)

2013

894.143

2010

142.346

total

diferents del metà (COVNM)
Òxids de nitrogen (NOx/NO2)
Font: PRTR

Els efectes d'aquestes emissions es consideren assimilables pel medi, sempre i quan es
compleixi amb les condicions per a l'exercici de l'activitat pel que fa el vector aire que figuren en
la resolució de l’autorització ambiental9.

9

Les instal·lacions estan afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regula el règim del comerç de

drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i l’establiment disposa d’autorització d’emissió de gasos amb
efecte d’hivernacle per Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental de 27 de desembre de 2007 (de
referència AE2004099). En l’esmentada Resolució s’especifiquen, pel que fa a aquests gasos, les dades de la
instal·lació afectada, les obligacions de seguiment de les emissions, les obligacions de subministrament d’informació,
l’obligació de lliurar drets d’emissió i el període de vigència de l’autorització d’emissió de gasos amb efecte
d’hivernacle.
En data 26 de febrer de 2009 SEAT, SA presenta al Departament de Medi Ambient i Habitatge (actual Departament
de Territori i Sostenibilitat) una sol·licitud de modificació de l’autorització ambiental per incorporar un pla de vigilància
per al control de les emissions a l’atmosfera. En data 16 d’abril de 2009 el Servei de Vigilància i Control de l’Aire
d’aquesta Direcció General emet informe favorable sobre la sol·licitud del titular. En aquesta resolució d’acceptació
de la modificació, s’especifiquen un seguit de noves mesures de millora de qualitat de l’aire, d’acord amb el Decret
152/2007de 10 de juliol, a més de l’exigència d’instal·lar mesuradors en continu de CO i de % d’Oxigen.
D’altra banda, més enllà de les mesures especificades per a cada focus emissor, l’autorització ambiental estableix
que es prenguin les mesures de millora de qualitat de l’aire consistents en la implantació d’un pla de mobilitat que
prevegi tant el transport de mercaderies i productes com el dels treballadors.
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Com es veu a la figura 28 a l’àmbit de la MPPGOM s’inclouen parcialment instal·lacions del
Taller 1-1A-14:.
Figura 28 Instal·lacions de SEAT en l’àmbit

Font: Resolució de 30 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental

Les activitats específiques que realitza l’establiment SEAT en el terme municipal de Sant
Esteve Sesrovires son: premses de xapes, xapistería (soldadura de xapes) i logística. Cap d’
aquestes activitats es troba en la relació del Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual
s'aprova el Reglament d'emissions industrials i de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de
juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació.
En el taller 1 es realitzen processos de soldadura i s’emeten emissions degudes a aquests
processos, que en els tres focus emissors del taller, són partícules (PST):
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Taula 15 Gasos emesos dels focus del taller 1
Focus

Procés

Gasos que es

Límit emissió

generen

Mesura
correctora

1

Soldadura làser

PST

20 mg/Nm3

Filtre

2

Soldadura per punts i perns

PST

partícules

3

Soldadura arc amb aportació de Fe-

PST

sòlides

de

CuSi
Font: Resolució de 30 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental i Resolució de 12
de juny de 2009, de modificació puntual de la resolució de 30 de juliol de 2008

L’Annex 2 mostra la resolució de l’Autorització ambiental, on es detallen totes les
característiques de cada focus emissor. També, s’especifiquen una sèrie de condicions per a la
correcta correcció de les emissions per tal d’ajustar-les a la normativa.
La resolució especifica que caldrà complir les condicions i límits fixats en la resolució de
l’autorització ambiental. La modificació posterior, del 2009, en fa modificacions i proposa un pla
de vigilància ambiental, que en el cas dels focus 1, 2 i 3 caldrà mesurar amb una freqüència de
4 anys.
Gasos d’efecte hivernacle
Sant Esteve Sesrovires és un municipi adherit al pacte d’alcaldes i alcaldesses10
En general, els edificis i el trànsit són els principals emissors de Gasos d’Efecte Hivernacle
(GEH), així com algunes indústries.
En relació al trànsit, l’empresa té un Pla de Desplaçaments d’Empresa (PDE), el qual abasteix
el seus centres de Martorell i de Zona Franca i que té com a objectius, entre d’altres, millorar
l’accessibilitat amb vehicles no motoritzats i en transport públic i reduir les emissions de
contaminants de combustió (NOx, CO2 i PM10) derivades dels desplaçaments de la mobilitat
dels treballadors.

10

El Pacte dels Alcaldes és el principal moviment europeu en el qual participen les autoritats locals i regionals que

han assumit el compromís voluntari de millorar l'eficiència energètica i utilitzar fonts d'energia renovable als seus
territoris. Amb el seu compromís, els signants de Pacte s'han proposat superar l'objectiu de la Unió Europea de
reduir en un 20 % les emissions de CO2 abans de 2020.
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La diagnosi d’aquest PDE calcula les emissions d’aquests gasos (any 2012):
Taula 16 Emissions anuals de gasos de combustió deguts al transport
GAS

EMISSIONS (TN/ANY)

CO2

13.822,592

NOX

60,16

PARTÍCULES (PM10)

0,336

Font: Informe relatiu al PDE de SEAT als seus centres de treball de Martorell i la Zona Franca
L’aspecte de la mobilitat s’analitza en un document específic presentat amb la MPPGOM.
En relació a l’activitat industrial, els focus del taller 1 no emeten gasos d’efecte hivernacle
(GEH). No obstant això, l’activitat en genera al sector de manera indirecta, pel consum
d’energia. A continuació es calcula el volum total de CO2 causat pel consum energètic per tot
l’establiment. No es pot discriminar el provinent de l’àmbit de la MPPGOM11.
Taula 17 Emissions anuals de GEH per consum energètic en tot l’establiment
Tipus d'energia
consumida

Consum

Kg CO2

Tn CO2

Electricitat (kWh)

248271347,71

95584468,87

95584,47

Gas natural (m3)

49167067,30

106114771,9

106114,8

Benzina (t)

1638,35

5233923,49

5233,923

Gasoil (t)

2138,35

7159565,899

7159,566

Total

214092,7301

Font: Elaboració pròpia a partir de: dades de consum de l'Autorització ambiental, 2008. Factors de conversió a partir
de l'eina de càlcul d'emissions de CO2 de la càmera de Saragossa per l'electricitat i gas natural. Per la benzina i
gasoil, factors de conversió a partir de JRC- The European Commission's in-house science service i de la guia per al
càlcul d'emissions de la Oficina Catalana per al Canvi Climàtic.

11

Veure nota al peu 5
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3.1.6.2 QUALITAT ACÚSTICA

SOROLL
L’ajuntament de Sant Esteve Sesrovires ha aprovat el maig del 2014 el Mapa de capacitat
acústica del municipi. El document aprovat inclou un mapa de soroll realitzat el juliol del 2013, a
partir del qual es basa la informació d’aquest apartat.
El treball ha inclòs dos punts de mesura de curta durada (PC-29 i PC-16) i un de llarga durada
(PL-04) molt a prop del sector de la MPPGOM, tal com es mostra a la figura 29.
Els resultats d’aquests tres punts són:
Figura 29 Fitxa del punt de llarga durada PL-04

Font: Mapa de capacitat acústica de Sant Esteve Sesrovires, 2013.
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Figura 30 Fitxa dels punts de curta durada PC-16 i PC-24

Font: Mapa de capacitat acústica de Sant Esteve Sesrovires, 2013.

Pel que fa a les emissions sonores del polígon industrial, segons es desprèn del document, cal
esmentar la percepció de l’activitat industrial als habitatges situats a l’extrem de l’Avda. Ca
n’Amat amb visió directe de la industria del sector Seat. En aquest punt, s’atribueix la superació
del valor objectiu de qualitat acústica durant en període nocturn punt a l’activitat industrial del
polígon, a més del trànsit.
Com a conclusió, el mapa de soroll en l’àmbit és el següent:
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Figura 31 Mapes de soroll diürn i nocturn

Font: Mapa de capacitat acústica de Sant Esteve Sesrovires, 2013.

D’altra banda, hi ha una afectació dels vials d’alta capacitat que es situen al costat del polígon,
especialment de l’A-2.
S’han consultat les bases disponibles en relació a les àrees d’afectació d’aquesta via, que
figuren a la web del Ministerio de Fomento. Els resultats mostren aquesta clara afectació de
l’àmbit, en la isòfona d’entre 70 i 55 dB(A) de nivell sonor dia-tarda-nit (Lden).
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Figura 32 Zona d’afectació de la A2

Font: Mapes estratègtics del soroll, Ministerio de Fomento

CAPACITAT ACÚSTICA
El marc de referència de les zones acústiques a nivell de Catalunya ve determinat per les
zones de sensibilitat acústica que es marquen en l’article 5 de la Llei 16/2002, de protecció
contra la contaminació acústica:



Zona de sensibilitat acústica alta(A): Sectors del territori que requereixen una protecció
alta contra el soroll



Zona de sensibilitat acústica moderada (B): Sectors del territori que admeten una
percepció mitjana del soroll



Zona de sensibilitat acústica baixa (C): Sectors del territori que admeten una percepció
elevada de soroll

Els valors límits definits al Decret 176/2009, per a cadascuna de les zones de sensibilitat
acústica, s’indiquen a la taula següent.
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Taula 18 Soroll. Ambient exterior. Valors límit d’immissió: NIT (23 a 7h) – DIA/VESPRE
(7h-23h) en dB(A)

Font: Mapa de capacitat acústica de Sant Esteve Sesrovires, 2013.

El polígon industrial SEAT s’ha classificat com a zona C2 i per tant pot suportar nivells
d’immissió sonora inferiors a 65dB(A) durant la nit i a 75dB(A) durant el dia.
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Figura 33 Mapa de capacitat acústica en el sector i localització dels punts de mesura de
soroll

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del mapa de capacitat acústica de Sant Esteve Sesrovires

3.1.6.3 QUALITAT LUMÍNICA

Per poder exercir l’activitat, la resolució per l’Autorització Ambiental del 20008 estableix que la
il·luminació exterior de SEAT, S.A ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, així com
del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de dita
llei.
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del
medi nocturn determina la divisió del territori en diverses zones en funció de les
característiques i especificitats de cada una en relació amb la claror lluminosa que hi pot ésser
admissible.
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Es consideren quatre tipologies de protecció del medi envers la contaminació lluminosa: zones
de protecció màxima, E1; zones de protecció alta, E2; zones de protecció moderada, E3; i
zones de protecció menor, E4.
En el cas de l’àmbit s’inclou en la zona E3 (protecció moderada), corresponent a àrees de sòl
urbanitzat o urbanitzable. Llinda amb alguns espais oberts considerats urbanísticament com a
zona verda o espais oberts, que són E2 (protecció alta).
Figura 34 Mapa de Protecció Contra la Contaminació Lluminosa

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat

3.1.6.4 CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA

S’ha consultat el Pla d’Ordenació Ambiental d’Infraestructures de Radiocomunicació del Baix
Llobregat. En les immediacions del sector no hi ha cap antena de telefonia mòbil ni se’n preveu
cap.
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D’altra banda, l’àmbit és travessat per diverses línies aèries d’alta tensió, dues de les quals són
de 110 kV: Una travessa Ca n’Amat i es dirigeix cap al Polígon de la SEAT, i l’altra també
passa per Ca n’Amat, continua per Ca n’Estella i es dirigeix cap a Martorell.
Figura 35 Línies elèctriques aèries

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat

3.1.7 CONSUM D’ENERGIA
El consum energètic de l’establiment de SEAT declarats en l’autorització ambiental del 2008 es
mostra a la taula següent12. No s’han obtingut les dades dels consums del centre tècnic, que

12

Veure nota al peu 5
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d’altra banda es consideren inferiors als globals de l’establiment industrial. El consum del centre
tècnic és bàsicament elèctric.
Taula 19 Energia consumida per l’establiment

Font: Resolució de 30 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental

El Pla Territorial Sectorial de la Implantació de la Energia Eòlica considera zona compatible
tot el municipi de Sant Esteve Sesrovires, tot i que no es situa en cap Zona de
Desenvolupament Prioritari (ZDP) 13.
3.1.8 GENERACIÓ DE RESIDUS
L’establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de
productor: P-00178.3
Per a l’emmagatzematge dels residus es disposa de contenidors, bidons, dipòsits,
compactadors i basses específiques per emmagatzemar els diferents residus.
Els residus de l’establiment industrial són gestionats per entitats privades. El destí final dels
residus especials i no especials són els diferents gestors autoritzats, que en fan la
revalorització, el reciclatge i, en últim terme, l’eliminació a través de la incineració (com és el
cas dels llots industrials) o bé la deposició. No existeixen limitacions per part de les companyies
gestores autoritzades per rebre els residus resultants.

13

Zona compatible: aquella zona idònia per a la implantació de parcs eòlics pel que fa a la protecció del patrimoni

natural i cultural. L’administració promourà l’aprofitament eòlic en aquestes zones. D’altra banda, en el marc del
compliment del Pla de l’Energia de Catalunya 2006-2015, el Pla de Determinació de Zones de Desenvolupament
Prioritari (ZDP) per a la implantació de parcs eòlics a Catalunya defineix unes Zones de Desenvolupament Prioritari
(ZDP), que, a més de ser compatibles, reuneixen majors requisits de viabilitat que les fan de desenvolupament
prioritari.
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Les dades més recents d’emissió de residus corresponen al 2013. Tot l’establiment SEAT va
emetre 1.378 t de residus perillosos i 48.297 t de residus no perillosos (Font: Registre PRTREspaña, 2013).
Fonts de l’establiment estableixen que a Sant Esteve Sesrovires s’emeten els següents tipus de
residus:
Taula 20 Dades de generació de residus industrials a l’àmbit
Procés

Residus

És perillós?

Premses

xapa

No

olis de premses

Sí

Xapistería

massilles

Sí

Logística

plàstic, cartró, fusta

No

Font: SEAT

3.1.9 RISCOS NATURALS I TECNOLÒGICS
3.1.9.1 RISCOS GEOLÒGICS

Com s’esmenta en l’apartat 3.1.2 la part menys urbanitzada de l’àmbit està definida pel
SITXELL com una àrea amb una erosionabilitat potencial de grau mig.
ALLAUS
No s’ha detectat que el municipi sigui susceptible a allaus.
ENFONSAMENTS I SUBSIDÈNCIES
El procés d’esfondrament genera una depressió o forat format a la superfície del terreny,
mentre que la subsidència del terreny és l’assentament gradual d’extenses superfícies
(quilòmetres quadrats) del terreny sense la necessitat que hi hagi cavitats en el subsòl. Les
dues causes principals de les subsidències del terreny a Catalunya són la compactació del
terreny pel seu propi pes en els deltes i l’extracció de l’aigua subterrània.
L’àmbit es situa en una àrea del Baix Llobregat amb susceptibilitat mitjana a aquest risc
geològic. Cal tenir en compte que en algunes zones de susceptibilitat baixa hi pot haver un
karst subterrani que, localment, pot afavorir la formació de dolines, o bé generar problemes
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geotècnics importants quan hi ha una sobrecàrrega al terreny (instal·lació d’edificis, grans
indústries, etc.).

Figura 36 Mapa de susceptibilitat per generar esfondraments i subsidències del terreny
a Catalunya

Font: Riskcat, 2008, web del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible.
D’altra banda, s’ha consultat el

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics a escala 1:25.000

elaborat per l’ICGC, que no detecta cap risc per esfondraments en l’àmbit de la MPPGOM.
ESLLAVISSADES I DESPRENDITMENTS
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El Mapa per a la prevenció dels riscos geològics a escala 1:25.000 elaborat per l’ICGC
estableix una àrea amb risc baix en els límits de la zona d’estudi, tal com es mostra en la
següent figura:

Figura 37 Perillositat per esllavissades

Font: Visor de riscos geològics, de l’ICGC

D’altra banda, no es localitzen riscos per desprendiments, ni cap altre risc geològic rellevant, la
qual cosa categoritza l’àmbit amb un índex de multiperillositat geològica baix.
SISMICITAT
Segons la zonificació sísmica de Catalunya en termes d’intensitat, a partir del mapa probabilista
de perillositat per a 500 anys de període mitjà de retorn i del mapa d’intensitats màximes
estimades MSK (ICGC) el municipi de Sant Esteve Sesrovires es troba en una zona d’intensitat
VI. La definició del que significa aquesta intensitat es reprodueix a la web de l’ICGC, és la
següent:
“Grau VI. Por:
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a) El sisme el perceben la majoria de les persones, tant dintre com fora dels edificis. Moltes
persones surten al carrer esporuguides. Algunes persones arriben a perdre l'equilibri. Els
animals domèstics fugen dels estables.
b) En alguna ocasió, la vaixella i la cristalleria es trenquen, els llibres cauen dels prestatges, els
quadres es mouen i els objectes inestables es tomben. Els mobles pesats poden arribar a
moure's. Les campanes petites de torres i campanars poden sonar. En certs casos poden obrirse bretxes de fins un centímetre d'amplada en sòls humits. Poden produir-se esllavissaments
en muntanyes. S'observen canvis de cabal de les deus i en el nivell d'aigua de pous.
c) Es produeixen danys moderats (classe 2) en algunes construccions del tipus A. Es
produeixen danys lleugers (classe 1) en algunes construccions del tipus B i en moltes del tipus
A.”
3.1.9.2 RISC D’INUNDABILITAT

El Fluvià està cartografiat per la Planificació dels Espais Fluvials de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA).
En els estudis PEF s'identifiquen i delimiten d'acord amb les normatives vigents, els diversos
espais fluvials que conformen les zones inundables. És un instrument tant en la gestió del risc i
reducció dels danys en bens i persones front inundacions, com en la preservació dels valors
ambientals així com els de dinàmica fluvial i transport de sediment. En aquest sentit,
constitueixen una eina de cara a la planificació territorial, urbanística, ambiental i de protecció
civil de Catalunya.
L’ACA proporciona dos tipus de cartografia: d’una banda la inundabilitat en relació als períodes
de retorn, i d’una altra, la definició de les zones segons el domini públic hidràulic (DPH) i les
zones definides en l’article 6 del Reglament de la Llei d’urbanisme14, ambdues cartografies útils
a l’hora de definir la compatibilitat del planejament urbanístic amb el risc d’ inundabilitat i amb la
llei d’urbanisme.

14

Decret 305/2006, de 18 de juliol. La zona fluvial és la part de la zona inundable inclou la llera del riu i les seves

riberes, la zona de sistema hídric es delimita d’acord amb l’avinguda per al període de retorn de 100 anys i la zona
inundable per períodes extraordinaris es delimita a partir de l’avinguda de període de retorn de 500 anys. La
normativa urbanística en defineix els usos compatibles i incompatibles en cada cas.
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Consultades les bases, l’àmbit no està dins de cap de les zones definides per l’ACA com a
inundables ni s’hi dibuixa l’àmbit de DPH ni zones definides per l’article 6 de la Llei
d’Urbanisme. Caldrà, però, delimitar els espais de DPH definits per la legislació en el cas dels
torrents que fan de límit al nord i sud de l’àmbit.
3.1.9.3 RISC D’INCENDI

Segons el Mapa de Protecció Civil, el municipi té un perill MOLT ALT d’incendi i una MOLT
ALTA vulnerabilitat.
El Mapa de risc d’incendi proporcionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, es basa amb
la integració de mapes corresponents als factors que intervenen en el perill d'incendi forestal:
perill d'ignició i perill de propagació15. Aquest treball mostra que les cobertes de matollar i
forestals, també en els torrents, tenen associats riscos alts o molt alts de perill forestal. Cal
afegir que els espais oberts del sud de l’àmbit fan patir un incendi forestal l’any 2001.

15

Entenent com a perill d'ignició la facilitat que s'inicií un incendi forestal i com a perill de propagació la facilitat amb

que es pot expandir
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Figura 38 Risc bàsic d’incendi forestal

Font: Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat

D’altra banda, tal com consta a l’autorització ambiental del 2008, modificada en matèria de
prevenció d’incendis, el febrer del 2010, els únics tallers amb risc d’incendi, de nivell mig, són
els 8, 9 i 10. Per tant, no dins el terme de Sant Esteve Sesrovires.
No obstant, l’autorització estableix condicions per a la prevenció d’incendis en els tallers que
afecten l’àmbit:
Al Taller 1-1A-14:
•

Cal que es protegeixin els elements estructurals portants de les zones d'oficines del
Taller 14 i les oficines de G22 fins a assolir com a mínim una resistència al foc de R-60,
en un termini màxim de 18 mesos.
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•

Cal que es protegeixin els elements estructurals de les escales d'evacuació de les
oficines del Taller 14 fins a assolir com a mínim una resistència al foc de R-60, en un
termini màxim de 12 mesos.

•

Cal que es sectoritzin les oficines del Taller 14 respecte de la zona d'ús industrial, en un
termini màxim de 12 mesos.

•

Cal que es sectoritzin les oficines de G22 ubicades entre les naus 1 i 1A respecte de les
zones d'ús industrial, en un termini màxim de 12 mesos.

•

Cal sectoritzar el Taller 1 per tal de garantir les condicions d'evacuació, en un termini
màxim de 12 mesos.

•

Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en un
termini màxim de 3 mesos.

3.1.9.4 RISCOS TENCOLÒGICS

RISC QUÍMIC EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS (PLASEQCAT)
SEAT no està inclosa en el pla pel risc químic en establiments industrials (PLASEQCAGT),
però l’àmbit està afectat per la zona d’alerta de Solvay i es troba molt a prop d’un establiment
PLASEQCAT amb risc baix, l’empresa Sociedad española de hidrocarburos metálicos.
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Figura 39 Risc químic en establiments industrials

Font: Mapa de protecció civil de Catalunya

RISC QUÍMIC PER CONDUCCIÓ DE MATÈRIES PERILLOSES
D’altra banda, el municipi té risc químic per conducció de matèries perilloses, en concret per
tenir en el seu territori el pas d’un etilenoducte.
RISC PER TRANSPORT DE MATÈRIES PERILLOSES
Pel que fa al risc per transport de matèries perilloses (TRANSCAT) per carreteres i ferrocarril, el
municipi està afectat per una molt alta perillositat, tant pel transport en carretera com ferroviari.
La A-2 i la N-II tenen trams de nivell de flux mig i fins i tot important vora l’establiment de SEAT.
La via de tren de rodalies C4 hi passa més allunyada, però també té un nivell de flux important.
La BV-224 té un nivell mig.
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Figura 40 Risc químic en establiments industrials

Font: Mapa de protecció civil de Catalunya
3.1.9.5 PLANS DE PROTECCIÓ CIVIL

A continuació es mostren els plans de protecció civil que afecten el municipi i la seva
obligatorietat.
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Taula 21 Plans de protecció civil a Sant Esteve Sesrovires
RISC

PLA

Incendis
Inundació
Nevades
Establiments
industrials
Sismes

INFOCAT
INUNCAT
NEUCAT
PLASEQCAT

Transport
de
matèries perilloses

TRANSCAT

SISMICAT

CRITERI
D’INCLUSIÓ
Perill
Alt
Establiment

OBLIGATORIET
AT
Obligat
Obligat
Recomanat
Recomanat

VIGÈNCIA

Superació del llindar
d’intensitat
Carretera i ferrocarril

Recomanat

No homologat

Obligat

No homologat

Homologat
No homologat
No homologat
Homologat

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de Protecció Civil de Catalunya

3.1.10 SÍNTESI DELS ASPECTES AMBIENTALS RELLEVANTS
S’assenyalen, sintèticament, els aspectes més importants de la diagnosi desenvolupada en els
punts anteriors:
Activitats en l’àmbit: A dins del sector hi ha activitats consolidades de la indústria SEAT: un
centre tècnic i naus industrials. Les activitats en concret dins de l’àmbit són: Premses de xapes,
Xapistería (soldadura de xapes) i Logística.
Relació amb el planejament superior: PTMB: L’àmbit forma part dels assentaments, limita
amb una zona d’interès connector de Protecció Especial i inclou parts que són zona verda. Es
preveu un PDU que haurà de definir la ròtula Abrera-Martorell, una nova línia de tren i una via
suburbana al límit de l’àmbit i la millora de les infraestructures viàries existents.
Cobertes de sòl: El percentatge de sòl construït és significatiu (42% de l’àmbit). L’altra coberta
amb presència rellevant són els matollars (32%), seguit de les masses forestals (21%). Pel que
fa a l’espai construït, els espais industrials consolidats són els més extensos en aquesta
categoria de cobertes del sòl, amb un 22% d’ocupació del total de l’àmbit, seguits del centre
tècnic (complexos d’oficines), amb un 11% d’ocupació de l`àmbit. Fora dels espais tancats, un
7% de la superfície l’ocupen aparcaments dels vehicles fabricats (campa).
Geomorfologia: La major part del terreny és pràcticament pla, per sota del 5% de pendent, no
només els espais on hi ha les naus industrials i els edificis existents, sinó també els terrenys on
es situen les campes i alguns dels espais oberts, sense construccions. En els talussos i vora
els torrents hi ha pendents superiors al 20%.
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Hidrologia: Els torrents principals fan de límit nord i sud: al nord del sector s’inclou un tram del
Torrent de les Moreres i del Torrent de Can Noguera. Al sud, el Torrent dels Llops. Els torrents
de menor entitat que travessen l’àmbit són canalitzats en arribar a les àrees urbanitzades
consolidades.
Pel que fa a la hidrologia subterrània, l’aqüífer situat sobre materials quaternaris, a l’est de
l’àmbit té una vulnerabilitat alta front la contaminació. Tota la massa d’aigua té un estat de
conservació dolent.
L’activitat SEAT consumeix aigua procedent d’Aigües de Martorell i aboca al Torrent de les
Arenes, previ tractament dins del polígon, i ha de complir amb una sèrie de condicionants
sobretot en relació a l’abocament.
Biodiversitat i permeabilitat: L’espai forestal està representat per retalls discontinus,
principalment de pineda de pi blanc, mentre que el tipus de matollar més destacable és el
ginestar. La fauna associada a aquests ambients, per tant, inclouria una representació de la
fauna pertanyent al biòtop urbà, el de matollar i el biòtop forestal. D’altra banda, la proximitat
del Llobregat i de boscos continus a l’entorn de torrents propers, a més del contacte amb la
zona agrícola, sobretot d’arbres de secà, enriqueixen l’àmbit en fauna.
A l’àmbit es delimiten hàbitats d’interès comunitari: Les pinedes de pi blanc (Pinedes
mediterrànies, codi 9540), i Alzinars mediterranis, codi 9340. Cap d’ells és hàbitat d’interès
prioritari. D’altra banda, els boscos del sud de l’àmbit són un Forest d’utilitat pública. Es diu
Can Cases i Torrent dels Llops, és compartit amb el municipi de Martorell i és titularitat
d’entitats locals.
En el sector de la MPPGOM el Torrent dels Llops i l’espai del parc de Can Cases destaquen
com a connector primari que uneix els espais oberts del nord del terme amb el riu Llobregat i
els espais oberts del sud del municipi, relacionats amb l’Anoia i les Muntanyes de l’Ordal. El
PTMB també reconeix la funció del Torrent dels Llops com a corredor fluvial.
Paisatge: Tenint en compte l’escala de l’àmbit, es destaquen com a espais d’interès
paisatgístic:
•

Les àrees més exposades (coincidents amb l’exposició visual de grau mig del catàleg de
paisatge)

•

Els boscos de Can Cases i Torrent dels Llops

•

La vegetació associada als torrents
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Es consideren com a fragilitats la concentració de línies d’alta tensió i la proximitat a zones
habitades.
Ambient atmosfèric: Els nivells de qualitat de l’aire estan d’acord amb els valors legals
vigents en la ZQA on s’inclou el sector. L’àmbit no s’hi inclou, però limita amb Martorell, que es
situa als annexos del Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès
Oriental, el Vallès occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les
partícules.
SEAT emet diversos contaminants, però en el cas dels focus que es troben dins de l’àmbit, del
taller 1, només s’emeten partícules (PST).
El consum energètic genera emissions de GEH, s’ha calculat que un total de 214.092 Tn anuals
per tot el polígon.
El polígon es situa en la Zona de sensibilitat acústica baixa (C2). Els nivells sonors de l’àmbit
venen donats per l’activitat de SEAT i per l’àrea d’influència de la A2.
En relació a la protecció contra la contaminació lumínica, l’àmbit s’inclou en la zona E3
(protecció moderada), corresponent a àrees de sòl urbanitzat o urbanitzable. Llinda amb alguns
espais oberts considerats urbanísticament com a zona verda o espais oberts, que són E2
(protecció alta).
Consum energètic: SEAT consumeix principalment energia elèctrica, però també gas natural, i
en menor mesura, benzina i gasoil. El consum del centre tècnic és bàsicament elèctric.
Generació de residus: Els processos que es donen a l’àmbit produeixen residus de xapa, olis
de premses, massilles, plàstic, cartró i fusta. S’hi inclouen per tant residus perillosos i no
perillosos.
Riscos: en relació als riscos naturals, s’ha detectat una zona limitada al límit nord de l’àmbit
amb perillositat per esllavissades. D’altra banda, els espais oberts de l’àmbit es relacionen amb
risc d’incendi forestal alt o molt alt. Pel que fa als riscos tecnològics l’àmbit s’inclou en el
perímetre d’alerta de la indústria Solvay, afectada doncs pel PLASEQCAT, i està a prop
d’infraestructures associades a riscos per transport de matèries perilloses.
Per finalitzar aquest apartat, la imatge següent mostra els espais que, per raó de biodiversitat o
de paisatge, es consideren de cert valor en relació a la resta de l’àmbit:
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DEL PLA

3.2

3.2.1 OBJECTIUS DERIVATS DE LA NORMATIVA SECTORIAL I PLANEJAMENT

SUPERIOR
3.2.1.1 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE

A l’ANNEX 4 d’aquest document es fa un llistat de la normativa ambiental aplicable en relació
als diferents aspectes ambientals estudiats en la diagnosi.
3.2.1.2 OBJECTIUS DEL PLANEJAMENT SUPERIOR

PLA TERRITORIAL DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA
El PTMB assumeix 4 d’objectius ambientals. A continuació se’n seleccionen els que poden tenir
incidència en l’àmbit
1. Preservar els valors naturals
•

Funcionalitat ecopaisatgística

•

Diversitat dels valors naturals

2. Racionalitzar el model d’ocupació del sòl
3. Garantir una accessibilitat i mobilitat sostenibles
•

Racionalització dels desplaçaments

•

Accessibilitat de la xarxa ferroviària

•

Gestió i eficiència de la xarxa viària

•

Competitivitat del transport públic

4. Millorar l’eficiència dels fluxos ambientals i energètics
•

Racionalització del cicle de l’aigua

•

Eficiència energètica i reducció d’emissions GEH

•

Contaminació atmosfèrica local – Qualitat de l’aire

•

Gestió de residus

Aquests objectius, adaptant-los, poden ser aplicables al a MPPGOM.
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3.2.2 OBJECTIUS AMBIENTALS DEL PLA
3.2.2.1 OBJECTIUS

GENERALS

PER

A

UN

DESENVOLUPAMENT

URBANÍSTIC

SOSTENIBLE
La Llei d’Urbanisme de Catalunya estableix en el seu article 3 el concepte de desenvolupament
urbanístic sostenible com:
“la utilització racional del territori i el medi ambient que comporta conjuminar les necessitats de
creixement amb la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics, arqueològics,
històrics i culturals, a fi de garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures.
El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també
la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la
cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la
millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori
globalment eficient.
L'exercici de les competències urbanístiques ha de garantir, d'acord amb l'ordenació territorial,
l'objectiu del desenvolupament urbanístic sostenible”.
D’aquí se’n desprèn que els principis generals per a un desenvolupament urbanístic sostenible
són:
a) Model d’ocupació i ordenació del sòl: minimitzar el consum del sòl i racionalitzar-ne l’ús,
d’acord amb un model urbanístic globalment eficient i atent als condicionants ambientals
existents.
b) Cicle de l’aigua: compatibilitzar el planejament amb el cicle natural de l’aigua, garantir-ne la
disponibilitat i racionalitzar l’ús d’aquest recurs en el marc d’un model urbanístic globalment
eficient.
c) Ambient atmosfèric (I): minimitzar els efectes del planejament sobre la qualitat de l’aire i el
canvi climàtic i, en general, reduir al màxim les immissions de substàncies contaminants.
d) Ambient atmosfèric (II): prevenir i corregir la contaminació acústica, lluminosa i
electromagnètica.
e) Gestió de residus: fomentar el reciclatge i la reutilització dels residus urbans i, si és el cas,
facilitar la disponibilitat d’instal·lacions adequades per al seu tractament.
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f) Gestió de materials: minimitzar l’impacte de la construcció sobre el cicle dels materials i el
medi ambient en general.
g) Biodiversitat, connectivitat ecològica i patrimoni natural: considerar la biodiversitat
urbana en l’ordenació i conservar els elements d’interès natural.
h) Paisatge: integrar el paisatge en el procés de planejament urbanístic i garantir-ne la qualitat.
3.2.2.2 OBJECTIUS AMBIENTALS ESPECÍFICS PER LA MPPGOM

A continuació s’especifiquen els objectius i criteris ambientals que, en base a la diagnosi dels
aspectes ambientalment significatius i dels objectius marc anteriors s’adapten a la realitat
territorial i ambiental de l’àmbit,

i es conceben com a objectius operatius per a donar

compliment als objectius generals relacionats en el punt anterior. Al seu torn, els criteris poden
entendre’s com a mesures o accions concretes que faciliten la consecució dels objectius, i per
això alguns d’ells formen part de les propostes de millora de l’apartat 5.
RACIONALITZAR EL CONSUM DE SÒL
Garantir les cessions necessàries de sòl lliure en l’espai urbà no consolidat i en el sòl
urbanitzable
Establir una edificabilitat màxima. L’ increment d’alçada implicarà la disminució en ocupació per
superfície.
PROTEGIR EL SÒL I EL SUBSÒL
Evitar al màxim la necessitat d’aportació o bé exportació de terres en l’àmbit d’ordenació: en sòl
urbanitzable, les aportacions de terres es farà amb les terres d’excavació que provinguin del
mateix àmbit d’actuació i viceverça.
Aprofitament de la terra vegetal.
Minimitzar la impermeabilització del sòl, a través d’especificacions normatives per als projectes
derivats en sòl urbanitzable i SUNC, per exemple, amb l’ús de paviments permeables semipermeables en els espais no ocupats per l’edificació i amb un ús compatible amb aquest
tipus de paviments (per ex. aparcaments).
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PRESERVAR ELS ESPAIS DE VALOR PER LA SEVA BIODIVERSITAT I PER LA SEVA
FUNCIÓ EN LA PERMEABILITAT ECOLÒGICA
Evitar que el desenvolupament de sòl urbanitzable afecti el Forest d’Utilitat Pública de Can
Cases i Torrent dels llops, adjacents a l’espai d’interès que és connector primari i de Protecció
Especial del PTMB.
Garantir que els espais verds de cessió del sòl urbanitzable i del SUNC es situïn en els espais
de major valor com a hàbitat: Boscos del torrent de Can Noguera, Pinedes de pi blanc al nord i
sud de l’àmbit, ginestars i carrascars.
En sòl urbanitzable i si és possible en SUNC, localitzar els espais verds en continuïtat entre
ells, amb mida suficient per mantenir comunitats vegetals i facilitin la seva funció com a hàbitat
faunístic, i de manera que es mantingui la relació amb el verd fora del polígon.
DISSENY D’ESPAIS VERDS AMB CRITERIS DE BIODIVERSITAT I D’ESTALVI D’AIGUA
A través d’especificacions normatives per als projectes derivats en sòl urbanitzable i SUNC:
•

Si la mida i la ubicació ho permeten, mantenir un espai d’ecotò, és a dir, una àrea de
contacte entre el conreu i el bosc, per tal de potenciar la biodiversitat.

•

En el sistema d’espais lliures, i en el sistema viari, plantar espècies que per les seves
característiques ofereixin recursos tròfics, i permetin l’establiment d’estructures de
vegetació complexes per tal d’afavorir la presència de fauna.

•

Prohibir espècies invasores

•

Escollir espècies vegetals adaptades a les condicions climàtiques del lloc, preferentment
autòctones, de manera que necessitin el manteniment mínim (són resistents a les
plagues, consumeixen poca aigua, etc.).

•

Mantenir els arbres grans com a elements de disseny del verd.

PROTEGIR EL PAISATGE
Evitar l’impacte visual, tenint en compte que l’entorn és industrial: limitar alçada màxima i
establir condicions estètiques per les edificacions de façana a les vies principals i al SNU.
Preservar els arbres grans
Adaptar-se el màxim possible a la topografia existent

94

Informe Ambiental de la Modificació puntual del PGOM de Sant Esteve Sesrovires a l’àmbit SUP05- Industrial SEAT

MINIMITZAR

L’IMPACTE

DE

LES

ACTIVITATS

I

USOS

POTENCIALMENT

CONTAMINANTS
Establir mesures de control de les emissions atmosfèriques (filtres als focus emissors),
abocament d’aigües residuals (preveure depuració en el polígon i el control dels paràmetres de
quantitat i qualitat d’abocament) i gestió de residus (correcte gestió a través de gestors de
residus, perillosos i no perillosos, autoritzats). Aplicar MTD (millors tècniques disponibles) en el
funcionament de l’activitat.
Minimització de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
Si s’escau, reservar espais per la depuració de les aigües i la gestió correcta dels residus
generats al polígon
Evitar incidències i accidents a través de:
•

Evitar infiltracions al subsòl de materials contaminants de l’activitat industrials dipositantlos ens espais convenientment impermeabilitzats.

•

Evitar fugues de gasos contaminants

•

Evitar incendis i explosions

•

Pla de prevenció de riscos

•

Control periòdic del bon estat de les xarxes de serveis tècnics d’aigua i energia.

MINIMITZAR L’IMPACTE DERIVAT DEL CONSUM DE RECURSOS D’AIGUA, ENERGIA I
MATERIALS
En el funcionament de l’activitat, establir control periòdic del consum de recursos: materials,
aigua i energia. Establir mesures d’ecoeficiència. Aplicar MTD (millors tècniques disponibles) en
el funcionament de l’activitat.
En sòl urbanitzable, preveure xarxa separativa d’aigües. Estudiar l’ús de sistemes
d’emmagatzematge i reutilització de les aigües pluvials per al reg de les zones verdes.
En sòl urbanitzable i en noves construccions del SUNC on això sigui possible i viable,
estudiar la localització i forma dels edificis per tal per tal de permetre la màxima
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural.
Estudiar la viabilitat de cobrir el màxim possible de la demanda elèctrica mitjançant energies
renovables, efectuant reserves de sòl necessàries:
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•

En SUC, fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en el sostre dels edificis. En
SURd, permetre-ho normativament.

•

Estudiar la viabilitat de la implantació d’instal·lacions eòliques en SUC i SUNC i
permetre-ho normativament en SURd.

FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE
En sòl urbanitzable, considerar la priorització de l’ús de materials de construcció que tinguin en
compte la menor petjada ecològica (materials reciclats, per exemple) i un impacte menor
derivat de l’anàlisi del cicle de vida. `
Regulació de materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i cobertes.
En sòl urbanitzable i en SUNC, potenciar l’ús de materials km 0 i en el cas del mobiliari urbà,
amb certificats de fusta de procedència de boscos de gestió sostenible (Forest Stewardship
Council o similars), materials reciclats en la urbanització, etc.
FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Assegurar la connexió per a vianants i bicicletes des del sector industrial cap als sectors
residencials i amb el transport públic.
Dins de l’àmbit, facilitar el moviment intern a partir de transport no contaminant (vehicles
col·lectius elèctrics, itineraris interns per a bicicletes, preveure aparcaments de bicicletes, etc.).
Evitar les barreres arquitectòniques.
MINIMITZAR L’IMPACTE EN EL MEDI ACÚSTIC I LLUMÍNIC
Durant el funcionament de l’activitat, adaptar-se als límits de soroll permesos al mapa de
zonificació acústica i preveure mesures d’aïllament acústic en cas necessari.
Evitar la contaminació lumínica. Establir control dels focus emissors de contaminació acústica
per tal de complir amb els paràmetres legals establerts.
SALVAGUARDAR LA POBLACIÓ I EL MEDI AMBIENT DE RISCOS NATURALS I
TECNOLÒGICS I MINIMITZAR-NE LES FRAGILITATS.
Evitar el risc d’incendi:
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•

Manteniment dels camins i neteja dels espais amb vegetació amb risc alt o molt
d’incendi que formin part dels espais lliures.

•

Preveure una xarxa d’hidrants per controlar els possibles incendis en els espais lliures.

Evitar riscos geològics:
•

En el sòl urbanitzable, evitar construir a prop de l’àrea identificada amb perillositat per
esllavissades.

Evitar riscos tecnològics:
•

Seguir les determinacions de seguretat industrial dins de la instal·lació que estableixi
l’autorització ambiental.

•

Preveure el soterrament de les línies elèctriques existents en SURd, si s’escau.

3.2.3 PRIORITZACIÓ DELS OBJECTIUS DEL PLA
La priorització dels objectius i accions (o criteris) ambientals s’ha realitzat tenint en compte el
grau d’impacte de la MPPGOM en els aspectes ambientalment rellevants.
La taula de l’Annex 5 mostra, d’una banda, la incidència que té cada criteri en funció del règim
del sòl. En segon lloc, la taula mostra la rellevància de cada objectiu en funció de:
•

Capacitat d’incidir de l’objectiu

•

La importància estratègica de l’objectiu en relació al seu impacte sobre els aspectes
ambientals rellevants

Un objectiu serà més rellevant quan més important sigui, però també si el grau d’incidir de la
proposta és alt en relació a aquest objectiu. Vol dir que tot i que un objectiu pugui ser més
important perquè afecta de manera estructural i sinèrgica diversos aspectes ambientals, per
exemple, això no vol dir que sigui rellevant tenint en compte la capacitat d’actuació de la
MPPGOM. És per això que es vol distingir entre una cosa i altra.
D’altra banda, a la taula de l’annex 5 s’hi afegeixen 2 columnes. Projecte derivat: Implica que la
consecució de les mesures proposades s’haurà d’assolir mitjançant especificacions de la
MPPGOM envers el projecte o pla derivat,

o en tot cas en accions que es prenguin en

documents derivats de la proposta. Autorització ambiental: fa referència a aquelles mesures
que es relacionen amb l’activitat industrial i que per tant és a través de l’autorització i del règim
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de control relacionat que es podrà complir l’objectiu/criteri ambiental. Com a resultat, la taula
següent mostra els objectius prioritats en relació a la rellevància:
Taula 22 Priorització dels objectius
CAPACITAT
DE LA
MPPGOM

IMPORTÀNCIA
ESTRATÈGICA

RELLEVÀNCIA PRIORITAT

Racionalitzar el consum de
sòl
Preservar els espais de valor
per la seva biodiversitat i per
la seva funció en la
permeabilitat ecològica
Fomentar la mobilitat
sostenible
Fomentar la construcció
sostenible
Salvaguardar la població i el
medi ambient de riscos
naturals i tecnològics i
minimitzar-ne les fragilitats.
Disseny d’espais verds amb
criteris de biodiversitat i
d’estalvi d’aigua
Minimitzar l’impacte derivat
del consum de recursos
d’aigua, energia i materials
Minimitzar l’impacte de les
activitats i usos potencialment
contaminants
Protegir el paisatge

3

2

6

2

3

6

2

3

6

2

2

4

2

2

4

2

2

4

1

3

3

1

3

3

2

1

2

Protegir el sòl i el subsòl

1

2

2

Minimitzar l’impacte en el
medi acústic i lumínic

1

1

1

1

2

3

Font: Elaboració pròpia
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4. DESCRIPCIÓ

AMBIENTAL

DEL

PLA

D’ACORD

AMB

L’ALTERNATIVA D’ORDENACIÓ ADOPTADA
4.1

LES

SÍNTESI DESCRIPTIVA DEL CONTINGUT DEL PLA AMB EXPRESSIÓ DE
SEVES

DETERMINACIONS

AMB

POSSIBLES

REPERCUSSIONS

SIGNIFICATIVES SOBRE EL MEDI AMBIENT
L’apartat 2 d’aquest IA inclou una descripció general de les propostes de la MPPGOM.
En síntesi es mostren esquemàticament a la matriu següent. Una valoració detallada de les
principals determinacions que poden causar repercussions significatives sobre el medi ambient
es desenvolupa en l’apartat 5.
En general per avaluar l’impacte es tindrà en compte que el planejament vigent classifica el
sector com a urbanitzable i que no es modifiquen les condicions d’edificabilitat i aprofitament
previstes, tal com mostra la taula 4.
4.2

IDENTIFICACIÓ

I

QUANTIFICACIÓ

DELS

SÒLS

OBJECTE

DE

TRANSFORMACIÓ I DE LES DEMANDES ADDICIONALS DE RECURSOS
NATURALS I D’INFRAESTRUCTURES DE SANEJAMENT, DE GESTIÓ DE
RESIDUS I SIMILARS DERIVADES DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA.
4.2.1 SÒLS OBJECTE DE TRANSFORMACIÓ
Tenint en compte el planejament vigent, els sòls objecte de transformació són els sectors de
SUC i de SUNC, en què, reconeixent les existències del que hi ha actualment sobre el territori,
es canvia el pla vigent per donar-hi resposta. Més enllà d’això, el sòl susceptible de patir una
major transformació, tant amb el planejament vigent com amb la modificació, continua essent,
evidentment, el sòl actualment no construït, que manté la seva condició d’urbanitzable.
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Figura 41 Àmbits de la MPPGOM sobre l’ortofotomapa

Font: Elaboració pròpia

Els espais de cessió de parcs i jardins (clau C, al SUNC), es situen en les zones arbrades. El
viari es situa en espais actualment ocupats, amb l’excepció del viari A2, que és la reserva del
previst en el planejament territorial.
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Figura 42 SUC i SUNC sobre l’ortofotomapa

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires

4.2.2 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES DEMANDES DELS RECURSOS

ENERGÈTICS, DE LES DEMANDES D’INFRAESTRUCTURES D’ABASTAMENT I DE
SANEJAMENT D’AIGUA I D’INFRAESTRUCTURES DE GESTIÓ DE RESIDUS
No es preveu que hi hagi un augment de les demanes respecte el que preveu el planejament
vigent. Aquests vindran determinats pel funcionament de l’activitat industrial prevista.
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4.3

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES PREVISTES PER AL FOMENT DE LA

PRESERVACIÓ I LA MILLORA DEL MEDI AMBIENT
La proposta incorpora les següents mesures destacables:
Sòl urbà consolidat (clau 4S):
Es regula l’alçada màxima. Per qüestions del tipus d'activitat, no hi ha una alçada màxima
específica, però amb criteris paisatgístics, s'adapta l'edificació segons l'alçada que tingui.
Aquestes limitacions d’alçada tenen repercussions positives en relació a l’impacte paisatgístic.
Sòl urbà no consolidat (PAU 01):
Es preveu un sistema de reserves d’espais lliures que estan d’acord amb els mínims de
cessió obligatòria segons el planejament vigent (15,5%), els quals són superiors al que
estableix la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Els espais es situen en els espais de major valor
dels hàbitats existents.
Aquestes determinacions tenen efectes positius en els aspectes ambientals de biodiversitat.
Sòl urbanitzable (SURd-01):
Les reserves de sòl mínimes per a sistemes locals seran les que estableixi la legislació
urbanística vigent, mantenint els següents condicionants:.
A. Les reserves de sòl per a sistemes de parcs i jardins hauran de situar-se,
prioritàriament, en les zones de pineda a l’àrea propera al torrent de Can Cases i
secundàriament a Can Noguera, en el límit del terme municipal amb el de Martorell.
B. La superfície mínima per a sistema de parcs i jardins serà de 128.618’65m²s.
Per tant, es preveu un sistema de reserves d’espais lliures que estan d’acord amb els
mínims de cessió obligatòria segons el planejament vigent (15,5%), els quals són superiors al
que estableix la Llei d’Urbanisme de Catalunya. Els espais es situen en els espais de major
valor dels hàbitats existents i en l’espai connector.
Aquestes determinacions tenen efectes positius en els aspectes ambientals de biodiversitat i la
permeabilitat ecològica.

102

Informe Ambiental de la Modificació puntual del PGOM de Sant Esteve Sesrovires a l’àmbit SUP05- Industrial SEAT

Aprofitaments i edificabilitat
D’altra banda, observant en detall la taula 4, el sostre màxim i el sostre potencial no edificat és
lleugerament inferior al previst pel planejament vigent, cosa que pot suposar una petita millora
ambiental en relació als consums de materials i de sòl.
Finalment, les fitxes reguladores dels diferents sectors incorporen una sèrie de criteris
ambientals proposats des d’aquest IA com a propostes de millora que caldrà tenir en compte en
funció de les possibilitats (veure apartat 6) i que tenen efectes positius en diversos aspectes
ambientals rellevants.
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5. IDENTIFICACIÓ

I AVALUACIÓ DELS PROBABLES EFECTES

SIGNIFICATIUS DE L’ORDENACIÓ PROPOSADA SOBRE EL MEDI
AMBIENT
5.1.1 EFECTES SOBRE ELS RECURSOS NATURALS
No hi ha efectes sobre els recursos naturals, tenint en compte que no es modifiquen les
previsions del planejament vigent.
5.1.2 EFECTES SOBRE ELS ESPAIS I ASPECTES IDENTIFICATS D’ACORD AMB

L’APARTAT 1.
L’avaluació dels efectes sobre els aspectes ambientalment rellevants es farà tenint en compte
el previst pel planejament vigent, i des de l’òptica de la definició dels límits dels tres règims de
sòl per part d’aquesta MPPGOM.
5.1.2.1 SOBRE EL MODEL TERRITORIAL I OCUPACIÓ DEL SÒL

RELACIÓ AMB ALTRES PLANS I PLANS I PROGRAMES
En relació al planejament territorial, no s’entra en cap contradicció amb el previst per aquest, i
d’altra banda, es preveuen espais adscrits al sistema general viari, que seran objecte de cessió
obligatòria gratuïta, segons allò que defineixin els instruments de planificació supramunicipal.
Per tant la proposta és coherent amb el planejament territorial i no genera cap impacte. Tampoc
hi ha canvies respecte el model territorial previst, en continuitat amb la zona industrial on
s’ubica i en una localització estratègica a l’àrea metropolitana de Barcelona.
COBERTES DEL SÒL
Pel que fa

a les cobertes de sòl, la figura següent mostra que en el sòl urbanitzable

bàsicament cobreix pinedes i matollars. També hi ha algunes construccions (campa, dipòsits)
que són de baixa intensitat a excepció de les naus industrials adjacents a l’àmbit SUC,
descrites com a “polígon industrial ordenat”. En aquesta àrea, la major part és aparcament i hi
ha dos edificis destinats a centres de recanvis originals de SEAT. El percentatge d’espais lliures
sense edificar és molt major que a la resta d’àrees, restant la majoria dels terrenys inclosos
dins el municipi de Sant Esteve, pendents de consolidar. Així que en general la definició dels
àmbits és coherent amb les cobertes del sòl i no es considera cap impacte.
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Figura 43 Proposta en relació a les cobertes del sòl

Font: Elaboració pròpia
5.1.2.2 SOBRE EL MARC GEOLÒGIC I ELS PENDENTS

Tot i que no hi ha increment d’edificabilitat i de grau d’ocupació del sòl, és evident que quan la
proposta es desenvolupi afectarà el sòl dels nous espais urbanitzats, sobretot al SURd, i en
menor grau dins de SUNC. Aquest fet no canvia respecte la situació actual de planejament, en
què això ja es preveu.
D’altra banda, la proposta situa els espais lliures del sòl urbanitzable en els llocs on s’han
localitzat majors pendents. Per tant, es preveu que el moviment de terres serà el menor dels
possibles tenint en compte que el sòl és urbanitzable actualment.
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Figura 44 Proposta en relació als pendents

Font: Elaboració pròpia

L’impacte sobre aquest aspecte ambiental es considera:
PRIMARI, SIMPLE, A MIG TERMINI, PERMANENT.
COMPATIBLE.
Propostes de millora:
•

Evitar al màxim la necessitat d’aportació o bé exportació de terres en l’àmbit
d’ordenació: en sòl urbanitzable, les aportacions de terres es farà amb les terres
d’excavació que provinguin del mateix àmbit d’actuació i viceverça.

•

Aprofitament de la terra vegetal en els llocs adequats (jardins, escussells, etc.).
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5.1.2.3 SOBRE EL CICLE DE L’AIGUA

La proposta situa els espais lliures a prop del torrent dels Llops. En canvi, el torrent de Can
Noguera no es defineix com a espai lliure del sòl urbanitzable.
D’altra banda, es preveu que hi haurà afectació en la hidrologia subterrània quan es
desenvolupi el sòl urbanitzable a causa de la impermeabilització del terreny, però això ja està
previst en el planejament vigent. La proposta de modificació no afecta les masses d’aigua
subterrànies definides com a vulnerables, localitzades en l’àmbit de sòl urbà consolidat. De tota
manera, el funcionament de l’activitat ja preveu la protecció dels aqüífers amb el control dels
vessaments que estableix l’autorització ambiental.
En relació al consum d’aigua i l’abocament d’aigües residuals, no es preveu cap canvi respecte
el que diu el planejament vigent, i en tot cas, caldrà seguir els criteris d’estalvi i de control dels
abocaments establerts en l’autorització ambiental de l’establiment.
Tenint en compte que no hi ha cap canvi respecte el previst pel planejament vigent, però que el
desenvolupament de la proposta implicarà l’alteració del medi, l’impacte sobre aquest aspecte
ambiental es considera:
SINÈRGIC, SIMPLE, A MIG TERMINI, PERMANENT.
COMPATIBLE.
Propostes de millora:
•

Es proposa deixar com a espai lliure l’àrea propera al Torrent de Can Noguera.

•

Minimitzar la impermeabilització del sòl, a través d’especificacions normatives per als
projectes derivats en sòl urbanitzable i SUNC, per exemple, amb l’ús de paviments
permeables - semipermeables en els espais no ocupats per l’edificació i amb un ús
compatible amb aquest tipus de paviments (per ex. aparcaments).

•

Escollir espècies vegetals adaptades a les condicions climàtiques del lloc, preferentment
autòctones, de manera que necessitin el manteniment mínim (són resistents a les
plagues, consumeixen poca aigua, etc.).

•

Aplicar MTD (millors tècniques disponibles) en el funcionament de l’activitat.

•

Si s’escau, reservar espais per la depuració de les aigües i la gestió correcta dels
residus generats al polígon

•

En sòl urbanitzable, preveure xarxa separativa d’aigües. Estudiar l’ús de sistemes
d’emmagatzematge i reutilització de les aigües pluvials per al reg de les zones verdes.
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5.1.2.4 SOBRE LA BIODIVERSITAT I LA PERMEABILITAT ECOLÒGICA

L’espai definit com de SUC ocupa espais de poc valor de biodiversitat. Tot i això, en el SUNC,
destaquen els ginestars situats al sud del sector, definits de valor pel projecte SITXELL. La
resta d’hàbitats, inclosos els hàbitats d’interès comunitari (pinedes mediterrànies i carrascars),
el forest d’utilitat pública, l’espai d’interès connector i espais de valor botànic definits per
SITXELL es troben en sòl urbanitzable. El desenvolupament de la proposta afectarà per tant
aquestes comunitats vegetals, que seran destruïdes total o parcialment quan s’hi implantin els
edificis. Es defineix, per tant, un impacte negatiu, que és considerat com a COMPATIBLE
perquè la situació no és diferent de la proposada pel planejament vigent.
No obstant, la MPPGOM és una oportunitat per, tot i mantenir les condicions d’edificabilitat,
preservar els espais de major valor, i això és el que fa mitjançant la normativa del SURd, en
què s’especifica la protecció del bosc de Can Sunyol (és a dir, el forest d’utilitat pública bosc de
Can Casas i Torrent dels Llops), que coincideix amb el connector primari.
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Figura 45 Proposta en relació als hàbitats

Font: Elaboració pròpia
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Figura 46 Proposta en relació a la valoració botànica dels hàbitats

Font: Elaboració pròpia

Per tot això, aquest impacte es considera
PRIMARI, SINÈRGICS, A MIG TERMINI, PERMANENT, i NEGATIU
I es valora com a COMPATIBLE, pels motius exposats més amunt.
Propostes de millora:
•

Des d’aquest IA es proposa preservar el bosc del Torrent de Can Noguera, al nord de
l’àmbit, constituït per una pineda amb sotabosc de màquia, menys freqüent en aquest
àmbit i un estat previ a l’alzinar propi d’aquests ambients amb un major grau d’humitat
afavorits pel relleu.
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•

Garantir que els espais verds de cessió del sòl urbanitzable es situïn en els espais de
major valor com a hàbitat: Boscos del torrent de Can Noguera, Pinedes de pi blanc al
nord i sud de l’àmbit, ginestars i carrascars.

•

Localitzar els espais verds en continuïtat entre ells, amb mida suficient per mantenir
comunitats vegetals i facilitin la seva funció com a hàbitat faunístic, i de manera que es
mantingui la relació amb el verd fora del polígon.

•

Si la mida i la ubicació ho permeten, mantenir un espai d’ecotó, és a dir, una àrea de
contacte entre el conreu i el bosc, per tal de potenciar la biodiversitat.

•

En el sistema d’espais lliures, i en el sistema viari, plantar espècies que per les seves
característiques ofereixin recursos tròfics, i permetin l’establiment d’estructures de
vegetació complexes per tal d’afavorir la presència de fauna.

•

Prohibir espècies invasores

•

Escollir espècies vegetals adaptades a les condicions climàtiques del lloc, preferentment
autòctones, de manera que necessitin el manteniment mínim (són resistents a les
plagues, consumeixen poca aigua, etc.).

•

Mantenir els arbres grans com a elements de disseny del verd.

5.1.2.5 SOBRE EL PAISATGE

La proposta situa el SUC i el SUNC fora dels espais de valor paisatgístic. El sòl urbanitzable
afecta espais de valor paisatgísic a l’extrem sud de l’àmbit, on la normativa del SURd especifica
que cal ubicar els espais lliures. En relació a la visibilitat, els espais amb visibilitat moderada es
situen en taques aïllades en zones construïdes de SUNC i en el SURd. La proposta especifica
una alçada màxima per a la clau 4S, de manera que quan es desenvolupi el SURd, tot i que la
visibilitat quedarà afectada per l’existència de noves construccions, aquesta afectació tindrà
certes limitacions.
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Figura 47 Proposta en relació als valors del paisatge

Font: Elaboració pròpia a partir del Catàleg de paisatge

Figura 48 Proposta en relació a la visibilitat

Font: Elaboració pròpia a partir del Catàleg de paisatge

No hi ha canvis respecte el que està previst pel planejament vigent, per tant, tot i que suposa
un impacte aquest es considera:
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PRIMARI, SIMPLE, A LLARG TERMINI, PERMANENT, i NEGATIU
I es valora com a COMPATIBLE
Propostes de millora:
•

Establir condicions estètiques per les edificacions de façana a les vies principals i al
SNU.

•

Preservar els arbres grans

•

Adaptar-se el màxim possible a la topografia existent

5.1.2.6 SOBRE L’AMBIENT ATMOSFÈRIC

SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE
No es preveu un augment de l’aprofitament respecte el planejament vigent, per tant, hi haurà
una afectació a la qualitat de l’aire en funció de les activitats que s’implantin en el SURd i les
que puguin derivar-se de les noves construccions del SUNC, a més de la nova mobilitat
generada, però no s’incrementaran respecte el que preveu el planejament vigent.
La reducció de les emissions es derivaran de les mesures correctores que implanti l’empresa
(millors tècniques disponibles, filtres als focus emissors, mobilitat sostenible), ja siguin per
iniciativa pròpia, com derivades de l’autorització ambiental. Actualment aquesta autorització,
seguint la legislació vigent, ja especifica els valors límit d’emissió i mesures de control. En
relació a la mobilitat, l’empresa ha redactat un Pla de Desplaçaments d’Empresa, on es prenen
com a objectius la reducció de l’impacte sobre l’atmosfera a causa de la mobilitat.
No hi ha canvis respecte el que està previst pel planejament vigent, per tant, tot i que suposa
un impacte perquè es produiran més emissions quan s’executi la MPPGOM, aquest impacte es
considera:
PRIMARI, SINÈRGIC, A MIG TERMINI, PERMANENT, i NEGATIU
I es valora com a COMPATIBLE
Proposta de millora:
•

Minimització de les emissions de gasos amb efecte hivernacle

•

Mobilitat sostenible.
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SOBRE LA QUALITAT ACÚSTICA
Quan s’executi la MPPGOM i s’implanti l’augment d’activitat en el sector urbanitzable hi haurà
un increment de contaminació acústica en l’indret a causa de l’activitat i de la mobilitat
generada. Actualment les previsions del mapa de zonificació acústica del municipi ja preveu
aquesta situació i considera el sector com a zona de sensibilitat acústica C2, per tant, no es
podran emetre més de 65 dB durant la nit ni més de 75 dB durant el dia. Això és aplicable a tot
l’àmbit de la MPPGOM.
Aquest impacte es considera
PRIMARI, SIMPLE, A MIG TERMINI, PERMANENT, i NEGATIU
I es valora com a COMPATIBLE
SOBRE LA QUALITAT LUMÍNICA
Pràcticament tot l’àmbit es considera zona de protecció moderada (E3), excepte el límit oest, al
llarg del carrer Dr. Fleming, que és zona de protecció alta (E2), on la MPPGOM preveu la
reserva pel nou vial dibuixat pel planejament territorial.
En general, doncs, el desenvolupament de l’activitat industrial que preveu la MPPGOM ja està
contemplat per la ordenació actual i no hi ha cap canvi en aquest sentit. Com en els casos
anteriors s’ha comentat, és evident que l’execució del a MPPGOM implicarà noves naus
industrials, respecte la situació actual en el territori, i per tant, major contaminació lumínica.
Per tot això, l’impacte es considera
PRIMARI, SIMPLE, A MIG TERMINI, PERMANENT, i NEGATIU
I es valora com a COMPATIBLE
Per poder exercir l’activitat, la resolució per l’Autorització Ambiental del 2008 estableix que la
il·luminació exterior de SEAT, S.A ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de
maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, així com
del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de dita
llei.
SOBRE LA CONTAMINACIÓ ELECTROMAGNÈTICA
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Com s’ha dit a la diagnosi, el territori està creuat per diverses línies de distribució elèctrica, que
generen contaminació electromagnètica. Cap d’aquestes línies travessen el sector urbà
consolidat definits per al MPPGOM i en el cas del SUNC, aquest és travessat per una línia de
110 kV. La resta de línies i es concentren en el sòl urbanitzable. El desenvolupament de la
proposta implica, per tant, el tenir en compte aquestes línies i per tant caldrà pensar en
mantenir les distàncies edificatòries pertinents. En el cas de SUNC la línia es situa damunt de
les previsions de sistemes viaris i de espais verds.
Si es soterren les línies elèctriques, l’execució de la proposta podria significar un impacte
positiu en relació a la contaminació electromagnètica. D’altra banda, tot i que probablement
l’actual infraestructura energètica del polígon ja està dimensionada per tot el sòl urbanitzable
actual, el nou consum que es podria donar en desenvolupar la MPPGOM podria implicar la
demanda de nous serveis tècnics energètics depenent dels usos, i és possible la necessitat de
transformadors elèctrics i noves línies de baixa tensió dins el sòl urbanitzable. Això podria
derivar en nova contaminació electromagnètica.
En qualsevol cas, aquesta situació estava ja prevista pel planejament vigent, i el soterrament de
les línies dependrà dels projectes que es derivin del desenvolupament del SURd, ja que la
normativa no fa cap especificació al respecte.
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Figura 49 Proposta en relació a les línies elèctriques

Font: Elaboració pròpia

Per tot això, l’impacte considera que aquestes línies no es soterren.
SECUNDARI, SIMPLE, A MIG TERMINI, PERMANENT, i NEGATIU
I es valora com a COMPATIBLE
Proposta de millora: Estudiar el soterrament de les línies elèctriques
5.1.2.7 SOBRE EL CONSUM D’ENERGIA

En relació al consum d’energia, no es preveu cap canvi respecte el que preveu el planejament
vigent, i en tot cas, caldrà seguir les propostes de MTD establerts en l’autorització ambiental de
l’establiment.
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Tenint en compte que no hi ha cap canvi respecte el previst pel planejament vigent, però que el
desenvolupament de la proposta implicarà un nou consum energètic, l’impacte sobre aquest
aspecte ambiental es considera:
PRIMARI, SINÈRGIC, A MIG TERMINI, PERMANENT i NEGATIU.
COMPATIBLE.
Propostes de millora:
•

Aplicar MTD (millors tècniques disponibles) en el funcionament de l’activitat.

•

En sòl urbanitzable i en noves construccions del SUNC on això sigui possible i viable,
estudiar la localització i forma dels edificis per tal per tal de permetre la màxima
eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum natural.

•

Estudiar la viabilitat de cobrir el màxim possible de la demanda elèctrica mitjançant
energies renovables, efectuant reserves de sòl necessàries:
o En SUC, fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques en el sostre dels
edificis. En SURd, permetre-ho normativament.
o Estudiar la viabilitat de la implantació d’instal·lacions eòliques en SUC i SUNC i
permetre-ho normativament en SURd.

5.1.2.8 SOBRE LA GENERACIÓ DE RESIDUS

En relació la generació de residus cap canvi respecte el que preveu el planejament vigent, i en
tot cas, dependrà de la producció. El tipus d’activitat seguirà essent el mateix que el que té
actualment, ja que es tracta de la mateixa empresa, i per tant utilitzarà les mateixes primeres
matèries i emetrà la mateixa tipologia de residus. En tot cas, un canvi en la metodologia
implicarà una modificació de l’autorització ambiental, i per tant caldrà ajustar-se als volums que
la resolució especifiqui i caldrà seguir els criteris d’estalvi i de control dels abocaments
establerts.
D’altra banda, no es preveuen problemes de capacitat per part dels òrgans gestors dels
residus.
Tenint en compte que no hi ha cap canvi respecte el previst pel planejament vigent, però que el
desenvolupament de la proposta implicarà l’alteració del medi, l’impacte sobre aquest aspecte
ambiental es considera:
PRIMARI, SIMPLE, A MIG TERMINI, PERMANENT i NEGATIU.
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COMPATIBLE.
Proposta de millora: En sòl urbanitzable, considerar la priorització de l’ús de materials de
construcció que tinguin en compte la menor petjada ecològica (materials reciclats, per exemple)
i un impacte menor derivat de l’anàlisi del cicle de vida. `
5.1.2.9 SOBRE ELS RISCOS NATURALS I TECNOLÒGICS

Pel que fa als riscos naturals, algunes àrees de sòl urbanitzable i els espais lliures de SUNC
estan afectades per risc alt i molt alt, degut al tipus de vegetació que alberguen. La zona de risc
baix per esllavissades del torrent de Can Noguera, d’altra banda, també es situa dins del sòl
urbanitzable.
D’altra banda, no hi ha àrees de riscos tecnològics dins l’àmbit, sinó en les proximitats.
Quan es desenvolupi la proposta caldrà atendre als riscos d’incendi amb mesures de
tractament dels límits de les noves edificacions que s’hi instal·lin i, si s’escau en funció del que
especifiqui l’òrgan competent, mesures de tractament dels espais verds. En el cas dels riscos
per esllavissades, es proposa que es deixi com a espai lliure del sòl urbanitzable la zona on
aquests risc està situat.
Com en els casos anteriors, aquesta modificació no altera les previsions del planejament
vigent, però quan s’executi la proposta, podrien aparèixer aquests riscos, i per tant l’impacte es
valora com a compatible. Això no treu que la proposta es consideri una oportunitat per evitar els
riscos geològics a través d’especificacions normatives que proposin ubicar els espais lliures en
les àrees de risc, i d’altra banda, evitar el risc d’incendi a partir d’ubicar correctament les noves
instal·lacions i amb un adequat tractament dels espais lliures i dels contorns de les edificacions.
D’altra banda, la nova activitat pot portar implícita l’aparició de riscos d’explosió o d’incendi,
fuites, abocaments accidentals, etc. que poden suposar un risc pels sistemes naturals i la
població. En aquest cas, caldrà seguir el control estricte que es derivi de l’autorització
ambiental, com s’està fent fins ara a les àrees consolidades dins i fora de l’àmbit.
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Figura 50 Proposta en relació als riscos

Font: Elaboració pròpia

Aquest impacte es valora com a:
SECUNDARI, SINÈRGIC, TERMINI INDETERMINAT, PERÍODE INTERMITENT i NEGATIU.
COMPATIBLE.
Propostes de millora:
•

Evitar el risc d’incendi:
o Manteniment dels camins i neteja dels espais amb vegetació amb risc alt o molt
d’incendi que formin part dels espais lliures.
o Preveure una xarxa d’hidrants per controlar els possibles incendis en els espais
lliures.
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•

Evitar riscos geològics:
o En el sòl urbanitzable, evitar construir a prop de l’àrea identificada amb
perillositat per esllavissades.
MATRIU D’IMPACTES

5.1.2.10

La matriu següent posiciona el llistat d’impactes analitzats en aquest apartat.
S’han considerat tots els impactes com a compatibles, ja que no s’altera la situació del
planejament vigent en relació als aprofitaments i edificabilitats totals del sector. No obstant,
s’assenyalen igualment perquè quan es desenvolupi el planejament caldrà tenir en compte que
tindran efectes negatius sobre els aspectes ambientals partint de la en la situació actual, en què
o bé no hi ha activitat o n’hi ha molt poca (àmbit SURd), o bé es podran instal·lar nous edificis i
activitats (SUNC) o bé continuarà existint l’activitat actual i per tant s’emetran contaminants, es
consumiran recursos i es generaran aigües residuals i residus, com fins ara (SUC). És així com,
considerant-los, es podran fer les accions de seguiment necessàries i establir les propostes de

RISCOS

GENERACIÓ DE RESIDUS

CONSUM ENERGÈTIC

Qualitat
acústica
Qualitat
lumínica

QUALITA
T DE
L’AIRE

Qualitat
atmosfèrica

PAISATGE

BIODIVERSITAT
TERRITORIAL ,
PERMEABILITAT ECOLÒGICA

Abastament i
sanejament

CICLE
INTEGRA
L DE
AIGUA

Medi hídric

GEOLOGIA I
GEOMORFOLOGIA

MODEL TERRITORIAL

millora que es considerin oportunes.

SUC
SUNC
SURd

Impacte compatible
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5.1.3 EFECTES AMBIENTALS DERIVATS DE LA MOBILITAT GENERADA PER

L’ORDENACIÓ PREVISTA PEL PLA.
No hi ha efectes sobre la mobilitat generada, tenint en compte que no es modifiquen les
previsions del planejament vigent. En tot cas, l’aspecte de la mobilitat i l’impacte de la mobilitat
generada de la MPPGOM s’analitza en un document específic presentat amb la MPPGOM.
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6. AVALUACIÓ GLOBAL DEL PLA I JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT

DELS OBJECTIUS AMBIENTALS ESTABLERTS
6.1

VERIFICACIÓ I JUSTIFICACIÓ DETALLADES DE LA CONGRUÈNCIA DEL

PLA AMB ELS REQUERIMENTS AMBIENTALS
La taula següent mostra el grau de coherència de la modificació amb els objectius ambientals,
tenint en compte la seva capacitat d’actuació. Per a cada objectiu s’ha valorat el grau de
coherència de la MPPGOM (total, parcial o nul) en funció de cóm s’han tingut en compte les
mesures o criteris ambientals proposats des d’aquest IA, com queda especificat en la taula.
Alguns objectius no s’han pogut implementar per falta de capacitat de la MPPGOM d’incidir en
l’objectiu, com tots aquells que fan referència al funcionament de l’activitat industrial.
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Figura 51 Grau de compliment dels objectius
OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS
OBJECTIUS DE PRIORITAT 1
RACIONALITZAR EL CONSUM DE SÒL
Garantir les cessions necessàries de sòl lliure en l’espai urbà no consolidat i en el sòl
urbanitzable
Establir una edificabilitat màxima. L’increment d’alçada implicarà la disminució en
ocupació per superfície.
PRESERVAR ELS ESPAIS DE VALOR PER LA SEVA BIODIVERSITAT I PER LA
SEVA FUNCIÓ EN LA PERMEABILITAT ECOLÒGICA
Evitar que el desenvolupament de sòl urbanitzable afecti el Forest d’Utilitat Pública
de Can Cases i Torrent dels llops, adjacents a l’espai d’interès que és connector
primari i de Protecció Especial del PTMB.
Garantir que els espais verds de cessió del sòl urbanitzable i del SUNC es situïn en
els espais de major valor com a hàbitat: Pinedes de pi blanc al nord i sud de l’àmbit,
ginestars i carrascars.

INCORPORACIÓ DE L'OBJECTIU

Evitar les barreres arquitectòniques.
OBJECTIUS DE PRIORITAT 2
FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

D'obligat compliment

Total
S'introdueix a la normativa de la MPPGOM
S'introdueix a la normativa de la MPPGOM
Parcial
S'incorpora per mitjà de la reserva d'aquests terrenys com
espais lliures de caire territorial: Parc de Can Cases

S'incorpora en la mesura del possible preservar els boscos
de Can Noguera, complementàriament a Can Cases. Els
ginestars de SUNC es protegeixen com a espais verds de
cessió.
En sòl urbanitzable i si és possible en SUNC, localitzar els espais verds en
Es manté la relació amb els espais de fora del polígon a
continuïtat entre ells, amb mida suficient per mantenir comunitats vegetals i facilitin la través de Can Cases. La connexió interna dependrà del
seva funció com a hàbitat faunístic, i de manera que es mantingui la relació amb el
desenvolupament en funció de les necessitats de l'activitat.
verd fora del polígon.
FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Nul
Assegurar la connexió per a vianants i bicicletes des del sector industrial cap als
La MPPGOM no té capacitat directe.
sectors residencials i amb el transport públic.
Dins de l’àmbit, facilitar el moviment intern a partir de transport no contaminant
Hi ha un baix moviment intern dins del polígon per part dels
(vehicles col·lectius elèctrics, itineraris interns per a bicicletes, preveure aparcaments treballadors i externs.
de bicicletes, etc.).

Nul
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS
En sòl urbanitzable, considerar la priorització de l’ús de materials de construcció que
tinguin en compte la menor petjada ecològica (materials reciclats, per exemple) i un
impacte menor derivat de l’anàlisi del cicle de vida. `
Regulació de materials, aïllaments i solucions constructives en façanes i cobertes.
En sòl urbanitzable i en SUNC, potenciar l’ús de materials km 0 i en el cas del
mobiliari urbà, amb certificats de fusta de procedència de boscos de gestió
sostenible (Forest Stewardship Council o similars), materials reciclats en la
urbanització, etc.
SALVAGUARDAR LA POBLACIÓ I EL MEDI AMBIENT DE RISCOS NATURALS I
TECNOLÒGICS I MINIMITZAR-NE LES FRAGILITATS.
Manteniment dels camins i neteja dels espais amb vegetació amb risc alt o molt
d’incendi que formin part dels espais lliures.
Preveure una xarxa d’hidrants per controlar els possibles incendis en els epais
lliures.
Evitar riscos geològics: En el sòl urbanitzable, evitar construïr a prop de l’àrea
identificada amb perillositat per esllavissades.
Evitar riscos tecnològics: Seguir les determinacions de seguretat industrial dins de la
instal·lació que estableixi l’autorització ambiental.
Preveure el soterrament de les línies elèctriques existents en SURd, si s’escau.
DISSENY D’ESPAIS VERDS AMB CRITERIS DE BIODIVERSITAT I D’ESTALVI
D’AIGUA
Si la mida i la ubicació ho permeten, mantenir un espai d’ecotó, és a dir, una àrea de
contacte entre el conreu i el bosc, per tal de potenciar la biodiversitat.
En el sistema d’espais lliures, i en el sistema viari es plantaran espècies que per les
seves característiques ofereixin recursos tròfics, i permetin l’establiment
d’estructures de vegetació complexes per tal d’afavorir la presència de fauna.
Prohibir espècies invasores
Escollir espècies vegetals adaptades a les condicions climàtiques del lloc,
preferentment autòctones, de manera que necessitin el manteniment mínim (són
resistents a les plagues, consumeixen poca aigua, etc.).
Mantenir els arbres grans com a elements de disseny del verd.

INCORPORACIÓ DE L'OBJECTIU
S'introdueix com a proposta de millora d'aquest IA
S'introdueix com a proposta de millora d'aquest IA
S'introdueix com a proposta de millora d'aquest IA

Parcial
Existeix un departament de bombers dins del mateix polígon
SEAT.
D'obligat compliment
S'incorpora en la mesura del possible preservar els boscos
de Can Noguera, complementàriament a Can Cases
D'obligat compliment
S'introdueix com a proposta de millora d'aquest IA
Parcial
Es manté l'ecotó amb els espais de fora del polígon a través
de Can Cases
S'introdueix com a proposta normativa a aplicar en la
mesura del possible
Se'n fa ressó la normativa de la MPPGOM, seguint de la
legislació vigent.
S'introdueix com a proposta normativa a aplicar en la
mesura del possible
S'introdueix com a proposta normativa a aplicar en la
mesura del possible
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS
MINIMITZAR L’IMPACTE DERIVAT DEL CONSUM DE RECURSOS D’AIGUA,
ENERGIA I MATERIALS
En el funcionament de l’activitat, establir control periòdic del consum de recursos:
materials, aigua i energia. Establir mesures d’ecoeficiència. Aplicar MTD (millors
tècniques disponibles) en el funcionament de l’activitat.
En sòl urbanitzable, preveure xarxa separativa d’aigües. Estudiar l’ús de sistemes
d’emmagatzematge i reutilització de les aigües pluvials per al reg de les zones
verdes.
En sòl urbanitzable i en noves construccions del SUNC on això sigui possible i
viable, estudiar la localització i forma dels edificis per tal per tal de permetre la
màxima eficiència de captació solar de les edificacions i en l’aprofitament de la llum
natural.
Estudiar la viabilitat de cobrir el màxim possible de la demanda elèctrica mitjançant
energies renovables
MINIMITZAR L’IMPACTE DE LES ACTIVITATS I USOS POTENCIALMENT
CONTAMINANTS
Establir mesures de control de les emissions atmosfèriques (filtres als focus
emissors), abocament d’aigües residuals (preveure depuració en el polígon i el
control dels paràmetres de quantitat i qualitat d’abocament) i gestió de residus
(correcte gestió a través de gestors de residus, perillosos i no perillosos, autoritzats).
Aplicar MTD (millors tècniques disponibles) en el funcionament de l’activitat.
Minimització de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
Si s’escau, reservar espais per la depuració de les aigües i la gestió correcta dels
residus generats al polígon
Evitar infiltracions al subsòl de materials contaminants de l’activitat industrials
dipositant-los ens espais convenientment impermeabilitzats.
Evitar fugues de gasos contaminants
Evitar incendis i explosions
Pla de de prevenció de riscos
Control periòdic del bon estat de les xarxes de serveis tècnics d’aigua i energia.
OBJECTIUS DE PRIORITAT 3
PROTEGIR EL PAISATGE
Evitar l’impacte visual, tenint en compte que l’entorn és industrial: limitar alçada

INCORPORACIÓ DE L'OBJECTIU
Parcial
La MPPGOM no té incidència directa. Forma part del procés
d'autorització ambiental
D'obligat compliment
S'introdueix com a proposta de millora d'aquest IA

Es permet normativament en SURd, SUNC i SUC
Nul
La MPPGOM no té incidència directa. Forma part del procés
d'autorització ambiental

Parcial
Es regula: Per qüestions del tipus d'activitat, no hi ha una
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OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS
màxima i establir condicions estètiques per les edificacions de façana a les vies
principals i al SNU.
Preservar els arbres grans
Adaptar-se el màxim possible a la topografia existent
PROTEGIR EL SÒL I EL SUBSÒL
Evitar al màxim la necessitat d’aportació o bé exportació de terres en l’àmbit
d’ordenació: en sòl urbanitzable, les aportacions de terres es farà amb les terres
d’excavació que provinguin del mateix àmbit d’actuació i viceverça.
Aprofitament de la terra vegetal en les àrees adequades.
Minimitzar la impermeabilització del sòl, a través d’especificacions normatives per als
projectes derivats en sòl urbanitzable i SUNC, per exemple, amb l’ús de paviments
permeables - semipermeables en els espais no ocupats per l’edificació i amb un ús
compatible amb aquest tipus de paviments (per ex. aparcaments).
MINIMITZAR L’IMPACTE EN EL MEDI ACÚSTIC I LLUMÍNIC

INCORPORACIÓ DE L'OBJECTIU
alçada màxima específica, però per criteris paisatgístics,
s'adapta l'edificació segons l'alçada que tingui.
S'introdueix com a proposta normativa a aplicar en la
mesura del possible
Per criteris econòmics és una mesura que ja s'està duent a
terme quan els usos ho permeten, per exemple a les
campes.
Parcial
S'introdueix com a proposta normativa a aplicar en la
mesura del possible
S'introdueix com a proposta de millora d'aquest IA
Es prioritzarà el manteniment d'espais lliures sense
urbanitzar
Total. Obligat compliment.

Durant el funcionament de l’activitat, adaptar-se als límits de soroll permesos al
D'obligat compliment
mapa de zonificació acústica i preveure mesures d’aïllament acústic en cas
necessari.
Evitar la contaminació lumínica. Establir control dels focus emissors de contaminació D'obligat compliment
acústica per tal de complir amb els paràmetres legals establerts.
Font: Elaboració pròpia
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6.2

AVALUACIÓ

GLOBAL

DEL

PLA,

TENINT

EN

COMPTE

L’ANÀLISI

COMPARATIVA DELS PERFILS AMBIENTALS INICIAL I RESULTANT DE L’ÀMBIT
DEL PLA, D’ACORD AMB ELS OBJECTIUS AMBIENTALS
Com ja s’ha dit diverses vegades al llarg d’aquest document, la MPPGOM no altera la situació
actual del planejament en termes d’aprofitament ni d’edificabilitat.
No obstant, aquesta MPPGOM ha sigut una oportunitat a l’hora d’introduïr tota una sèrie de
mesures ambientals que no estaven contemplades en el moment de redactar el PGOU del
1990. És el cas de totes aquelles mesures que no són d’obligat compliment però que
s’introdueixen en les fitxes i en la normativa de la MPPGOM, ja sigui com a normativa
d’aplicació directa (com per exemple la cessió dels boscos de Can Cases), o bé com a
proposta que el projecte haurà d’aplicar en la mesura de les seves possibilitats (veure taula 51).
D’altra banda, des d’aquest IA es proposen tota una sèrie de mesures (criteris en la taula 51)
que tot i que no s’han pogut incorporar a la MPPGOM, el projecte derivat podrà tenir en compte
si vol o pot millorar des del punt de vista ambiental (per exemple, tenir en compte el cicle de
vida dels materials de la construcció).
No s’obvia que el desenvolupament de la proposta, tenint en compte el moment actual i la
realitat del territori tindrà impactes negatius, i per això s’han volgut assenyalar en la matriu
ambiental i s’ennumeren en l’apartat 5. Per exemple, la ocupació directa del sòl, l’afectació a
les comunitats vegetals actuals, a la fauna, el consum de recursos i d’energia, etc.

És

considerant-los, que es podran fer les accions de seguiment necessàries i establir les propostes
de millora que es considerin oportunes en el moment d’executar la proposta.
Per tot l’esmentat anteriorment es considera que la MPPGOM té un impacte global considerat
com a COMPATIBLE.
6.3

DESCRIPCIÓ

DE

LES

MESURES

DE

SEGUIMENT

I

SUPERVISIÓ

PREVISTES
L’activitat de SEAT està sotmesa a un continu control per part de l’administració, com a inclosa
en l’annex I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats.
D’altra banda, la legislació per a l’avaluació ambiental de plans i programes, sol·licita establir
mesures de supervisió i control per a les diferents fases que comporta l’execució de l’actuació.
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Aquestes mesures de seguiment de caràcter general i si s’escau segons indiqui l’òrgan
ambiental, caldrà que siguin concretades amb les prescripcions dels projectes constructius.
El Pla de Seguiment Ambiental (PSA) és un document tècnic de control ambiental, en el qual
s’especifiquen els paràmetres de seguiment de la qualitat dels diferents factors ambientals
afectats pel planejament i el projecte derivat.
El PSA ha de cobrir els aspectes que es citen a continuació:
• Control i supervisió de documentació en fase de planejament i de redacció del projecte
d’urbanització (i d’infraestructures derivades). Cal comprovar que s’han incorporat els criteris
ambientals establerts a la documentació associada, és a dir, a l’Informe Ambiental (IA).
• Control i assistència en obres
• Control i assistència en fase d’explotació de l’actuació
Les mesures definides al document s’hauran de diferenciar segons si s’apliquen:
• En fase de planejament i projecte d’urbanització
• En fase d’obres
• En fase d’explotació
Tot seguit es mostra un diagrama que recull el desenvolupament del PSA per a les diferents
fases del procés urbanístic.
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Aquest IA recull les mesures i condicionants específics que han de formar part del PSA per les
tres fases de l’actuació en els objectius i en les diferents mesures correctores. Aquests són
necessaris per elaborar el PSA (seguint les indicacions del diagrama que precedeix). Han de
ser complementats amb d’altres que es creguin específics per a l’àmbit on es duran a terme les
obres, així com amb d’altres que hagin estat especificats en informes dels organismes
consultats (DTS, ACA, DAAR, etc.).
Per al cas de la fase d’explotació, s’haurà de considerar l’efectivitat i l’aplicació de les mesures
previstes per a la preservació i millora del medi ambient per aquesta fase i, també, la totalitat de
criteris de caràcter ambiental contemplats en fases anteriors (especialment en planejament i
redacció de projecte). L’entitat responsable de l’explotació haurà d’encarregar-se de vetllar pel
seu compliment.
6.3.1 ESPECIFICACIONS PER AL PLA DE SEGUIMENT AMBIENTAL EN EL

PLANEJAMENT DERIVAT
Seguidament, es proposen les mesures correctores que s’hauran de considerar i incorporar
durant la fase de disseny dels plans parcials de delimitació i dels projectes constructius
que desenvoluparan la proposta, i que permetran minimitzar els impactes durant la fase de
funcionament. El seguiment ambiental s’establirà en el projecte executiu a partir de la
comprovació de que s’incorporen les mesures següents.
En relació a la delimitació de zones i sistemes:
La delimitació de les zones i sistemes es farà de manera que s’afecti el mínim la
vegetació de valor existent, tant en relació al valor florístic com d’hàbitat faunístic,
d’oferta tròfica i de protecció contra l’erosió. També, es prioritzarà la localització de les
zones verdes i espais lliures tenint en compte la dinàmica de la xarxa superficial d’aigua i
la permeabilitat ecològica preexistent en el context de l’àmbit d’actuació.
En relació al moviment de terres:
Comprovar el càlcul de moviment de terres. El balanç global de moviment de terres ha
de ser compensant, l’excavació i terraplenat.
Inclusió d’un Estudi de Gestió dels residus d’enderrocament, construcció i excavació on,
també, ha de figurar la gestió de les terres sobrants.
El projecte ha de contemplar la gestió correcta de les terres vegetals

129

Informe Ambiental de la Modificació puntual del PGOM de Sant Esteve Sesrovires a l’àmbit SUP05- Industrial SEAT

Disseny de talussos correcte, si n’hi ha.
En relació a la biodiversitat:
El projecte contemplarà la restauració d’aquelles àrees d’ocupació temporal que no
seran urbanitzades ni enjardinades però que han sofert una alteració a causa de les
obres.
Es plantaran espècies de baix consum hídric, preferiblement autòctones, que garanteixin
la funcionalitat com a hàbitats del sòl no urbanitzables i que per les seves
característiques ofereixin recursos tròfics i permetin l’establiment d’estructures de
vegetació complexes per tal d’afavorir la presència de fauna. Es buscarà la diversitat
d’estrats de vegetació i la continuïtat dels espais no pavimentats.
Conservar els elements naturals significatius
Adaptar les línies elèctriques a la protecció de l’avifauna.
Resoldre correctament la compatibilitat de la millora de la xarxa viària amb la xarxa
d’espais verds tenint present que les millores, ampliacions i modificacions de la xarxa
viària que es proposin han de tenir en compte l’estructura del verd urbà i no interferir-la .
En relació a la qualitat del paisatge
Delimitar les zones adequades d’acopi de materials i runes.
Condicions d’integració de les noves edificacions
Vegetació en les àrees de viari i aparcament
Condicions d’integració de materials en espais lliures, talussos i elements de protecció
visual.
Construir les edificacions d’una forma esglaonada, amb una alçada i una tipologia,
material i colors que tinguin poc impacte visual.
En relació al vector aigua:
Instal·lar xarxa separativa d’aigües, sistemes d’emmagatzematge i reutilització d’aigües, i
reutilitzar les aigües pluvials.
S’assegurarà el tractament de les aigües pluvials abans de ser abocades a la xarxa.
Les actuacions del planejament hauran d’estar d’acord amb els Criteris d’intervenció dels
espais fluvials redactats per l’ACA.
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Garantir la maximització de la superfície amb tractaments tous .
Disseny adequat de la xarxa de distribució d’aigua i de l’aigua residual, amb la correcta
separació de pluvials, centralització de sistemes de control per a reg i control de
pressions i cabals per detectar fuites a la xarxa, amb un correcte disseny també per
facilitar el posterior manteniment tenint en compte l’accessibilitat als serveis i minimitzar
la longitud de la xarxa de distribució.
Garantir el tractament de les aigües residuals.
Assegurar el compliment del CTE, instal·lació dels mecanismes de minimització dels
consums d’aigua en edificis i construcció d’aljubs per la reutilització de l’aigua.
Tipus de reg dels espais verds: prioritzant l’ús de pluvials emmagatzemades. Si encara
es considera necessari, després d’utilitzar plantes de baix consum hídric en el disseny
del verd, instal·lar programadors de reg.
Estudiar la possibilitat d’una gestió compartida dels serveis d’aigua calenta sanitària.
En relació a l’energia:
Disseny dels edificis amb els criteris d’ecoeficiència, com a mínim seguint l’establert en
la normativa en relació a l’aigua calenta sanitària.
Disseny de l’enllumenat exterior seguint els paràmetres establerts.
Preveure les reserves de sòl necessàries per als serveis tècnics energètics.
Si és possible, disseny de la ordenació concreta dels edificis: orientació, ventilació.
En relació a la qualitat atmosfèrica, acústica i lluminosa:
Ordenar els usos interns i les tipologies edificatòries de manera adequada, considerant
el mapa de capacitat acústica municipal
Adoptar solucions de disseny (apantallament amb vegetació) que en minimitzin l’impacte
acústic.
Calcular les necessitats lumíniques en funció dels factors de clima i color dels materials.
No il·luminar excessivament, sinó de forma adaptada al tipus de via i d’edifici sens
detriment de la seguretat.
Elements d’il·luminació exterior que minimitzen el consum energètic: cèl·lules
fotoelèctriques, làmpades de vapor de sodi, etc.
En relació als residus:
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Estudi de Gestió de residus d’enderrocament, construcció i excavació.
Planificació dels sistemes constructius de manera que es minimitzin els materials
sobrants.
Gestió de les terres excedents.
Preveure els espais necessaris per a la recollida selectiva i considerar l’estalvi de
materials per a les construccions posteriors.
Dissenyar els talussos de forma que siguin estables, si n’hi hagués.
Respectar les servituds de les línies elèctriques.
Ordenar el desenvolupament de l’activitat constructiva amb l’objectiu de minimitzar els
impactes associats als materials utilitzats i fomentar-ne la durabilitat, la reutilització i el
reciclatge.
Evitar la utilització de materials amb forts impactes ambientals de fabricació i d’aquells
potencialment perillosos per a la salut.
Dissenyar el mobiliari urbà amb materials d’empreses que garanteixin que l’origen de la
fusta no prové de tales il·legals o que són de compra venda, per exemple amb distintiu
FSC, que garanteixi que els productes de boscos o plantacions forestals gestionades
correctament des del punt de vista social, econòmic i ambiental.
Fomentar a través de la normativa d’urbanització i d’edificació i de la implantació de
beneficis fiscals, la utilització de materials i productes que disposin de distintiu de
garantia de qualitat ambiental i l’elecció preferent de materials de llarga durada,
reutilitzables o reciclables.
6.3.2 FASE D’EXECUCIÓ
El pla de vigilància ambiental haurà d’establir el seguiment de les mesures durant el període
d’obres, tant d’aquelles que es derivin del projecte executiu (que haurà de situar en el temps un
cop es tingui el calendari de l’execució del projecte), com de les següents, que són
exclusivament de l’obra:
Període de les obres:
S’ha de realitzar fora del període reproductiu i de nidificació. Les activitats de major
impacte (voladures, demolicions, etc.) es realitzaran fora del període febrer – agost. La
desbrossada de la vegetació i el decapatge de terra vegetal s’ha de planificar per a
realitzar-lo fora del període febrer - juny.
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Fer la plantació i la hidrosembra de les zones verdes considerant les condicions
climàtiques, per tant a la tardor.
Operacions prèvies:
Delimitar les àrees d’afectació. En cap cas s’afectaran les zones properes de sòl no
urbanitzable, o els sòls destinats a espais lliures. Així mateix, tampoc ho farà la
maquinària.
S’hauran de minimitzar i delimitar estrictament les zones de trànsit i maniobra dels
vehicles i la maquinària, per minimitzar el trepig en les zones que no sigui imprescindible.
Aquesta delimitació la realitzarà la Direcció Ambiental de l’obra en base als plànols
d’ordenació, i es senyalitzaran tots els recorreguts amb tanques plàstiques reflectants i
visibles.
Les zones d’estacionament i manteniment la maquinària es localitzaran en punts sense
desnivell, delimitant-les amb tanca perimetral o qualsevol altre sistema que delimiti
clarament l’espai.
Delimitar les àrees per estacionament de maquinària i acopi de runes i materials d’acord
amb el projecte d’obres.
Prèviament a l’inici de les obres, caldrà marcar un perímetre de protecció de la vegetació
que no s’hagi de veure afectada de com a mínim la projecció vertical de les capçades.
Inspecció tècnica dels vehicles de l’obra: reducció de gasos contaminants, bones
condicions de funcionament per evitar emissions de soroll inadequades.
En l’execució de les obres:
Les obres es portaran a terme sempre de dia, i en l’horari comprés entre les 8:00 del
matí i les 20:00 de la tarda. El treball nocturn haurà de ser expressament autoritzat per
l’Ajuntament.
Retirada i acumulació de terra i material vegetal. Previ a les operacions de replanteig i
excavació es realitzaran la desbrossada i la retirada superficial o decapatge dels
horitzons orgànics (15-25 cm). Prèviament s’hauran definit les zones on s’acumularà
aquesta terra es destinarà a la restauració de les zones identificades com a sistema
d’espais lliures, que es destinarà.
Fer la neteja de la maquinària en espais impermeabilitzats i assegurant que no s’infiltri al
subsòl ni s’escoli en direcció als cursos superficials
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Utilitzar les instal·lacions temporals adequades que assegurin que les aigües residuals
no afecten l’aqüífer: dipòsits o connectats a la xarxa.
Els arbres pels quals es plantegi el trasplantament segons la direcció facultativa, caldrà
que siguin marcats prèviament a l’inici de les obres, preparant-los adequadament; s’han
d’evitar el trasplantaments en períodes d’activitat vegetativa. A títol indicatiu es proposa:
Tipus de planta
Coníferes (pins i avets)
Arbres de fulla persistent
Arbres de fulla caduca

Època de trasplantament
De setembre a abril
A finals d’hivern
De novembre a març

Les àrees destinades a acopiament d’espècies vegetals per a la posterior plantació
s’instal·larà una sistema de rec automatitzat de tipus provisional, individualitzat per
hidrozones, intentant no barrejar-les, així com els mecanismes necessaris per
l’aprofitament per el rec de l’aigua de pluja.
S’evitarà l’abocament de qualsevol mena de residu o la impermeabilització de les zones
lliures així com encendre foc en la proximitat de les zones arbrades.
Procedir correctament en cas d’afectació a fauna o als seus nius: En cas que es trobin
individus d’espècies de fauna salvatge, ferits o desorientats i, sempre que s’afecti
involuntàriament un niu o un cau, s’hauran de comunicar els fets immediatament al
centre autoritzat de recuperació de fauna salvatge més pròxim a l’àmbit d’estudi i, en el
seu defecte, a l’Oficina territorial del Departament de Territori i Sostenibilitat. Es
procedirà a actuar segons dictaminin els organismes citats.
En el supòsit de que es detectés l’existència d’espècies incloses a l’Annex I de la
Directiva referent a la conservació de les Aus Silvestres 91/294/CE, s’hauran de prendre
mesures de protecció del seu hàbitat. Idèntica actuació haurà de fer-se de detectar-se
qualsevol de les incloses a l’Annex II del Conveni de Berna, tot i que no estiguin
amenaçades ni a Catalunya ni a l’estat espanyol.
Gestió de correcta de residus i materials.
Evitar aixecament de pols.
Evitar mantenir el motor encès quan no sigui necessari.
Gestió correcta de residus i materials en funció a l’Estudi de Gestió de residus
d’enderrocament, construcció i excavació, fent una separació en origen.
No realitzar cap actuació que pugui generar l’inici d’un incendi forestal en àrees arbrades
i arbustives i en les zones properes. No encendre foc dins l’àmbit de les obres per a la
crema de residus, ni tan sols els d’origen vegetal.
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Dur a terme les tasques relatives a la prevenció i minimització dels fenòmens erosius:
regs, restauracions, etc.
Assegurar l’estabilitat dels talussos. Si per les exigències del projecte calguessin
talussos més verticals, per aquests s’haurà de justificar la conveniència i l’estabilització
amb altres elements (en el projecte o durant la vigilància ambiental) i s’haurà de fer
seguint criteris paisatgístics.
En la fase final:
Restauració d’aquelles àrees d’ocupació temporal.
Neteja general de l’àmbit
Gestió de les terres excedents.
6.3.3 INDICADORS DE SEGUIMENT
Si el consistori ho considera adequat, per un control de la implantació de les mesures
ambientals indicades, es poden utilitzar els següents indicadors de seguiment, en la fase
d’obres i d’execució:
BIODIVERSITAT:
Superfície forestal afectada per la urbanització o l’edificació.
CICLE DE L’AIGUA:
Consum d’aigua d’abastament previst.
Volum d’aigua depurada i pluvial reutilitzada al sector.
Percentatge d’aigües residuals depurades i que compleixen els paràmetres de qualitat.
ENERGIA:
Consum energètic previst en el sector.
Percentatge energètic de producció pròpia en relació al consum total en el sector.
Número d'instal·lacions locals productores d'energia amb fonts renovables
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MOBILITAT/QUALITAT ATMOSFÈRICA:
Percentatge de superfície viària exclusiva o prioritària per a vianants i/o bicicletes en
relació a la totalitat del sistema viari.
Càlcul d’emissions de GEH degudes a la mobilitat
SOROLL:
Persones exposades a nivells sonors superiors a 75 dB diürns i 65dB nocturns.
La periodicitat que es considera òptima per la mesura d’aquests indicadors és BIANUAL.
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7. REFERÈNCIES
Mapa de Protecció Civil de Catalunya
Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya
Web del Departament de Territori i Sostenibilitat
Web del Sistema d’informació territorial de la xarxa d’espais lliures, Projecte SITXELL,
Diputació de Barcelona.
Web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
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Resolució de 30 de juliol de 2008, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental per a
l’adequació a la Llei 3/1998 de l’establiment de l'empresa SEAT, SA per a l’activitat de
fabricació d’automòbils, instal·lacions per al tractament de superfícies de metalls i plàstics
i instal·lacions de combustió, amb adreça a l’Autovia A-2, Km.585 Polígon Seat del terme
municipal de Martorell.
Fets
El Senyor Manuel Rojas Robles, en nom i representació de l’empresa SEAT, SA amb seu
social a l’Autovia A-2, Km.585. Polígon Seat ha sol·licitat l’autorització ambiental per a les
instal·lacions de fabricació d’automòbils, instal·lacions per al tractament de superfícies de
metalls i plàstics i instal·lacions de combustió situada al terme municipal de Martorell.
Dades de l’expedient
OGAU: Barcelona
Data registre OGAU: 29/12/06
Núm. de sol·licitud: BAAD070063
Tipus d'expedient: Adequació ambiental (Decret 50/2005)
Annex I
Apartat 1,3 i 12
Subapartat 1,21 i 2
Descripció de l’activitat: Fabricació d’automòbils, instal·lacions per al tractament de
superfícies de metalls i plàstics i instal·lacions de combustió

Quart:

En el tràmit d’audiència s’ha tramès la proposta de resolució, aprovada per la
Ponència Ambiental en data 11 de març de 2008, a l’interessat i a l’Ajuntament
de Martorell. En aquest tràmit s'han presentat al·legacions per part del titular i per
part de l’Ajuntament de Martorell.
Al·legacions presentades per part del titular:
Primera:
L’empresa al·lega el límit d’emissió del monòxid de carboni( CO) fixat a l’apartat
3.3.1 de l’annex de la proposta de resolució per als focus emissors d’assecat i
justifica que es troben dins de les excepcions d’aplicació del Decret 319/1998 tal
com especifica l’article 2 apartat 2.2e, se excluyen de la aplicación de este
Decreto las instalaciones destinadas a depurar gases residuales por combustión,
a excepción de las instalciones que se exploten como generadores de energía y
no puedan emitir productos halogenados y/o metales pesados.Els focus objecte
de reclamació són:
Focus
6
7
10
11
14
15
32

Taller 4 Pintures

Taller 5 Pintures

Fonaments de dret
Primer: La documentació que acompanya la sol·licitud compleix els requeriments
establerts en l’article 4.1 del Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es
desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les
activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret
220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. Aquest decret fa referència a
activitats que estaven en funcionament a l’entrada en vigor de l’esmentada Llei
3/98. També compleix amb els requisits establerts en l’article 1 de l’Ordre
PRE/337/2005, de 14 de juliol, reguladora del contingut, el format i el suport
informàtic de l’informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l’informe
de verificació del document d’avaluació en matèria de prevenció d’incendis.
Segon: La sol·licitud s’ha sotmès als tràmits previstos en el Decret 50/2005, de 29 de
març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés
d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de
modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, així com
l’Ajuntament de Martorell, han emès els corresponents informes sobre els
aspectes relacionats en l'àmbit de les seves competències, en sentit favorable.
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Tercer: En el tràmit d’informació pública efectuat per la Direcció General de Qualitat
Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge (DOGC núm. 4950, de
20 d’agost de 2007), no s’han presentat al·legacions.

Taller 11 Revisió final

Núm. llibre de registre
26391
B-1606
28974
28795
25168
25161
B-1621

L’empresa assenyala que el límit fixat a l’annex IV, apartat 27 del Decret
833/1975 pel monòxid de carboni (500ppm) és el que es correspondria per
aquests focus de post-combustió.
El valor límit d’emissió que es va incloure en l’autorització de la instal·lació,
malgrat que coincideix amb el valor indicat al Decret 319/98, es va establir en
funció dels criteris definits per a les instal·lacions de tractament de gases amb
post-combustió, on es preveu una temperatura a l’interior de la cambra de
combustió superior a la utilitzada en les instal·lacions de SEAT..
Atesa les condiciones de funcionament d’aquesta instal·lació, s’accepta
parcialment l’al·legació de l’empresa, modificant el valor d’emissió de CO de 100
mg/Nm3 a 500 mg/Nm3.
Aquesta modificació només serà aplicable a aquestes instal·lacions ja existents.
En el cas de noves instal·lacions de post-combustió a instal·lar a la planta, i que
requeririen la seva corresponent autorització ambiental d’acord als criteris
definits a la Llei 3/98, haurien de ser dissenyades per garantir uns valors
d’emissió de CO inferiors als 100 mg/Nm3.
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cortina d’aigua es considera també un sistema de reducció de compostos
orgànics volàtils.
Segona:
a) En el punt 3.1 Aigües Residuals l’empresa al·lega que hi ha una errada de
transcripció.
S’estima l’al·legació i es corregeix l’errada substituint a la taula corresponent
(apartat 3.1 de l’annex) el límit a controlar DBO5 en lloc de DQOd.
b) En el punt 3.1 Aigües Residuals l’empresa sol·licita modificar la freqüència
d’autocontrol de la DBO5 en mensual i no diària.
L’al·legació s’estima parcialment i es podrà escollir entre DQOnd o DBO5 en la
corresponent analítica diària.
Tercera:
L’empresa al·lega a l’actuació a realitzar en el taller 5 en matèria de prevenció
d’incendis (apartat 3.6 de l’annex de la proposta de resolució) de disposar d’un
sistema de ruixadors automàtics d’aigua i d’un sistema de control i evacuació de
fums a cada nivell o planta, i justifica que les condicions actuals del taller 5
compleixen amb els requisits que la normativa li aplica i no es precisa efectuar
aquesta actuació.
Es desestima aquesta al·legació atès que cal que aquest edifici disposi d’un
sistema d’evacuació de fums d’incendi a cada nivell i d’un sistema d’extinció
automàtica que impossibiliti el desenvolupament generalitzat de l’incendi a tot
l’edifici. Cal tenir present que els elements estructurals de l’edifici no garanteixen
la resistència al foc mínima per permetre la intervenció dels bombers en cas
d’incendi i, per tant, són necessàries mesures de protecció encaminades a limitar
la propagació de l’incendi i a alleugerir al màxim les temperatures assolides per
l’incendi.
Tanmateix, i en el sentit de pretendre optar per altres sistemes de protecció
diferents al de disposar de ruixadors automàtics d’aigua a tot l’edifici, el titular pot
presentar davant l'òrgan competent en la concessió de l'autorització ambiental i
en un termini màxim de 12 mesos, una documentació tècnica signada i visada
descrivint les solucions adoptades a fi d’assolir un nivell de seguretat equivalent.
Quarta:
L’empresa demana controlar les emissions de compostos orgànics volàtils dels
focus 23596, 17499 i 17500 mitjançant control periòdic anual de COT amb una
entitat ambiental de control en substitució dels mesuradors en continu, i enviar
anualment a la Direcció General de Qualitat Ambiental el pla de gestió de
dissolvents i realitzar una mesura anual d’eliminació de COT en els forns de
postcombustió (entrada i sortida) per una entitat ambiental de control.
El Reial decret 117/2003 estableix a l’apartat 2 de l’article 6 que els focus
emissors connectats a un equip de reducció amb una sortida de COT superior a
10 kg COT/h han de ser objectes de control i supervisió contínues. Les
emissions de COT del focus 23596, 17499 i 17500 superen els 10 kg/h i la

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

Els focus 23596, 17499 i 17500 tenen unes emissions de COT que van des del
22 kg/h als 75 kg/h i es considera que poden tenir una contribució elevada a la
contaminació ambiental general.
A banda del Reial decret 117/2003, altres normatives preveuen la instal·lació de
sistemes de mesurament en continu de les emissions a l’atmosfera. L’ordre de
18 d’octubre de 1976 sobre prevenció i correcció de la contaminació industrial de
l’atmosfera ja preveia a l’article 28 que les empreses potencialment
contaminadores haurien d’exercir un autocontrol de les seves emissions i que
se’ls hi podria exigir la instal·lació de monitors de mesura automàtics i continus.
Més recentment els diferents BREFs publicats recomanen la instal·lació de
sistemes de monitoreig en continu.
I per tant no es considera precedent estimar aquesta petició de modificació de la
proposta d’autorització ambiental.
Al·legacions presentades per l’Ajuntament de Martorell:
L’al·legació de l’ajuntament s’estima atès que el compliment de les correccions
de seguretat i mediambientals establertes en la resolució es comprovaran
mitjançant la realització de controls específics i periòdics els quals es notifiquen
a l’ajuntament segons l’article 83 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental, que es transcriu a
continuació:
L’acció de control mediambiental de les activitats de l’annex I i II.1 d’aquest
Reglament se sotmet als tràmits següents:
a) De l’actuació de control, que ha de dur a terme una entitat col·laboradora de
l’Administració abans de la data límit fixada, se n’ha d’estendre acta per
quadruplicat, una còpia de la qual es lliura al representant de l’empresa.
b) En el termini màxim d’un mes des de la data de finalització de l’actuació de
control, l’entitat col·laboradora de l’Administració ha de fer les analítiques
necessàries i elaborar l’informe corresponent que s’ha de trametre a l’empresa i
juntament amb l’acta a l’OGAU i a l’ajuntament del municipi on s’exerceix
l’activitat. El termini d’un mes pot ser prorrogat en el supòsit d’analítiques
complexes.
c) L’ajuntament, en el termini d’un mes, formula i tramet a l’OGAU corresponent
les observacions sobre el resultat de l’actuació de control respecte a les
determinacions sobre sorolls, vibracions, escalfor, olors o d’altres incorporades a
l’autorització o a la llicència ambiental.
d) La Ponència Ambiental avalua l’actuació de control en el termini de dos
mesos. Cal incorporar, si s’escau, les observacions formulades per l’ajuntament.
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e) Les actuacions que se’n derivin s’han de comunicar a l’ajuntament en el
termini de 15 dies."

D’acord amb el que s’estableix a l’article 4.2 f) del Decret 50/2005 i a proposta de la
Ponència Ambiental, en la sessió celebrada el 3 de juny de 2008,

RESOLC:
La Ponència Ambiental, d'acord amb l’article 4.2.d) del Decret 50/2005, formula la
proposta de resolució d'autorització ambiental per a l'adequació a la Llei 3/1998 de
l'establiment de SEAT, S.A emplaçat a l’Autovia A-2, Km.585 Polígon Seat, del terme
municipal de Martorell, en el sentit de:
1. Atorgar l’autorització ambiental a l’establiment de l'empresa SEAT, S.A per a l’activitat
de fabricació d’automòbils, instal·lacions per al tractament de superfícies de metalls i
plàstics i instal·lacions de combustió, amb adreça a l’Autovia A-2, Km.585 Polígon
Seat del terme municipal de Martorell.

Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, d’acord amb l’article 85 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat. En contra de la mateixa, podeu interposar recurs de reposició, amb
caràcter potestatiu, davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació, d’acord amb els article 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada per la Llei 4/1999, de
13 de gener, o bé directament recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior
de justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
notificació, d’acord amb l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa (BOE 167, de 14 de juliol).
Barcelona, 30 de juliol de 2008

Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

2. Les característiques de l’activitat, la capacitat i vulnerabilitat del medi receptor, els
nivells d’emissió, les prescripcions tècniques i el règim de control són els que
s’assenyalen a l'annex d'aquesta Resolució.

3. L’autorització ambiental atorgada es revisarà, en el termini de 8 anys, llevat que s’hi
produeixin abans canvis substancials que obliguin a la tramitació d’una nova
autorització o que s’incorri en algun dels supòsits de revisió anticipada recollits en
l’article 67 del Decret 136/1999.
Cal notificar aquesta Resolució en la forma prevista a la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
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ANNEX a la Resolució de 30 de juliol de 2008, per la qual s'atorga a l'empresa SEAT, SA,

l'autorització ambiental per a l’adequació a la Llei 3/1998 d’una activitat industrial de
fabricació d’automòbils, instal·lacions per al tractament de superfícies de metalls i plàstics
i instal·lacions de combustió, emplaçada al terme municipal de Martorell.
1. DESCRIPCIÓ DE L’ESTABLIMENT I DE LES ACTIVITATS AVALUADES
1.1 DADES DE L'ESTABLIMENT
Titular
Nom: SEAT, S.A
NIF: A-28049161
Adreça: Autovia A-2, Km.585. Polígon Seat
Municipi: Martorell
Coordenades UTM: X: 408.500
Apartat:1
ANNEX:I
Apartat:3
ANNEX:I
Classificació
Apartat:12
ANNEX:I
Apartat:3
ANNEX:II

Y: 4.594.540
Subapartat:1
Subapartat:21
Subapartat:2
Subapartat:33

Descripció de l’activitat :
I 1. 1: Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 50 MW.
I 3. 21: Instal·lacions per al tractament de superfícies de metall i materials plàstics per
procediment electrolític o químic quan el volum de les cubetes destinades a tractament
3*
utilitzat sigui superior a 30 m .
I 12. 2: Instal·lacions per al tractament de superfícies de materials, de objectes o productes
amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los,
revestir-los i desengreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentarlos, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvents superior a
200 t/any.
II.1 3. 30: Fabricació d’automòbils, motocicletes, autocars i similars.

1.1- Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica de combustió superior a 50MW.
2.6- Instal·lacions per al tractament de superfícies de metall i materials plàstics per procediment
electrolític o químic quan el volum de les cubetes destinades a tractament utilitzat sigui
3
superior a 30 m .
10.1 - Instal·lacions per al tractament de superfícies de materials, de objectes o productes amb
utilització de dissolvents orgànics, en particular per aprestar-los, estampar-los, revestir-los
i desengreixar-los, impermeabilitzar-los, encolar-los, lacar-los, pigmentar-los, netejar-los o
impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvents superior a 200 t/any.

Activitat afectada per la normativa sobre prevenció d'accidents greus

SI

NO

1.2 PRINCIPALS MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS UTILITZADES

Antiespumants
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Matèria primera

Quantitat

Unitats

No aplica

383.876,
00

Contenidors universals de xapa amb
Unitats
capacitat variable

Oli de lubricació
general, frigorífics,
compressors i
estampació

No aplica

13,24

tones

Bidons 200 litres
Llaunes 5-45 kg

Oli de lubricació
general, frigorífics,
compressors i
estampació

No aplica

13,44

tones

Bidons 200 litres
Llaunes de 5-45 kg

Oli estampació i
embotició

No aplica

10,98

tones

Bidons 200 litres

Oli hidràulic

No aplica

31,98

tones

Bidons 200 litres

Oli motor

No aplica

461,74

tones

2 x 30.000 litre i 1 x 40.000 litres

Oli servodirecció

No aplica

38,18

tones

n.a.

R10, R51/53, R67
NOCIU

700,57

tones

Bidons metàl·lics 900-1000 kg i
bidons metàl·lics 200l

R10, R18, R66, R67
NOCIU

859,45

tones

2 x 25 m

R34
CORROSIU

130,83

tones

Coagulant

No aplica

118,76

tones

Desgreixants

No aplica

280,74

tones

Dipòsit aeri de 25m KOH/ Dipòsit
3
aeri de 20m de plàstic

Dissolvent de pintura
(orgànic no
halogenat)

R11, R20/21, R36,
R52/53
INFLAMABLE
NOCIU

842,59

tones

1 Dipòsit soterrat de 30 m /GRGs
Metàl·lics
3
1m

Dissolvent recuperat
(orgànic no
halogenat)

R20, R21, R38
NOCIU

931,00

tones

2 Dipòsits soterrats de 30 m /GRGs
Metàl·lics
3
1m

---

798,41

tones

Bidons metàl·lics 200l

Vernís en medi no
aquós
(base dissolvent)
Ceres
Clorur fèrric

Codi IPPC:

Matèria primera

Descripció

Accessoris per
muntar vehicles

Descripció

Quantitat

Unitats

Sistema d’emmagatzematge

R53, R10, R65,
R66, R67 NOCIU

20,12

tones

GRGs plàstic
3
1m

Sistema d’emmagatzematge

3

/

3

GRGs 1 m dipòsit aeri de 10 m /
3
dipòsit aeri de 10 m
GRGs Plàstic
3
3
1m , GRGs plàstic 1m
3

Esmalt en base
dissolvent (pintura
base)

3

3
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Matèria primera

Descripció

Quantitat

Unitats

Sistema d’emmagatzematge

Esmalt en medi aquós
(pintura base)

---

493,72

tones

Bidons metàl·lics 900-1000 kg
3

Floculante

Gasoil

Benzina

Làmines de xapa i
peces estampades a
zona Franca i
proveïdors
Neteja vidres
Líquid de frens
Líquid refrigerant

Massilles

No aplica
R40, R65, R66,
R51/53
NOCIU, PERILLÓS
MA
R12, R38, R45,
R65, R67, R51/53
MOLT
INFLAMABLE,
TÒXIC I NOCIU

No aplica

68,40

2.128,65

tones

tones

GRGs 1m , plàstic.
3
Sacs 25 kg / GRGs 1m , plàstic.
Sacs 25 kg

Quantitat

Unitats

Sistema d’emmagatzematge

Pintures i vernís
imprimació en medi
aquós (T5)

No aplica

912,11

tones

GRGs 1m

R34, R22, R37/38
R40, R4, R43,
R48/22 R50, R20,
R36/37/38 R40,
R51/53
CORROSIU
NOCIU
PERILLOS MA

355,68

tones

2x dipòsit aeri de 20m granodine /
3
Dipòsits aeris 10 m granodine, 10
3
m accelerant granotoner

tones

Garrafes plàstic 25kg /2 dipòsits
3
aeris de 10m (H2SO4) i 1 dipòsit
3
aeri de 3m (HCl)/GRGs metàl·lics
3
de 1m (H2SO4)/ 1 dipòsit aeri de 20
3
3
m (H2SO4)/1 dipòsit aeri de 10m
3
(HCl)/1 dipòsit aeri 10 m (H2SO4) i
3
1 dipòsit aeri de 10m (HCl)

tones

1 dipòsit aeri de 10m
(NaOH)/GRGs 1m3 (NaOH)/1
3
dipòsit aeri de 10m (NaOH)/1
3
dipòsit aeri de 10m (NaOH)

Productes per al
fosfatat

1.638,35

tones

30000l + 50000l + 20000l + 5000 l

166.538,
01

tones

Contenidors universals de xapa
(capacitat variable)

3

R34
CORROSIU

Reactius àcids

3

278,31

3

192,31

tones

40000 litres

230,21

tones

40000 litres

---

1.143,40

tones

40000 litres

R52/53
R43
PERILLOS MA.
IRRITANT

3.796,21

tones

2 sitges metàl·liques de 22 t (EU1),
tanquetes de 1250 kg (015) i bidons
metàl·lics de 100 kg (L20) /Bidons
metàl·lics 200 kg
3

Passivant

Descripció

5000l + 30000l + 2x 40000l + 20000l

R10
INFLAMABLE
No aplica

R20/21/22, R34
CORROSIU

Matèria primera

11,56

tones

GRGs 1m ,
3
Plàstic / GRGs 1m ,
plàstic

tones

GRGs 1m plàstic Pasta pigment,
Bidons 200l per diluent KTL, dipòsit
3
de 30 m de plàstic dispersió de KTL
/ dipòsit de laca de 25 T, dipòsit de
pasta pigment de 10T, diluent de
GRGs 900 Kg.

Reactius alcalins

R34 CORROSIUS

372,51

1.3 ENERGIES QUE UTILITZA L’ESTABLIMENT
Tipus d'energia

Quantitat

Unitats

Sistema d’emmagatzematge

Elèctrica

248.271.347,71

kWh

---

Gas natural

49.167.067,3

m /any

---

Benzina SP 95

1.638,35

t/any

Dipòsits

2.138,35

t/any

Dipòsits

3

Gasoli A
3

Pintures cataforesis

Pintures i vernís de
Imprimació en base
dissolvent (T2B)

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

No aplica

R10, R20, R35,
R43, R52/53
NOCIU

2.756,55

182,10

tones

Gasoli C
Gasoli especial baixa terbulesa

1.4 PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS OBTINGUTS
Producte

Descripció

Quantitat

Unitats

Sistema
emmagatzematge

Peces

Per a recanvis

34.410.763

Unitats/any

S’emmagatzemen fora
del centre productiu, al
magatzem de recanvis
de SEAT.

Bidons metàl·lics 200l

9
10

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Producte

Descripció

Quantitat

Unitats

Sistema
emmagatzematge

Automòbils
turisme

Cicle otto i dièsel

408.318

Unitats/any

Descampat cotxes

Classe

Codi CER

Líquid de frens

P

160113

Producció
anual
7

Dissolvents no halogenats
Dissolvents no halogenats amb restes de
pintures i vernissos
Solucions líquides no halogenades

P

080111

2.5

Tones

P

080111

294

Tones

P

080119

10

Tones

Tòners

NP

080318

1

Tones

Oli usat

P

130110

47

Tones

Palets de fusta

NE

150103

458

Tones

Llaunes
Envasos que contenen restes de
substàncies perilloses
Neumàtics

NE

150104

1

Tones

Tipus de residu (descripció)

1.5 CONSUM I GESTIÓ D’AIGÜES
Consum d’aigües
Volum total abastat
3

Procedència

3

m /dia

m /any

Ús
Refrigeració (6%)
Procés productiu (32 %)
Pèrdues per evaporació (5%)

5.206,07

1.900.214

Aigües de Martorell

Incorporació (0,5%)
Domèstic i sanitari (25%)
Irrigació (5%)
Altres (neteges, rebuig,
osmosi…) (26,5%)

Descripció global de l'abocament d'aigües
Núm. total punts abocament:

1
3

Màxim dia (m /d): 5206,07
3
Any (m /a): 1.900.214
3

Màxim hora (m /h): 216,92

Dades per punt d’abocament

Unitats
Tones

P

150110

69

Tones

NP

160103

57

Tones

P

160104

116

Tones

Vidre

NP

160120

153

Tones

Transformadors elèctrics

NP

160214

17

Tones

P

160601

51

Tones

Ferralla alumini

NP

170402

27

Tones

Ferro i acer

NP

170405

36407

Tones

Carretilla

NP

170405

10

Tones

Contenidors buits metàl·lics

NP

170405

11

Tones

Rotllos, cables i elèctrodes de coure

NP

170411

39

Tones

Cables i elèctrodes de coure

NP

170411

29

Tones

Paper i cartró

NP

200101

1024

Tones

Residus menjadors

NP

200108

15

Tones

P

200121

6

Tones

NP

200125

3

Tones

P

200133

2

Tones

Vehicles fora d’us

Bateries plom-àcid

Gestió de les aigües residuals

Cabal abocat

1.6 GENERACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS

Núm. del punt d’abocament

1

Fluorescents

Descripció

Sortida de la depuradora d’aigües residuals

Olis vegetals de cuina

Arqueta de registre

Es disposa

Piles

Procés on es genera

Sanitari, industrial, neteges, etc.

Maquinaria informàtica

NP

200136

10

Tones

Destí i nom

Llera pública, Torrent de les Arenes

Plàstics de polietilè

NP

200139

186

Tones

Tractament

Depuradora fisico-química i biològica d’aigües residuals

Bidons de 1000 l de plàstic

NP

150102

38

Tones

Residus de poda d’arbres

NP

200201

16

Tones

Llots de pintura

NP

080114

691

Tones

Màstics amb PVR i tendres

P

080409

103

Tones

Solucions alcalines

P

110107

17

Tones

Llots de fosfatat

P

110108

17

Tones

Fangs de decantació ( depuradora)

P

110109

2

Tones

Aigües amb glicol

P

110111

51

Tones

Aigües amb ceres

P

110111

34

Tones

3

Màxim dia (m /d): 5206,07
Cabal abocat

3

Any (m /a): 1.900.214
3

Màxim hora (m /h): 216,92

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

11
12

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Classe

Codi CER

Llots de decantació de taladrines

P

110198

Producció
anual
2

Llots de ceres

P

120112

15

Tipus de residu (descripció)

Unitats
Tones

1.7 EMISSIONS A L'ATMOSFERA
FOCUS EMISSORS DE PROCÉS
Dades per focus emissor de procés

Tones

Ceres i greixos residuals

P

120112

4

Tones

Núm. del focus

Aigües de desengreix

P

120301

112

Tones

Descripció

1

Emissió de gasos de soldadura

TALLER 1

Efluents neteja de motors
Absorbents , materials de filtració, draps i
roba protectora
Filtres d’aire

P

120301

6

Tones

Procés on es genera

Soldadura làser

Llibre de registre

24678

UTM X

408.446

P

150202

77

Tones

NP

150203

4

Tones

UTM Y

4.594.911

Aerosols

P

160504

3

Tones

Diàmetre (m)

0,350

Llots de decantació del rentatge de cotxes

P

160709

14

Tones

Alçada (m)

14

NP

170107

335

m

Mesures correctores

Filtre de partícules sòlides

P

170601

87

Tones

Llana de vidre
Sòlids de desbast d’aigües
sanitàries/industrials
Fangs de depuradora central

NP

170604

26

Tones

NP

190801

35

Tones

NP

190814

591

Tones

Fangs de depuradora fisico-química

NP

190814

554

Tones

Membranes osmosi (*)

NP

190999

4

Tones

Plàstics i restes de PVC no recuperables
Residus generals no recollits
selectivament
Productes químics orgànics en petites
quantitats
Bromur de liti (*)
PUNTUAL
Efluents i sediments de neteja de dipòsits
d’hidrocarburs
PUNTUAL
Aigües de cabines de pintura

NP

200139

431

Tones

NP

200301

3194

Tones

NP

180120

340

Tones

Residus generals

NP

200199

26

Tones

Moviments d’obres
Amiant i residus que contenen amiant

3

P

160508

6

Tones

P

060313

31

Tones

P

160708

3

Tones

Altres residus generats en petites quantitats: Productes químics inorgànics de rebuig en petites
quantitats i reactius de laboratori, CFCs

Temps de funcionament

Per a l’emmagatzematge dels residus es disposa:
-

de contenidors, bidons, dipòsits, compactadors i basses específiques per
emmagatzemar els diferents residus.

224

Contaminants emesos

Partícules

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

2

Descripció

Emissió de gasos de soldadura

Procés on es genera

Soldadura per punts i perns

Llibre de registre

24679

UTM X

408.397

UTM Y

4.594.993

Diàmetre (m)

0,800

Alçada (m)

14

Mesures correctores

Filtre de partícules sòlides

TALLER 1

h/any

5.200

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

Partícules

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés

La gestió dels residus es fa mitjançant transportistes i gestors autoritzats.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

5.200

dies/any

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres

Temps de funcionament

L’establiment està inscrit al Registre de Productors de Residus Industrials amb el codi de
productor:
P-00178.3

h/any

Núm. del focus

3

Descripció

Emissió de gasos de soldadura

TALLER 1

13
14

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de procés

Dades per focus emissor de procés

Procés on es genera

Soldadura arc amb aportació de Fe-CuSi

Diàmetre (m)

Secció 2,600 x 0,900

Llibre de registre

24680

Alçada (m)

23.5

UTM X

408.446

Mesures correctores

No disposa

UTM Y

4.594.956

Diàmetre (m)

0,900

Alçada (m)

14

Mesures correctores

No disposa

Temps de funcionament

h/any
dies/any

Temps de funcionament

Partícules

Analitzadors en continu

---

Contaminants emesos

Partícules i COV’s

224

Analitzadors en continu

---

Núm. del focus

4

Descripció

Aplicació de màstics i PVC de baixos

Procés on es genera

Cabina UBS Protecció de baixos Línia 1 (T-4)

Llibre de registre

B-1604

UTM Y

408.500
4.594.540

Diàmetre (m)

Secció 2,600 x 0,900
23,5

Temps de funcionament

Forn de assecatge de carrosseries

Procés on es genera

Forns de assecat de KTL L-1

Llibre de registre

26391 (B-1602 i B-1603 han estat donats de baixa, ja que ara es
fa una única mesura en un punt posterior a la unió de les dues
línies)

UTM X

405.550

UTM Y

4.594.550

Diàmetre (m)

1.120

Alçada (m)

24

Mesures correctores

Postcombustió a 680 ºC

No disposa
h/any

5.214

dies/any

224

Contaminants emesos

Partícules i COV’s

Analitzadors en continu

---

5

h/any

5.214

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

CO, NOx i COV’s

Analitzadors en continu

---

TALLER 4

Aplicació de màstics i PVC de baixos

Núm. del focus

7

Descripció

Forn de gelificació de massilles

Procés on es genera

Forn d’assecat UBS

Llibre de registre

B-1606
408.360

Procés on es genera

Cabina UBS Protecció de baixos L-2 (T-4)

UTM X

Llibre de registre

B-1605

UTM Y

4.594.610

UTM X

408.500

Diàmetre (m)

0,860

4.594.540

Alçada (m)

24

UTM Y

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

TALLER 4

Dades per focus emissor de procés

Dades per focus emissor de procés
Descripció

6

Descripció

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres

Núm. del focus

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

TALLER 4

Alçada (m)
Mesures correctores

224

5.200

Dades per focus emissor de procés

UTM X

5.214

dies/any

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

h/any

TALLER 4

15
16

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de procés
Mesures correctores
Temps de funcionament

Dades per focus emissor de procés

Postcombustió a 680 ºC

Contaminants emesos

Partícules sòlides i COV’s

h/any

5.214

Analitzadors en continu

h/dia

24

Sí, mesura en continu de COV’s amb detector de ionització de
flama (FID)

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres

Dades per focus emissor de procés

Contaminants emesos

CO, NOx i COV’s

Núm. del focus

10

Analitzadors en continu

---

Descripció

TALLER 5

Núm. del focus

8

Descripció

Aplicació robotitzada de PVC a la talonera de las carrosseries

Procés on es genera

Focus que recull les emissions de les quatre instal·lacions
següents:
-Forn d’assecat d’imprimació via 1.
-Forn d’assecat d’imprimació via 2.
-Forn d’assecat de color línia 1 via 1.
-Forn d’assecat de color línia 1 via 2.
Forns d’assecat de imprimació i línia color 1.

Procés on es genera

Cabina PVC

Llibre de registre

12504

Llibre de registre
UTM X

28794 (B-1613, B-1614, B-1615 i B-1616, donats de baixa)
408.377

UTM X

408.420

UTM Y

4.594.370

UTM Y

4.594.460

Diàmetre (m)

1,4

Diàmetre (m)

Secció 1,000 x 1,300

Alçada (m)

24

Alçada (m)

23,5

Mesures correctores

Mesures correctores

Filtres de bosses EU6

Postcombustió
Utilització de pintures de base aquosa
h/any
5.600

Dades per focus emissor de procés

Temps de funcionament

TALLER 4

h/any

5.600

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

Partícules sòlides i COV’s

Analitzadors en continu

---

Temps de funcionament

dies/any

Contaminants emesos

CO, NOx i COV’s

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

11

Descripció

Sortida de les emissions procedents dels forns d’assecat de
color línia 2

Procés on es genera

Focus que recull les emissions de les dos instal·lacions
següents:
-Forn d’assecat de color línia 2 via 1.
-Forn d’assecat de color línia 2 via 2.

TALLER 5

Núm. del focus

9

Descripció

Pintat de carrosseries amb aplicació de vernís 2K

Procés on es genera

Cabina de vernís DL-3

Llibre de registre
UTM X

23596
408.377

UTM Y

4.594.370

Diàmetre (m)

3,3

Llibre de registre

28795 (B-1617 i B-1618, donats de baixa)

Alçada (m)

53

UTM X

408.377

Mesures correctores

Rentat DURR

UTM Y

4.594.370

Temps de funcionament

TALLER 5

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres

h/any

5.600

Diàmetre (m)

1,000

dies/any

224

Alçada (m)

24

Mesures correctores

Postcombustió

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30
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Dades per focus emissor de procés
Temps de funcionament

h/any

5.600

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

CO, NOx i COV’s

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

COV’s

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés

Dades per focus emissor de procés

Núm. del focus

14

Descripció

Forn d’assecat de carrosseries pintades amb pintura en base
aquosa línia 1

Procés on es genera
Llibre de registre

Forn 1 DL3. Forn assecat línia color numero 3, via 1.
25168

UTM X

408.377

UTM Y

4.594.370

Núm. del focus

12

Descripció

Forn intermig DL1 i DL2

Procés on es genera
Llibre de registre

Forn deshumidificador previ a l’aplicació de vernís i posterior a
l’aplicació de color.
28791

UTM X

408,377

Diàmetre (m)

0,8

UTM Y

4594,370

Alçada (m)

24 m

Diàmetre (m)

1,15

Mesures correctores

Alçada (m)

24

Temps de funcionament

Postcombustió
h/any
5.600

Mesures correctores

No disposa

Temps de funcionament

TALLER 5

TALLER 5

h/any

5.600

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

COV’s

Analitzadors en continu

---

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

CO, NOx i COV’s

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

15

Descripció

Forn d’assecat de carrosseries pintades amb pintura en base
aquosa línia 1

Dades per focus emissor de procés

TALLER 5

Núm. del focus

13

Procés on es genera

Forn 2 DL3. Forn de assecat línia color núm.3, via 2.

Descripció

Forn intermig DL3

Llibre de registre

25161

Forn deshumididicador previ a l’aplicació de vernís

UTM X

408.377

UTM Y

4.594.370

Diàmetre (m)

0,8

Alçada (m)

24m.

Mesures correctores

Postcombustió
h/any
5.600

Procés on es genera
Llibre de registre
UTM X
UTM Y

TALLER 5

28793
408.377
4594.370

Diàmetre (m)

1.3

Alçada (m)

24

Mesures correctores

No disposa
h/any

5.600

dies/any

224

Temps de funcionament

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

Temps de funcionament

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

CO, NOx i COV’s

19
20

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de procés
Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

16

Descripció

Extracció dels boxes 1 i 2 ens els quals s’aplica pintura

Procés on es genera
Llibre de registre

TALLER 5

Box pintura A
12507

UTM X

408.650

UTM Y

4.594.500
0,900
24

Mesures correctores

Filtre de bossa EV-3
h/any
5.606
dies/any

18

Descripció

Extracció de les cabines de reparació de interiors de
carrosseries mitjançant aplicació aerogràfica de pintura

Procés on es genera

Box de reparació pintat de interiors

Llibre de registre

12506

UTM X

408.650

UTM Y

4.594.500

Diàmetre (m)

Secció 1,250 x 1,250

Alçada (m)

24

Mesures correctores

Filtre de bossa EV-3
h/any
5.606

Temps de funcionament

Diàmetre (m)
Alçada (m)

Temps de funcionament

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

224

dies/any

TALLER 5

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

Partícules

Analitzadors en continu

---

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

Partícules

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

19
TALLER 5
El focus disposa de mesura en continu de COV’s amb detector
d’ionització de flama (FID) segons especificacions del projecte
de norma al respecte de la D.G.Q.A.

Descripció

Imprimació, color línia 1 i color línia 2
Cabina de pintura I

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

17

TALLER 5

Descripció

Extracció dels boxes 7 i 8 d’aplicació de pintura

Procés on es genera
Llibre de registre

Procés on es genera

Box pintura B

UTM X

408.480

Llibre de registre

12508

UTM Y

4.594.520

UTM X

408,650

Diàmetre (m)

6,20

UTM Y

4.594,500

Alçada (m)

Diàmetre (m)

0,900

Alçada (m)

24
Filtre de bossa EV-3

60
Filtres tipus manta
Hidropacks de rentat de l’aire
Roda entàlpica
Recuperació dels dissolvents de buidat i neteja d’instal·lacions.
Recirculació de part del cabal
h/any
5.376

Mesures correctores
Temps de funcionament

h/any

5.606

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”
de mostres
Contaminants emesos

Partícules

Analitzadors en continu

---

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

Mesures correctores

Temps de funcionament

17499

dies/any

224

21
22

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de procés
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
Tot i així, a causa del gran diàmetre i del gruix de la paret de la
Condicionament per a la presa xemeneia, hi ha certes dificultats per realitzar les mesures. Per
aquest fet, les mesures es realitzen en els tres conductes que
de mostres
conflueixen en aquest focus. Aquests tres focus disposen
d’orificis de forma que les mesures es poden realitzar per
separat en cadascú dels conductes.
Contaminants emesos
Partícules i COV’s
Analitzadors en continu

Sí, mesura en continu de COV’s amb detector d’ionització de
flama (FID)

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus
Descripció
Procés on es genera
Llibre de registre

20
TALLER 5
El focus disposa de mesura en continu de COV’s amb detector
d’ionització de flama (FID) segons especificacions del projecte
de norma al respecte de la D.G.Q.A.
Vernís línia 1, vernís línia 2
Cabina de pintura II

Dades per focus emissor de procés
Llibre de registre

19850

UTM X

408.480

UTM Y

4.595.520

Diàmetre (m)

1680 mm

Alçada (m)

31 m

Mesures correctores

Manta filtrant
h/any

5.376

dies/any

---

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules
Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

22

17500

Descripció

Línia de polit humida núm. 2

UTM X

408.480

Procés on es genera

Polit carrosseries

UTM Y

4.594.520

Llibre de registre

19846

Diàmetre (m)

6,20

UTM X

408.480

Alçada (m)

60
Filtres tipus manta
Hidropacks de rentat de l’aire
Roda entàlpica
Recuperació dels dissolvents de buidat i neteja d’instal·lacions.
Recirculació de part del cabal
h/any
5.376

UTM Y

4.595.520

Diàmetre (m)

1450mm

Alçada (m)

31

Mesures correctores

Manta filtrant
h/any

5.376

dies/any

---

Mesures correctores

Temps de funcionament

dies/any

224

Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
Tot i així, degut al gran diàmetre i al gruix de la paret de la
Condicionament per a la presa xemeneia, hi ha certes dificultats per realitzar les mesures. Per
aquest fet, les mesures es realitzen en els tres conductes que
de mostres
conflueixen en aquest focus. Aquests tres focus disposen
d’orificis de forma que les mesures es poden realitzar per
separat en cadascú dels conductes.
Contaminants emesos
Partícules i COV’s
Analitzadors en continu

Sí, mesura en continu de COV’s amb detector d’ionització de
flama (FID)
Dades per focus emissor de procés

Núm. del focus
Descripció
Procés on es genera

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

21

TALLER 5A

Línia de polit humida núm. 1
Polit carrosseries

Temps de funcionament

TALLER 5A

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules
Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus
Descripció

23

Procés on es genera

Polit carrosseries

Llibre de registre

19901

UTM X

408.480

UTM Y

4.595.520

Diàmetre (m)

0.150

TALLER 5A

Línia de polit manual núm. 1

23
24

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de procés
Alçada (m)

9

Mesures correctores

Mecair
h/any

5.376

dies/any

---

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules
Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés

Dades per focus emissor de procés
Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules i COV’s
Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

26

Descripció
Procés on es genera

Aplicació de ceres fusibles a 120 ºC
Cabina de aplicació de ceres L-3

TALLER 8

Llibre de registre

12503

Núm. del focus

24

TALLER 5A

UTM X

408.821

Descripció

Línia de polit manual núm. 2

UTM Y

4.594.297

Procés on es genera

Polit carrosseries

Diàmetre (m)

1,2
25

Mesures correctores

Filtres tipus bossa
h/any
5.200

Llibre de registre
UTM X

19902
408.480

Alçada (m)

UTM Y

4.595.520

Temps de funcionament

Diàmetre (m)

0.150

Alçada (m)

9

Mesures correctores

Mecair
h/any

5.376

dies/any

---

Temps de funcionament

Analitzadors en continu

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules

Núm. del focus

Analitzadors en continu

Descripció

---

Descripció
Procés on es genera
Llibre de registre

224

---

Dades per focus emissor de procés

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

dies/any

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules i COV’s

27
TALLER 11
Encerat de les parts externes, baixos i cavitat motor per
assegurar la protecció anticorrosiva.
Actualment aquest focus, segons responsables de l’establiment
es troba fora d’ús.
Cabines d’encerat exterior

25
TALLER 8
Aplicació de ceres fusibles a 120 ºC
Cabina de aplicació de ceres L-1 i L2

Procés on es genera
Llibre de registre
UTM X

5651
408.340

12502

UTM Y

4.594.870

UTM X

408.821

Diàmetre (m)

Secció 1,740 x 1,740

UTM Y

4.594.297

Alçada (m)

18

Diàmetre (m)

1,8

Mesures correctores

Alçada (m)

25

Mesures correctores

Filtres tipus bossa
h/any
5.200

Rentat aire extret en hidropacks. La cera es flocula i separa de
l’aigua
Utilització de ceres de base aquosa
h/any
5.214

Temps de funcionament

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

dies/any

224

Temps de funcionament

dies/any

224

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres

25
26

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de procés
Contaminants emesos

Partícules i COV’s

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus
Descripció

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

28

Descripció

Aplicació de pintura amb pistoles aerogràfiques

UTM X

408.290

Procés on es genera
Llibre de registre

Cabines de reparació de color
B-1620

UTM Y

4.594.050

Diàmetre (m)

Secció 1,320 x 1,620

UTM X

408.280

Alçada (m)

23

UTM Y

4.594.200

Mesures correctores

Diàmetre (m)

Secció 1,490 x 1,790

Alçada (m)

23

Temps de funcionament

Sistema de recuperació de dissolvents de buidat i neteja de
circuits de pintures
h/any
5.214

Mesures correctores

Rentat aire extret en hidropacks
Recuperació dels dissolvents de buidat i neteja de circuits de
pintura.
h/any
5.214

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules i COV’s

h/dia

Analitzadors en continu

Temps de funcionament

TALLER 11

Procés on es genera
Llibre de registre

30
TALLER 11
Emissions produïdes per d’assecat de les pintures amb
infrarojos
Cabines d’assecat d’aprestos
4880

24

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules i COV’s
Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés

h/any

24

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus
Descripció
Procés on es genera
Llibre de registre

31
TALLER 11
Pintat de parts exteriors que han sofert danys
Cabines de preparació de color
4881

UTM X

408.270

UTM Y

4.594.100

Diàmetre (m)

Secció 1,240 x 1,790

Alçada (m)

25
Rentat aire extret en hidropacks
Recuperació dels dissolvents de buidat i neteja de circuits de
pintura
h/any
5.214

Núm. del focus

29

Descripció
Procés on es genera

Es realitzen reparacions de imprimació i colors amb pintures
d’assecat ràpid
Cabina de preparació d’aprestos

Llibre de registre

B-1623

UTM X

408.340

UTM Y

4.593.900

Diàmetre (m)

Secció 1,320 x 1,620

Temps de funcionament

Alçada (m)

23

Mesures correctores

Sistema de recuperació de dissolvents de buidat i neteja de
circuits de pintures.
h/any
5.214

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules i COV’s

Temps de funcionament

h/dia

TALLER 11

Mesures correctores

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

Analitzadors en continu

24

---

24

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules i COV’s
Analitzadors en continu

h/any

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus
Descripció

32
TALLER 11
Forn de assecat de vehicles reparats

27
28

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de procés

Dades per focus emissor de procés

Procés on es genera
Llibre de registre

Forn de reparació de color

Alçada (m)

15

B-1621

Mesures correctores

UTM X

408.300

Temps de funcionament

No
h/any

5.376

UTM Y

4.594.050

dies/any

224

Diàmetre (m)

0,700

Alçada (m)

25

Mesures correctores

Postcombustió
h/any
5.214

Temps de funcionament

h/any

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules i COV’s
---

24

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
COV’s, CO i NOx
Analitzadors en continu

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

35

Descripció
Procés on es genera

Cabina pintat

Llibre de registre

5808

UTM X

408.500

UTM Y

4.594.800

TALLER 2B

Cabina imprimació II

Núm. del focus

33

Descripció

Forn KTL

Diàmetre (m)

1,5 x 1,5

Procés on es genera

Forn KTL

Alçada (m)

15

Llibre de registre

5804

Mesures correctores

UTM X

408.500

Temps de funcionament

No
h/any

5.376

dies/any

224

TALLER 2B

UTM Y

4.594.800

Diàmetre (m)

0,61

Alçada (m)

18

Mesures correctores

No disposa
h/any

5.376

dies/any

224

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
Partícules i COV’s

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
COV’s, CO i NOx
Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus
Descripció
Procés on es genera
Llibre de registre

36
TALLER 2B
Forn assecat
Forn Imprimació
5572

UTM X

408.500

UTM Y

4.594.800

Núm. del focus

34

Descripció

Cabina pintat

Diàmetre (m)

0.61

Procés on es genera

Cabina imprimació I

Alçada (m)

15

Llibre de registre

5809

Mesures correctores

UTM X

408.500

No disposa
h/any

5.376

dies/any

224

UTM Y

4.594.800

Diàmetre (m)

1,5 x 1,5

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
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TALLER 2B

Temps de funcionament

29
30

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de procés
Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
CO, NOx i COV’s
Analitzadors en continu

---

FOCUS EMISSORS DE COMBUSTIÓ
Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

1

Descripció

Llibre de registre

Cremador forn d’imprimació via 1.
Potència nominal del cremador: 0,57 MW, intervé en el procés
productiu.
8603

UTM X

407,377

UTM Y

4.594,370

Instal·lació associada
Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus
Descripció
Procés on es genera
Llibre de registre

37
Forn assecat
Forn USB

TALLER 2B

TALLER 5

Diàmetre (m)

0,300

5404

Alçada (m)

Aproximadament 32 m.

UTM X

408.500

Potència tèrmica (MWt)

0,570

UTM Y

4.594.800

Potència elèctrica (MWe)

---

Diàmetre (m)

0,61

Combustible

Gas natural

Alçada (m)

15

Mesures correctores

Mesures correctores

No disposa
h/any

No disposa
h/dia

5600

5.376

dies/any

224

dies/any

224

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
CO, NOx i COV’s
Analitzadors en continu

---

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa
Orifici de 10mm.
de mostres
Contaminants emesos

CO i NOx

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de combustió

Dades per focus emissor de procés
Núm. del focus

38

TALLER 2B

Núm. del focus

2

Descripció

Cremador forn imprimació via 2.

TALLER 5

Descripció

Evaporadors

Procés on es genera

Evaporadors forn imprimació

Instal·lació associada

Potència nominal del cremador: 0,57 MW, intervé en el procés
productiu.

Llibre de registre

5819

Llibre de registre

8604

UTM X

408.500

UTM X

408,377

UTM Y

4.594.800

UTM Y

4.594,370

Diàmetre (m)

0.2

Diàmetre (m)

0,300

Alçada (m)

15

Alçada (m)

Aproximadament 32 m.

Mesures correctores

No disposa
h/any

Potència tèrmica (MWt)

0,570

5.376

Potència elèctrica (MWe)

---

dies/any

224

Combustible

Gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

5600

dies/any

---

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976”.
de mostres
Contaminants emesos
CO, NOx i COV’s
Analitzadors en continu

---

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa
Orifici de 10mm.
de mostres

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

31
32

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de combustió
Contaminants emesos

CO i NOx

Analitzadors en continu

---

Dades per focus emissor de combustió
Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres
Contaminants emesos

CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

3

Dades per focus emissor de combustió

TALLER 5A

Cremador UR 11

Núm. del focus

5

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Descripció

Cremador UR 13

Llibre de registre

14368

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

UTM X

408.480

Llibre de registre

14330

UTM Y

4.594.520

UTM X

408.480

Diàmetre (m)

0,350

UTM Y

4.594.520

Alçada (m)

32

Diàmetre (m)

0,250

Potència tèrmica (MWt)

0,651 (560.000 Kcal/h)

Alçada (m)

32,1

Potència elèctrica (MWe)

---

Potència tèrmica (MWt)

0,290 (250.000 Kcal/h)

Combustible

Gas natural

Potència elèctrica (MWe)

---

Mesures correctores

No disposa
h/dia

Combustible

Gas natural

5376

Mesures correctores

dies/any

224

No disposa
h/dia

5376

dies/any

224

Descripció
Instal·lació associada

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Temps de funcionament

TALLER 5A

Contaminants emesos

CO, NOx i SO2

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Analitzadors en continu

---

Contaminants emesos

CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

6

Cremador UR 12

Descripció

Cremador UR 14

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Llibre de registre

14331

Llibre de registre

14327

UTM X

408.480

UTM X

408.480

UTM Y

4.594.520

UTM Y

4.594.520

Diàmetre (m)

0,250

Diàmetre (m)

0,250

Alçada (m)

32

Alçada (m)

32,1

Potència tèrmica (MWt)

0,290 (250.000 Kcal/h)

Potència tèrmica (MWt)

0,174 (150.000 Kcal/h)

Potència elèctrica (MWe)

---

Potència elèctrica (MWe)

---

Combustible

Gas natural

Combustible

Gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

Mesures correctores
5376

No disposa
h/dia

5376

dies/any

224

dies/any

224

Núm. del focus

4

Descripció

Temps de funcionament

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
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TALLER 5A

Temps de funcionament

TALLER 5A

33
34

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de combustió

Dades per focus emissor de combustió

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Contaminants emesos

Contaminants emesos

CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

7

Descripció

CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

9

Cremador UR 15

Descripció

Cremador UR 22

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Llibre de registre

14329

Llibre de registre

14326

UTM X

408.480

UTM X

408.480

UTM Y

4.594.520

UTM Y

4.594.520

Diàmetre (m)

0,250

Diàmetre (m)

0,250

Alçada (m)

32,1

Alçada (m)

32,1

Potència tèrmica (MWt)

0,348 (300.000 Kcal/h)

Potència tèrmica (MWt)

0,290 (250.000 Kcal/h)

Potència elèctrica (MWe)

---

Potència elèctrica (MWe)

---

Combustible

Gas natural

Combustible

Gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

Mesures correctores
5376

No disposa
h/dia

5376

dies/any

224

dies/any

224

Temps de funcionament

TALLER 5A

Temps de funcionament

TALLER 5A

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Contaminants emesos

Contaminants emesos

CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

8

Descripció

CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

10

Cremador UR 21

Descripció

Cremador UR 23

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Llibre de registre

14328

Llibre de registre

14351

UTM X

408.480

UTM X

408.480

UTM Y

4.594.520

UTM Y

4.594.520

Diàmetre (m)

0,350

Diàmetre (m)

0,250

Alçada (m)

32,1

Alçada (m)

32,1

Potència tèrmica (MWt)

0,651 (560.000 Kcal/h)

Potència tèrmica (MWt)

0,174 (150.000 Kcal/h)

Potència elèctrica (MWe)

---

Potència elèctrica (MWe)

---

Combustible

Gas natural

Combustible

Gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

Mesures correctores
5376

No disposa
h/dia

5376

dies/any

224

dies/any

224

Temps de funcionament

Diagonal 523-525
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TALLER 8

Temps de funcionament

TALLER 5A

35
36

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Dades per focus emissor de combustió

Dades per focus emissor de combustió

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Contaminants emesos

Contaminants emesos

CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

11

Descripció

CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

13

Cremador UR 24

Descripció

Cremador per escalfament de ceres T.-8.

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Instal·lació associada

Cabina ceres

Llibre de registre

14352

Llibre de registre

8607

UTM X

408.480

UTM X

408.821

UTM Y

4.594.520

UTM Y

4.594.297

Diàmetre (m)

0,250

Diàmetre (m)

0,400

Alçada (m)

32,1

Alçada (m)

23

Potència tèrmica (MWt)

0,174 (150.000 Kcal/h)

Potència tèrmica (MWt)

0,314

Potència elèctrica (MWe)

---

Potència elèctrica (MWe)

---

Combustible

Gas natural

Combustible

Gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

Mesures correctores
5376

No disposa
h/dia

5200

dies/any

224

dies/any

---

Temps de funcionament

TALLER 5A

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres
Contaminants emesos

CO, NOx i SO2

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres
Contaminants emesos
CO i NOx

Dades per focus emissor de combustió

Dades per focus emissor de combustió
Núm. del focus

12

Descripció

Cremador UR 25

Instal·lació associada

Cremador forn assecat carrosseries polit humit

Llibre de registre

14353

UTM X

408.480

UTM Y

4.594,520

Diàmetre (m)
Alçada (m)

TALLER 5A

0,250
32,1

Potència tèrmica (MWt)

0,348 (300.000 Kcal/h)

Potència elèctrica (MWe)

---

Combustible
Mesures correctores
Temps de funcionament
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Gas natural
No disposa
h/dia

5376

dies/any

224

TALLER 8

Núm. del focus

14

Descripció

Caldera 1

Instal·lació associada

Central tèrmica

Llibre de registre

B-1599

UTM X

408,130

UTM Y

4.594,910

Diàmetre (m)

0,900

Alçada (m)

19.7

Potència tèrmica (MWt)

33

Potència elèctrica (MWe)

---

Combustible

Gasoil i gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

2128

dies/any

224

Temps de funcionament

CENTRAL TÈRMICA
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Dades per focus emissor de combustió

Dades per focus emissor de combustió

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Contaminants emesos

Contaminants emesos

Partícules sòlides, CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió

Dades per focus emissor de combustió

Núm. del focus

15

Núm. del focus

Descripció

Caldera 2

Descripció

Instal·lació associada

Central tèrmica

Instal·lació associada

Llibre de registre

B-1600

UTM X

408,130

UTM Y

4.594,910

Diàmetre (m)

0,900

Alçada (m)

19,7

Potència tèrmica (MWt)

33

Potència elèctrica (MWe)

---

Combustible

Gas-oil i gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

2128

dies/any

224

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres
Contaminants emesos

Partícules sòlides, CO, NOx i SO2

Dades per focus emissor de combustió

Partícules sòlides, CO, NOx i SO2

17
Cogeneració
Cogeneració

Llibre de registre

Es disposa d’una caldera suplementària amb una potència de
16,28 MWt que només funcionarà en casos d’emergència.
Aquesta caldera no disposa de cap focus emissor, ja que està
previst que surtin pels conductes de la cogeneració ja existents.
B-1921

UTM X

409,040

UTM Y

4.594,800

Diàmetre (m)

1.8

Alçada (m)

25

Potència tèrmica (MWt)

35

Potència elèctrica (MWe)

20,8

Combustible

Gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

7587

h/any

24

Temps de funcionament

Condicionament per a la presa
Adequació segons “Orden de 18 de octubre de 1976
de mostres

Núm. del focus

16

Contaminants emesos

Partícules sòlides, CO i NOx

Descripció

Caldera 3

Analitzadors en continu

Sí, mesura en continu de CO i % Oxigen

Instal·lació associada

Central tèrmica

Llibre de registre

B-1601

UTM X

408,130

UTM Y

4.594,910

Diàmetre (m)

0,900

Alçada (m)

19.7

Potència tèrmica (MWt)

33

Potència elèctrica (MWe)

---

Combustible

Gas-oil i gas natural

Mesures correctores

No disposa
h/dia

2128

dies/any

224

Temps de funcionament
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2. AVALUACIÓ AMBIENTAL

1.8 APLICACIÓ DEL REIAL DECRET 117/2003
SI
L’empresa utilitza dissolvents en el procés de fabricació

X

Li és d’aplicació a l’activitat el Reial Decret 117/2003, de 31 de gener sobre
limitació d’emissions de compostos orgànics volàtils deguts a l’ús de dissolvents a
determinades activitats

X

En cas afirmatiu, indicar en quin apartat de l’Annex IIA
de l’esmentat RD 117/2003 es classifica l’activitat
Dissolvent

Quantitat

Annex II-B Llindars de consum i valors
límit d’emissió total per a les indústria de
recobriment de vehicles

Frase de risc
associada (1)

Procés associat

Dissolvent de
pintura

842,59 tones

R11, R20/21,
R36, R52/53

Recobriment de vehicles

Dissolvent
recuperat

931,00 tones

R20/21, R38

Recobriment de vehicles

TOTAL

NO

1773,58 tones

L'activitat existent, globalment no ha de comportar efectes significatius pels vectors
ambientals si la seva gestió es porta a terme d'acord amb les condicions establertes a
l'avaluació ambiental, així com d'acord amb les condicions per a l'exercici de l'activitat i el
règim de control establerts en aquest annex.
Ateses la capacitat del medi receptor i l'existència d'efectes no significatius que l'activitat
existent pot transferir als vectors ambientals, el seu impacte global es considera moderat
sobre la conservació i protecció del medi afectat i dels recursos naturals.
2.1 EMISSIONS D’AIGÜES RESIDUALS
SEAT,S.A aboca les seves aigües residuals a llera pública al Torrent de les Arenes, previ
tractament fisico-químic i biològic de les aigües residuals, essent competència del
Departament de Medi Ambient i Habitatge el seu abocament i de l’Agència Catalana de
l’Aigua l’atorgament del permís d’abocament.
2.2 GESTIÓ DE RESIDUS
D’acord amb la documentació presentada la gestió dels residus generats es considera
correcta, sempre i quan es compleixen les condicions de l’apartat 3.2.

1.9 PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
L’activitat es troba situada a més de 500 m de terrenys forestals, definits a l’article 2 de la
Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya.
El terme municipal on s’ubica l’activitat figura en la relació de municipis d’alt risc d’incendi
forestal previstos a l’annex del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals.
Es compleixen les condicions de l’esmentat decret a l’activitat.
L’activitat no es troba en contacte amb la massa forestal a efectes d’aplicació de la Llei
5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana.

2.3 EMISSIONS A L’ATMOSFERA
La documentació presentada es considera suficient per avaluar les emissions
atmosfèriques encara que caldrà complir les condicions i límits fixats en aquest annex.
D’acord amb la documentació presentada l'empresa té trenta-vuit focus emissors de
procés i disset de combustió. Tots ells disposen del corresponent llibre de registre i es
realitzen mesures periòdiques dels diferents paràmetres contaminants. Alhora es generen
emissions difuses degudes a la descàrrega, manipulació i emmagatzematge de matèries
primeres. Pel que fa les emissions difuses, no se'n detecten focus significatius.
Cal tenir en compte que la capacitat i vulnerabilitat del territori pel que fa a les emissions
a l’atmosfera és restringida. El municipi de Martorell, on es troba l’activitat, està inclòs als
annexos del Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el
Vallès Oriental, el Vallès occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de
nitrogen i per a les partícules.
Els efectes d'aquestes emissions es consideren assimilables pel medi, sempre i quan es
compleixi amb l'apartat 3.3 d'aquest annex a on s'estableixen les condicions per a
l'exercici de l'activitat pel que fa el vector aire.
Les instal·lacions estan afectades per la Llei 1/2005, de 9 de març, per la que es regula el
règim del comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i l’establiment
disposa d’autorització d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle per Resolució de la
Direcció General de Qualitat Ambiental de 27 de desembre de 2007 (de referència
AE2004099).
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En la mencionada Resolució d’Autorització d’Emissió de gasos amb efecte d’hivernacle
s’especifiquen, pel que fa a aquests gasos, les dades de la instal·lació afectada, les
obligacions de seguiment de les emissions, les obligacions de subministrament
d’informació, l’obligació de lliurar drets d’emissió i el període de vigència de l’autorització
d’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle.
2.4 PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
L’activitat es troba situada a més de 500 m de terrenys forestals, definits a l’article 2 de la
Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya i a l'article 1 del decret 64/1995, de 7
de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

3. CONDICIONS PER A L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
L’atorgament de l'Autorització Ambiental no deixa exempt el seu titular de sol·licitar altres
permisos i/o autoritzacions que legalment correspongui, independentment del compliment
de les condicions per a l'exercici de l'activitat que es detallen a continuació.
3.1 AIGÜES RESIDUALS
Condicions particulars
•

Emissió a les aigües

Els paràmetres i les condicions de control de l’abocament seran com a mínim els següents:
2.5 PREVENCIÓ D’INCENDIS

Núm. Focus: 1
Descripció: Sortida de la depuradora d’aigües residuals
Destí: Llera pública, Torrent de les Arenes
Tractament: Depuradora fisico-química i biològica d’aigües residuals

Atès el que s'especifica a l'avaluació ambiental verificada sotmesa a tràmit, el
Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació n'ha emès informe favorable
condicionat a l'execució de les correccions que es detallen a l'apartat 3.6 i que entre
d'altres, són objecte del Règim de Control que s'estableix en aquest annex.

3

Cabal màxim diari: 5206,07 m /dia

Coordenades UTM del punt d’abocament

3

Cabal màxim anual: 1.900.214 m /any

X: 408.788

3

Cabal màxim horari: 216,92 m /h

2.6 APLICACIÓ MILLORS TÈCNIQUES DISPONIBLES
Una vegada consultats el BREF sobre les millors tècniques disponibles (MTD) pel
tractament de superfícies metàl·liques i plàstiques d’agost de 2006, la guia espanyola de
millors tècniques disponibles pel tractament de superfícies metàl·liques i plàstiques, el
BREF sobre les millors tècniques disponibles per al sector de processament de metalls
fèrrics de desembre del 2001, el BREF del sector de tractament de superfícies amb
dissolvents de gener 2007 i el BREF per al sector de grans plantes de combustió de juliol
de 2006; avaluant les MTD a considerar per els diferents processos de l’empresa i en
base a la informació disponible relacionada amb la sol·licitud d'autorització ambiental per
a l'adequació a la Llei 3/1998 de l'empresa SEAT, SA i a les consultes realitzades, es pot
concloure que la instal·lació industrial i els seus processos productius estan en la línia de
les MTD recomanades pels documents esmentats, sempre i quan es compleixi amb
l’apartat 3 on s’estableixin les condicions per a l’exercici de l’activitat.

Y: 4.594.553
Valor fixat

Paràmetre
màxim

pH
6,5-8,7
Matèries en suspensió
30
DQO nd
120
DBO5
20
Crom VI
0,05
Crom total
0,5
Níquel
0,5
Cianurs
0,01
Olis i greixos
10
AOX
0,2
* Per analítica diària es pot escollir entre DQOnd i DBO5.

Freqüència autocontrol
Unitat
Ut.
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Diari
Mensual
Diari *
Diari *
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Diari
Mensual

La resta de substàncies compreses en els annexos II i III i les llistes I, II i prioritària de
l’annex IV del Reglament del Domini Públic Hidràulic (Reial Decret 606/2003, de 23 de
maig), sense increment respecte a les aigües de captació.
L’establiment haurà de vetllar per mantenir en condicions adequades de funcionament les
instal·lacions per evitar cap afecció al medi hídric.
•

Els resultats dels autocontrols es comunicaran trimestralment a l’Agència Catalana de
l’Aigua, amb una declaració de les incidències enregistrades a les instal·lacions de
depuració, a través del web de l’Agència Catalana de l’Aigua:

http://mediambient.gencat.net/aca/ca//tramitacions/collaboradors/gestio_autocontrol.jsp
El codi d’usuari i la paraula de pas es comunicaran per correu ordinari.
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•

•

Si amb les anàlisis obtingudes durant l’autocontrol l’interessat comprovés que
l'abocament no compleix els límits fixats, s'hauran d’adoptar les mesures
complementàries o modificacions i millores que es considerin necessàries.
Anualment, durant la primavera, l'establiment haurà de realitzar un control de la
qualitat biològica del sistema fluvial aigües amunt i aigües avall del punt d'abocament.
Aquest estudi s'ha de basar en l'Índex biològic de qualitat BMWPC i seguir els criteris
establerts per l'Agència Catalana de l'Aigua. Aquest control es remetrà cada final
d’any a l'Agència Catalana de l'Aigua .

Condicions generals
•

El beneficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions en perfecte estat
d'utilització, realitzant al seu càrrec els arranjaments ordinaris i extraordinaris que
calgui. A aquest efecte designarà una persona responsable a qui subministrarà les
instruccions i mitjans necessaris per a dur a terme aquesta tasca.

•

El titular de l’autorització ha de disposar d’una arqueta de registre de fàcil accés que
permeti l’aforament i la presa de mostres periòdicament. En cas de no disposar-ne,
s’haurà de construir en el termini d’UN MES a comptar des de l’atorgament de
l’autorització ambiental.

•

Es portarà un Llibre de Registre per al control de funcionament de les instal·lacions,
on s'hi anotaran les incidències de l'explotació i els resultats analítics de control.
Aquest Registre restarà en tot moment a disposició del Departament de Medi
Ambient.

3.2 GESTIÓ DE RESIDUS
-

SEAT, SA, ha de gestionar els residus generats per la seva activitat d’acord amb les
prescripcions establertes pel Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus,
pel que fa a la tramitació de les Fitxes d'acceptació i Fulls de Seguiment.

-

SEAT, SA ha de disposar d’un registre de residus, d’acord amb el que s’indica a
l’article 5.2 del Decret 93/99, sobre procediments de gestió de residus.

-

D’acord amb l’article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus
valoritzables s’ha de classificar i emmagatzemar diferenciadament, evitant tota mescla
que dificulti la gestió posterior.

-

Els residus líquids s’han d’emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de
recollida dels possibles vessaments

-

El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos no superarà els sis
mesos, i s’han d’emmagatzemar en zona pavimentada i sota cobert.

-

D’acord amb la periodicitat indicada a la disposició addicional segona del Real
Decreto 952/97, SEAT, S.A. ha de presentar a l’Agència de Residus de Catalunya, els
corresponents estudis de minimització dels residus perillosos.

-

Les bateries s’hauran d’emmagatzemar amb tot el seu contingut líquid, sota cobert,
ordenadament en contenidors estancs o en palets, de forma que no es vessin els
líquids que contenen

-

Les làmpades fluorescents hauran de ser emmagatzemades adequadament evitant la
seva ruptura i es lliuraran pel seu tractament al Centre de Reciclatge de piles i
làmpades fluorescents del Pont de Vilomara.
L’establiment haurà de complir els requisits tècnics d’emmagatzematge establerts a
l’annex del RD1619/2005 de 30 de desembre, sobre gestió de pneumàtics fora d’ús.

•

L’autorització d’aquest abocament és sense perjudici d’altri i salvaguardant els drets
dels particulars, amb l’obligació, a càrrec del titular de l’autorització, d’executar les
obres necessàries per tal de conservar o substituir les servituds existents.

-

•

Tan aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement de l’Agència Catalana de
l’Aigua qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament i evacuació de les
aigües residuals que pugui alterar el bon funcionament de l'abocament i que pugui
representar un risc per al medi receptor.

3.3 EMISSIONS A L’ATMOSFERA

•

Les despeses que es puguin originar per la inspecció i vigilància de les obres,
instal·lacions i abocaments, seran a càrrec del beneficiari.

•

El beneficiari no podrà destinar les obres executades a usos diferents dels autoritzats.
Queda especialment prohibit al beneficiari utilitzar les obres autoritzades per a
l'abocament d'aigües residuals de naturalesa diferent a la que s'ha tingut en compte a
l'hora d'atorgar l'autorització, ni d’aigües residuals procedents d'altres immobles o
indústries diferents dels que motiven aquesta autorització.

•

L’interessat resta obligat al pagament del cànon de l’aigua en els termes establerts al
Text refós de la legislació en matèria d’aigües a Catalunya aprovat per Decret
legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

L'establiment i les seves instal·lacions s'hauran d'ajustar a les condicions indicades en la
documentació presentada que acompanya la sol·licitud d'autorització ambiental, en els
aspectes que no s'hagin fixat específicament.
3.3.1 Límits d'emissió i mètodes de mostreig
A. Límits d'emissió
FOCUS EMISSORS DE PROCÉS:
Els límits d'emissió pels focus emissors del procés de soldadura són:
Taller 1 : Premses i xapes
FOCUS núm. 1
FOCUS núm. 2
FOCUS núm. 3

Contaminant
Partícules
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núm. de llibre de registre: 24678
núm. de llibre de registre: 24679
núm. de llibre de registre: 24680

Límit d'emissió
3
20 mg/Nm
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Els límits d'emissió pels focus emissors del procés de pintura són:
Taller 5 : pintures
FOCUS núm. 16
FOCUS núm. 17
FOCUS núm. 18

FOCUS EMISSORES de forns d’assecat :
núm. de llibre de registre: 12507
núm. de llibre de registre: 12508
núm. de llibre de registre: 12506

Contaminant
Límit d'emissió
Mètode de mesura
3
Partícules
5 mg/Nm
UNE-EN 13284-1
Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

Els límits d'emissió pels focus emissors del procés de polit són:
Taller 5 : pintures
FOCUS núm. 21
FOCUS núm. 22
FOCUS núm. 23
FOCUS núm. 24

núm. de llibre de registre: 19850
núm. de llibre de registre: 19846
núm. de llibre de registre: 19901
núm. de llibre de registre: 19902

Contaminant
Límit d'emissió
Mètode de mesura
3
Partícules
30 mg/Nm
UNE-EN 13284-1
Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

El límits d’emissió pels focus emissors de partícules i COV’s:
Taller 4 : pintures
FOCUS núm. 4
FOCUS núm. 5
FOCUS núm. 8
FOCUS núm. 9
Taller 5 : pintures
FOCUS núm. 19
FOCUS núm. 20
Taller 8 : muntatge
FOCUS núm. 25
FOCUS núm. 26
Taller 11 : revisió final
FOCUS núm. 27
FOCUS núm. 28
FOCUS núm. 29
FOCUS núm. 30
FOCUS núm. 31
Taller 2B : Cabines
FOCUS núm. 34
FOCUS núm. 35

núm. de llibre de registre: B-1604
núm. de llibre de registre: B-1605
núm. de llibre de registre: 12504
núm. de llibre de registre: 23596
núm. de llibre de registre: 17499
núm. de llibre de registre: 17500
núm. de llibre de registre: 12502
núm. de llibre de registre: 12503
núm. de llibre de registre: 5651
núm. de llibre de registre: B-1620
núm. de llibre de registre: B-1623
núm. de llibre de registre: 4880
núm. de llibre de registre: 4881
núm. de llibre de registre: 5809
núm. de llibre de registre: 5808

Contaminant
Límit d'emissió
Mètode de mesura
3
Partícules
5 mg/Nm
UNE-EN 13284-1
COV’s
ANNEX II – B RD 117/2003
UNE-EN 13526
Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.

El límits d’emissió pels focus emissors únicament de COV’s sense frase de risc R45, R46,
R49, R60, R61 o halogenats R40 són:
Taller 5 : pintures
FOCUS núm. 12
FOCUS núm. 13

núm. de llibre de registre: 28791
núm. de llibre de registre: 28793

Frases de risc
Límit d'emissió
Mètode mesura
COV’s
ANNEX II – B RD 117/2003
UNE-EN 13526
Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.
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El límits d’emissió pels focus emissors de CO, NOx i COV’s són:
Taller 4 : pintures
FOCUS núm. 6
FOCUS núm. 7
Taller 5 : pintures
FOCUS núm. 10
FOCUS núm. 11
FOCUS núm. 14
FOCUS núm. 15
Taller 11 : revisió final
FOCUS núm. 32

núm. de llibre de registre: 26391
núm. de llibre de registre: B-1606
núm. de llibre de registre: 28794
núm. de llibre de registre: 28795
núm. de llibre de registre: 25168
núm. de llibre de registre: 25161
núm. de llibre de registre: B-1621

Frases de risc
COV’s

Límit d'emissió
ANNEX II – B DEL RD 117/2003

CO

500 mg/Nm

3

ASTM D 6522 – 00

NOx (expressat com a
NO2)

450 mg/Nm

3

EPA 7C o 7D

Taller 2B : Cabines
FOCUS núm. 33
FOCUS núm. 36
FOCUS núm. 37
FOCUS núm. 38

Mètode mesura
UNE-EN 13526

núm. de llibre de registre: 5804
núm. de llibre de registre: 5572
núm. de llibre de registre: 5404
núm. de llibre de registre: 5819

Frases de risc
COV’s

Límit d'emissió
ANNEX II – B DEL RD 117/2003

CO

100 mg/Nm

3

ASTM D 6522 – 00

450 mg/Nm

3

EPA 7C o 7D

NOx (expressat com a
NO2)

Mètode mesura
UNE-EN 13526

FOCUS EMISSORS DE COMBUSTIÓ dels cremadors :
Taller 5A : pintures
FOCUS núm. 1
FOCUS núm. 2
FOCUS núm. 3
FOCUS núm. 4
FOCUS núm. 5
FOCUS núm. 6
FOCUS núm. 7
FOCUS núm. 8
FOCUS núm. 9
FOCUS núm. 10
FOCUS núm. 11
FOCUS núm. 12
FOCUS núm. 13

núm. de llibre de registre: 8603
núm. de llibre de registre: 8604
núm. de llibre de registre: 14368
núm. de llibre de registre: 14331
núm. de llibre de registre: 14330
núm. de llibre de registre: 14327
núm. de llibre de registre: 14329
núm. de llibre de registre: 14328
núm. de llibre de registre: 14326
núm. de llibre de registre: 14351
núm. de llibre de registre: 14352
núm. de llibre de registre: 14353
núm. de llibre de registre: 8607

Contaminant
CO
NOx (expressat com a NO2)

Potència tèrmica (MW): .0,57 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,57 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,651 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,290 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,290 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,174 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW):0,348 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,651 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,290 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,250 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,174 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,348 (Gas natural)
Potència tèrmica (MW): 0,314 (Gas natural)

Límit d'emissió
3
100 mg/Nm
3
450 mg/Nm

Mètode de mesura
ASTM-D6522-00

Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3 KPa i gas sec.
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Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3 KPa i gas sec.
Límits d'emissió referits a un contingut d'oxigen del 15% en cas que funcioni la turbina de vapor i del 3% en
cas que només funcioni la caldera suplementària. Només es realitzarà correcció quan se superi aquest
percentatge.

Atès que els gasos de combustió s’emetran per la mateixa caldera de cogeneració,
aquests límits seran també aplicables quan entri en funcionament la caldera
suplementària de 16,28 MWt que s’emprarà només en casos d’emergència.

Límits d'emissió dels focus emissors de la central tèrmica:
Quan s’empri Gas natural com a combustible :
Central tèrmica
FOCUS núm. 14
FOCUS núm. 15
FOCUS núm. 16

APLICACIÓ REIAL DECRET 117/2003
núm. de llibre de registre: B-1599 Potència tèrmica (MW): 33 (Gas natural )
núm. de llibre de registre: B-1600 Potència tèrmica (MW): 33 (Gas natural )
núm. de llibre de registre: B-160
Potència tèrmica (MW): 33 (Gas natural )

Contaminant
NOx (expressat com a NO2)
Partícules

Límit d'emissió
3
300 mg/Nm
3
5 mg/Nm

Mètode de mesura
UNE – EN 14792
UNE-EN 13284-1

Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3 KPa i gas sec.

L’activitat utilitza dissolvents en el procés de fabricació i està inclosa en l’apartat 6 de
l’annex II B del Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de
compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas activitats.
Si el consum de dissolvent és superior a 50 t/any s'han de complir els valors límit
d'emissió total per a les indústries de recobriment de vehicles, establerts a l'annex II B de
l’esmentat Real Decreto:

Límits d'emissió referits a un contingut d'oxigen del 3%, només es realitzarà correcció quan se superi aquest
percentatge.

Activitat
i llindar de consum de
dissolvents en tn/any

Llindar de producció
(es refereix a la producció
anuals dels articles recoberts )

Recobriment de cotxes nous
(> 15 tn/any)

< 5000

Quan s’empri Gas oli com a combustible :
Central tèrmica
FOCUS núm. 14
FOCUS núm. 15
FOCUS núm. 16

núm. de llibre de registre: B-1599 Potència tèrmica (MW): 33 (Gas-oil)
núm. de llibre de registre: B-1600 Potència tèrmica (MW): 33 (Gas-oil)
núm. de llibre de registre: B-1601 Potència tèrmica (MW): 33 (Gas-oil)

Contaminant
NOx (expressat com a NO2)
SO2
Partícules

Límit d'emissió
3
100 mg/Nm
3
350 mg/Nm
3
30 mg/Nm

Mètode de mesura
UNE – EN 14792
UNE-EN 14791
UNE-EN 13284-1

Valor límit d’emissió total
Instal·lacions existents

En el cas que algun focus emeti COV's amb les esmentades frases de risc associades,
s'aplicaran els següents límits d'emissió:
FOCUS amb COVs

Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101.3 KPa i gas sec.

Frases de risc

Límit d'emissió

Límits d'emissió referits a un contingut d'oxigen del 3%, només es realitzarà correcció quan se superi aquest
percentatge.

R45, R46, R49, R60, R61

Cadascun d’aquests focus haurà de disposar d’un sistema de mesurament en continu tal com s’indica a
l’apartat 3.3.2 de condicions.

3
Halogenats R-40
20 mg/Nm si emissió màssica ≥100 g/h (*)
(*) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos

FOCUS EMISSORS DE COMBUSTIÓ de la Central de Cogeneració :

núm. de llibre de registre: B-1921

Contaminant
CO
NOx (expressat com a NO2)
Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

3

2 mg/Nm si emissió màssica ≥10 g/h (*)

Mètode mesura
EN 13649:2001
EN 13649:2001

B. Mètodes de mesura
Els mètodes de mesura dels paràmetres generals són els següents:

Combustible : Gas natural.
FOCUS núm. 17

2

60 g /m o
2
1,9 Kg / carrosseria + 41 g/m

Turbina de vapor de Potència tèrmica (33 MW t,
20,8 MW e (Gas natural i gas-oil) i ,
per emergències, Caldera suplementària de 16,28
MW t

Límit d'emissió
3
100 mg/Nm
3
450 mg/Nm

Mètode de mesura
ASTM-D6522-00
ASTM-D6522-00

-

Cabal i velocitat: UNE 77225

-

Humitat: UNE 14790

-

O2 : ASTM D 6522 – 00

Els mètodes de mesura indicats són els considerats més adients en el moment d'emetre
aquesta resolució. Si en un futur s'adopten normes EN o UNE, l'àmbit d'aplicació de les
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quals incloguin instal·lacions d'aquest tipus, s'hauran d'adoptar aquests mètodes per a la
realització dels corresponents controls prèvia autorització per escrit per part del Servei de
Vigilància i Control de l'Aire.

L’empresa facilitarà els indicadors per tal d’avaluar el grau de compliment de les mesures
adoptades en relació a la implantació del pla de mobilitat i a la substitució de pintura amb
base dissolvent per pintura aquosa:
a) pel que fa a les emissions vehiculades :

3.3.2 Condicions
-

Els focus emissors a l'atmosfera han de ser de l'alçada suficient per a garantir una
òptima dispersió dels contaminants a l'atmosfera i estar adequats per a la presa de
mostres segons el que s'estableix a l'Ordre de 18 d'octubre de 1976 i segons la norma
de referència per a la mesura.

-

Els accessos i plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir el que
estableix el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel quals s’estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

-

Disposar dels corresponents llibres de registre, tal com s’estableix a l’article 33 de
l’ordre 18 d’octubre de 1976, diligenciats pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge, en què s’anotaran els resultats de totes les mesures que s’hi efectuïn. La
denominació del focus serà la fixada als punts 1.7 i 3.3.1 d’aquest annex, per a cada
focus. El número del llibre de registre s’ha d’indicar, a sobre del punt de mostreig,
mitjançant senyal identificativa, placa o retolador permanent.

-

La utilització de substàncies o preparats que tinguin assignada alguna de les frases
de risc R45, R46, R49, R60, R61 i hauran de ser substituïts, si es possible, per
substàncies i preparats menys nocius. Quan s'hagi demostrat l'existència
d'alternatives de substitució, aquesta es portarà a terme al més aviat possible.

-

Les emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin assignades les frases de
risc R45, R46, R49, R60, R61 o halogenats R40 s’hauran de controlar com emissions
procedents d’una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui
tècnicament o econòmicament possible, per tal de protegir la salut de les persones i el
medi ambient.

•

Concentració mitjana anual de les emissions de partícules als focus.

•

Cabal mitja anual d’emissió de gasos als focus.

•

Hores anuals de funcionament

b) Estimació de les emissions fugitives de partícules en suspensió de diàmetre
inferior a 10 micres (PM10) originades en la instal·lació, segons la metodologia que
estableixi el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
L’empresa ha de facilitar al Departament de Medi Ambient i Habitatge, abans del 28 de
febrer de cada any, la informació següent: un resum del grau d’implantació de les
mesures previstes i l’avaluació de la seva eficàcia pel que fa a la reducció d’emissions,
així com els indicadors abans esmentats, segons el format i les directrius que estableixi el
Departament de Medi Ambient i Habitatge.
3.3.3 Sistemes de mesura en continu
Actualment, l’empesa disposa de 3 sistemes de mesurament en continu, per a la mesura
del COT per FID en els focus amb llibres de registre :
•

23596 (focus 9 de pintat de carrosseries amb aplicació de vernís 2K)

•

17499 (focus 19 d’imprimació color línia 1 i 2), i

•

17500, (20 vernís línia 1 i 2, respectivament),

Anualment, abans del 31 de març, s'haurà de presentar a la Direcció General de
Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient, un pla de gestió de dissolvents,
atenent a l'annex IV del mencionat Real Decreto 117/2003, per poder comprovar el
compliment de les obligacions establertes.

i d’un sistema de mesurament pels gasos de combustió (CO i % d’oxigen) al focus :

Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar
les emissions difuses que es produeixen en les cubes de procés. En concret, els
banys han d'estar vehiculats si els banys de desgreixatge alcalí es realitzen a
temperatures superiors a 60ºC.

Els mesuradors en continu instal·lats han de complir els requisits i calibrar-se segons la
instrucció tècnica per al calibratge de sistemes de mesurament en continu d’emissions del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, disponible a preguntes més freqüents de la
pàgina web: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/emissions/

Es prendran les mesures de millora de qualitat de l’aire, d’acord amb el Decret 152/2007,
de 10 de juliol, d’aprovació del pla d’actuació consistents en la implantació d’un pla de
mobilitat que prevegi :

L’empresa haurà d’instal·lar un sistema de mesuradors en continu (CO i % d’oxigen) per a
cadascun dels focus de la central tèrmica, d’acord amb les condicions de presentació de
documentació prèvia i dels criteris establerts pel Departament de Medi ambient i
Habitatge, que es poden consultar a la pàgina esmentada anteriorment.

-

-

•

el transport de mercaderies i productes,

•

el de treballadors
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•

B-1921, (focus 17 de Cogeneració)

En un termini de 3 mesos es presentarà aquest projecte del sistema de mesuradors en
continu per tal de ser aprovat pel Servei de Vigilància i Control de l’Aire.
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L’establiment ha de portar un registre mensual on es recolliran les dades proporcionades
pels analitzadors en continu, i permetran que es comprovi el compliment dels valors límit
d’emissió aplicats a la instal·lació.

•

•

Aquesta informació ha d’estar a disposició del Servei de Vigilància i Control de l’Aire.
Aquest registre s’haurà de mantenir per un període mínim de 5 anys.

•

Cal que es sectoritzin les oficines de G22 ubicades entre les naus 1 i 1A respecte de
les zones d'ús industrial, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal sectoritzar el Taller 1 per tal de garantir les condicions d'evacuació, en un termini
màxim de 12 mesos.
Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

Al Taller 2:
3.4 SOROLLS

•

SEAT, S.A prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de no
superar els límits d’immissió sonora establerts en la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
protecció contra la contaminació acústica.
En el cas que l’ajuntament disposi d’una ordenança municipal reguladora del soroll, que
hagi estat elaborada a posteriori de l’entrada en vigor de la Llei 16/2002, d'acord amb
aquesta, i alhora els límits establerts siguin més restrictius que els de la llei, s'hauran de
prendre les mesures preventives i correctores necessàries per tal de no produir vibracions
ni sorolls que superin els valors màxims establerts en la corresponent ordenança
municipal.

Al Taller 3:
•

•

•

3.5 CONTAMINACIÓ LLUMINOSA
Abans del 31 d’agost de 2009, la il·luminació exterior de SEAT, S.A ha de complir les
prescripcions de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament
per a la protecció del medi nocturn, així com del Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de desenvolupament de dita llei.

•
•

•

3.6 PREVENCIÓ D’INCENDIS

•

Atès el que especifica l’informe de verificació “Seguretat en cas d’incendi” formulat per la
UTVA ICICT, S.A. sobre l’avaluació en matèria de prevenció d’incendis presentat per
SEAT, SA, s’emet informe favorable condicionat a l’execució de les següents correccions
en els terminis que es detallen:

•

Al Taller 1-1A-14:

•

•

•

•

Cal que es protegeixin els elements estructurals portants de les zones d'oficines del
Taller 14 i les oficines de G22 fins a assolir com a mínim una resistència al foc de R60, en un termini màxim de 18 mesos.
Cal que es protegeixin els elements estructurals de les escales d'evacuació de les
oficines del Taller 14 fins a assolir com a mínim una resistència al foc de R-60, en un
termini màxim de 12 mesos.
Cal que es sectoritzin les oficines del Taller 14 respecte de la zona d'ús industrial, en
un termini màxim de 12 mesos.

Diagonal 523-525
08029 Barcelona
Tel. 93 444 50 00
Fax 93 419 76 30

Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

•

Cal que es protegeixin els elements estructurals portants de les zones d'oficines de
qualitat i CCC, oficines Oest i oficines CPD fins a assolir com a mínim una resistència
al foc de R-60, en un termini màxim de 18 mesos.
Cal que es protegeixin els elements estructurals portants del magatzem de logística
fins a assolir com a mínim una resistència al foc de R-90, en un termini màxim de 18
mesos.
Cal que les oficines de qualitat i CCC, oficines Oest i oficines CPD es sectoritzin de
les zones d'ús industrial, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal que es sectoritzi el magatzem de logística, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal que es protegeixin els elements estructurals de l'escala d'evacuació de l'altell de
qualitat, fins a assolir com a mínim una resistència al foc de R-60, en un termini
màxim de 18 mesos.
Cal que els recorreguts màxims d'evacuació des de tot punt ocupable no superin els
50 metres de distància, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.
Cal que es disposi d'un sistema de control i evacuació de fums d'incendi al magatzem
de logística, dissenyat i executat segons la norma UNE 23.585, en un termini màxim
de 12 mesos.
Cal que es disposi d'un sistema de detecció automàtica d'incendis al magatzem de
logística, en un termini màxim de 12 mesos. Aquesta instal·lació no serà necessària si
precisa de detectors tèrmics i existeix una instal·lació de ruixadors automàtics d'aigua
al sector d'incendis.
Cal que es disposi d'un sistema de ruixadors automàtics d'aigua al magatzem de
logística, en un termini màxim de 12 mesos.

Al Taller 4:
•

Cal que es sectoritzi el nou magatzem respecte de la resta del taller, en un termini
màxim de 12 mesos.
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•

•

Cal que es protegeixin els elements estructurals portants del nou magatzem fins a
assolir com a mínim una R-15, en un termini màxim de 18 mesos.
Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

Al Taller 5:
•

•

•

•

•

A efectes de garantir l'evacuació de fums i de temperatura a tot l'edifici, atenent al risc
intrínsec d'incendi de nivell mig, cal disposar d'un sistema de ruixadors automàtics
d'aigua a tot l'edifici i d'un sistema de control i evacuació de fums a cada nivell o
planta, en un termini màxim de 12 mesos.

Cal que el sistema de ruixadors automàtics d'aigua cobreixi també el taller de vidres,
en un termini màxim de 12 mesos.
A efectes de garantir l'evacuació de fums i de temperatura de tot l'edifici, atenent al
risc intrínsec d'incendis de nivell mig, el sistema de control i evacuació de fums ha de
protegir totes les zones i plantes de l'edifici, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

Al Taller 11:
•

Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

Al Taller 15:
Al Taller 8:
•

•

•

•

Cal que es sectoritzi el Taller 8 respecte de la zona ocupada per l'activitat aliena SAS
AUTOSYSTEMTECHNIK, en un termini màxim de 12 mesos.
A efectes de garantir l'evacuació de fums i de temperatura de tot l'edifici, atenent al
risc intrínsec d'incendi de nivell mig, el sistema de control i evacuació de fums ha de
protegir totes les zones i plantes de l'edifici, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

•

•

•

A efectes de garantir l'evacuació de fums i de temperatura de tot l'edifici, atenent al
risc intrínsec d'incendis de nivell mig, el sistema de control i evacuació de fums ha de
protegir totes les zones i plantes de l'edifici, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal disposar de polsadors manuals d'alarma suficients al magatzem de motors, de
forma que se'n trobi un a menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable, en un
termini màxim de 12 mesos.

Cal que es disposi de polsadors manuals d'alarma, de forma que se'n disposi d'un a
menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

A les Oficines Centrals:
•

Al Taller 9:
•

•

Cal que es disposi d'extintors portàtils d'incendi, de forma que se'n trobi un a menys
de 15 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini màxim de 12 mesos.

•

•

•

Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

Cal que tot l'edifici es trobi sectoritzat en sectors d'incendi de 2500 metres quadrats
de superfície màxima, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal que es protegeixin els elements estructurals de les escales d'evacuació fins a
assolir com a mínim una resistència al foc de R-60, en un termini màxim de 18 mesos.
Cal disposar de Boques d'Incendi Equipades de forma que se'n trobi una a menys de
25 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

Als Edificis Auxiliars:
Al Taller 10:
•

•

•

•

Cal que es sectoritzi el Taller 10 respecte de la zona ocupada per l'activitat aliena
PEGUFORM MODULE DIVISION IBERICA COCKPTS, S.L., en un termini màxim de
12 mesos.

•

Cal disposar de Boques d'Incendi Equipades al taller de vidre, de forma que se'n trobi
una a menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini màxim de 12
mesos.

•

Cal disposar de polsadors manuals d'alarma al taller de vidre, de forma que se'n trobi
un a menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini màxim de 12
mesos.
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Cal disposar de polsadors manuals d'alarma a l'edifici E-32 (taller pilot), de forma que
se'n disposi d'un a menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini
màxim de 12 mesos.
Cal disposar de polsadors manuals d'alarma a l'edifici E-33 (auditoria de cotxe
acabat), de forma que se'n disposi d'un a menys de 25 metres de qualsevol punt
ocupable, en un termini màxim de 12 mesos.
Cal disposar de polsadors manuals d'alarma a l'edifici zona de proveïdors, de forma
que se'n disposi d'un a menys de 25 metres de qualsevol punt ocupable, en un termini
màxim de 12 mesos.
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Cal que es senyalitzin tots els recorreguts d'evacuació i els mitjans de protecció, en
un termini màxim de 3 mesos.

•

la millora de la qualitat de l’esbandit (a nivell d’exemples, controlar el temps de
contacte entre la superfície i l’aigua de la cuba, afavorir aquest contacte amb la
formació de petites turbulències a l’aigua d’esbandit),

Atesos els comentaris de l’apartat de conclusions de l’informe de verificació seguretat en
cas d’incendi elaborat per la UTVA i la documentació tècnica presentada a tràmit, cal
indicar que pel fet que existeixin zones de l’establiment industrial que són gestionades per
altres empreses alienes a SEAT (concretament això succeeix als Tallers 8 i 10) tal com ja
s’ha indicat caldrà que es sectoritzin aquestes zones i els propis Tallers.

•

l’optimització del consum d’aigua als esbandits (mitjançant dissenys d’esbandit
com: múltiple en cascada a contracorrent, estanc, tipus ECO, etc.),

•

la reutilització dels banys d’esbandit (p.e., amb tècnica SKIP: reutilitzar el cabal
d’esbandit en altres esbandits químicament compatibles, amb resines de bescanvi
iònic, amb osmosi inversa),

Atesos també els comentaris de l’apartat de conclusions de l’informe de verificació
seguretat en cas d’incendi elaborat per la UTVA i la documentació tècnica presentada a
tràmit, essent el nivell de risc intrínsec d’incendi dels tallers 5, 8, 9 i 10 de nivell Mig, tal i
com ja s’ha indicat caldrà que aquests tallers disposin de sistemes de control i evacuació
de fums i de temperatures a totes les seves zones, plantes o nivells, mitjançant sistemes
de ruixadors automàtics d’aigua i sistemes de ventilació de fums d’incendi, amb l’objectiu
de garantir que en aquests edificis no sigui possible assolir temperatures suficients per
provocar la fallida dels elements constructius i el conseqüent esfondrament de l’edifici.

•

la disminució i recuperació dels arrossegaments (suficient temps d’escorregut,
instal·lació de safates de recollida i/o de tapajuntes inclinades cap el bany de
concentrat, etc.).

•

per al fosfatat, es recomana la implantació de tècniques de filtració per a
regenerar el bany de fosfatat, així se separen els llots del bany i es retorna el bany
filtrat a la cuba.

Respecte a les operacions relacionades amb l’aplicació de pintura i vernissos:

El titular és responsable de l’execució de les correccions anteriors en els terminis
corresponents i de mantenir les condicions de seguretat en cas d’incendi establertes per
la legislació aplicable. En el cas que el titular no executi les correccions o bé no ho faci
conforme al programa presentat, es considerarà que l’activitat no compleix amb la
legislació aplicable i podrà donar lloc al procediment sancionador oportú.

Per a la reducció en les emissions de compostos orgànics volàtils derivats de la utilització
de dissolvents a l’etapa de recobriment amb pintura i vernissos, es recomanable la
substitució de dissolvents en la formulació de les pintures (pintures base aquosa, pintura
en pols) i la selecció d’un sistema d’aplicació del recobriment que recobreixi més
eficientment i que generi menys pèrdues de material (immersió, HVLP (alt cabal, baixa
pressió), processos electrostàtics).

El titular haurà d’efectuar els controls periòdics establerts.

Pels recobriments que sigui necessària la presència de dissolvent, és MTD la recuperació
i reutilització del dissolvent.

3.7 OPTIMITZACIÓ DE PROCÉS

Per a la destrucció de solvents a les emissions atmosfèriques, són MTD l’oxidació tèrmica
i el tractament biològic (biofiltre, bioscrubber), recuperar la calor generada en el procés de
tractament dels volàtils i minimitzar l’energia utilitzada en l’extracció i destrucció de COVs.

•

Optimitzar el consum d’energia, aigua, matèries primeres i recursos tant com sigui
possible.
Respecte a les operacions relacionades amb el tractament superficial:

4. RÈGIM DE CONTROL

Per a l’optimització de procés des del punt de vista energètic, es poden aplicar alguna o
algunes de les següents MTD:

Atenent a la seva classificació a l’annex I del Decret 143/2003, de 10 de juny, de
modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general
de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental, l’establiment haurà de dur a terme els controls que
s'estableixen a continuació i en els terminis especificats.

•

operar a les temperatures més baixes possibles,

•

aïllar els banys per disminuir les pèrdues de calor.

L’aplicació de MTD integrades al procés permeten minimitzar tant el consum com la
contaminació de l’aigua i les aigües residuals generades. Aquestes tècniques estan
relacionades amb:
•

la qualitat de l’aigua utilitzada (amb filtres de sorra i/o de carbó actiu,
descalcificadors, resines de bescanvi iònic, osmosi inversa),

•

la reducció del consum d’aigua (registre i control dels punts de consum d’aigua i
del cabal utilitzat, neteja d’equips i instal·lacions amb equips a pressió, reutilització
d’aigües, aplicació d’un programa de manteniment preventiu),
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Tots els controls hauran de ser realitzats o verificats per una entitat col·laboradora de
l’Administració degudament acreditada, d’acord amb l’article 81 del Decret 136/1999.
Amb anterioritat a la seva actuació, l’entitat que dugui a terme els controls ho haurà de
notificar a l'OGAU de Barcelona als efectes de comunicació oportuns.
Control específic: en el termini d’1 any des de la data de l’atorgament de l’autorització
ambiental, per verificar que s'han dut a terme les mesures correctores que es detallen a
continuació
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-

Es realitzarà la mesura dels focus emissors especificats a l'apartat 3.3 d'aquest
annex. Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb
les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITCVA).

-

S’haurà de comprovar que s’han eliminat els tancs soterrats d’emmagatzematge dels
residus líquids i substituïts per altres situats en superfície, o bé que es disposa de
sistemes per la detecció de qualsevol fuita d’aquests dipòsits.

-

S’haurà de comprovar el correcte emmagatzematge dels residus generats. Els residus
perillosos s’han d’emmagatzemar sota cobert, en zona pavimentada i amb sistema de
recollida de possibles vessaments.

-

-

Ha facilitat al Departament de Medi Ambient i Habitatge, abans del 28 de febrer de
cada any, la informació següent : un resum del grau d’implantació de les mesures
previstes i l’avaluació de la seva eficàcia pel que fa a la reducció d’emissions, així
com els indicadors establerts, segons el format i les directrius del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.

Barcelona, 30 de juliol de 2008

Comprovar que l’empresa ha presentat la Declaració d’Abocament a l’Agència
Catalana de l’Aigua.

Control per sistemes de mesura en continu
Els analitzadors en continu seguiran la periodicitat establerta a la instrucció tècnica per al
calibratge de sistemes de mesurament en continu d’emissions del Departament de Medi
Ambient i Habitatge, disponible a preguntes més freqüents de la pàgina web:
http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/emissions/ pel que fa al seu
calibratge periòdic.

Maria Comellas i Doñate
Directora General de Qualitat Ambiental

Control periòdic: L’establiment haurà d’efectuar un control periòdic cada dos anys que
garanteixi la seva adequació permanent als punts assenyalats a l’apartat anterior. En el
primer control periòdic i en relació a la seguretat en cas d'incendi, s'haurà de comprovar
que s'han executat les correccions especificades al punt 3.6. d'aquest annex. A més,
seran objecte dels controls periòdics totes les determinacions fixades en aquesta
autorització ambiental i concretament s’haurà de comprovar que
-

El tipus, origen i producció dels residus que es generen, són els previstos.

-

La disponibilitat i correcta utilització del registre de residus.

-

Els residus es gestionen d’acord amb el Decret 93/99, sobre procediments de gestió
de residus, i la vigència de la documentació de control.

-

Les condicions i mesures de prevenció de les zones d’emmagatzematge de residus
són les previstes i estan en bon estat d’ús.

-

El correcte estat de manteniment i ordre de les zones d’emmagatzematge de residus.

-

Es comprovarà quines mesures d’optimització de procés han estat aplicades.

-

Es realitzarà la mesura dels focus emissors especificats a l'apartat 3.3 d'aquest
annex. Els controls d'emissió de contaminants a l'atmosfera s'efectuaran d'acord amb
les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental (ITCVA).

-

Es complirà amb el punt 3.1 d’aigües residuals.

Respecte a la qualitat de l’aire, es comprovarà que l’empresa :
-

Ha implantat les mesures del pla de mobilitat
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ANNEX 3 PROTECCIÓ DE LA FAUNA
ORDRE

FAMILIA

NOM
CIENTÍFIC

aves

AEGITHALIDAE

aves
aves
aves

PHASIANIDAE
APODIDAE
FRINGILLIDAE

aves

FRINGILLIDAE

aves

CERTHIIDAE

aves
aves

COLUMBIDAE
HIRUNDINIDAE

Aegithalos
caudatus
Alectoris rufa
Apus apus
Carduelis
carduelis
Carduelis
chloris
Certhia
brachydactyla
Columba livia
Delichon urbica

aves
mamifera
aves

LANIIDAE
MUSTELIDAE
MOTACILLIDAE

Lanius senator
Martes foina
Motacilla alba

mamifera

LEPORIDAE

aves

PARIDAE

Oryctolagus
cuniculus
Parus caeruleus

aves

PARIDAE

Parus cristatus

aves

PARIDAE

Parus major

aves

PASSERIDAE

aves

SYLVIIDAE

aves
squamata

CORVIDAE
LACERTIDAE

mamifera

RODENTIA

Passer
domesticus
Phylloscopus
bonelli
Pica pica
Podarcis
hispanica
Rattus

NOM
POPULAR
CATALÀ
Mallerenga
cuallarga
Perdiu roja
Falciot negre
Cadernera

DECRET
LEGISLATIU
2/2008
D

REAL
DECRETO
139/2011
Listado

REAL
DECRETO
439/90
II

D
D

Listado

II

DIRECTIVA
AUS

DIRECTIVA
HÀBITATS

CONVENI
BERNA

CONVENI
BONN

III
II, III

III
II
III

Verdum

D

III

Raspinell
comú
Colom roquer
Oreneta
cuablanca
Capsigrany
Fagina
Cuereta
blanca
Conill de bosc

D

Listado

II

D

Listado

II

D

Listado

II

D

Listado

II

II
III
II

Mallerenga
blava
Mallerenga
emplomallada
Mallerenga
carbonera
Pardal comú

D

Listado

II

II

D

Listado

II

II

D

Listado

II

II

Mosquiter
pàl·lid
Garsa
Sargantana
ibèrica
Rata comunia

D

Listado

II

II

D

Listado

II

III
III

III
II

III
II

II
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ORDRE

FAMILIA

aves
aves

FRINGILLIDAE
COLUMBIDAE

aves

STURNIDAE

mamifera
aves

SUIDAE
SYLVIIDAE

aves

TROGLODYTIDAE

aves
mamifera

TURDIDAE
CANIDAE

NOM
CIENTÍFIC
norvegicus
Serinus serinus
Streptopelia
decaocto
Sturnus vulgaris
Sus scrofa
Sylvia
melanocephala
Troglodytes
troglodytes
Turdus merula
Vulpes vulpes

NOM
POPULAR
CATALÀ
Gafarró
Tórtola turca
Estornell
vulgar
Porc senglar
Tallarol
capnegre
Cargolet

DECRET
LEGISLATIU
2/2008

REAL
DECRETO
139/2011

REAL
DECRETO
439/90

DIRECTIVA
AUS

D
II

DIRECTIVA
HÀBITATS

CONVENI
BERNA

III
III

D

Listado

II

II

D

Listado

II

II

Merla
Guineu

II

CONVENI
BONN

III

II

II

I

Decret Legislatiu 2/2008: espècie protegida, annex: de màxima protecció (A) a menor protecció (D).
Real Decreto 139/2011: Annex: Relación de Especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en su caso, en el Catálogo Español de Especies
Amenazadas.
Directiva Aus: Annex I: protecció de l’hàbitat; annex II: podran ser objecte de caça amb restriccions; annex III: possible comerç amb restriccions.
Directiva Hàbitats: Annex II, IV, V: espècies d’interès comunitari: en perill, vulnerables, rares o endèmiques; Annex II: interès comunitari prioritari; cal designar zones especials de conservació.
Annex IV: espècies animals i vegetals que requereixen protecció estricta; Annex V: espècies animals i vegetals per les quals la recollida en la natura i l’explotació poden ser objecte de mesures de
gestió.
Conveni de Berna: Annex II: espècie estrictament protegida; Annex III: espècie protegida, que requereix explotació controlada.
Conveni de Bonn: Annex I: han de ser objecte d’acords internacionals; Annex II: en perill d’extinció.

Font: Elaboració pròpia
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ANNEX 4 NORMATIVA AMBIENTAL APLICABLE
URBANISME I TERRITORI

MARC GENERAL
ÀMBIT EUROPEU

ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

Directiva 2001/42/CE relativa als efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
Llei 9/2006, de 28 d’ abril, sobre l’avaluació ambiental dels efectes de determinats plans i
ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

programes en el medi ambient.

Llei 9/2006, de 28 d’abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el

Llei 8/2007 de 28 de maig, del sòl.

medi ambient.
ÀMBIT CATALÀ
ÀMBIT CATALÀ

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i programes.
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais
naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al

GEOLOGIA
ÀMBIT CATALÀ

procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental
Decret 305/2006 de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment
Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació

de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb l’aportació de
terres procedents de la construcció.

del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.
Inventari d’espais d’interès geològic
Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència
ambiental al que estableix la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de

AIGUA

l’Administració ambiental.
ÀMBIT EUROPEU

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la

Directiva 60/2000/CE per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la
política d’aigües.

intervenció integral de l’administració ambiental, i se n’adapten els annexos.
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, en la qual
es defineixen les tipologies d’activitats i de permisos, sistemes específics de prevenció i control

ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

Llei 62/2003 de 30 de desembre de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social.

ambiental, les institucions implicades i el règim sancionador.
Reial Decret Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d’Aigües,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.
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Llei 46/1999 de 13 de desembre de modificació de la Llei 29/1985 d’aigües.

ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

Reial decret 849/1986 d’11 d’abril. Reglament del domini públic hidràulic.

Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos.

Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 849/1986, d'11

Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus.

d'abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els Títols
ÀMBIT CATALÀ

preliminar, I, IV, V, VI i VIII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora

Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració Ambiental.

dels residus.
ÀMBIT CATALÀ

Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels
Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres, que modifica el Decret legislatiu 3/2003, de 4

residus.

de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya que deroga
la LOGTA i altres disposicions.

Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en
matèria d’aigües de Catalunya.

del cànon sobre la deposició de residus.
Decret 161/2001, de 12 de juny, que modifica el Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels

Decret 328/1988 d’11 d’octubre. Normes de protecció i addicionals en matèria de procediment
per l’ús de les aigües subterrànies.

enderrocs i altres residus de la construcció.
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Decret 283/1998 de 21 d’octubre, sobre la declaració de zones vulnerables en relació amb la

CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.
ÀMBIT INTERNACIONAL

Plans de l’Agència Catalana de l’Aigua:
Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic
Planificació de l’espai fluvial del Fluvià.
Protocol de Kyoto. Signat i ratificat per la Comunitat Europea.
Programa de sanejament de les aigües residuals urbanes (PSARU).
ÀMBIT EUROPEU
Programa de sanejament d’aigües residuals industrials (PSARI)
Directiva 2003/87/CE. Règim per al comerç de drets d’emissió de gasos amb efecte hivernacle.
RESIDUS

Paquet legislatiu energia i clima. Amb mesures per lluitar contra el canvi climàtic i promoure
ÀMBIT EUROPEU

energies renovables.

Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell de 4 de desembre, relativa a la

Estratègia Europa 2020 aprovada el 03/10/2010.

incineració de residus.
COM 147/4 (2009) Llibre blanc d’adaptació al canvi climàtic.
Directiva 2004/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de febrer de 2004, per la que
es modifica la Directiva 94/62/CE relativa als envasos i residus d’envasos.
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Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a la

Estratègia Catalana d’Adaptació al Canvi Climàtic 2013-2020 (en redacció)

qualitat de l’aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa
Estratègia pel desenvolupament sostenible de Catalunya 2026.
Directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004,
relativa a l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el níquel, i els hidrocarburs aromàtics policíclics de
l’aire ambient.

Segon informe sobre el canvi climàtic a Catalunya.
Llei 22/1983 de 2 de novembre de 1983, de Protecció de l’ambient Atmosfèric
Decret 322/1987 de 23 de setembre de 1987, de desplegament de la Llei 22/1987

ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

Decret 199/1995 de 16 de maig, que aprova els mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori
Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA

Ratificació d’Espanya del Protocol de Kyoto amb l’objectiu d’assumir el compromís de limitar les
emissions a un creixement del 15% respecte el 1990 per al període 2008-2012.

ÀMBIT EUROPEU

Estratègia espanyola de canvi climàtic i energia neta 2007-2012-2020.

Directiva 2002/49/CE, 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental.

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)

ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

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

Reial Decret 102/2011 de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire

ÀMBIT CATALÀ

Llei 34/2007 de 15 de novembre de 2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera.
Reial decret 815/2013, de 18 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'emissions industrials i
de desenvolupament de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la
contaminació.

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28
de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l’elaboració dels mapes
de capacitat acústica.

ÀMBIT CATALÀ

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

Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció especial de l’ambient

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès
ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant diòxid de nitrogen i per a les partícules.
Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció

Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’eficiència
energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries

de l’Ambient Atmosfèric.

EA-01 a EA-07.
Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012
ÀMBIT CATALÀ

Pla Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 (en tramitació)
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Decret 82/2005, de 3 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del

BIODIVERSITAT

medi nocturn.

ÀMBIT EUROPEU

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

La Xarxa Natura 2000 es crea per la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig de 1992, relativa a la

medi nocturn.

conservació d’hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. Aquesta directiva preveu la incorporació a
la Xarxa dels espais designats conformement a la Directiva 79/409/CEE del Consell, de 2 d'abril de 1979

EDIFICACIÓ

relativa a la conservació de les aus silvestres (en l'actualitat, Directiva 2009/147/CEE del Parlament
Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009).

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i
Directiva 92/43/CE, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de

d’ecoeficiència en els edificis

la fauna i flora silvestres.
Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Código Técnico de la Edificación.
Annex 1: Tipus d’hàbitats naturals d’interès comunitari per a la conservació dels quals cal
RISCOS

designar zones especials de conservació.

ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

Annex 2: Espècies de la fauna i la flora d’interès comunitari per a la conservació de les quals cal
designar zones especials de conservació.

Real Decret 949/2005, de 29 de juliol, pel que s’aproven mesures de relació amb les adoptades

Annex 4: Espècies de la fauna i la flora d’interès comunitari que requereixen una protecció

al Real Decret- Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel que s’aproven mesures urgents en matèria

estricta.

d’incendis forestals.
Directiva 79/409/CE, de 2 d’abril de 1979, relativa a la conservació de les aus silvestres.
Llei 11/2005, de juliol, pel que s’aproven mesures urgents en matèria d’incendis Forestals.
Annex 1: Espècies objecte de mesures de conservació especial del seu hàbitat a fi d’assegurarne la supervivència i la reproducció en la seva àrea de distribució. Per a aquestes espècies

ÀMBIT CATALÀ

(175), es classificaran zones de protecció especial les (ZEPA).

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya
Directiva 2009/147/CE, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus
Resolució IRP/971/2010 per la qual es dóna publicitat als criteris per a l’elaboració dels

silvestres.

informes referents al control de la implantació de nous elements vulnerables compatibles amb
la gestió dels riscos de protecció civil.

ÀMBIT DE L’ESTAT ESPANYOL

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Reial Decret 1997/1995 de 7 de desembre pel qual s’estableixen mesures per contribuir a
garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora

Resolució de 24 d’octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 29 de setembre

silvestres.

de 1994, de Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil d’emergències
Reial decret 439/1990, de 30 de març de 1990, pel qual es regula el Catàleg nacional

per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).

d’espècies amenaçades.
Decret 46/1999, de 23 de febrer, d’ampliació de termini per adoptar mesures de prevenció
Annex 1: Espècies en perill d’extinció, les quals han de ser objecte d’un pla de recuperació.

d’incendis forestals.

Annex 2: espècies d’interès especial, les quals han de ser objecte d’un pla de gestió.
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Reial decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques
invasores.
ÀMBIT CATALÀ

Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, modificada per la Llei 3/1994 de 20 d’abril
modificada per la Llei 18/1998, de 28 de desembre.
Llei 12/1985 de 13 de juny, d’espais naturals.
Acord de GOV/112/2006 de 5 de setembre pel qual es designen zones d’especial protecció per
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).
Decret 328/1992 de 14 de desembre pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.
Decret 471/1988 sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local
Llei 6/1988 de 30 de març, forestal de Catalunya
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació d’accés motoritzat al medi natural.
Decret 35/1990 de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal
ACTIVITATS
ÀMBIT CATALÀ

Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
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ANNEX 5 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS
SUC

SUNC

Surd

Projecte
derivat

RACIONALITZAR EL CONSUM DE SÒL
Garantir les cessions necessàries de sòl lliure en l’espai urbà no

Autorització
ambiental

Capacitat de
la MPPGOM

3
x

x

3

x

3

Importància
estratègica

Rellevància

2

6

1

2

3

6

consolidat i en el sòl urbanitzable
Establir una edificabilitat màxima. L’increment d’alçada implicarà la
disminució en ocupació per superfície.
PROTEGIR EL SÒL I EL SUBSÒL

2

Evitar al màxim la necessitat d’aportació o bé exportació de terres en

x

x

1

x

x

1

x

x

1

l’àmbit d’ordenació: en sòl urbanitzable, les aportacions de terres es
farà amb les terres d’excavació que provinguin del mateix àmbit
d’actuació i viceverça.
Aprofitament de la terra vegetal.
Minimitzar la impermeabilització del sòl, a través d’especificacions

x

normatives per als projectes derivats en sòl urbanitzable i SUNC, per
exemple, amb l’ús de paviments permeables - semipermeables en
els espais no ocupats per l’edificació i amb un ús compatible amb
aquest tipus de paviments (per ex. aparcaments).
PRESERVAR ELS ESPAIS DE VALOR PER LA SEVA BIODIVERSITAT I PER LA SEVA FUNCIÓ EN LA
PERMEABILITAT ECOLÒGICA
Evitar que el desenvolupament de sòl urbanitzable afecti el Forest
x
x

2
3

d’Utilitat Pública de Can Cases i Torrent dels llops, adjacents a
l’espai d’interès que és connector primari i de Protecció Especial del
PTMB.
Garantir que els espais verds de cessió del sòl urbanitzable i del

x

x

2

SUNC es situïn en els espais de major valor com a hàbitat: Boscos
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SUC

SUNC

Surd

Projecte
derivat

Autorització
ambiental

Capacitat de
la MPPGOM

Importància
estratègica

Rellevància

del torrent de Can Noguera Pinedes de pi blanc al nord i sud de
l’àmbit, ginestars i carrascars.
En sòl urbanitzable i si és possible en SUNC, localitzar els espais

x

x

1

verds en continuïtat entre ells, amb mida suficient per mantenir
comunitats vegetals i facilitin la seva funció com a hàbitat faunístic, i
de manera que es mantingui la relació amb el verd fora del polígon.
DISSENY D’ESPAIS VERDS AMB CRITERIS DE BIODIVERSITAT I D’ESTALVI D’AIGUA
Si la mida i la ubicació ho permeten, mantenir un espai d’ecotó, és a

2

x

x

x

1

x

x

x

2

Prohibir espècies invasores

x

x

x

2

Escollir espècies vegetals adaptades a les condicions climàtiques

x

x

x

2

x

x

x

1

2

4

1

2

dir, una àrea de contacte entre el conreu i el bosc, per tal de
potenciar la biodiversitat.
En el sistema d’espais lliures, i en el sistema viari es plantaran
espècies que per les seves característiques ofereixin recursos
tròfics, i permetin l’establiment d’estructures de vegetació complexes
per tal d’afavorir la presència de fauna.

del lloc, preferentment autòctones, de manera que necessitin el
manteniment mínim (són resistents a les plagues, consumeixen
poca aigua, etc.).
Mantenir els arbres grans com a elements de disseny del verd.
PROTEGIR EL PAISATGE
Evitar l’impacte visual, tenint en compte que l’entorn és industrial:

2
x

x

x

3

x

x

1

limitar alçada màxima i establir condicions estètiques per les
edificacions de façana a les vies principals i al SNU.
Preservar els arbres grans

x
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SUC

SUNC

Adaptar-se el màxim possible a la topografia existent

Surd

Projecte
derivat

x

Autorització
ambiental

Capacitat de
la MPPGOM

x

Rellevància

1

MINIMITZAR L’IMPACTE DE LES ACTIVITATS I USOS POTENCIALMENT CONTAMINANTS
Establir mesures de control de les emissions atmosfèriques (filtres

Importància
estratègica

1

x

x

x

x

0

Minimització de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

x

x

x

x

1

Si s’escau, reservar espais per la depuració de les aigües i la gestió

x

x

x

x

x

x

x

0

Evitar fugues de gasos contaminants

x

x

x

x

0

Evitar incendis i explosions

x

x

x

x

0

Pla de de prevenció de riscos

x

x

x

x

0

Control periòdic del bon estat de les xarxes de serveis tècnics

x

x

x

x

0

3

3

3

3

als focus emissors), abocament d’aigües residuals (preveure
depuració en el polígon i el control dels paràmetres de quantitat i
qualitat d’abocament) i gestió de residus (correcte gestió a través de
gestors de residus, perillosos i no perillosos, autoritzats). Aplicar
MTD (millors tècniques disponibles) en el funcionament de l’activitat.

x

1

correcta dels residus generats al polígon
Evitar incidències i accidents a través de:
Evitar infiltracions al subsòl de materials contaminants de l’activitat
industrials

dipositant-los

ens

espais

convenientment

impermeabilitzats.

d’aigua i energia.
MINIMITZAR L’IMPACTE DERIVAT DEL CONSUM DE RECURSOS D’AIGUA, ENERGIA I MATERIALS
En el funcionament de l’activitat, establir control periòdic del consum
de

recursos:

materials,

aigua

i

energia.

Establir

x

x

x

1
x

0

mesures

d’ecoeficiència. Aplicar MTD (millors tècniques disponibles) en el
funcionament de l’activitat.
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SUC

SUNC

En sòl urbanitzable, preveure xarxa separativa d’aigües. Estudiar

Surd

Projecte
derivat

Autorització
ambiental

Capacitat de
la MPPGOM

x

x

2

x

x

x

1

x

x

x

2

Importància
estratègica

Rellevància

l’ús de sistemes d’emmagatzematge i reutilització de les aigües
pluvials per al reg de les zones verdes.
En sòl urbanitzable i en noves construccions del SUNC on això sigui
possible i viable, estudiar la localització i forma dels edificis per tal
per tal de permetre la màxima eficiència de captació solar de les
edificacions i en l’aprofitament de la llum natural.
Estudiar la viabilitat de cobrir el màxim possible de la demanda

x

elèctrica mitjançant energies renovables.
FOMENTAR LA CONSTRUCCIÓ SOSTENIBLE

2

En sòl urbanitzable, considerar la priorització de l’ús de materials de

x

x

2

x

x

2

x

x

2

2

4

3

6

construcció que tinguin en compte la menor petjada ecològica
(materials reciclats, per exemple) i un impacte menor derivat de
l’anàlisi del cicle de vida. `
Regulació de materials, aïllaments i solucions constructives en
façanes i cobertes.
En sòl urbanitzable i en SUNC, potenciar l’ús de materials km 0 i en

x

el cas del mobiliari urbà, amb certificats de fusta de procedència de
boscos de gestió sostenible (Forest Stewardship Council o similars),
materials reciclats en la urbanització, etc.
FOMENTAR LA MOBILITAT SOSTENIBLE
Assegurar la connexió per a vianants i bicicletes des del sector

2
x

x

1

x

x

1

industrial cap als sectors residencials i amb el transport públic.
Dins de l’àmbit, facilitar el moviment intern a partir de transport no
contaminant (vehicles col·lectius elèctrics, itineraris interns per a
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SUC

SUNC

Surd

Projecte
derivat

Autorització
ambiental

Capacitat de
la MPPGOM

Importància
estratègica

Rellevància

bicicletes, preveure aparcaments de bicicletes, etc.).
Evitar les barreres arquitectòniques.

x

x

2

MINIMITZAR L’IMPACTE EN EL MEDI ACÚSTIC I LLUMÍNIC
Durant el funcionament de l’activitat, adaptar-se als límits de soroll

1
x

x

x

x

0

x

x

x

x

0

1

1

2

4

permesos al mapa de zonificació acústica i preveure mesures
d’aïllament acústic en cas necessari.
Evitar la contaminació lumínica. Establir control dels focus emissors
de contaminació acústica per tal de complir amb els paràmetres
legals establerts.
SALVAGUARDAR LA POBLACIÓ I EL MEDI AMBIENT DE RISCOS NATURALS I TECNOLÒGICS I MINIMITZAR-NE

2

LES FRAGILITATS.
Manteniment dels camins i neteja dels espais amb vegetació amb

x

x

x

x

0

risc alt o molt d’incendi que formin part dels espais lliures.
Preveure una xarxa d’hidrants per controlar els possibles incendis en

x

1

els espais lliures.
Evitar riscos geològics: En el sòl urbanitzable, evitar construir a prop

x

2

de l’àrea identificada amb perillositat per esllavissades.
Evitar riscos tecnològics: Seguir les determinacions de seguretat

x

x

x

x

1

x

1

industrial dins de la instal·lació que estableixi l’autorització
ambiental.
Preveure el soterrament de les línies elèctriques existents en SURd,

x

si s’escau.
Font: Elaboració pròpia
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Aquest document ha estat realitzat per Sílvia Martín, ambientòloga, i Anna Zahonero, biòloga i
paisatgista.

Barcelona, març de 2015
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