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1 INTRODUCCIÓ 
.  

1.1 Antecedents 

 

CALES DE PACHS, SA, amb CIF A-08213936 i domicili a Muntanya de Sant Jaume, s/n, de 08796 Pacs 

del Penedès (Alt Penedès), és la titular de l’establiment de fabricació de calç situat al paratge “Muntanya 

de Sant Jaume” de Pacs del Penedès.  

 

En data 26 de gener de 2009, l’empresa rep la resolució d’autorització ambiental per a l’adequació a la 

Llei 3/1998 de l’activitat extractiva Ampliació San Pablo 01 emplaçada al terme municipal de Pacs del 

Penedès. 

 

En aquesta resolució estan descrites les activitats per a les quals l’empresa rep l’autorització segons Llei 

3/98: 

 

 Annex I, Apartat 2, Subapartat 1  

-Activitat d’extracció i/o tractament (picolament, esmicolament, trituració, polvorització, mòlta, 

tamissatge, garbellament, mescla, rentatge, ensacament, assecatge, manutenció i transport) de 

recursos minerals, com per exemple roques, graves, argiles i sorres, quan requereixin una 

avaluació d’impacte ambiental 

 Annex I, Apartat 4, Subapartat 1.d 

-Activitat de fabricació de calç  o guix en forns, quan la suma de les capacitats dels forns sigui > 

50 t/d. 

 

En data 2 de juliol de 2013, es rep escrit de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament 

de Territori i Sostenibilitat, pel qual s’ens informa de l’anul·lació de l’autorització ambiental atorgada, en 

base a la sentència de data 24 d’abril de 2013 dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

referent al recurs  contenciós-administratiu nº 121/2009 interposat per l’Ajuntament de les Cabanyes 

contra l’esmentada resolució. 

 

En el mateix escrit  s’ens informa que pel que fa a l’activitat d’extracció de roca calcària, d’acord amb 

l’article 7.1. b) de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats 

extractives, com és el cas de l’activitat afectada per la sentència, no es necessita ja autorització ambiental. 

El seu règim jurídic és el de la declaració d’impacte ambiental amb una autorització sustantiva que atorga 

la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Indústria. 
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Pel que fa a la planta de fabricació de calç sí necessita autorització ambiental, i s’haurà de sol·licitar 

l’oportuna autorització ambiental d’acord amb l’article 12.1 de la Llei 20/2009.  

 

A aquests efectes CALES DE PACHS, SA, ha sol·licitat a GEOCENTRUM ENGINYERS, la confecció 

de l’estudi d’impacte ambiental per la sol·licitud de l’Autorització Ambiental d’una activitat de fabricació 

de calç, en concret òxid de calç (CaO) i hidròxid càlcic (CaOH2), situada al paratge “Muntanya de Sant 

jaume” del terme municipal de Pacs del Penedès.  

 

El present estudi es realitza per definir la descripció detallada i l’abast de l’activitat i de les instal·lacions 

així com l’estimació del tipus i la quantitat dels residus abocats i les emissions de matèria o energia 

resultants, i la descripció del medi receptor. 

 

Aquest projecte es desenvolupa d’acord amb el que estableix l’article 18  de la secció 2 de la vigent Llei 

20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, de 4 de desembre. 

 

Servirà per dur a terme les sol·licituds en cadascun dels organismes oficials competents, per obtenir les 

llicències reglamentàries, informes i  autoritzacions.  

 

1.2 Objectius del projecte 

 

L’objecte d’aquest document és l’aportació de l’anàlisi i avaluació de l’impacte generat per l’activitat 

d’una planta de fabricació de calç situada al municipi de Pacs del Penedès.  

 

Els objectius que es plantegen en aquest estudi es centren en la descripció detallada de tots els processos 

que intervenen en l’activitat industrial de Cales de Pachs, SA, per tal que l’Autoritat Competent en 

matèria de Medi Ambient pugui emetre informe favorable per l’obtenció de l’Autorització Ambiental. En 

un sentit més ampli, aquests objectius queden exposats a continuació: 

 

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

altres recursos naturals. Estimació del tipus i la quantitat dels residus abocats i les emissions de matèria o 

energia resultants, i descripció del medi receptor. 

 

b) Exposició de les principals alternatives estudiades i justificació de la solució adoptada, atenent l’ús i 

l’aplicació de les millors tècniques disponibles i els efectes ambientals. 
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c) Avaluació dels efectes previsibles, directes i indirectes, del projecte sobre la població, la flora, la fauna, 

el sòl, l’aire, l’aigua, tant terrestres com marítims, els factors climàtics, el paisatge i els béns materials, 

inclòs el patrimoni cultural.  

 

d) Mesures establertes per a reduir, eliminar o compensar els efectes ambientals significatius. 

 

e) Programa de vigilància ambiental. 

 

f) Estudi d’impacte acústic. 

 

g) Descripció de les característiques de la il·luminació exterior. 
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2 DADES GENERALS DEL PROJECTE 

2.1 Dades administratives: 

 

Nom: 

CALES DE PACHS, S.A. 

CIF: 

A-08213936 

Domicili social: 

Muntanya de Sant Jaume, s/núm. 

Municipi: 

PACS DEL PENEDÉS 

Codi Postal: 

08796 

Província: 

Barcelona 

Telèfon contacte: 

93 890 30 11 

Representant: 

VALENTÍ GRANÉ I AULADELL  

NIF: 

39.154.911-X 

 

2.2 Equip tècnic redactor 

 

L’estudi ambiental requereix la concurrència de professionals competents en matèria de medi ambient. És 

per això que s’afronta de forma integradora i pluridisciplinar entre Geocentrum Enginyers, S.L. i Cales de 

Pachs, SA, assegurant els coneixements tècnics necessaris. 

 

Aquest projecte està dirigit per Eduard Cámera Zapata de Geocentrum Enginyers S.L., Enginyer de 

Mines, col·legiat núm. NE-301C del COIM del Nordest. 

 

Juntament han col·laborat els enginyers de Cales de Pachs, SA.: 

- Esteve Gaona Sanz, Enginyer Tècnic de Mines (núm col.legiat. núm 771 del COITM de 

Catalunya i Balears) 

- Màrius Sardà Bosch, Enginyer Tècnic Industrial i Diplomat en Intensificació de Tecnologies del 

Medi Ambient. 
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Dades de contacte i seguiment del projecte 

 

Tècnic: Esteve Gaona Sanz 

Titulació acadèmica: Enginyer Tècnic de Mines 

Nom entitat / Raó social:  CALES DE PACHS, SA 

NIF:  A-08213936 

Adreça de l'entitat:  Muntanya Sant Jaume, s/n, 08796 PACS DEL 

PENEDÈS. 

Telèfon:  93 890 30 11 

Fax:  93 890 36 89 

E-mail:  egaona@calespachs.com 

 

2.3 Dades de l’establiment 

Nom, adreça completa i CNAE 

L’emplaçament de la fàbrica és al paratge conegut com a “Muntanya de Sant Jaume” del terme municipal 

de Pacs del Penedès , accessible des del camí de Pacs del Penedès a Les Cabanyes, que enllaça la rotonda 

de la carretera BV-2127 amb la carretera BP-2121. 

 

La fàbrica està situada a l’interior de la parcel·la 1, polígon 5 del cadastre de rústica de Pacs del Penedès. 

Classificació segons la classificació catalana d'activitats econòmiques  (CNAE-2009). 

 

Divisió  Codi Descripció 

23 52 Fabricació de calç i guix 

 

Aquesta subclasse comprèn l’activitat principal de fabricació d’òxid càlcic. 

Codi CCAE: 26520, fabricació i comercialització d’Òxid i Hidròxid Càlcic 

Classificació i qualificació del sòl, segons planejament urbanístic vigent. 

El planejament vigent són les NNSS de Planejament Pacs del Penedès aprovades definitivament en data 

26 de maig de 1999 i la modificació puntual d’aquestes Normes aprovades definitivament en data 21 de 

gener de 2003.  

Aquestes classifiquen els terrenys on es duu a terme l’activitat com a sòl no urbanitzable i els qualifiquen 

com a Clau 23* (Sòl lliure permanent: pedrera de Cales de Pacs).  

S’adjunta certificat de compatibilitat urbanística de data 9 d’agost de 2013.  
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Propietat dels terrenys i dades cadastrals 

Els terrenys on està ubicada la fàbrica formen part del paratge “Sant Jaume”, propietat en la totalitat de

CALES DE PACHS, SA.. Les parcel·les ocupades parcialment per l’activitat són: 

 

Terme 

Municipal 

Nº 

parcel·la 

Nº 

polígon 

Ref. cadastral Superfície (m2) Tipus sòl 

Pacs del 

Penedès 

11 3 08153A003000110000WW 36.867 m2 rústec 

Pacs del 

Penedès 

27 3 08153A003000270000WR 33.917 m2 rústec 

Pacs del 

Penedès 

28 3 08153A003000280000WD 5.982 m2 rústec 

Pacs del 

Penedès 

29 3 08153A003000290000WX 7.094 m2 rústec 

Pacs del 

Penedès 

30 3 08153A003000300000WR 9.276 m2 rústec 

Pacs del 

Penedès 

Bo Rectoria, 12 002515600CF88B0001OM 3.090 m2 industrial i 

oficines 

Pacs del 

Penedès 

Bo Rectoria, 12 002515700CF88B0001KM 116 m2 oficines 

 

S’adjunta la consulta descriptiva i gràfica de dades cadastrals de la Dirección General del Catastro de les 

parcel·les i sub-parcel·les on s’ubica les instal·lacions. S’adjunta plànol nº 04 del perímetre de l’activitat 

juntament amb el perímetre de les parcel·les cadastrals. 

 

L’àrea de l’activitat sol·licitada no té servituds amb cap entitat civil ni militar. No es troba travessada per 

cap pas de dret preferencial, carreteres, ferrocarrils, oleoductes, gasoductes, etc., ni similars. 

 

El terreny sobre el qual es sol·licita l’autorització no es troba dins dels límits de cap àrea d’interès natural 

(PEIN) ni de xarxa Natura 2000. 

 

 

 

esteve
Texto escrito a máquina
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3 DADES DE L’ACTIVITAT 

3.1 Classificació de l’activitat segons annexos de la  Llei 20/2.009 

 

Segons Llei 20/2.009 PCAA de 4 de desembre 

Annex  I  

Sector d’activitat 4. Indústries minerals i de la construcció 

Grup Activitat 1.d) 

Activitat Instal·lacions per a la fabricació de calç en forns, amb capacitat > 50 t/d.  

 

3.2 Descripció de l’activitat. 

Es tracta d’una activitat de fabricació d’òxid i hidròxid de calç a partir de les roques calcàries extretes de 

la pedrera propera a la fabrica o d’altres pedreres que subministren la matèria primera. Referent al  

material extret de la pedrera, aquest es trasllada a una planta de tractament que es troba fora de la 

instal·lació de calç. En aquesta planta es classifica el material extret i segons la grandària del mateix es 

destina o bé a la instal·lació de fabricació de calç, o bé a la trituració per ser utilitzats com a material de la 

construcció. 

 

Hi ha diferents instal·lacions associades a l’activitat. Dintre de la zona de fabricació de calç es troben les 

oficines, la sala de control i laboratori, el taller mecànic, la instal·lació de micronització de combustible 

dels forns (coc de petroli, biomasses i llots de depuradora), les dues sales de motors dels forns i la nau 

d’expedicions. 

 

A la instal·lació de micronització de combustible pels forns s’utilitzarà com combustible gas natural, i és 

per això que l’activitat consta d’una planta per a la recepció, emmagatzematge i regasificació de gas 

natural liquat. 

L’establiment disposa de la certificació medi ambiental ISO 14001:2004 des de l’extracció de material a 

la pedrera fins a l’expedició del producte per bàscula. 

 

Una descripció més detallada es dona a l’apartat 06 del Projecte Bàsic. 
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3.3 Situació i accessos 

L’emplaçament de la fàbrica és al paratge conegut com a “Muntanya de Sant Jaume” del terme municipal 

de Pacs del Penedès , accessible des del camí de Pacs del Penedès a Les Cabanyes, que enllaça la rotonda 

de la carretera BV-2127 al pk 2.300 amb la carretera BP-2121. 

 

Dins del municipi  de Pacs del Penedès es  troba al est i a prop del terme municipal veí de Les Cabanyes. 

 

Les altituds del lloc objecte d’estudi, varien entre 240 i 270 metres sobre el nivell del mar. Les pendents 

mitjanes són d’entre  5 i 30 graus respecte a la horitzontal.  

 

Existeixen 3 accesos a les instal.lacions, un de principal i dos de secundaris. L’accés principal es realitza 

des de la carretera BV-2127 de Vilafranca del Penedès a Guardiola de Font-Rubí, al punt quilomètric 

2,300. En aquest punt, s’agafa un camí asfaltat que va des de Les Cabanyes a Pacs del Penedès. Després 

d’un recorregut d’uns 750 metres a l’esquerra d’aquesta carretera, es divisen les instal.lacions. És des 

d’aquest camí que s’accedeix a la pedrera previ pas d’una barrera que adverteix de l’entrada a la fàbrica i 

de la prohibició d’entrar sense anar acompanyat de persona autoritzada. Els altres dos accesos són de 

menor importància, ambdós s’accedeix des de l’anterior carretera BV-2127 descrita i es troben a 

l’esquerra de la mateixa, sense indicació i són anteriors al principal, venint de Vilafranca del Penedès. Un, 

és el que porta al Centre Recreatiu Casal 2000, despoblat entre setmana i la majoria de caps de setmana, 

la Masia “Els Pegats”, la Masia adjacent a aquesta, el cementiri de Pacs del Penedès i la Masia “Can 

Gabi”, unint-se amb posterioritat al camí asfaltat de Les Cabanyes a Pacs del Penedès, descrit 

anteriorment. L’altre, és un antic camí real, que es circula a peu, pràcticament paral·lel a aquest anterior, 

limítrof a la pedrera. 

 

La situació i els accessos queden grafiats al plànol número 1. 

 

3.4 Data d’inici de l’activitat 

L’activitat es va iniciar en el seu emplaçament actual el 9 d’octubre de 1967. Es tracta doncs d’una 

activitat que  està totalment integrada en l’entorn socio-econòmic de la zona 
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4 RESIDUS I EMISSIONS 

4.1 Aigües residuals 

 

L’establiment disposa d’una xarxa de recollida de les aigües residuals que es generen. Aquesta 

s’emmagatzema en una fosa sèptica prefabricada d’uns 10.000 l de capacitat, que es buida periòdicament. 

mitjançant camió cisterna autoritzat. Les aigües residuals s’aboquen a l’EDAR de Reus. 

A continuació es mostren les característiques principals del tractament d’aigües residuals. 

 

Descripció global de l'abocament d'aigües 

Núm.total punts abocament: 1 

Cabal abocat 

Màxim dia (m3/d):0.110 

Any (m3/a):24 

Màxim hora(m3/h):0.014 

 

 

Dades per punt d’abocament 
Núm. del punt d’abocament 
(1) (coordenades UTM X, 
UTM Y) 

1       X: 390.066      Y: 4.580.344 

Descripció   Fossa Sèptica Estanca 
Arqueta de registre Situada al costat dels vestuaris 
Procés on es genera (2) Sanitari 
Destí (3) E.D.A.R.  
Nom (4) E.D.A.R.      REUS 
Tractament (5) Físic-Químic 

Cabal abocat 
Màxim dia (m3/d):0.110 
Any (m3/a):24 
Màxim hora(m3/h):0.014 

Paràmetre analític Mètode analític 
Valor mesurat Concentració 

autoritzada màxim Unitat 

MES Gravimètric 610 mg/l 

750 segons Decret 
130/2003-Reglament 
Serveis Públics 
Sanejament 

DQO DECANTAT Reduït 712 mgO2/l 

1500 segons Decret 
130/2003-Reglament 
Serveis Públics 
Sanejament 

SÒL Conductivimètric 2013 μs/cm 

6000 segons Decret 
130/2003-Reglament 
Serveis Públics 
Sanejament 

MI Microtox 20 Equitox/m3 

25 segons Decret 
130/2003-Reglament 
Serveis Públics 
Sanejament  

  A l’Annex 01 s’adjunten les dades de l’últim abocament efectuat en data 27-05-2013 així com Certificat d'

 Estanqueïtat de la fosa sèptica expedit pel fabricant.
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4.2 Altres residus 

 

Anualment l’empresa presenta la declaració anual de residus on consta la quantitat i tipus de tots els 

residus produïts així com la gestió i emmagatzematge dels mateixos. Es pot consultar a l’annex 02. 

 

Però a mes a mes, Cales de Pachs, SA, realitza un esforç de conscienciació entre els seus treballadors per 

la protecció del medi ambient dins i fora de l’empresa. Amb aquesta finalitat l’empresa dona informació 

pràctica a tots els seus treballadors a través de  fulletons informatius de mesures de comportament 

ambiental.(annex 03). L’empresa té repartides per les seves instal·lacions diversos contenidors de 

recollida selectiva de les fraccions valoritzables (blau, groc, verd). Aquests es troben repartits per totes les 

seccions de l’empresa (sala control, pedrera, talles, expedicions i oficines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Contenidors de fraccions valoritzables. 

 
 

 
 

4.3 Emissions a l’atmosfera. 

 

L’activitat provoca tres tipus d’emissions a l’atmosfera: 

- gasos d’efectes hivernacles (CO2) 

- emissions difuses. 

- emissions vehiculades 



Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
  
T.M. Pacs del Penedès -  Sol·licitud d’autorització ambiental 
 

                 Document núm. 2 
                  
             E. IMP. AMBIENTAL 

 

 

 
P à g i n a  | 14 

 
 
 

 

Emissions CO2 

Referent a les primeres (CO2), no tenen cap efecte sobre l’entorn immediat, al tractar-se d’un gas 

totalment innocu per a les persones i necessari per a la fotosíntesi de les plantes. Aquesta instal·lació, 

però, està afectada per la llei 1/2005 de 9 de març, per la que es regula el règim del comerç dels drets 

d’emissió de gassos amb efecte hivernacle. S’adjunta a l’annex 04, l’autorització d’emissions per al 

periode 2013-2020 i  a l’annex 05 la declaració d’emissions corresponents a l’any 2012. 

 

Emissions difuses 

Pel que fa a les emissions difuses, la principal font d’emissions provenen de la pedrera annexa a 

l’activitat. La contribució d’emissions de la fàbrica d’òxid de calç és mínima al trobar-se els camins i 

accessos pavimentats. 

 

Emissions vehiculades. 

 

L’activitat de fabricació de calç té els següents focus emissors: 
 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 1 

Descripció F1. Forn de calç núm 1 

Procés on es genera Forn per la calcinació de pedra calcària per transformar-la en 

òxid càlcic 

Llibre de registre B-1438 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) 0,8 

Alçada (m) 20 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia 24 

 h /any 8.760 

Condicionament per a la presa de mostres Si 

Contaminants emesos Partícules, CO, NOx, SO2 

Dades per focus emissor de procés 

Analitzadors en continu No 

Observacions El combustible emprat és coc de petroli i biomassa 



Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
  
T.M. Pacs del Penedès -  Sol·licitud d’autorització ambiental 
 

                 Document núm. 2 
                  
             E. IMP. AMBIENTAL 

 

 

 
P à g i n a  | 15 

 
 
 

 

 

 

 

 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 2 

Descripció F2. Forn de calç núm 2 

Procés on es genera Forn per la calcinació de pedra calcària per transformar-la en 

òxid càlcic 

Llibre de registre 25212 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) 0,7 

Alçada (m) 20 

Mesures correctores Filtre de mànigues air jet 

 

Temps de funcionament 

 h /dia 24 

 h /any 8.760 

Condicionament per a la presa de mostres Si 

Contaminants emesos Partícules, CO, NOx, SO2 

Dades per focus emissor de procés 

Analitzadors en continu No 

Observacions El combustible emprat és coc de petroli i biomassa 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 3 

Descripció F3. Hidratació òxid càlcic 

Procés on es genera Hidratació de l’òxid càlcic per transformar-lo en hidròxid 

càlcic 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu No 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 4 

Descripció F4. Micronització i assecat coc del petroli i biomassa 

Procés on es genera Micronització i assecat del coc del petroli (associat a un 

cremador i molí) 

Llibre de registre                                           31888

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu No 

Observacions El combustible emprat és gas natural 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 5 

Descripció F5. Sitja filler 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitja filler 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 6 

Descripció F6. Sitja coc micronitzat 1 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes coc micronitzat a filtre mànigues 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 7 

Descripció F7. Sitja coc micronitzat 2 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes coc micronitzat a filtre de mànigues 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu ---- 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 8 

Descripció F8. Sitja coc micronitzat 3 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes coc micronitzat a filtre de mànigues 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 9 

Descripció F9. Sitja coc micronitzat 4 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes coc micronitzat a filtre de mànigues 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 10 

Descripció F10. Sitja coc micronitzat 5 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes coc micronitzat a filtre de mànigues 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 11 

Descripció F11. Sitja coc micronitzat 6 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes coc micronitzat a filtre de mànigues 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 12 

Descripció F12. By pass 1 del forn núm. 1 

Procés on es genera By pass del forn 1 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores 6 Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia Funcionen únicament en els moments de 
posada en marxa i/o altres situacions 
excepcionals per no fer malbé el sistema de 
filtratge 
 

 h /any 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos Exempts de mesura per temps de funcionament 

Analitzadors en continu --- 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 13 

Descripció F13. By pass 2 del forn núm. 1 

Procés on es genera By pass del forn 1 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores 6 Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia Funcionen únicament en els moments de 
posada en marxa i/o altres situacions 
excepcionals per no fer malbé el sistema de 
filtratge 
 

 h /any 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos Exempts de mesura per temps de funcionament 

Analitzadors en continu --- 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 14 

Descripció F14. By pass  del forn núm. 2 

Procés on es genera By pass del forn 2 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores 6 Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia Funcionen únicament en els moments de 
posada en marxa i/o altres situacions 
excepcionals per no fer malbé el sistema de 
filtratge 
 

 h /any 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos Exempts de mesura per temps de funcionament 

Analitzadors en continu --- 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 15 

Descripció F15. Sitja hidròxid càlcic 1 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes hidròxid càlcic 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 16 

Descripció F16. Sitja hidròxid càlcic 2 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes  hidròxid càlcic 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 17 

Descripció F17. Sitja hidròxid càlcic 3 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes hidròxid càlcic 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 18 

Descripció F18. Sitja hidròxid càlcic 4 

Procés on es genera Càrrega/descàrrega sitjes hidròxid càlcic 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 19 

Descripció F19. Ensacadora hidròxid càlcic + hidratació 

Procés on es genera Ensacat hidròxid càlcic  + hidratació 

Llibre de registre                                           31889

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 

Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 20 

Descripció F20. Campana laboratori 1 

Procés on es genera Campanes de laboratori 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 
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Dades per focus emissor de procés 

Núm. del focus 21 

Descripció F21. Campana de laboratori 2 

Procés on es genera Campanes de laboratori 

Llibre de registre No en disposa 

UTM X --- 

UTM Y --- 

Diàmetre (m) --- 

Alçada (m) --- 

Mesures correctores Filtre de mànigues 

 

Temps de funcionament 

 h /dia --- 

 h /any --- 

Condicionament per a la presa de mostres --- 

Contaminants emesos --- 

Analitzadors en continu --- 

Emissions difuses (per punt d’emissió) 

Núm. del punt 1 

Descripció Trànsit rodat per les instal.lacions 

Contaminants (descripció) Partícules 

Procés on es genera Circulació de camions i maquinària pel recinte 

Mesures correctores Asfaltat dels vials i rec mitjançant aspersors 

Emissions difuses (per punt d’emissió) 

Núm. del punt 2 

Descripció Pregarbellat i descàrrega de material als forns 

Contaminants (descripció) Partícules 

Procés on es genera Pregarbellat i descàrrega de material als forns 

Mesures correctores Rec amb tensoactiu al pregarbellat i tancament de la 

descàrrega 
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 Llibre Registre Emissions difuses: 25458

4.4 Emissions de soroll. 

 

S’han realitzat mesures d’un minut en horari nocturn i diürn, amb Laeq amb corba de ponderació A. 

 

Descripció de la 
font 

Nivells d’immissió a les zones 
residencials més properes dB(A)  
 
 

Nivells d’emissió mesurats a l’exterior 
de l’activitat dB(A) 

Diürn Nocturn Diürn Nocturn 

Planta tractament, 
voladures, secció 
forns, molins 
molturació i 
micronització, 
trànsit.  

54,2 42,4   

 

S’adjunta a l’annex  06 l’estudi d’immisió sonora. 

Emissions difuses (per punt d’emissió) 

Núm. del punt 3 

Descripció Micronitzat hidròxid càlcic 

Contaminants (descripció) Partícules 

Procés on es genera Micronitzat hidròxid càlcic 

Mesures correctores --- 
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5 APLICACIÓ DE MILLORES TÈCNIQUES 
DISPONIBLES 

 

Els forns, part fonamental i més important del nostre procés corresponen a la firma italiana 

CIMPROGETTI, anomenats CIM-REVERSY NS-45 i TWIN-D-SS-35, vertical, de doble cuba, que 

utilitza el sistema regeneratiu per pre-escalfar l’aire de combustió, és a dir, basat en la recuperació de 

calor, amb dues cubes que combustionen de manera alternativa i amb un tamany d’admissió de pedra 

calcària, el primer 25-65 mm i el segon, 25-65 mm. Són la MILLOR TÈCNICA DISPONIBLE-MTD en 

la fabricació de Calç Viva (Òxid Càlcic).  

 
Als forns verticals tradicionals per a la producció de calç, els gasos de sortida són aspirats des de la part 

superior, l’aire de combustió és pre-escalfat per la calç viva i el combustible és alimentat a la part inferior 

de la zona de cremat. Utilitzant aquest procés, l’aire de combustió no pot ser pre-escalfat a una alta 

temperatura ja que la calor continguda a la calç és més baixa que la calor requerida per pre-escalfar l’aire 

de combustió. 

 

Per una altra banda, la calor continguda que pot ser recuperada pels gasos de sortida a la zona de pre-

escalfament del forn, és més alta que la quantitat que pot ser absorbida per la pedra calcària. Degut a 

aquesta situació, a un forn tradicional de calç amb una cuba a contrafluxe, els gasos de sortida surten, 

valgui la redundància, del forn amb un alt contingut de calor, la qual no és recuperada. Aquesta situació 

causa un alt consum específic de calor. 

 

A més a més, l’alimentació de combustible des de la part inferior del forn provoca sobre-escalfament  i, 

en ocasions, una curta vida del material refractari i calç sobre-cremada. 

 

Aquests forns el.liminen els anteriors problemes degut a que l’aire de combustió és pre-escalfat a la part 

superior del forn (zona d’alt contingut de calor). 

 

L’intercanvi de calor entre el gas de combustió a la sortida del forn i l’aire de combustió  és transportat 

cap a fora a través de la pedra calcària continguda a la zona de pre-escalfament del forn (segona cuba). 

 

Durant el primer cicle, la pedra calcària absorbeix la calor del gas de sortida i en el segon cicle, la calç 

cedeix calor a l’aire de combustió. Aquest procés és possible degut a l’ús de dues càmeres o cubes, 

connectades per un canal, al qual, la combustió i la direcció del fluxe de gasos canvien alternativament. 

Durant la combustió a la primera cuba, la calcària freda és pre-escalfada amb fluxe contracorrent a la 

segona cuba, absorbint, d’aquesta manera, la calor del gas exhaust de sortida abans que el mateix 

abandoni el forn a través de la xemeneia.  
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Les parts superiors de les dues cubes treballen com a regeneradors: durant el primer cicle, la pedra 

calcària absorbeix la calor del gas de sortida, en canvi, al segon cicle, l’aire de combustió introduït de la 

part superior de la cuba, recupera la calor acumulada de la pedra calcària. 

 

El procés de pre-escalfament regeneratiu consenteix un consum de calor molt baix i permet un control 

total sobre l’intercanvi de calor, obtenint així, una calç viva molt uniforme en qualitat. L’aire de 

refredament és alimentat a través del fons d’ambdues cubes al mateix temps a contracorrent.  

 

Les característiques d’aquests tipus de forns són: 

 

 Una millor distribució del combustible al llarg de la secció del forn que permet una millor cocció de 

la pedra calcària. 

 Un reduït cost d’operació ja que els circuits de combustible i d’intercanvi de calor han sigut 

optimitzats per permetre la utilització més econòmica de diferents tipus de combustible. Tots els 

components del forn han sigut estandaritzats per reduir els costos dels recanvis. Els intervals de 

manutenció per al revestiment del refractari i tots els altres equips han sigut reduïts i allunyats. Les 

interrupcions del funcionament del forn per causa de la formació de blocs a l’interior de les cubes i 

per causa de la condensació de l’àlcali han sigut posades, pràcticament, a zero. Les superfícies 

radiants són tingudes en compte al mínim, el material refractari és de tipus estàndar, els components 

hidràulics són de tipus estàndar de mercat.  

 L’aire de combustió és alimentat des de la part superior del forn i és possible pre-escalfar-lo.   

 La combustió és efectuada en fluxe paral.lel assegurant així, la millor transferència de calor, ja que la 

flama està inicialment en contacte amb la pedra calcària quan aquesta pot absorbir millor la calor, 

mentre la descarbonatació final té lloc per mitjà dels gasos de sortida, els quals estan llestos per 

perdre una gran part de calor. 

 El pre-escalfament de la pedra calcària es realitza a la cuba que no té foc en aquell moment, per mitjà 

dels gasos de sortida, els quals passen a través del llit de pedra abans d’anar al filtre de mànegues. 

 La combustió del combustible té lloc, alternativament, a una de les dues cubes mentre que la 

descàrrega de la calç s’efectúa a ambdues cubes. 

 L’aire de refredament  és alimentat a través del fons d’ambdues cubes al mateix temps. 

 La temperatura del gas de sortida pot ser control.lada i sostinguda a nivells tals que permetin l’ús 

normal del filtre de mànegues. 

 Finalment, la constança i qualitat en la producció de calç viva degut a que la distribució de la calor a 

l’interior del forn, la càrrega de la pedra calcària i la descàrrega de la calç viva han sigut optimitzades 

per permetre la producció uniforme i constant de la calç i per tant, l’alta qualitat de calç produïda i 

l’excepcional baix consum de calor, menys de 860 Kcal/Kg de calç viva, fan del forn TWIN-D la 

millor opció per a la producció de calç a partir de petits tamanys de pedra calcària. La forma 
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tradicional circular de molts forns regeneratius pot ser influenciada de les incrustacions al canal de 

pas de connexió de les cubes per causa de la condensació dels vapors d’àlcali continguts a la calcària. 

Amb aquest forn, el canal de pas és molt curt, molt calent i amb una velocitat interior del gas molt 

alta i, per tant, el problema de la condensació mai ha ocorregut amb el forn en qüestió. 

 

A més a més de les anteriors característiques incorpora tota una sèrie de millores tecnològiques fruit de 

l’experiència de més de tres dècades en la producció de la calç viva que permeten produir una calç viva 

de qualitat molt consistent: 

 

 CIM-DRAWMATIC: Nou sistema de descàrrega de calç viva.-  El nivell de la calcària a l’interior 

de la cuba és una variable molt important del procés. Amb la fi d’optimitzar el procés de cocció 

de la calç amb el sistema regeneratiu, s’ha estudiat un sistema de control completament 

computeritzat que permet arribar al nivell previst de la calcària a la cuba en cocció al final del 

temps d’introducció del combustible. 

El sistema de descàrrega amb dos calaixos per a cada cuba treballa en circuit tancat amb el nivell 

de la calcària a la part superior de cada cuba: aquest sistema permet una descàrrega homogènia de 

la calç produïda. 

El sistema de control del forn segueix el nivell de la cuba fins el valor planificat mantenint 

constant, de manera automàtica, la relació entre el nombre de moviments del primer i segon calaix 

d’extracció. 

 

 CIM-FIREMATIC: Sistema de regulació i seguretat.- Aquest sistema automàtic controla que la 

quantitat de calor sigui introduïda en la seva correcta mesura a cada una de les cubes en 

operació, a cada cicle del forn. Si, per qualsevol motiu, la quantitat de calor, combustible, 

alimentada a la primera cuba s’allunya del valor prefixat, la mateixa quantitat de calor serà 

proporcionada a la segona cuba, garantitzant, així, una qualitat constant de calç viva a ambdues 

cubes. 

Aquest sistema, en funció de la temperatura del canal, arregla la posta en marxa i parada de 

l’alimentació de combustible al forn. 

 

 CIM-FLOWMATIC: La mesura de l’aire de combustió.- Aquest sistema permet alimentar al forn 

la quantitat d’aire de combustió necessari per a cada condició de treball, independentment de les 

condicions ambientals existents. 

 

 CIM-ISSY 32TM: Software.- El nou sistema d’automatització i supervisió de la planta integrat, 

basat sobre una tecnologia Windows a 32 bit, incorpora noves característiques que fan al sistema 

més fiable i flexible. La filosofia general del control computeritzat és la següent: 



Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
  
T.M. Pacs del Penedès -  Sol·licitud d’autorització ambiental 
 

                 Document núm. 2 
                  
             E. IMP. AMBIENTAL 

 

 

 
P à g i n a  | 30 

 
 
 

o Desenvolupar un sistema estable, fiable i flexible basat a l’experiència, tecnologia i 

investigació de Cimprogetti. 

o Controlar el sistema amb un software simple i experimentat, amb lo qual un operador 

sense massa pràctica pot obtenir un òptim producte final de la planta. 

El sistema de control és simple de modernitzar i noves versions de software mantenen, sempre, 

el sistema al dia, també via mòdem amb el servei CIM-ON LINE. 

CIM-ISSY 32TM (Integrated Supervision System) és el sistema computeritzat especialment creat 

per CIMPROGETTI per al procés de producció de calç. 

El sistema CIM-ISSY 32TM es troba composat per: 

o CIM-MATIC  per a l’automatització amb PLC de les seccions de la planta. 

o CIM-MMI pel control i regulació de la planta amb el PC, Personal Computer. 

CIM-MMI i CIM-MATIC es composa dels següents mòduls: 

o Mòduls Sinòptics (SYN).- Visualització de pàgines que representen els sinòptics de la 

secció. Des de cadascuna de les pàgines és possible seguir la sel.lecció de les màquines 

que s’han d’introduir en cadena en una línia de producció. Un interruptor permet seguir 

l’arrancada manual  de cadascuna de les màquines, respectant la cadena lògica 

predeterminada. El zoom de sub-seccions  de la planta és possible per un millor control 

del procés productiu. 

o Mòduls Alarmes (ALA).- Consisteix a la visualització de les darreres tres alarmes a la 

part superior de cada pàgina sinòptica. Existeix la possibilitat que aparegui la llista de 

totes les alarmes presents.  Cada alarma ve impresa al moment de reconeixement per 

part de l’operador: aquesta operació executa, de manera simultània, la posada en marxa 

de la sirena d’alarma. 

o Trending &Monitoring (T&M).- Les dades de procés són memoritzades en arxius 

permanents i són utilitzats per a la creació de diagrames de tendències. Cada diagrama 

pot contenir fins a quatre granulometries predefinides de calcària. Els diagrames poden 

mostrar la variació dels tamanys en “REAL MODE” o en “HISTORICAL MODE”. La 

base dels temps en HISTORICAL MODE pot ser sel.leccionada entre les disponibles de 

2 hores, 8 hores, 24 hores, 36 hores, mentre en REAL MODE ve predefinit la base dels 

temps més significatius, segons les preferències de cadascú. 

o Suport Operatiu & De Manteniment (OMS).- Facilita a l’operador la maniobra durant 

els períodes transitoris d’arrancada i parada de la planta. Venen visualitzades algunes 

pàgines que guien a l’operador  “step by step” fins que no s’hagin obtingut les 

condicions d’exercici regular de la planta. Sobre una o més pàgines de vídeo es 

representen les hores de funcionament de les màquines principals, de manera que, 

l’operador o responsable de manteniment pot intervenir a intervals de temps 

programables i s’indicarà a l’ordinador les regularitats i operacions extraordinàries de 

lubricació i manteniment. Es pot programar el bloqueig de la planta a una data prefixada 
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i la seva arrancada només es podrà realitzar després del consentiment del sistema de 

supervisió per part del responsable del manteniment. 

o Mòduls de les Sèries (SET).- Consisteix en adequar els valors de: 

- Variables de procés. 

- Nivells d’alarma. 

- Reguladors PID. 

- Temporitzadors. 

o Gestió de Dades Tecnològiques (TDM).- Permet el càlcul, la 

verificació i la simul.lació dels paràmetres operatius 

inherents al procés. 

- Càlcul: un foli electrònic permet la introducció manual d’alguns 

valors de INPUT relatius a la producció que es vol obtenir. Com a 

OUPUT, el TDM dóna el càlcul d’una sèrie de paràmetres que 

permeten realitzar la producció demanada. 

- Verificació: al foli electrònic arriben de la planta com a INPUT els 

valors dels paràmetres fixats i, automàticament, es poden veure com a 

OUTPUT les dades de producció actuals de la planta. 

- Simul.lació: permet realitzar algunes variacions “off line” a algunes 

variables de procés i evaluacions sobre les dades de OUPUT, 

comparant-les amb els valors actuals de funcionament. Un interruptor 

permet enviar els nous valors al PLC. 

o Informe de Dades Operatives (ODR).- Subministra informes automàtics o a petició, 

relatius a: 

- Dades de procés. 

- Dades de producció. 

Els informes vénen presentats amb taules i gràfics. 

o Tele-Assistència CIM ON-LINE (COL).- Permet el manteniment a 

distància del sistema de supervisió, CIM-MATIC i CIM-MMI, així 

com la supervisió a distància del procés productiu. 

- Manteniment a distància: “Via Mòdem” és visualitzat sobre una 

“estació a distància” el programa d’automatització de la planta  i és 

possible seguir “a distància” les modificacions i controls que es 

desitgin. 

- Supervisió a distància: “Via Mòdem” es poden visualitzar les dades 

de procés i de producció del mòdul ODR. A l’estació a distància és 

possible realitzar totes les funcions del mòdul TDM. 
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Una persona responsable i capacitada pot, no solament transmetre a “l’estació local” 

una configuració de dades oportunes per al funcionament de la planta sinó que, també, 

pot enviar, directament, “des de la distància” els nous sets al PLC. 

 

 CIM-FIRECOAL: Sistema de combustió amb pols de coke de petroli.- La pols combustible és 

enmagatzemada a la sitja  del sistema d’extracció i filtre de despulverització. Al fons de la sitja 

es troba instal.lada un aspa giratòria que manté la pols de coke en moviment. La unitat de pesada 

i dosificació del combustible al forn es troba col.locada sota la sitja d’enmagatzematge. 

Durant el període d’inversió del forn, una vàlvula rotativa alimenta la tolva on es pesa el 

combustible, la qual és el suficientment gran per poder contenir la quantitat de combustible 

necessària. Una vàlvula de guillotina manual interceptarà el coke en cas que el sistema no 

funcioni. 

Totes les canonades de connexió amb la tolva es troben interrumpudes per dilatadors per a una 

pesada correcta. Una vàlvula de retenció evita que l’aire pulverulent de la tolva de pesada arribi als 

bufadors. 

Tres cel.les de càrrega sostenen la tolva, medeixen, així, contínuament el pes. Un aspa giratòria a 

la tolva de pesada assegura que el combustible arribi constantment a totes les vàlvules rotatives de 

velocitat variable. 

Cada vàlvula rotativa alimenta el coke a dues llances mitjançant un sistema de transport 

pneumàtic. El sistema de dosificacions és del tipus “a pèrdua de pes” i assegura una constant 

quantitat de carbó alimentant al forn. 

Un sistema de transport pneumàtic envia el combustible al forn, un grup de vàlvules pneumàtiques 

permet d’alternar l’alimentació del combustible a les dues cubes del forn. La línia de transport 

pneumàtica del combustible està constituïda per un bufador i per una sèrie de vàlvules, canonades i 

accessoris varis per a la barreja de combustible i aire. 

Cada línia de transport es troba dividida amb un repartidor estàtic que serveix al mateix temps a 

dues llances. 

Es preveu un grup de refredament de llança que consisteix en un bufador que garanteix el 

refredament de les llances de la cuba que no es troba en combustió. 

 

En conclusió, els avantatges són: 

 

1. Aprofitament del recurs natural (pedra calcària) en un 30% degut a l’admissió de tamanys petits. 

2. Un consum calorífic molt baix, menys de 850 Kcal/Kg, i un consum d’energia elèctrica  de 30 

Kwh/Tn de calç viva, i per tant, un estalvi energètic important. 

3. Una baixa emissió de pols a la sortida de la xemeneia, i per tant, una millora mediambiental 

important (<50 mg/Nm3  quan el límit legal d’emissió, s’estableix en 250 mg/Nm3). 
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4. Una alta qualitat, menys del 2% de CO2 residual a la calç viva, i una alta reactivitat, arriba a 60 ºC en 

menys de 2-3 minuts, i per tant, una millora de qualitat de producte important. 

5. Una llarga duració del revestiment refractari (de 5 a 6 anys), i per tant, un estalvi de costos 

important. 

 

 



Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
  
T.M. Pacs del Penedès -  Sol·licitud d’autorització ambiental 
 

                 Document núm. 2 
                  
             E. IMP. AMBIENTAL 

 

 

 
P à g i n a  | 34 

 
 
 

6 MEDI POTENCIALMENT AFECTAT 

6.1 Delimitació de l’espai físic 

La ubicació de la instal·lació, queda definida en el plànol del mapa comarcal de Catalunya, a escala 

1:50.000 03 Alt Penedès, i en els plànols de l’Institut Cartogràfic de Catalunya a escala 1:5.000, full 

número 277-127 “Pacs del Penedès”. 

 

La superfície total d’afecció és de 21.167 m2. Aquesta superfície està definida per una poligonal irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Perímetre de la instal·lació de fabricació de calç de CALES DE PACHS, SA 

 

Les coordenades dels vèrtexs que defineixen el perímetre són: 
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LLISTAT COORDENADES PERÍMETRE ACTIVITAT 

Projecció etrs89 

VÈRTEX UTM X UTM Y 

1 389.705 4.580.004 

2 389.681 4.580.029 

3 389.712 4.580.056 

4 389.738 4.580.074 

5 389.730 4.580.083 

6 389.764 4.580.112 

7 389.785 4.580.124 

8 389.840 4.580.135 

9 389.907 4.580.148 

10 390.007 4.580.177 

11 390.047 4.580.192 

12 390.055 4.580.182 

13 390.061 4.580.171 

14 390.050 4.580.166 

15 390.043 4.580.159 

16 390.034 4.580.129 

17 390.019 4.580.106 

18 390.001 4.580.089 

19 389.995 4.580.085 

20 389.998 4.580.080 

21 389.973 4.580.065 

22 389.977 4.580.057 

23 389.961 4.580.049 
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Aquest perímetre inclou tota la instal·lació industrial objecte del present projecte. Queda exclosa la zona  

d’activitat extractiva pròpiament dita i les instal·lacions associades de matxuqueig. 

6.2 Característiques del sòl i subsòl. 

Context geològic 

La comarca de l'Alt Penedès és constituïda, principalment per 3 unitats geogràfiques diferenciades. 

En direcció SW-NE, apareix la serralada Prelitoral. 

 

La zona central constitueix la Depressió del Penedès. 

 

A l'extrem SE apareix la serralada Litoral com a continuació del massís del Garraf. 

 

La zona objecte de sol·licitud d’autorització queda emmarcada en la Depressió del Penedès, entre el 

massís del Gaià al Nord-Oest, el Bloc del Garraf, que limita pel Sud i el Massís de Bonastre a l'Oest. 

 

Les directrius estructurals dominants marquen un rumb NE-SW, que reflexa el traçat del litoral català. 

Discretament, es nota la influència d'un sistema antic de fractures de direcció pràcticament perpendicular 

a l'esmentada, NW-SE. 

 

La gran vall del Penedès, que representa un reompliment de sediments Miocènics, correspon a la part 

enfonsada del bloc basculat del Garraf i pertany al Graben disimètric que es perllonga cap al NE, per 

Terrassa i Sabadell i fins a la zona d'Hostalric. 

 

24 389.959 4.580.052 

25 389.969 4.580.058 

26 389.962 4.580.080 

27 389.938 4.580.076 

28 389.916 4.580.078 

29 389.890 4.580.088 

30 389.850 4.580.108 

31 389.840 4.580.108 

32 389.816 4.580.096 

33 389.783 4.580.068 

34 389.730 4.580.029 
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La zona concreta, anomenada "Muntanya de Sant Jaume" i a continuació d'aquesta la "Muntanya de Sant 

Pau", sorgeixen com dues illes d'entre els materials quaternaris constituïts per deposició d'aluvions a base 

de graves i conglomerats de matriu margo-detrítica. La resta correspon a sòls i terres de conreu que 

cobreixen les esmentades sèries Miocèniques. Aquesta zona està classificada com a geozona d’interès nº 

342 “Turons de Pacs del Penedés” pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

Aquesta geozona inclou un registre restringit però representatiu, en un sector relativament central de l'Alt 

Penedès, de la superfície de carstificació que va afectar el substrat cretaci de la semifossa del Vallès-

Penedès abans de la seva estructuració; també dels dipòsits col·luvials desenvolupats a la regió abans de 

l'inici de la sedimentació generalitzada, dins de l'àmbit de la semifossa; i finalment d'alguns dels episodis 

de sedimentació carbonatada (bioclàstica i per bioconstrucció) marina i marina transicional del Miocè 

inferior i mitjà de la semifossa. El seu interès geològic rau en aquests fets i en la limitació de l'extensió de 

l'aflorament, que el fa especialment vulnerable a l'acció humana. 

 

L'ordenació vertical de les fàcies i unitats estratigràfiques mostra el clàssic desenvolupament de processos 

transgressius i regressius marins amb una evolució seqüencial i paleoambiental característica. Aquesta 

evolució té, sobre tot, implicacions regionals i locals. L'estudi d'aquests afloraments permet tenir un 

control més ajustat del que va ser l'evolució de la semifossa del Penedès en aquest sector. 

 

S’adjunta a l’annex 07 la fitxa de descripció d’aquesta geozona. 
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Descripció de l’aflorament 

 

L’espectre litològic dels voltants de la instal·lació compren bàsicament calcàries i dolomies del cretaci.  

Aquestes massís rocós presenta tres famílies de discontinuïtats: una família (S0) que correspon als plànols 

d’estratificació i dues families menys desenvolupades i ortogonals, (J1, J2), de diaclàsis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa geològic de la zona d’estudi. Full 12 Baix Penedès (IGC) 

 

 

 

Zona d’estudi
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6.3 Estudi de l’entorn 

 

La fàbrica d’òxid de calç es troba colindant a la pedrera associada a la mateixa. Es tracta d’una zona 

intensament explotada i sense vegetació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3. Pedrera i planta 
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Al nord de la planta trobem extenses plantacions principalment de vinya. Morfològicament és tracta d’una 

zona bastant planera de la depressió del Penedès, apta per al conreu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Camps de vinyes al nord de la fàbrica 

Pel voltant de la fàbrica es troben diverses torres d’alta i mitja tensió que solquen els camps: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5. Xarxa de distribució elèctrica. 
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6.4 Zones de protecció a l’entorn de l’activitat 

 

 

 

 

6.5 Qualitat de l’aire i capacitat i vulnerabilitat del territori. 

Capacitat del territori: 

És una mesura de la concentració “extra” que pot assimilar el medi ambient sense arribar a la superació 

dels límits d’immissió legals.  

Vulnerabilitat: 

És un indicador del perill d'exposició a un contaminant d'estudi. 

L'objectiu de la vulnerabilitat és determinar quines són les àrees més vulnerables a problemes de 

contaminació atmosfèrica. 

 

 

 

CAPACITAT I VULNERABILITAT DEL TERRITORI 

 

CONTAMINANT CAPACITAT VULNERABILITAT 

PST ALTA MOLT BAIXA 

SO2 MODERADA MOLT BAIXA 

CO -- MOLT BAIXA 
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Mapa de vulnerabilitat (CO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de capacitat (PST) 
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Mapa de vulnerabilitat (PST) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de capacitat (SO2) 
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Mapa de vulnerabilitat (SO2) 
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Distàncies 

A nucli urbà o urbanitzable: 

 -Les Cabanyes: 644 m 

 -Barri La Rectoria (Pacs del Penedès): 1.031 m 

 

A habitatges aïllats o agrupats: 

 La Muntanyeta:  334 m 

 Maset d’en Benet  (deshabitat): 801 m 

A zona industrial 

 Pol.Ind. La Xarmada: 638 m 
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6.6 Paisatge 

 

L’activitat porta en funcionament al mateix emplaçament desde l’any 1967. Atès el llarg temps 

transcorregut, per a la majoria d’habitants de la zona existeix desde sempre l’associació de la planta amb 

l’indret on està situada. 

 

El nucli habitat més important de la zona és Vilafranca del Penedès. Desde aquesta vila no hi ha visual 

directe ni de la planta de fabricació ni de la pedrera, a l’actuar la Muntanya de Sant Jaume com a barrera 

visual. (Foto 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6. Vista de la Muntanya de Sant Jaume desde la Creu de la Pelegrina (T.M. Vilafranca del 

Penedès). 

 

El nucli habitat mes proper desde el qual són visibles les instal·lacions és el de Les Cabanyes, per la zona 

del carrer 35. Malgrat això, l’impacte visual es pot considerar moderat, atès que la distància existent entre 

el nucli habitat i les instal·lacions fa que aquestes apareguin ocupant poc espai de l’escena, com s’aprecia 

a la foto 7 

 

 

Per als observadors esporàdics que circulen per la carretera de Les Cabanyes a Vilobí del Penedès, tenen 

un visió similar. En alguns trams de la carretera, l’encanyissat existent fa que actuï de pantalla visual i no 

hi hagi visual de les instal·lacions. (foto 8)  



Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
  
T.M. Pacs del Penedès -  Sol·licitud d’autorització ambiental 
 

                 Document núm. 2 
                  
             E. IMP. AMBIENTAL 

 

 

 
P à g i n a  | 47 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Visió desde Les Cabanyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 8. Pantalla visual a la carretera BV2127 
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A mida que ens anem apropant cap a Vilobí del Penedès, la major distància fa que les instal·lacions 

apareguin com un component mes del mosaic a la llunyania sense cap rellevància. 
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7 MESURES DE MINIMITZACIÓ D’IMPACTES 
 

L’empresa disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental auditat i conforme respecte les exigències de la 

norma ISO-14.001:2004 . Amb el compliment d’aquesta norma,  es busca reduir els impactes en el medi i 

complir amb la legislació en matèria de ambiental. 

 

Com exemples concrets d’aquesta política, la instal·lació està dotada de diverses mesures correctores 

d’impactes, que resumidament són les següents 

 

 Sistema CELEC, de supressió de pols mitjançant el reg per polvorització amb tensoactiu a tots els 

punts de la instal.lació de trituració susceptibles de creació de pols, és a dir, descàrrega de camions, 

alimentadors, garbells, canvis de nivell entre cintes,  i en definitiva, a tota la instal.lació tractament 

de pedrera. Aquest sistema de supressió via humida consisteix a la pulverització d’aigua a la qual se 

li addiciona un líquid tensoactiu no iònic en una proporció d’un litre per cada 3000 litres d’aigua 

consumits. Aquesta pulverització de la dissolució s’efectúa als focus potencials de producció de pols, 

de manera que amb un mínim d’humitat aportada al material processat s’obtinguin uns resultats 

òptims. 

 

 Tancaments i cubricions del circuit de l’òxid de calç des de la seva sortida de forn fins a la seva 

posterior classificació per tamanys i enmagatzematge i tancament i cubrició de la molturació i 

micronització de la calç, el seu enmagatzematge i sistema de supervisió automàtic del circuit 

mitjançant autòmata al igual que tot el sistema d’assecatge i micronització del coc de petroli. 

 

 Filtres de mànegues als forns verticals i filtres de mànegues, més petits, del tipus insertables, 

destinats als sistemes de molturació, micronització i transport neumàtic estanc de l’esmentat material 

un cop molturat i/o micronitzat, treballant en depressió, mànegues de càrrega de camions cisterna 

amb cèl.lules de càrrega. 

 

 Insonoritzacions dels habitacles on es troben els motors de combustió, refredament i transport 

neumàtic dels forns aconseguint una reducció de la contaminació acústica de 94 dB i 99,50 dB a 18 

dB i 15 dB, respectivament, a finestres i tuberies.  

  

 Asfaltat de tot el complexe industrial encaminat a la reducció de pols generada pel trànsit rodat i 

compra de màquina escombradora mitjançant sistema humit de rcollida de pols acumulat al terra i 

contractació d’empresa de neteja per als possibles vessaments de material i reforç de neteja per als 

vials. Instal.lació d’una xarxa d’aspersió al camí d’accés per no aixecar pols acumulada al terra amb 

el pas del trànsit rodat. 
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 Restauració e integració paissatgística de talussos finals i zones limítrofs a l’empresa mitjançant 

acopi de terres vegetals i plantació d’espècies arbòries autòctones. 

 

Es garantirà la incorporació i compliment de les mesures de prevenció  relatives  a les emissions de 

partícules fugitives a l’atmosfera d’acord amb l’autorització ambiental de data 26/01/2009.  

7.1 MESURES DE PREVENCIÓ RELATIVES A LES EMISSIONS 

 

a) Pel que fa als accessos, vials de circulació, places i zones de treball amb trànsit de vehicles, camions o 

maquinària: 

 

- Es faran ruixats amb aigua (amb o sense additius) amb la periodicitat necessària per 

minimitzar els possibles núvols de pols. 

 

- Es millorarà la superfície per mitjà de mesures com la pavimentació, la compactació o bé 

l’addició de grava en els sòls més pulverulents,. 

 

- Els vehicles i maquinària per l'interior del recinte de l'explotació circularan a la velocitat 

necessària per minimitzar els possibles núvols de pols. 

 

- Abans de sortir del recinte de l’activitat extractiva, es cobriran completament els materials 

transportats per vehicles i camions amb lones, o bé es ruixaran amb aigua, de manera que no 

s’escampin materials pulverulents pels vials de l’entorn. 

 

- Es limitarà la velocitat a 30 km/h en el tram que va des de l'explotació fins a la carretera. 

 

- S’instal·laran sistemes de desempolsat, neteja o rentat dels vehicles (especialment de les 

rodes) o bé d'altres mesures correctores d'eficàcia de desempolsat similar per tal que no 

escampin la pols pels vials i carreteres de fora del recinte. 

 

- Es mantindrà en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d’escapament de la 

maquinària i vehicles de transport.  

 

- Per al transport intern del material, es reduirà al màxim les distàncies de transport a cobrir 

amb vehicles 

 
b) Pel que fa a les operacions que generen partícules: 
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- Tancament de les instal·lacions on es duen a terme les operacions de molturació, cribatge i 

mescla i cobriment de les tolves i mescladors. 

 

- Filtració de l’aire desplaçat durant la càrrega dels mescladors o dels equips de  dosificació, 

 

- Emmagatzematge en sitges de capacitat adequada amb control de nivell i filtres per a l’aire 

desplaçat, 

 

- Cobriment de les cintes de transport de material, 

 

- Manipulació del material en sistemes tancats a pressió negativa i filtració de l’aire aspirat de 

les instal·lacions. 

 

c) Pel que fa els apilaments de materials pulverulents: 

 

- Es ruixaran o polvoritzaran periòdicament amb aigua (amb o sense tensioactius) i/o es 

recobriran amb lones o cobertes, sempre que les condicions meteorològiques siguin adverses. 

 

- S’instal·laran pantalles paravents, es construiran murs de contenció, es confinaran en sitges o 

bé s’implantaran sistemes d’apantallament de tipus arbustiu o arbori. 

 

- Es procurarà reduir al màxim l’alçada de les piles. 

 

- Càrrega, descàrrega i/o manipulació de material pulverulent des de camions en apilaments, 

tremuges o similars evitant grans alçades de descàrrega i altes velocitats, per tal que aquestes 

operacions no produeixin núvols de pols. 

 

- Mantenir humides les zones d’emmagatzematge utilitzant dispositius d’esprai i netejar les 

àrees colindants periòdicament. 

 

- Utilitzar sistemes de buit per operacions puntuals on es puguin generar difuses. 
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Pel que fa els límits d'emissió dels focus emissors de procés: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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.  
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- 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 a l’apartat 4.3 d’aquest estudi, 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. 

 
Els focus: 

  F5. Sitja filler 
  F6. Sitja coc micronitzat 1 
  F7. Sitja coc micronitzat 2 
  F8. Sitja coc micronitzat 3 
  F9. Sitja coc micronitzat 4 
  F10. Sitja coc micronitzat 5 
  F11. Sitja coc micronitzat 6 
  F15. Sitja hidròxid càlcic 1 
  F16. Sitja hidròxid càlcic 2 
  F17. Sitja hidròxid càlcic 3 
  F18. Sitja hidròxid càlcic 4 
  F20. Campana laboratori 1 
  F21. Campana laboratori 2 

 
es consideren focus no sistemàtics d’acord amb el que estableix el Decret 8333/1975 de 8 de febrer. 
 

- Pel que fa als focus núm. 12, 13 i 14 corresponents als bypassos dels forns de calç núm. 1 i 2, 

no seran objecte de mesura de les seves emissions a l’atmosfera mentre es doni compliment al 

l’article 42 del Decret 833/75 de 8 de febrer pel que fa a focus de contaminació sistemàtica. En 

el control periòdic s’haurà de fer constar el temps de funcionament anual d’aquests focus. 

 

- Els filtres de mànegues han de fer un manteniment periòdic, mínim, cada 2 anys i quan es 

detecti un mal funcionament (pèrdua de càrrega, trencament de mànigues, ...) s’ha d’aturar el 

focus associat fins que el problema s’hagi esmenat. S’ha de portar un registre dels 

manteniments associats a cada filtre on s’indiqui: 

 

- Tasques de manteniment realitzades (data, descripció del manteniment, empresa de 

manteniment). 

 

- Incidents de mal funcionament (data inici de l’incident, motiu, correctiu portat a terme, data 

final de l’incident. 

 

- Es prendran les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar les 

emissions difuses que es produeixen com a conseqüència de la descàrrega, manipulació i 

emmagatzematge de matèries primeres. 
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7.2 GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS 

 
Per tal d'evitar la degradació de l'entorn de l'activitat, es continuarà gestionant correctament els residus 

generats d'acord amb la normativa vigent. Es seguiran complint les següents condicions: 

 

a) L'empresa continuarà gestionant els residus generats per la seva activitat d'acord amb es 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. 

 

b) L'empresa continuarà disposant 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. 

 

c) D'acord amb l'article 12.2 de la Llei 10/98 de residus, cadascun dels residus valoritzables es 

continuaran classificant i emmagatzemant diferenciadament, evitant tota mescla que dificulti la gestió 

posterior. 

 

d) Els residus líquids es continuaran emmagatzemant en zona pavimentada, amb un sistema de recollida 

dels possibles vessaments. 

 

c) Es vigilarà que el temps màxim d'emmagatzematge dels residus perillosos no superari els dotze mesos d'

acord amb la Resolució de 16 de gener de 2008 del Departament de Medi Ambient i Habitatge que s'adjunta

a l'Annex 2 i es continuaran emmagatzemant en zona pavimentada i sota cobert. 

 

d) L’establiment continuarà complint amb els requisits tècnics d’emmagatzematge establerts a l’annex del 

RD1619/2005 de 30 de desembre, sobre gestió de pneumàtics fora d’ús. 

 

e) Les bateries es continuaran emmagatzemant 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 

 

f) Les làmpades fluorescents es continuaran emmagatzemant adequadament evitant la seva ruptura i es 

lliuraran pel seu tractament al Centre de Reciclatge de piles i làmpades fluorescents del Pont de Vilomara 

 

S’adjunta a l’annex 02 la declaració de residus de l’any 2012 
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7.3 MESURES DE PREVENCIO DE LA HIDROLOGIA I DE SALVAGUARDA DE 

LES AIGÜES SUBTERRANIES 

 

a) No es realitzarà cap tipus d’abocament. El buidatge de la fossa sèptica és a l’EDAR de Reus. S’adjunta 

a l’annex 01 l’autorització d’abocament 

 

b) Qualsevol estructura de pas sobre Domini Públic Hidràulic que s’hagi de projectar, s’haurà de 

dimensionar d’acord amb el criteris tècnics de la guia “Recomanacions per al disseny d’infrastructures 

que interfereixen amb cursos fluvials”, editada per l'Agència Catalana de l'Aigua en data de Juny de 2006. 

 

c) Respectar la zona de servitud establerta al llarg de tota les lleres de 5 m d’amplada, per a ús públic que 

haurà de quedar practicable en tot moment. Per aquest motiu no podran aixecar-se tanques de cap tipus ni 

col·locar cap estructura que no respecti o interrompi aquesta zona de servitud, contant l’amplada 

d’aquesta franja a partir de l’extrem superior del talús natural que conformen cadascun dels marges que 

delimiten el llit de les lleres. S’haurà de respectar igualment la vegetació de ribera i per aquesta causa s’ha 

de deixar un franja de 5 m respecte de la massa forestal. 

 

d) L’activitat no podrà atènyer el nivell freàtic. El subministrament d’aigua és de xarxa. En cas de 

perforació d’algun pou d’abastament, es sol·licitarien els permisos i autoritzacions necessàries. 

 

7.4 MESURES RELATIVES AL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC 

 

a) Es comunicarà l'existència de l'activitat als Serveis Territorials del Departament de Cultura a 

Barcelona. 

 

b) Si durant l’execució d’alguna obra es trobessin restes o objectes amb valor arqueològic, es paralitzarien 

immediatament els treballs, prenent les mesures adequades per a la protecció de les restes i es 

comunicaria el descobriment, en el termini de quaranta-vuit hores al Serveis Territorials a Barcelona del 

Departament de Cultura.  

 

7.5 PREVENCIÓ I PROTECCIÓ DELS RECURSOS NATURALS 

 

La fàbrica de calç està assentada sobre una zona industrial. Per tant, per a l’exercici de l’activitat  no cal 

realitzar cap talada d’arbres, ni obertura de nous vials. La zona on es troba assentada l’activitat està 

perfectament definida. Al seu interior no es troba cap element de flora ni de fauna protegida. 
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7.6 EMISSIONS DE SOROLL 

 

a) No se superaran els límits d’emissió de sorolls que es determinin a la normativa municipal per a la zona 

de sensibilitat acústica que correspongui. 

 

b) En el seu defecte es tindran en compte les condicions i límits d’emissió establerts per la Llei 16/2002, 

de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

 

S’adjunta a l’annex 06 l’estudi d’emissions de soroll realitzat per ICICT, SA 

 

7.7 MESURES RELATIVES A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS 

 

L’activitat es situa al costat de la pedrera i de camps de vinyes, per tant allunyada mes de 25 m de 

qualsevol massa forestal. Podem concloure que l’activitat no representa cap risc de provocar o ser 

afectada per incendis forestals. 

 

L’establiment disposa d’instal·lació i protecció contra incendis. Al Projecte Bàsic es recull els elements 

de protecció i extinció existents. 
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7.8 OPTIMITZACIÓ DE PROCÉS 

 

Per últim esmentar que en la línia de l’empresa per ser capdavantera en la sostenibilitat,  s’han fet 

actuacions de millora d’eficiència energètica finançats per l’Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energia (IDAE) del Ministerio de Industria. 
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8 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. 
El seguiment ambiental es preveu com una continuació de l’actual a diferents nivells per tal de poder 

controlar tots els vectors sensibles a la possible afectació del medi. En general es continuarà  vetllant pel 

compliment de la diversa normativa ambiental i en el control de la qualitat del medi, així com qualsevol 

anomalia o imprevist que se’n pogués derivar, i en darrera instància, vetllar pel compliment de les 

mesures correctores de l’impacte ambiental generat per l’activitat.  

 

L’activitat es sotmetrà als controls periòdics que fixin l’autorització ambiental. La conformitat del 

compliment de les condicions de llicencia ambiental o sectorial es durà a terme mitjançant una entitat 

col·laboradora de l’Administració ambiental, tot d’acord amb l’article 71 de la llei 20/2009. 

 

Els punts que es verificaran, independentment d’altres que estimi oportuns l’autoritat ambiental seran: 

 

- Es farà un control segons la metodologia descrita en la ITCV-08 prenent com a referència una 

concentració màxima de partícules sedimentables de 300 mg/ (m2·dia). 

 

- Es verificarà la possible exempció dels focus núm. 12, 13 i 14. S’haurà de fer constar el temps de 

funcionament anual d’aquests focus. En cas que els focus no donin compliment a l’article 42 del Decret 

833/75 s’hauran de mesurar i hauran de complir amb l’apartat 7 d’aquest estudi. 

 

- Es continuarà realitzant la mesura dels focus emissors especificats a l’apartat 7 d’aquest estudi. 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 continuarà realitzant un correcte manteniment dels filtres de mànigues i es continuarà portant un 

registre de les actuacions portades a terme. 

 

- Es continuarà acreditant la codificació i la classificació dels residus consistents en productes líquids 

defectuosos, fluorescents, bateries, envasos d’explosius d’acord amb el Catàleg Europeu de Residus 

(CER). 

 

- Es continuarà comprovant  la producció anual (t/a) de tots els residus generats.  

 

- Es continuarà emmagatzemant correctament tots els residus generats. 

 

- El temps màxim d’emmagatzematge dels residus perillosos serà de 12 mesos, d'acord amb la Resolució del

Departament de Medi Ambient de data 16 de gener de 2008 que s'adjunta a l'Annex 2 juntament amb la De-

claració de Residus. 
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- Es continuarà gestionant correctament els residus de tot tipus, a través de gestors de residus autoritzats. 

Anualment es continuarà presentant la declaració de residus indicant la quantitat anual produïda, el codi 

de tots els residus generats, l’emmagatzematge (tipus de contenidor, capacitat màxima i localització en 

planta) i la gestió realitzada, tot degudament documentat. 

 

- Es comprovarà que la fossa sèptica continua sent estanca i impermeable. 

 

- Es comprovarà periòdicament que els dipòsits soterrats de gas-oil estan en correctes condicions 

d’estanqueitat. 

 

Control periòdic: L’establiment continuarà efectuant un control periòdic cada dos anys que garanteixi la 

seva adequació permanent als punts assenyalats a l’apartat anterior. 

 

Més específicament es continuarà comprovant que: 

 

-  Es dona compliment de les condicions d’abocament d’aigües. 

 

-  L’establiment faci un control segons la metodologia descrita en la ITCVA-08 i prenent com a referència 

una concentració de partícules sedimentables de 300 mg/(m2.dia). En cas que aquest valor de referència 

se superés caldrà adoptar les mesures correctores oportunes. 

 

-  Es presenti un document amb una estimació de les emissions de partícules PST i PM10 originades en la 

instal·lació segons la metodologia descrita en el document "Càlcul d'emissions fugitives de partícules en 

activitats extractives" ( http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/atmosfera/ ). 

 

- Es verifiqui la possible exempció dels focus núm. 12, 13 i 14. S’haurà de fer constar el temps de 

funcionament anual d’aquests focus. En cas que els focus no donin compliment a l’article 42 del Decret 

833/75 s’hauran de mesurar i hauran de complir l’apartat 7 d’aquest estudi. 

 

- Es realitzi la mesura dels focus emissors especificats a l’apartat 7 d’aquest estudi. 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 comprovi que es realitza un correcte manteniment dels filtres de mànigues i es porta un registre de les 

actuacions portades a terme. 

 

En relació a la gestió dels residus produïts, es continuarà comprovant que: 
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- 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 residu, 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 
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9 ESTUDI D’IMPACTE ACÚSTIC 
 

S’ha realitzat un estudi d’immissió acústica per tal de valorar l’impacte acústic de l’activitat sobre 

l’entorn. 

 

La normativa de referència aplicables és la La Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la 

contaminació acústica. 

 

En el seu art. 5, defineix les zones de sensibilitat acústica: 

 

 ZONA A: Zona de sensibilitat acústica alta: comprèn tots els sectors del territori que 

demanden una protecció alta contra el soroll. 

 ZONA B: Zona de sensibilitat acústica moderada: comprèn tots els sectors del territori 

que demanden una protecció mitjana contra el soroll. 

 ZONA C: Zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn tots els sectors del territori que 

admeten una percepció elevada contra el soroll.  

 

S’adjunta a l’annex 06 l’estudi realitzat. Com a conclusió s’obté que no es superen els límits d’immissió 

establerts a la Llei 16/2002, tant per horari diürn com a nocturn. 
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10 MESURES DE PROTECCIÓ DEL MEDI NOCTURN 

10.1 Zona de protecció a la contaminació lluminosa on s’ubica la instal·lació 

 

La instal·lació s’ubica al paratge Muntanya de Sant Jaume, que es troba en sòl rústic i industrial, del 

terme municipal de Pacs del Penedès, en el límit est del municipi.. 

 

La zona de protecció en aquesta zona, segons el mapa de protecció envers la contaminació lluminosa, és 

Zona E2 de Protecció alta, tal i com es pot veure a la següent imatge: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zones segons el grau de protecció envers la contaminació lluminosa 
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10.2 Enllumenat exterior 

 

La il·luminació nocturna de l’empresa correspon a una il·luminació exterior industrial, punt e) de l’apartat 

2: ús de l’enllumenat, de l’Article 4 de l’esmentada Llei. 

Aquesta il·luminació obeeix a raons de seguretat i usos industrials (punts a i c de l’article 4). 

Les característiques de l’enllumenat són les següents: 

 Tot l’enllumenat es troba focalitzat cap al terra i per tant, no hi ha flux d’hemisferi superior 

ja que no radia per sobre del pla horitzontal. 

 És un enllumenat composat d’Halogenurs metàl·lics i fluorescència que difonen el llum amb 

poca lluentor i, per tan, de brillantor reduïda, tal i com, demana la zona E2 on ens trobem 

dins el nostre Terme Municipal. 

 Per tant, no hi ha difusió cap al cel, no hi ha enlluernament, no hi ha intrusió lumínica ni 

sobre consum. En definitiva, NO HI HA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA (emissió de flux 

lluminós de fonts artificials nocturnes, en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris 

per a la realització de les activitats previstes a la zona que s’han instal·lat les lluminàries, les 

quals, obeeixen, estrictament, a RAONS DE SEGURETAT. 
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10.3 Característiques de les instal·lacions i aparells d’il·luminació 

 

L’actual instal·lació d’il·luminació compleix els següents requeriments: 

 

- El feix lluminós del projector es limita a la superfície a il·luminar, en aquest cas el terra del 

voltant dels edificis 

- La intensitat lluminosa fora de la superfície a il·luminar és inferior a 10 candeles per cada 

kilolumen emès per la làmpada. 

- Els valors d’il·luminació intrusa màxima vertical són de 2 per la nit. 

- Les intensitats lluminoses en direcció a àrees protegides serà inferior a 0.5 a la nit, en aquest cas 

nos s’emetran cap tipus d’intensitats lluminoses cap a les àrees protegides. 

- L’angle d’enfocament corresponent a la intensitat màxima és inferior a 70º respecte la vertical. 

- La documentació fotomètrica dels pàmpols de llum contenen: el tipus i la potència de la 

làmpada, el flux d’hemisferi superior instal·lat i el diagrama de distribució de les intensitats 

lluminoses. 

10.4 Programa de manteniment de les instal·lacions i dels aparells d’il·luminació 

 

Un cop cada mig any es farà el manteniment de la instal·lació consistent en: 

- Netejar els grups òptics. 

- Control de l’enfocament dels pàmpols dels llums. 

- Verificació dels accessoris. 

- Verificació del correcte funcionament de la instal·lació. 

- Comprovar que no es produeix cap il·luminació residual i sobrera que envaeixi un lloc que no li 

correspongui. 

- Comprovar que no hi ha cap façana amb una altura superior als 4.5m afectada per aquesta 

il·luminació. 

- Comprovar que no hi ha cap llum que emeti flux lluminós en direcció a àrees protegides o pugui 

provocar enlluernament a persones. 
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11 SIGNATURES 
 

 

 

Pacs del Penedès, a 9 d’agost de 2013 

Lloc i data en que s'emet  el document. 

 

Eduard Cámara Zapata 

Enginyer de Mines 

Col.legiat núm. NE-301-C COIM del Nordest 

 

Tècnic redactor 

Nom i signatura del tècnic/ tècnics que han fet el document. 

 

Esteve Gaona Sanz 

Enginyer Tècnic de Mines 

Col.legiat núm. 771 COITM de Catalunya i Balears 

 

Tècnic redactor i Director Facultatiu 

Nom i signatura del tècnic/ tècnics que han fet el document. 

 

 

 

 

 

CALES DE PACHS 

Representant: Valentí Grané Auladell 

Nom i signatura del titular  
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 Annex 1: Declaració ús i consum aigua i abocament 
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Annex 2: Declaració de residus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  











1. DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS INDUSTRIALS 2012
ORDINÀRIA

Generalitat de Catalunya

Departament de Territori i Sostenibilitat

Agència de Residus de Catalunya

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS

DADES GENERALS DE L'EMPRESA
Certificació d'acord amb el Decret 93/1999, que les dades que es declaren són veritables.

Data: 18/03/2013
Identificació del/de la responsable de residus

Nom i Cognoms: ESTEVE GAONA SANZ Signatura

NIF: 39343886V

A.Nom de l'empresa: CALES DE PACHS, S.A.

B.NIF o CIF: A08213936

C.Domicili Social

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS Codi postal: 08739

Polígon industrial:

D.Emplaçament dels diferents centres de producció:

DADES GENERALS DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

E.Adreça de la planta

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS CodiPostal: 08739

Telèfon: 938903011 Fax: 938903689 E-mail: egaona@calespachs.com

Polígon industrial:

F.Adreça de correspondència

Carrer: CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME Núm.: S/N

Població: PACS DEL PENEDÈS CodiPostal: 08739

Polígon industrial:
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A. Activitats de l'empresa:

Núm. CCAE Descripció Principal

2352 Fabricació de calç i guix Si

0811 Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra
calcària, guix, creta i pissarra No

B. Nombre total de treballadors: 32

C. Nombre d'empleats en el procés productiu: 24

D. Total dies treballats a l'any: 362

E. L'empresa ha estat de baixa o sense activitat? No

F. Observacions generals del centre

La pedra calcària extreta s'utilitza per la fabricació de calç viva i apagada. Els
tamanys inferiors per a àrids i zahorres.

G. Béns produïts i/o distribuits:

Codi Descripció Quantitat Unitat Núm.
Procés

14.12.10 Pedra calcària destinada als forns de cocció de
calç (25-65 mm) i àrid i zahorres (0-25 mm). 387.912,50 tona/es 1

Pedra calcària i guix

26.52.10.33
Calç Viva produïda per a la seva expedició a
granel en banyeres, micronitzada ensacada i
paletitzada

109.346,00 tona/es 2

Calç viva

26.52.10.35 Calç apagada per a la seva expedició a granel
en cuba presuritzada i/o ensacada i paletitzada 11.422,00 tona/es 3

Calç apagada

2. DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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Descripció dels processos industrials seguits
Indiqueu si cal mantenir la confidencialitat de les dades contigudes en SI X NO _

aquest full, d'acord amb la llei 38/1995, de 12 de desembre, modificada per

la Llei 55/1999, de 29 de desembre.

Núm. Procés: 1 Hores de funcionament anuals: 1740

Descripció: Trituració pedra calcària

La pedra calcària procedent de la pedrera es transporta fins a la planta de trituració, on
es separen les terres de la pedra, i aquesta, es fragmenta per mitjans mecànics. Les
diferents granulometries es destinen a la fabricació de calç i venda d'àrids.

Núm. Procés: 2 Hores de funcionament anuals: 8688

Descripció: Fabricació calç viva

La pedra calcària òptima per ser cuita, es cou a 1000 ºC i es transforma en òxid de calç,
el qual s'enmagatzema i es ven a granel i/o micronitzat mitjançant molins de micronització.
Una part s'ensaca i es paletitza.

Núm. Procés: 3 Hores de funcionament anuals: 2149

Descripció: Fabric. hidròxid càlcic

Una part de l'òxid càlcic s'hidrolitza mitjançant l'addició d'aigua, i aquest es transforma
en hidròxid càlcic, el qual s'enmagatzema en sitges per vendre a granel i/o ensacat.

3. DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
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Indiqueu si cal mantenir la confidencialitat de les dades contingudes en aquest full, d'acord amb la Llei 38/1995 de 12 de desembre, SI X NO _

modificada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre

Codi: 14.12.10 Quantitat: 387.912,50 Unitat: tona/es Núm. Procés: 1 Subproducte: NO

Descripcio: Pedra calcària procedent de l'extraccció de la pedrera.

Pedra calcària i guix

Codi: 23.20.15.00 Quantitat: 170.600,00 Unitat: litre/s Núm. Procés: 1 Subproducte: NO

Descripcio: Combustible pel funcionament de la maquinària mòbil de tota la pedrera.

Gasoli

Codi: 14.12.10 Quantitat: 199.923,70 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Pedra Calcària 25-65 mm. provinent de pedrera.

Pedra calcària i guix

Codi: 23.20.32.00 Quantitat: 11.225,70 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Combustible per coure la pedra calcària.

Coc de petroli, betum de petroli i altres residus d'oli de petroli o de minerals bituminosos

Codi: 11.10.20.00 Quantitat: 45,32 Unitat: tona/es Núm. Procés: 2 Subproducte: NO

Descripcio: Gas Natural Liquat per a l'assecatge i micronització del coc de petroli i la biomassa

Gas natural, liquat o en estat gasós

4. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Primeres matèries i altres
matèries auxiliars

Signatura del/de la responsable de residus
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Codi: 41.00.11.00 Quantitat: 5.541,00 Unitat: metre/s cúbic/s Núm. Procés: 3 Subproducte: NO

Descripcio: Aigua per a hidrolitzar (apagar) la calç viva provinent de la xarxa pública d'aigües.

Aigua potable

Codi: 26.52.10.33 Quantitat: 8.644,00 Unitat: tona/es Núm. Procés: 3 Subproducte: NO

Descripcio: Calç Viva provinent del procés productiu per a hidratar.

Calç viva

4. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Primeres matèries i altres
matèries auxiliars

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
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A. Valorització de residus propis. Operacions d'aprofitament de residus en el mateix centre.

B. Tractament, disposició i/o valorització energètica de residus propis

5. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió en origen dels residus

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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A. Valorització en centres de gestió de residus.

Codi: 080318 Classif.: NE Quantitat: 8,00 Unitat: kilogram/s Mèt. val: V54 [R3]

Descripció residu: Recanvis de tintes i tòners de les impressores dels ordinadors de l'empresa.

Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: C/ MUNTANYA DE SANT JAUME, S/N - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 130205 Classif.: ES Quantitat: 2.000,00 Unitat: litre/s Mèt. val: V22 [R9] Fitxa d'acceptació: 40362

Descripció residu: Olis procedents dels canvis d'olis dels motors de la maquinària mòbil de la pedrera.

Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Codi transp: T-614 Nom: CATALANA DE TRACTAMENT OLIS RESIDUALS,SA Adreça: C/ MALLORCA, 245 4 - BARCELONA

Codi gestor: E-56.93 Nom: CATOR, S.A. Adreça: CTRA. DE REUS A MONTBLANC, KM 11.3 - ALCOVER

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 160103 Classif.: NE Quantitat: 6,00 Unitat: unitat/s Mèt. val: V52 [R3]

Descripció residu: Pneumàtics provinents de la maquinària mòbil de la pedrera.

Pneumàtics fora d'ús

Codi transp: T-1658 Nom: ALFREDO MESALLES, S.A. Adreça: AV. BERTRAN I GÜELL, 25 - GAVÀ

Codi gestor: E-121.95 Nom: ALFREDO MESALLES, S.A. Adreça: AV. BERTRAN I GÜELL, 25 - GAVÀ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 160604 Classif.: NE Quantitat: 3,20 Unitat: kilogram/s Mèt. val: V44 [R4]

Descripció residu: Piles provinents de sondes de temperatura, càmeres fotogràfiques, ....

Piles alcalines (excepte 160603)

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 170201 Classif.: NE Quantitat: 7,90 Unitat: tona/es Mèt. val: V15 [R3]

Descripció residu: Palets de Fusta provinents del paletitzat de sacs i big-bags d'òxid i hidròxid càlcic

6. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus

Signatura del/de la responsable de residus

DECLARACIÓ 2012 Núm. Registre
P-04470.1 12809/0137/2013

CALES DE PACHS, S.A.
A/Sr. ESTEVE GAONA SANZ
CAMÍ MUNTANYA DE SANT JAUME
08739 - PACS DEL PENEDÈS
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Fusta

Codi transp: T-1432 Nom: PALETS PENEDES, S.L. Adreça: C/ CAMI DEL MOLI D'EN VINYALS, S/N - SANT PERE DE
RIUDEBITLLES

Codi gestor: E-731.00 Nom: PALETS PENEDÈS, S.L. Adreça: CAMÍ MOLÍ DE VINYALS, S/N - TORRELAVIT

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200140 Classif.: NE Quantitat: 20,86 Unitat: tona/es Mèt. val: V41 [R4]

Descripció residu: Ferralla generada a l'empresa i procedent de modernitzacions, recanvis, ...

Metalls

Codi transp: T-1011 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA,
4 - OLÈRDOLA

Codi gestor: E-467.98 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA, 4
- OLÈRDOLA

La gestió del residu és municipal? No

B. Sortides com a subproductes quan no es destinin a centres de gestió de residus.

6. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus

Signatura del/de la responsable de residus
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C. Tractament o disposició del rebuig

Codi: 150202 Classif.: Quantitat: 1,58 Unitat: tona/es Mèt. val: T62 [D15] Fitxa d'acceptació: 132486

Descripció residu: Mànegues de filtres dels Forns, de l'hidratador i del molí del carbó i també els draps bruts del taller

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de
neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

Codi transp: T-026 Nom: TRANS-GRUAS SERRAT, S.L. Adreça: POL. IND. URVASA - C/ PENEDES,, 8 - SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

Codi gestor: E-1015.07 Nom: OPTIMA ENVIRONMENTAL SERVICES, SL Adreça: POL. IND. CAN BERNADES-SUBIRÀ - C/ LLOBREGAT, 16,
NAU 6 - SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 170603 Classif.: Quantitat: 0,42 Unitat: tona/es Mèt. val: T13 [D5] Fitxa d'acceptació: 132485

Descripció residu: Llana de roca procedent del desmantellament del filtre de l'hidratador antic.

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Codi transp: T-026 Nom: TRANS-GRUAS SERRAT, S.L. Adreça: POL. IND. URVASA - C/ PENEDES,, 8 - SANTA PERPÈTUA
DE MOGODA

Codi gestor: E-01.89 Nom: ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, SA Adreça: CAN PALÀ, S/N - CASTELLOLÍ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200101 Classif.: Quantitat: 5,46 Unitat: tona/es Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Paper i cartró provinent de l'oficina i dels embalatges de maquinària i recanvis enmagatzemats en iglú de 2500
litres de capacitat a la intempèrie.

Paper i cartró

Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200121 Classif.: Quantitat: 89,00 Unitat: unitat/s Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Fluorescents usats del canvi dels mateixos a oficines i sales d'il.luminació.

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

7. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

Signatura del/de la responsable de residus
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Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. de Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200123 Classif.: Quantitat: 28,00 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Aerosols provinents de taller per engrassar, pintar i netejar.

Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: Muntanya de Sant Jaume, s/n - PACS DEL PENEDÈS

Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. de Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200134 Classif.: Quantitat: 2,00 Unitat: unitat/s Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Bateries provinents de la maquinària mòbil de la pedrera i dels carretons elevadors.

Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

Codi transp: T-1011 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA,
4 - OLÈRDOLA

Codi gestor: E-467.98 Nom: CARLOS CASINO, S.L. Adreça: POL. IND. SANT PERE MOLANTA - PTGE. TRAMUNTANA, 4
- OLÈRDOLA

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200136 Classif.: Quantitat: 65,00 Unitat: kilogram/s Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Equips Elèctrics i Electrònics rebutjats: Components avariats o en desús dels quadres elèctrics: diferencials,
tèrmics, ....

Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135

Codi transp: Nom: CALES DE PACHS, S.A. Adreça: C/ MUNTANYA DE SANT JAUME, S/N - VILAFRANCA DEL
PENEDÈS

Codi gestor: Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS Adreça: Ctra. Vilanova, - VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200139 Classif.: Quantitat: 5,09 Unitat: tona/es Mèt. val: T61 [D5]

Descripció residu: Envasos de plàstic, gots de plàstic, ampolles d'aigua, .... enmagatzemats en iglú de 2500 litres a la intempèrie.

Plàstics

7. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

Signatura del/de la responsable de residus
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Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200301 Classif.: Quantitat: 2,32 Unitat: tona/es Mèt. val: T12 [D12]

Descripció residu: Restes de brossa en general que no s'han gestionat ni als contenidors de paper i cartró ni al d'envasos en iglú
de 700 litres a la intempèrie.

Mescles de residus municipals

Codi transp: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor: Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-GarrafAdreça: Avda. Cubelles, - VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? No

Codi: 200304 Classif.: Quantitat: 24,00 Unitat: metre/s cúbic/s Mèt. val: T41 [D9]

Descripció residu: Aigua residual de fossa sèptica procedent de vestuaris.

Llots de fosses sèptiques

Codi transp: T-963 Nom: HERMANOS BERGA, C.B. Adreça: C/ REUS, 11 - MONT-ROIG DEL CAMP

Codi gestor: Nom: E.D.A.R. REUS Adreça: C/ REUS, - MONT-ROIG DEL CAMP

La gestió del residu és municipal? No



Codi: 080318 Classif.: NE Mètode: E07

Descripció residu: Recanvis de tintes i tòners de les impressores dels ordinadors de l'empresa.

Residus de tòner per impressió diferents dels especificats en el codi 080317

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Emmagatzemat en contenidor específic subministrat per l'empresa proveïdora de recanvis de tinta i informàtica, en lloc tancat i
cobert: (oficines i laboratori).

Codi: 130205 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Olis procedents dels canvis d'olis dels motors de la maquinària mòbil de la pedrera.

Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants

Quantitat a 01/01/2012: 500,00 Unitat: litre/s

Quantitat a 31/12/2012:
1.000,00

Unitat: litre/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

En contenidors de plàstic, de 1000 litres de capacitat, protegits per carcassa metàl.lica i acondicionats a la zona de taller, en
zona coberta i pavimentada, a l'espera d'èsser recollits per l'empresa CATOR.

Codi: 150202 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Mànegues de filtres dels Forns, de l'hidratador i del molí del carbó i també els draps bruts del taller

Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no especificats en cap altra categoria), draps de
neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses

Quantitat a 01/01/2012: 1,20 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2012: 0,90 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Lloc pavimentat i cobert, el residu es troba contingut en bib-bags de plàstic correctament etiquetat i la seva gestió es realitza
amb OPTIMA ENVIRONMENTAL SERVICES, S.L., Gestor Autoritzat Nº E-1015.07.

Codi: 160103 Classif.: NE Mètode: E01

Descripció residu: Pneumàtics provinents de la maquinària mòbil de la pedrera.

8. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Emmagatzematge de residus Signatura del/de la responsable de residus
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Pneumàtics fora d'ús

Quantitat a 01/01/2012: 2,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Es trobaven dipositats al costat de la planta de tractament, apilats, a la intempèrie i s'han gestionat durant aquest primer
trimestre amb Alfredo Mesalles, S.A., Gestor Autoritzat Nº E-121.95.

Codi: 160604 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Piles provinents de sondes de temperatura, càmeres fotogràfiques, ....

Piles alcalines (excepte 160603)

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Enmagatzemades en un contenidor tancat a les oficines i laboratori i portades a contenidors de farmàcia quan s'omple l'esmentat
contenidor.

Codi: 170201 Classif.: NE Mètode: E02

Descripció residu: Palets de Fusta provinents del paletitzat de sacs i big-bags d'òxid i hidròxid càlcic

Fusta

Quantitat a 01/01/2012: 2,60 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2012: 2,00 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Palets de fusta apilats en lloc pavimentat, a la intempèrie, a l'espera de la seva gestió a través de gestor autoritzat.

Codi: 170603 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Llana de roca procedent del desmantellament del filtre de l'hidratador antic.

Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: tona/es

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Lloc pavimentat i cobert, el residu es troba contingut en bib-bags de plàstic correctament etiquetat i la seva gestió es realitza

8. Any 2012 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ

Emmagatzematge de residus Signatura del/de la responsable de residus
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amb Atlas Gestión Mediambiental, Gestor Autoritzat Nº E-01.89.

Codi: 200121 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Fluorescents usats del canvi dels mateixos a oficines i sales d'il.luminació.

Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els fluorescents usats es troben dins un contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la
Deixalleria Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200123 Classif.: ES Mètode: E06

Descripció residu: Aerosols provinents de taller per engrassar, pintar i netejar.

Equips rebutjats que contenen clorofluorocarburs

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els aerosols usats es troben dins contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la Deixalleria
Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200134 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Bateries provinents de la maquinària mòbil de la pedrera i dels carretons elevadors.

Bateries i acumuladors diferents dels especificats en el codi 200133

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Les bateries usades es troben dins contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es porten a la Deixalleria
Municipal de Vilafranca del Penedès.

Codi: 200136 Classif.: NE Mètode: E06

Descripció residu: Equips Elèctrics i Electrònics rebutjats: Components avariats o en desús dels quadres elèctrics: diferencials,
tèrmics, ....



Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 200121, 200123 i 200135

Quantitat a 01/01/2012: 0,00 Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2012: 0,00 Unitat: kilogram/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:

Els equips elèctrics i electrònics usats es troben dins un contenidor de plàstic, al taller de manteniment, en un lloc cobert i es
porten a la Deixalleria Municipal de Vilafranca del Penedès.
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Annex 4: Autorització emissions atmosfera 
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Annex 5: Declaració 2012 emissió gasos 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARACIÓ D'EMISSIONS CORRESPONENT AL REGISTRE D'EMISSIONS I

TRANSFERÈNCIA DE CONTAMINANTS PRTR-CAT

 

DADES ANY 2012
 

 

 

Aquest document confirma que la vostra Declaració d'emissions i transferència de contaminants del

Registre PRTR ha estat correctament presentada al Departament de Territori i Sostenibilitat

mitjançant l'aplicació informàtica en línia PRTR-CAT.

 

 

 

A continuació es detallen les dades declarades, que podeu consultar a l'aplicació PRTR-CAT. En

cas que vulgueu realitzar modificacions a la vostra declaració, ho haureu de sol·licitar a la Direcció

General de Qualitat Ambiental abans de que finalitzi el període de notificació.

 

 

 

Direcció General de Qualitat Ambiental

prtrcat.tes@gencat.cat

93 444 50 00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest document no garanteix que les dades declarades siguin correctes, en espera de la validació que realitzarà el Departament de Territori i

Sostenibilitat. Durant la fase de validació, només quan sigui necessari, els tècnics del Departament es posaran en contacte amb el vostre establiment

per comprovar o corregir informació de la declaració.

Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Dades Administratives

Dades de l'Empresa

NIF/CIF: A08213936 Raó Social: CALES DE PACHS,S.A.

Dades de l'Establiment

Nom Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
UTMx: 390000 UTMy: 4580300 Altitud: 240

Identificador PRTR: 306 Telèfon: 938903011 Fax: 938903689
Conca Hidrogràf: Foix, el

Adreça Física de l'Establiment

Adreça: PARATGE MUNTANYA DE SANT JAUME, s/n Codi Postal: 08796
Província: Barcelona Municipi: P A C S  D E L

P E N E D E S
Comarca: Alt Penedès

Adreça Postal

Adreça: MUNTANYA DE SANT JAUME, s/n Codi Postal: 08796
Província: Barcelona Municipi: P A C S  D E L

P E N E D E S

Altres Dades

Número REIC: 08/065
Marca Granges:

Inici Activitat: 09/10/1967
Codi CNAE2009: 23.52 | Fabricación de cal y yeso

Activitat principal: FABRICACIÓ D ÒXID CÀLCIC
URL Web: www.calespachs.com

ISO: Sí
EMAS: No

Observacions: Certificats ISO 9000 i ISO 14000 i Marcatge CE de Producte.
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Dades Anuals i Perfils

Dades Anuals

Volum de Producció: 109346 TONES(T)
Hores Funcionament Anual: 8712

Nombre Instal·lacions: 1
Nombre Treballadors: 32

Nombre Processos: 3
Data Cessament Activitat (total o parcial):
Raó Cessament Activitat (total o parcial):

Vol que les Dades Anuals siguin públiques? No

Perfil Aigua

Nombre Punts d'Abocament
Total: 1 Aigües Industrials: 0 Sanitàries o Domèstiques: 1

Cabal Abocat (m3/any)
Total: 24 Aigües Industrials: 0 Sanitàries o Domèstiques: 24

Vol que les dades de Perfil Aigua siguin públiques? No

Perfil Atmosfera

Nombre Focus Existents: 2
Grup d'Activitat: B
Categoria SNAP: 03 | PLANTAS DE COMBUSTIÓN INDUSTRIAL

Subcategoria SNAP: 03 03 | Procesos con contacto
Codi SNAP: 03 03 12 | Cal (incluyendo las industrias del hierro y el acero y pasta de papel)

Codi RENADE: ES080806000471
Vol que les dades de Perfil Atmosfera siguin públiques? No

Perfil Residus

Codi/s Registre Productor: P-04470.1
Codi d'Autorització Gestor:

És productor de residus perillosos: Sí
Nombre de processos que generen residus perillosos: 2

Indicador Gran/Petit Productor: P
És abocador segellat?: No

Vol que les dades de Perfil Residus siguin públiques? No
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Contactes

Persona de l'establiment o empresa responsable d'aquest tràmit

Nom: ESTEVE Cognom 1: GAONA Cognom 2: SANZ
Telèfon: 938903011 Fax: 938903689 E-mail: egaona@calespachs.com

Persona encarregada de formalitzar la declaració PRTR

Nom: VALENTÍ Cognom 1: GRANÉ Cognom 2: AULADELL
Telèfon: 938903011 Fax: 938903689 E-mail: vgrane@calespachs.com
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Activitats Empresarials

Activitat Empresarial Principal

Apartat PRTR: 3 | Indústries Minerals
Subapartat PRTR: 3.c.ii | Instal·lacions de fabricació de calç en forns rotatoris amb una capacitat de producció superior a 50

t/d
Codi IPPC: 3.1

Desc. Addicional: Fabricació d^'Òxid i Hidròxid Càlcic a partir de la pedra calcària extreta de la pedrera pròpia.

Altres Activitats Empresarials

Apartat PRTR: 3 | Indústries Minerals
Subapartat PRTR: 3.b | Explotacions a cel obert i pedreres, quan la superfície de la zona en la que efectivament es

practiquen operacions extractives equival a 25 ha
Codi IPPC: -

Desc. Addicional: Extracció de pedra calcària per a la seva transformació en Òxid i Hidròxid Càlcic.
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Consums Electricitat

Consum Electricitat

MWh/any: 9087
Vol que aquesta dada sigui pública? Sí
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Consums Aigua

Llista de Consums d'Aigua

Procedència Aigua: Xarxa
Quantitat (m3/any): 6980

Vol que aquesta dada sigui pública? Sí
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Consums Combustible

Llista de Consums de Combustibles

Tipus de Combustible: COQUE DE PETRÓLEO
Quantitat: 11225.7 Tones

Quantitat (en GJPCI): 35
Vol que aquesta dada sigui pública? Sí

Tipus de Combustible: GASÓLEO AUTOMOCIÓN
Quantitat: 120.41 Tones

Quantitat (en GJPCI): 42
Vol que aquesta dada sigui pública? Sí

Tipus de Combustible: CONDENSADOS DE GAS NATURAL
Quantitat: 208.77 Tones

Quantitat (en GJPCI): 48
Vol que aquesta dada sigui pública? Sí
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Emissions a l'Aigua

Llista d'Emissions

Contaminant: Arsénico y compuestos (como As)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica

Quantitat (kg/any): 0
Quantitat Accidental (kg/any): 0

Mètode de Mesura: Estimat
Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu i menys en el circuit d'aigües ja

que les aigües generades són del tipus sanitari, i per tant, es troba per sota de l'umbral de 5
Kgs/any.

Contaminant: Arsénico y compuestos (como As)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:

Contaminant: Cadmio y compuestos (como Cd)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica

Quantitat (kg/any): 0
Quantitat Accidental (kg/any): 0

Mètode de Mesura: Estimat
Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu i menys en el circuit d'aigües ja

que les aigües generades són del tipus sanitari, i per tant, es troba per sota de l'umbral de 5
Kgs/any.

Contaminant: Cadmio y compuestos (como Cd)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:

Contaminant: Cromo y compuestos (como Cr)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Quantitat (kg/any): 0
Quantitat Accidental (kg/any): 0

Mètode de Mesura: Estimat
Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu i menys en el circuit d'aigües ja

que les aigües generades són del tipus sanitari, i per tant, es troba per sota de l'umbral de
50 Kgs/any.

Contaminant: Cromo y compuestos (como Cr)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:

Contaminant: Mercurio y compuestos (como Hg)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica

Quantitat (kg/any): 0
Quantitat Accidental (kg/any): 0

Mètode de Mesura: Estimat
Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu i menys en el circuit d'aigües ja

que les aigües generades són del tipus sanitari, i per tant, es troba per sota de l'umbral de 1
Kgs/any.

Contaminant: Mercurio y compuestos (como Hg)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:

Contaminant: Níquel y compuestos (como Ni)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica

Quantitat (kg/any): 0
Quantitat Accidental (kg/any): 0

Mètode de Mesura: Estimat
Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu i menys en el circuit d'aigües ja

que les aigües generades són del tipus sanitari, i per tant, es troba per sota de l'umbral de
20 Kgs/any.

Contaminant: Níquel y compuestos (como Ni)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:

Contaminant: Plomo y compuestos (como Pb)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica

Quantitat (kg/any): 0
Quantitat Accidental (kg/any): 0

Mètode de Mesura: Estimat
Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu i menys en el circuit d'aigües ja

que les aigües generades són del tipus sanitari, i per tant, es troba per sota de l'umbral de
20 Kgs/any.

Contaminant: Plomo y compuestos (como Pb)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:

Contaminant: PCDD + PCDF (dioxinas + furanos) (como Teq)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica

Quantitat (kg/any): 0
Quantitat Accidental (kg/any): 0

Mètode de Mesura: Estimat
Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu i menys en el circuit d'aigües ja

que les aigües generades són del tipus sanitari, i per tant, es troba per sota de l'umbral de
0.0001 Kgs/any.

Contaminant: PCDD + PCDF (dioxinas + furanos) (como Teq)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:

Contaminant: Fenoles (como C total)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica

Quantitat (kg/any): 0
Quantitat Accidental (kg/any): 0
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Mètode de Mesura: Estimat
Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu i menys en el circuit d'aigües ja

que les aigües generades són del tipus sanitari, i per tant, es troba per sota de l'umbral de
20 Kgs/any.

Contaminant: Fenoles (como C total)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:

Contaminant: Carbono orgánico total (COT)
Tipus d'Emissió: Indirecte

Recepció Abocament: Depuradora Pública
Especificació Recepció: No aplica

Quantitat (kg/any): 12.77
Quantitat Accidental (kg/any): 0

Mètode de Mesura: Mesurat
Mètode: Método colorimétrico
Norma: UNE 77004:2002

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Dada facilitada per la Depuradora de Reus en DQO (mgO2/l) i convertida a Kgs/any en base
a la quantitat extreta durant l'any.

Contaminant: Carbono orgánico total (COT)
Tipus d'Emissió:

Recepció Abocament:
Especificació Recepció:

Quantitat (kg/any):
Quantitat Accidental (kg/any):

Mètode de Mesura:
Observacions:
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Emissions a l'Aire

Llista d'Emissions

Contaminant: Monóxido de carbono (CO)
Quantitat (kg/any): 59721

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: Células electroquímicas ""in situ""
Norma: UNE-EN 15058:2007

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb l'analitzador de gasos HORIBA (Nº 7866).

Contaminant: Dióxido de carbono (CO2)
Quantitat (kg/any): 116138

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Calculat

Font de Càlcul: Llibre de treball per a l'inventari de Gasos d'Efecte Hivernacle (Directrius IPCC per als
Inventaris Nacionals de Gasos d'Efecte Hivernacle)

Tipologia: 8-MAB (MAss Balance) Mètode de càlcul utilitzat per a l obtenció de la dada basat en
balanços de massa, acceptat  per les autoritats competents i que no estigui prescrit com
PER ni NRB.

Observacions: Calculat segons la Guia Pràctica per a la Implementació d'un Sistema de Gestió de Dades
per al Seguiment i Notificació d'Emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle per al Sector de la
Calç.

Contaminant: CO2 sin biomasa
Quantitat (kg/any): 116138

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Calculat

Font de Càlcul: Llibre de treball per a l'inventari de Gasos d'Efecte Hivernacle (Directrius IPCC per als
Inventaris Nacionals de Gasos d'Efecte Hivernacle)

Tipologia: 8-MAB (MAss Balance) Mètode de càlcul utilitzat per a l obtenció de la dada basat en
balanços de massa, acceptat  per les autoritats competents i que no estigui prescrit com
PER ni NRB.

Observacions: Aquest any NO s'ha utilitzat biomassa, i per tant, la dada és la mateixa.

Contaminant: Óxido nitroso (N2O)
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 10.000 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.

Contaminant: Amoniaco (NH3)
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 10.000 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.

Contaminant: Compuestos orgánicos volátiles distintos del metano (COVNM)
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral calculat segons l'Inventari CORINE-AIR 1997-2000, de 10.000 Kgs/any.

Contaminant: Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2)
Quantitat (kg/any): 58730

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: Células electroquímicas ""in situ""
Norma: UNE-EN 14792:2006

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb l'analitzador de gasos HORIBA (Nº 7866).

Contaminant: Óxidos de azufre (SOx/SO2)
Quantitat (kg/any): 17879

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: Método de la thorina
Norma: UNE-EN 14791:2006

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat per Sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2, model ISOSTACK BASIC  i
Captadors Isocinètics Multiderivats STI CONCEPT, Capatador de petit volum TECORA,
model BRAVO i solucions captadores adients exemptes de clorurs.

Contaminant: Arsénico y compuestos (como As)
Quantitat (kg/any): 0.677

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: ICP-OES
Norma: UNE-EN 14385:2004

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats), captador
de petit volum TECORA, model BRAVO (Nº 12916) i solucions captadores d'acord amb
Norma UNE. La mesura ha estat <0.367 Kgs/any.

Contaminant: Cadmio y compuestos (como Cd)
Quantitat (kg/any): 0.423

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: ICP-OES
Norma: UNE-EN 14385:2004
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats), captador
de petit volum TECORA, model BRAVO (Nº 12916) i solucions captadores d'acord amb
Norma UNE.

Contaminant: Cromo y compuestos (como Cr)
Quantitat (kg/any): 0.862

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: ICP-OES
Norma: UNE-EN 14385:2004

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats), captador
de petit volum TECORA, model BRAVO (Nº 12916) i solucions captadores d'acord amb
Norma UNE.

Contaminant: Cobre y compuestos (como Cu)
Quantitat (kg/any): 0.498

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: ICP-OES
Norma: UNE-EN 14385:2004

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats), captador
de petit volum TECORA, model BRAVO (Nº 12916) i solucions captadores d'acord amb
Norma UNE.

Contaminant: Mercurio y compuestos (como Hg)
Quantitat (kg/any): 0.095

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: CV-AAS
Norma: UNE-EN 13211:2001

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats), captador
de petit volum TECORA, model BRAVO (Nº 12916) i solucions captadores d'acord amb
Norma UNE.

Contaminant: Níquel y compuestos (como Ni)
Quantitat (kg/any): 0.408

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: ICP-OES
Norma: UNE-EN 14385:2004

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Observacions: Mesurat amb sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats), captador
de petit volum TECORA, model BRAVO (Nº 12916) i solucions captadores d'acord amb
Norma UNE.

Contaminant: Plomo y compuestos (como Pb)
Quantitat (kg/any): 0.629

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: ICP-OES
Norma: UNE-EN 14385:2004

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats), captador
de petit volum TECORA, model BRAVO (Nº 12916) i solucions captadores d'acord amb
Norma UNE.

Contaminant: Zinc y compuestos (como Zn)
Quantitat (kg/any): 1.216

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: ICP-OES
Norma: UNE-EN 14385:2004

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats), captador
de petit volum TECORA, model BRAVO (Nº 12916) i solucions captadores d'acord amb
Norma UNE.

Contaminant: PCDD + PCDF (dioxinas + furanos) (como Teq)
Quantitat (kg/any): 0.000000498

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: HRGC
Norma: UNE-EN 1948-2:2007

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat amb sonda isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats) i
equipament complert descrit segons UNE-EN-1948 per la captació de dioxines i furans.
També s'ha fet amb UNE-EN 1948-3:2007.

Contaminant: Policlorobifenilos (PCB)
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 0.1 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.

Contaminant: Antraceno
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 50 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.

Contaminant: Benceno
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 1.000 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.

Contaminant: Naftaleno
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 100 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.

Contaminant: Ftalato de bis (2-etilhexilo) (DEHP)
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 10 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.

Contaminant: Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales PRTR (HAP totales PRTR)
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral calculat segons l'Inventari CORINE-AIR 1997-2000, de 50 Kgs/any.

Contaminant: Cloro y compuestos inorgánicos (como HCl)
Quantitat (kg/any): 511.26

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: Potenciometría
Norma: UNE-EN 1911-1:2003

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: Mesurat per Sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2, model ISOSTACK BASIC  i
Captadors Isocinètics Multiderivats STI CONCEPT, Capatador de petit volum TECORA,
model BRAVO i solucions captadores adients exemptes de clorurs.

Contaminant: Flúor y compuestos inorgánicos (como HF)
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 5.000 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Contaminant: Cianuro de hidrógeno (HCN)
Quantitat (kg/any): 0

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Substància que no intervé dins el nostre procés productiu, i per tant, es troba per sota de
l'umbral de 200 Kgs/any, degut a la naturalesa del combustible i la matèria primera.

Contaminant: Partículas (PM10)
Quantitat (kg/any): 424.51

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Estimat

Observacions: Mètode per a la determinació de partícules en xemeneia sense diferenciar PM10. AQUEST
VALOR ÉS EL GLOBAL DE PARTÍCULES, SENSE DIFERENCIAR EL TAMANY. Realitzat
per ECA.

Contaminant: Partículas totales en suspensión (PST)
Quantitat (kg/any): 424.51

Quantitat Accidental (kg/any): 0
Mètode de Mesura: Mesurat

Mètode: Otros
Norma: UNE-EN 13284-1:2002

Tipologia: 3-ALT (ALTernative) Mètode de mesura emprat per a l obtenció de la dada que sigui
alternatiu i equivalent a normes de mesura CEN/ISO existents, i no estigui prescrit ni en
PER ni en NRB

Observacions: sonda Isocinètica TECORA, model BRAVO H2 (Nº 4006 i associats) i filtres de quars.
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Emissions al Sòl

Llista d'Emissions

No hi ha emissions declarades per a aquesta campanya
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Transferències de Residus No Perillosos

Residus a Valoritzar

Sol·licitat que les dades de residus s'incorporin a PRTR a través de la Declaració Anual
de Residus Industrials

Residus per a Destruir

Sol·licitat que les dades de residus s'incorporin a PRTR a través de la Declaració Anual
de Residus Industrials
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Transferències de Residus Perillosos

Residus a Valoritzar

Sol·licitat que les dades de residus s'incorporin a PRTR a través de la Declaració Anual
de Residus Industrials

Residus per a Destruir

Sol·licitat que les dades de residus s'incorporin a PRTR a través de la Declaració Anual
de Residus Industrials
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Data: 11/03/2013

Dades de l'any 2012
CIF/NIF: A08213936

Establiment: CALES DE PACHS, S.A.
Raó social: CALES DE PACHS,S.A.

Transferències Transfrontereres (fora d'Espanya) de Residus
Perillosos

Sol·licitat que les dades de residus s'incorporin a PRTR a través de la Declaració Anual
de Residus Industrials

No hi ha residus transfronterers notificats per a aquesta campanya



Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.  
  
T.M. Pacs del Penedès -  Sol·licitud d’autorització ambiental 
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ICICT, S.A. 
Secció de Protecció del Medi Ambient  
Garrotxa, 10-12  
08820 El Prat de Llobregat  
Tel.  93-478.11.31 
Fax. 93-478.07.68 
 
 
 
 
 
 

INFORME 
 

CALES DE PACHS, S.A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

DESEMBRE/ 2006 
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1. OBJECTE 
 
 

A petició de l’empresa CALES DE PACHS, S.A, personal tècnic acreditat en matèria de 
Medi Ambient de ICICT, S.A., Entitat Ambiental de Control acreditada pel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, es desplaçà a la planta de tractament d’àrids 
que l’empresa disposa al terme municipal de PACS DEL PENEDES, amb la finalitat de 
realitzar mesures d’immissió sonora en ambient exterior i avaluar el compliment de la 
normativa vigent en matèria de sorolls.  

 
 
2. DADES DE L’ESTABLIMENT 
 
 

• Nom de l’empresa: CALES DE PACHS, S.A 
 
• Adreça:   Muntanya de Sant Jaume, s/n 
     Pacs del Penedès     
 
• Telèfon:   938903011 
• Nom de la persona de contacte: Sr. Esteve Gaona. 

 
• Descripció de l’activitat: Extracció de pedra calcària per a la fabricació d’òxid i 

hidròxid de Calç i àrids per a la construcció.   
• Ubicació: Situada al costat del camí asfaltat de Pacs del Penedès a les Cabanyes i a 

uns 800 m del nucli urbà de les Cabanyes.   
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3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT I DE LES FONTS EMISSORES 
 

Les principals fonts emissores de soroll continues de l’activitat són: 
 
Planta de tractament de cantera (molins, matxucadora i garbells) 
Secció forns (càrrega de la cinta transportadora, abocament a tolva, motors de combustió i 
refredament dels aires dels forns, molins de micronització). 
 
D’altra banda també s’aprecien fonts emissores discontinues com són el trànsit dels camions 
que realitzen les operacions de càrrega i descàrrega. 
 
A més de les fonts emissores de soroll associades a l’activitat, també n’hi ha d’alienes a 
aquesta com són: 
 

• El soroll del trànsit que circula pel camí asfaltat i per la carretera BV-2127. 
 
 
4. LEGISLACIÓ APLICABLE 
 

S’han realitzat mesures davant de la façana de la masia aïllada situada més a prop de la 
planta de tractament d’àrids.  Degut a que aquesta masia pertany al municipi Les Cabanyes,  
els resultats obtinguts s’han valorat amb la normativa aplicable en aquest municipi i que és: 
 
La Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica: 
 
Actualment, i des de l’11 d’octubre de 2002, és d’aplicació la LLEi 16/2002, de 28 de juny, de 
protecció contra la contaminació acústica publicada en el DOGC 3675 d’11/07/2002. 
 
A continuació es donen alguns dels articles i condicions de mesura definits en aquesta Llei: 
 
En el seu art. 5: Zones de sensibilitat acústica 

 
• ZONA A: Zona de sensibilitat acústica alta: comprèn tots els sectors del territori que 

demanden una protecció alta contra el soroll. 
• ZONA B: Zona de sensibilitat acústica moderada: comprèn tots els sectors del territori 

que demanden una protecció mitjana contra el soroll. 
• ZONA C: Zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn tots els sectors del territori que 

admeten una percepció elevada contra el soroll.  
 

Art. 9. Mapes de capacitat acústica: 
 
Els ajuntaments han d’aprovar el mapa de capacitat acústica, en el termini de tres anys, a 
comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i traslladar-lo al Departament de Medi 
Ambient. El mapa de capacitat acústica és l’instrument que assigna els nivells d’immissió 
sonora fixats com objectius de qualitat en un territori determinat. 
 
Disposició addicional sisena: 
Els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants han d’aprovar les ordenances 
reguladores de la contaminació per sorolls i vibracions d’acord amb aquesta Llei, en el 
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termini de 3 anys a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei, i traslladar-les al 
departament de Medi Ambient. 
 
Disposició transitòria segona: 
Els municipis, que abans de la promulgació d’aquesta Llei, han aprovat ordenances o 
reglaments de regulació del soroll i les vibracions han de adaptar-les al seu contingut abans 
de 2 anys, si bé `poden mantenir les mesures preventives i correctores que atorguin un 
major grau de protecció ambiental pel que fa a activitats i comportaments ciutadans.  
 
En el següent annex es defineix el procediment de mesura concret pel nostre cas, mesures 
en ambient exterior: 
 

ANNEX 3: 
 
Determinació dels nivells d’avaluació de la immissió sonora, LAr a l’ambient exterior produïdes per 
les activitats i el veïnat.  
Aquest és el que prové de les instal.lacions entre altres. 
Nivell d’immissió: 
 

Zona de 
sensibilitat 

Valor Límit d’immissió
DIA 

Valor Límit 
d’immissió 

NIT 
A 60 50 
B 65 55 
C 70 60 

 
El període d’avaluació es divideix en 2 franges diürna compresa entre les 8:00 i les 21:00 hores i 
nocturna corresponent a l’horari complementari. 
 
Fases de soroll: 
El període d’avaluació es divideix en intervals de temps o fases de soroll en els quals el nivell de 
pressió sonora es percep de manera uniforme en el lloc d’immissió i també els components tonals 
i/o impulsius. Els intervals de temps en què no funciona l’activitat s’han de considerar com una 
fase de soroll caracteritzada pel nivell de soroll ambiental. 
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CALCUL DEL NIVELL D’AVALUACIÓ, L’Ar: 
 
El nivell d’avaluació de cada període es calcula a partir dels nivells d’avaluació parcials de cada 
fase de soroll i per separat per a cada període horari diürn i nocturn; mitjançant l’expressió 
següent: 
 
Horari diürn: 

LAr= 10*log (1/780*Σ(Ti*10^(LAr,i/10))) 
Horari nocturn: 

LAr= 10*log (1/660*Σ(Ti*10^(LAr,i/10))) 
 
On: 
i: Representa cadascuna de les fases de soroll. 
Ti: és la durada de la fase de soroll, i, expresada en minuts. 
LAr,i: és el nivell d’avaluació corresponent a la fase i, es calcula a partir de l’expressió següent: 

LAr,i= LAeq,ti+K1,i+K2,i+K3,i 
On: 
LAeq,ti: és el nivell de pressió sonora continu equivalent, ponderat A, mesurat en el temps ti<= Ti, 
i estimat per a la fase i. 
K1,i, K2,i, K3,i són correccions de nivell per a la fase i. 
 
Correccions de nivell : 
 
K1 Per al soroll que prové de les activitats i del veïnat: 
• En el nostre cas el seu valor és 5 dBA en període diürn i nocturn. 
 
K2 Pren en consideració els components tonals de soroll en el lloc de la immissió: 
• Per percepció nul.la de components tonals: 0 dBA 
• Per percepció neta de components tonals: 3 dBA 
• Per percepció forta de components tonals: 6 dBA 
 
K3 Pren en consideració els components impulsius en el lloc de la immissió: 
• Per percepció nul.la de components impulsius: 0 dBA 
• Per percepció neta de components impulsius: 3 dBA 
• Per percepció forta de components impulsius: 6 dBA 
 
Lloc de mesurament: 
En les activitats noves, per a comprovar les mesures d’aïllament acústic que consten en el 
projecte tècnic, l’emissió de soroll de les activitats es comprovarà situant el sonòmetre a l’entorn 
de la instal·lació. 
En les edificacions, el nivell d’avaluació del soroll a l’ambient exterior es mesurarà situant el 
micròfon al mig de les finestres completament obertes de les dependències d’ús sensibles al soroll 
(dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules escolars o altres dependències 
assimilables). 
En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, es mesurarà preferentment 
situant el el micròfon entre 3 i 11 m d’altura i en el pla d’emplaçament de la façana més exposada 
al soroll. 
A camp obert o en zones de serveis a l’exterior (jardins, parcs, etc.), el nivell de soroll a l’ambient 
exterior es mesurarà als llocs on el soroll de l’activitat es percebi amb més claredat. 
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Condicions de mesurament: 
Els mesurament s’han de determinar en condicions meteorològiques representatives de l’indret on 
es mesura i usant sempre una pantalla antivent. 
 
Comprovació de funcionament de l’equip: 
Abans d’efectuar el mesurament s’ha d’ajustar l’equip al nivell de pressió acústica de referència, 
mitjançant un cal.librador sonor o un pistòfon, i s’ha de comprovar que aquest nivell es manté 
després del mesurament. 

 
 

5.- PROCEDIMENT DEL MOSTREIG 
 
 

S’ha seguit el Procediment intern d’ICICT, S.A. PQ-3.06001 “Determinación de niveles de 
sonido audible”. Aquest procediment ens remet a la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció 
contra la contaminació acústica. 

 
La determinació del nivells sonors s’han realitzat seguint el protocol descrit a l’annex 3 
d’aquesta Llei “Determinació dels nivells d’avaluació de la immissió sonora, LAr, a l’ambient 
exterior produïda per les activitats i el veïnat.  
 
S’ha pres com a unitat de mesura, l’LAeq (nivell sonor equivalent) aplicant la corba de 
ponderació A. Aquest és el paràmetre que recull l’ISO 1996 com a paràmetre de mesura i 
també recull l’actual Llei 16/2002 de Protecció contra la contaminació acústica que és vigent 
al territori català. S’han realitzat diverses mesures d’1 minut per a cada horari (diurn i 
nocturn).  
 
En aquest cas s’han realitzat mesures d’immissió en ambient exterior davant de la façana de 
la masia  “La muntanyeta” situada més a prop de la planta de tractament, que és la que 
segons el nostre criteri es pot veure més afectada per l’emissió sonora que pogui generar la 
mateixa.  
 
A l’annex I s’adjunta un plànol d’emplaçament on es marca el punt on s’han realitzat les 
mesures. 
  
Les mesures han estat realitzades durant el període diürn i nocturn. 
 
Pel període diürn tot i que l’horari de funcionament de la planta és de 08:00 a 13:00 i de 
14:30 a 18:30 hem considerat una única fase de soroll per tal de veure la màxima emissió 
sonora generada per l’activitat envers als veïns. Aquesta fase de soroll és aquella en la que 
funcionen tots els focus de soroll continus descrits en l’apartat 3 d’aquest informe. Es a dir 
estan en funcionament tant la planta de tractament com la secció de forns que són les fonts 
de soroll més important de l’activitat. 
 
Pel període nocturn i en base a les condicions de funcionament de la planta s’ha establert 
una única fase de soroll que és aquella en la que únicament funciona la secció dels forns 
(tots dos forns). La planta de tractament no funciona durant el període nocturn. 
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 Les mesures s’han realitzat seguint el següent protocol: 
 
1. Cal.libració de l’equip. 
2. Instal·lació del trípode al punt de mesura.  
3. Col·locació del sonòmetre sobre el trípode, a una alçada aproximada d’1,2 metres del terra i 

una inclinació aproximada de 45º . 
4. El micròfon del sonòmetre ha d’estar orientat cap a la font emissora de soroll. 
5. Ajustament dels comandaments 
6. Presa de mesures. 
7. Cal.libració de l’equip un cop finalitzades les mesures per verificar-ne els resultats. 
 
Les mesures s’han realitzat per a cadascuna de les fases de soroll.  
 
Durant les mesures es van recollir les següents condicions meteorològiques. Aquestes  van 
ser les adequades per a la realització de les mesures: 

 
HORA TEMPERATURA(ºC) HUMITAT (%) VELOCITAT(m/s) 
21:00 5 66 0,4 

 
 

6. RESULTAT DE LES MESURES 
 

Les mesures es van realitzar entre les 18:30  i les 23:00 hores del dia 18 de desembre de 
2006, pel tècnic acreditat en matèria de sorolls Sr Vicente Arazuri Herce. 
 
Els resultats que s’exposen a continuació corresponen a les mitjanes logarítmiques de tots 
els valors obtinguts en el punt de mesura(LAeq): 
 

PUNT DE 
MOSTREIG 

Horari diürn(LAeq) 
dB(A) 

Horari nocturn(LAeq) 
dB(A) 

1 54,2 42,4 

 
  

Punt 1 : Mesura realitzada davant de la façana de la masia “La muntanyeta”, situada al 
costat del camí asfaltat de Pacs del Penedès a les Cabanyes a uns 350 m de la planta de 
tractament.  

.  
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Horari diurn: 
 
S’han definit la següent fase: 
 
Tota l’activitat en funcionament. (planta de tractament i secció de forns en funcionament. 
 
 Determinarem l’LAr substituint en les equacions que s’han donat en l’apartat 4.  
 

LAr,i= LAeq,ti+K1,i+K2,i+K3,i 
 
 
En apreciar-se soroll procedent de l’activitat aplicarem la correcció K1= 5  
S’han realitzat mesures en terços d’octava durant l’horari diurn i no s’han detectat 
components tonals nets. D’altra banda no s’han apreciat components impulsives. Per tant 
 
K2=0 
K3=0 
 
En haver-se definit una sola fase, tenim que : 
 
LAr,1= LAeq,1 +5+0+0= 54,2 + 5 = 59,2 

 
Horari nocturn: 
 
 
Per a cada fase de soroll determinarem l’LAr substituint en les equacions que s’han donat en 
l’apartat 4.  
 

LAr,i= LAeq,ti+K1,i+K2,i+K3,i 
 
En aquest hem definit també una única fase de soroll: 
. 
Fase única: Secció de forns en funcionament (2 forns) i resta de l’activitat aturada. Aquesta 
secció funciona les 24 hores del dia. 
 
En no apreciar-se soroll net procedent de l’activitat no aplicarem la correcció K1. De fet gran 
part del soroll detectat durant les mesures era el procedent del trànsit que circulava per la 
carretera BV-2127.  
S’han realitzat mesures en terços d’octava durant l’horari nocturn i no s’han detectat 
components tonals nets. D’altra banda no s’han apreciat components impulsives. Per tant 
 
K2=0 
K3=0 
 
 
LAr,1= LAeq,1 +0+0+0= 42,4  
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Per tant , els resultats obtinguts han estat: 
 

PUNT DE 
MOSTREIG 

Horari diürn(LAr) 
dB(A) 

 

Horari nocturn(LAr) 
dB(A) 

1 59,2 42,4 

 
 
 
7. VALORACIÓ DELS RESULTATS 

 
D’acord amb les condicions en que s’han fet les mesures i que han quedat definides en els 
apartats anteriors podem concloure que:  
 

- En l’horari diürn no es superen els valors límits d’immissió establerts a la Llei 16/2002 
protecció de la contaminació acústica per a cap zona de sensibilitat acústica definida en la 
mateixa Llei.   

- En l’horari diürn no es superen els valors límits d’immissió establerts a la Llei 16/2002 
protecció de la contaminació acústica per a cap zona de sensibilitat acústica definida en la 
mateixa Llei.   

 
Cal esmentar que tot i que el valor obtingut durant l’horari diürn està molt pròxim al límit 
d’immissió de la zona de sensibilitat acústica A, realment es tracta de l’immissió sonora 
màxima, donat que: 
 

- S’ha considerat una única fase de soroll quan realment la planta de tractament s’atura a les 
18:30 i de 13:00 a 14:30. 

- Part del soroll detectat és el que procedeix del trànsit rodat que circulava per la carretera 
BV-2127, molt transitada durant el període nocturn. 

 
Durant l’horari nocturn, en aturar-se la planta de tractament i en reduir-se la quantitat de 
trànsit que circula per la BV-2127 els nivells d’immissió de soroll baixant significativament.   
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8. EQUIPS UTILITZATS 
 
• Les mesures s’han dut a terme amb un SONÔMETRE integrador de tipus I. CESCA SC-310 

degudament calibrat i verificat segons l’Ordre de 30 de juny de 1.999. (num. equip 2119).  
 
• Calibrador CB-5 per a la calibració “In situ de l’equip de mesura”, degudament calibrat i 

verificat segons l’Ordre de 30 de juny de 1.999. ( num. equip 2608) 
 
• Estació meteorològica OREGON SCIENTIFICS Núm. d’equip 2355. 
 
• Anemòmetre KESTREL 1000 Núm. d’equip 1.944 
 
• S’han utilitzat tots els accessoris necessaris per a realitzar correctament les mesures; pantalla 

antivent, trípode,... 
 
 

S’annexa còpia dels certificats de calibració a l'ANNEX II. 
 

 
 
 
 
El Prat de Llobregat, a 21 de desembre de 2006 
 

 
 
 

 
 

 
 

Vicente Arazuri 
Secció de Protecció 
del Medi Ambient 
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ANNEX I 
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ANNEX II 




