Observacions que s’adjuntava a l’ANNEX 5 DEL PROJECTE BÀSIC
LA DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS 2012 per tal de no ser
reiteratius. La nostra empresa realitza Declaracions de Residus des
de l’any 1993 i les nostres dades complertes sobre aquest tema es
troben a l’ARC.
Us adjuntem la DECLARACIÓ DE RESIDUS 2013 per acabar
d’actualitzar aquest tema.
• Especificar el sistema d’emmagatzematge de tots els residus en les
pròpies instal·lacions, indicant les quantitats màximes que es poden
emmagatzemar de cadascun, senyalant la seva ubicació en plànol així
com la destinació final prevista.
Els residus perillosos es troben emmagatzemats en llocs
pavimentats, a cobert, en contenidors estancs, identificats i
etiquetats. Adjuntem tant fotografies com plànol amb la seva
ubicació i la dels residus no perillosos i de recollida selectiva.
La Certificació ISO 14000 dona garantia del correcte procediment
en aquest camp. En aquest sentit, els residus perillosos són
emmagatzemats per un període inferior a 6 mesos.
La destinació final prevista dels residus surt reflexada a la
Declaració Anual de Residus que realitzem, cada any a tal efecte
així com les quantitats màximes generades.

Pel que fa als aspectes relatius a la qualitat del sòl:
• Considerar, com a substàncies perilloses rellevants el gasoil (TPH) i, si
escau el fuel (TPH) que consta en alguns documents (proves
d’estanqueïtat).
Al Projecte Bàsic s’indica que només s’utilitza gasoil i, en cap cas,
fuel, el qual es va deixar d’utilitzar l’any 1995 amb el canvi de forn
horitzontal, rotatiu, tradicional pel vertical, de doble cuba,
regeneratiu, actualment Millor Tecnologia Disponible. El dipòsit de
fuel es va netejar i es va deixar com a reserva, complint, però, amb
totes les prescripcions legals que marca la ITC-MI-IP03.

• Indicar si aquests dipòsits han estat sempre emplaçats al mateix indret i
amb les mateixes condicions d’emmagatzematge. En cas contrari indicar
en un plànol l’antiga ubicació i si es va produir incidents amb afectació al
subsòl.
Aquests dipòsits han estat SEMPRE EMPLAÇATS AL MATEIX
INDRET I MATEIXES CONDICIONS D’EMMAGATZEMATGE i no s’ha
produït MAI CAP INCIDENT.
• Atès que l’estudi hidrogeològic aportat no conté resultats sobre la qualitat
del subsòl i conclou que els dos dipòsits semi-soterrats poden afectar les
aigües subterrànies (pàgina 52 del document) el titular de l’activitat ha
de:
• Disposar de l’informe base establert a l’article 12.1.f. de la llei
estatal 16/2002, d’1 de juliol, modificada per la Llei 5/2013, d’11 de juny.
Aquesta informació ha d’incloure com a mínim la detallada en el full
annex “CONTINGUT DE L’INFORME BASE DE LA QUALITAT DEL
SUBSÒL”.
• Aportar una proposta de xarxa de control de la qualitat del subsòl.
Cal considerar els actuals focus potencials de contaminació al subsòl
així com focus històrics.
Manifestem el nostre total desacord amb aquesta apreciació i
afirmació ja que a la pàgina 54 de l’esmentat estudi hidrogeològic
CONCLOU, de manera textual:
“7. Finalment, podem concloure que en base a les dades aportades
en el present estudi, el risc de contaminació i alteració de la qualitat
de les aigües subterrànies de la zona és MOLT BAIX, atès que:
i.
La instal·lació es troba en perfecte manteniment,
ii.
Existeix una primera barrera d’enginyeria que
contindria un possible vessament accidental,
iii.
Existeix una barrera geològica formada per un massís
rocós amb una permeabilitat molt baixa a la circulació
d’hidrocarburs.”
Es coneixen les característiques del subsòl format per margues de
tonalitat marró-verdosa entre 1,90 i 2,20 metres de profunditat i a
partir d’aquesta cota, una capa de margues de color gris que
inclou nivells centimètrics d’arenisques, més dures. Conclusions
de l’estudi geotècnic realitzat al febrer de 1993, (pàgina 31 del
Projecte Bàsic).
Cal afegir les característiques dels dipòsits amb un gruix de 25
mm, vitrificats i legalitzats, en perfecte estat de manteniment. Es
van legalitzar en data 09 de desembre de 2004 realitzant-se llavors
proves d’estanqueïtat que s’adjunten a l’Annex 4 Estudi

Hidrogeològic de Base i a l’Annex 8 – Projecte Legalització
Dipòsits de gasoil.
Cada 5 anys, s’ha de realitzar una INSPECCIÓ DELS DIPÒSITS, la
qual es va realitzar en data 15 de gener de 2010 amb resultat de
“SENSE DEFECTES” i que adjuntem. Cada 10 anys, s’ha de
realitzar una prova d’estanqueïtat, la qual es realitzarà abans del
09 de desembre de 2014.
Per últim, en data 07 de febrer de 2007 es va presentar a l’Agència
de Residus l’Informe Preliminar de Situació de l’empresa on ja es
reflectien els dipòsits, legalitzats i es concloïa que eren estancs,
vitrificats amb certificat i proves d’estanqueïtat, ...
És per tot això que considerem des de Cales de Pachs com
TOTALMENT INNECESSARI un Informe Base de la Qualitat del
Subsòl atès que al 2004 les proves d’estanqueïtat van sortir
FAVORABLES, al 2010 es va realitzar inspecció d’ECA amb
resultat de SENSE DEFECTES i ara, al 2014 es tornaran a realitzar
proves d’estanqueïtat. Creiem queda TOTALMENT GARANTIDA LA
NO AFECTACIÓ DEL SUBSÒL PER HIDROCARBURS.

2. Vector Aire
• Atesa l’antiguitat dels Mapes de Vulnerabilitat i Capacitat del Territori de
Catalunya que s’han fet servir per avaluar l qualitat de l’aire, i que van
ser aprovats l’any 1995, el Departament de Territori i Sostenibilitat en
l’actualitat està revisant i elaborant una nova edició dels mapes a partir
del nou inventari d’emissions. És per això que es proposa que per tal
d’avaluar la qualitat de l’aire de Pacs del Penedès, municipi on es troba
la instal·lació a autoritzar, es facin servir les dades de les estacions que
disposa la Xarxa de Vigilància i Previsió de Contaminació Atmosfèrica de
Catalunya (XVPCA) dins la Zona de Qualitat de l’Aire 3 (PenedèsGarraf), a la qual pertany el municipi.
L’informe annex s’ha elaborat seguint aquesta proposta i fent servir
les dades de les estacions que disposa la XVPCA dins la Zona de
Qualitat de l’Aire 3 (Penedès-Garraf).
• Es proposa referir-se a les dades del període 2008 al 2012 i incloure
totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de la ZQA3 i tots els contaminants legislats, i
no només limitar-se a CO, SO2 i PST (la legislació d’aquest últim
contaminant està derogada).
A l’informe annex s’ha contemplat aquesta proposta i s’han referit
les dades del període 2008-2012, s’han inclòs totes les estacions de
la XVPCA de la ZQA3 així com tots els contaminants legislats: NO2,
PM10, O3, SO2, HCL, As, Cd, Ni, Pb, Benzè i BaP.

1. DECLARACIÓ ANUAL DE RESIDUS INDUSTRIALS 2013
ORDINÀRIA

DECLARACIÓ 2013

P-04470.1

Núm. Registre

8564/0137/2014

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

Generalitat de Catalunya
Departament de Territori i Sostenibilitat
Agència de Residus de Catalunya

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

Data: 06/03/2014
Identificació del/de la responsable de residus
Signatura

Nom i Cognoms: ESTEVE GAONA SANZ
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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2. DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
DECLARACIÓ 2013

Núm. Registre

P-04470.1

8564/0137/2014

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

Signatura del/de la responsable de residus
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: 31
C. Nombre d'empleats en el procés productiu: 22
D. Total dies treballats a l'any: 363
E. L'empresa ha estat de baixa o sense activitat?

No

F. Observacions generals del centre
Fàbrica de Calç viva i Apagada (Òxid i Hidròxid Càlcic) a partir de pedra calcària
que s'extreu de la pedrera adjacent a la fàbrica.
G. Béns produïts i/o distribuits:
Codi
Descripció

Unitat

Núm.
Procés

tona/es

1

105.569,00

tona/es

2

apagada per a la seva expedició a granel
26.52.10.35 Calç
en cuba presuritzada i/o ensacada i paletitzada 13.571,00

tona/es

3

14.12.10

Quantitat

Pedra calcària destinada als forns de cocció de390.990,00
calç (25-65 mm) i àrid i zahorres (0-25 mm).
Pedra calcària i guix

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

Calç apagada
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3. DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
DECLARACIÓ 2013

P-04470.1

Núm. Registre

8564/0137/2014

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

Signatura del/de la responsable de residus

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: 8712

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: 1615

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.
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4. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Primeres matèries i altres
matèries auxiliars

DECLARACIÓ 2013

P-04470.1

Signatura del/de la responsable de residus

Núm. Registre

8564/0137/2014

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

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

Codi: 14.12.10

Quantitat: 390.990,00

Unitat: tona/es

Núm. Procés: 1

Subproducte: NO

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: 135.670,00

Unitat: litre/s

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

Codi: 14.12.10

Quantitat: 183.167,60

Unitat: tona/es

Núm. Procés: 2

Subproducte: NO

Núm. Procés: 2

Subproducte: NO

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

Codi: 23.20.32.00

Quantitat: 11.075,00

Unitat: tona/es

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: 47,05

Unitat: tona/es

Núm. Procés: 2

Descripcio: Gas Natural Liquat per a l'assecatge i micronització del coc de petroli i la biomassa
Gas natural, liquat o en estat gasós
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Subproducte: NO

NO _

4. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Primeres matèries i altres
matèries auxiliars

DECLARACIÓ 2013

P-04470.1

Signatura del/de la responsable de residus

Codi: 41.00.11.00

Quantitat: 6.493,00

Unitat: metre/s cúbic/s

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

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: 10.269,95

Unitat: tona/es

Núm. Procés: 3

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

8564/0137/2014

Subproducte: NO

5. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Gestió en origen dels residus

DECLARACIÓ 2013

P-04470.1

Signatura del/de la responsable de residus

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

A. Valorització de residus propis. Operacions d'aprofitament de residus en el mateix centre.
B. Tractament, disposició i/o valorització energètica de residus propis
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Núm. Registre

8564/0137/2014

6. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Gestió externa dels residus

DECLARACIÓ 2013

Núm. Registre

P-04470.1

Signatura del/de la responsable de residus

8564/0137/2014

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

A. Valorització en centres de gestió de residus.
Codi: 080318

Classif.: NE

Quantitat: 26,00

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? Sí
Codi: 130205

Classif.: ES

Quantitat: 1.500,00

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: 4,00

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: 1,57

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: 0,00

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
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6. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Gestió externa dels residus

DECLARACIÓ 2013

Núm. Registre

P-04470.1

Signatura del/de la responsable de residus

8564/0137/2014

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

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: 6,40

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.
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7. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

DECLARACIÓ 2013

Núm. Registre

P-04470.1

Signatura del/de la responsable de residus

8564/0137/2014

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

C. Tractament o disposició del rebuig
Codi: 150202

Classif.:

Quantitat: 0,00

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: 200101

Classif.:

Quantitat: 5,02

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-Garraf Adreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor:

Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-Garraf Adreça: Avda. Cubelles,

-

VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? Sí
Codi: 200121

Classif.:

Quantitat: 63,00

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

Codi gestor:

Nom: DEIXALLERIA VILAFRANCA PENEDÈS

Adreça: Ctra. de Vilanova,

-

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

La gestió del residu és municipal? Sí
Codi: 200123

Classif.:

Quantitat: 27,00

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
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Adreça: Ctra. de Vilanova,

-

VILAFRANCA DEL PENEDÈS

7. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
Gestió externa dels residus
C. Tractament o disposició del rebuig

DECLARACIÓ 2013

P-04470.1

Signatura del/de la responsable de residus

Núm. Registre

8564/0137/2014

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

La gestió del residu és municipal? Sí
Codi: 200134

Classif.:

Quantitat: 1,00

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: 33,00

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? Sí
Codi: 200139

Classif.:

Quantitat: 4,76

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
Codi transp:

Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-Garraf Adreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ

Codi gestor:

Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-Garraf Adreça: Avda. Cubelles,

-

VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? Sí
Codi: 200301

Classif.:

Quantitat: 2,24

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-Garraf Adreça: Avda. Cubelles, 88 - VILANOVA I LA GELTRÚ
Pàgina 10 de 14

Codi gestor:

Nom: Mancomunitat InterMunicipal Penedès-Garraf Adreça: Avda. Cubelles,

-

VILANOVA I LA GELTRÚ

La gestió del residu és municipal? Sí
Codi: 200304

Classif.:

Quantitat: 24,00

Unitat: tona/es

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,

La gestió del residu és municipal? No

-

MONT-ROIG DEL CAMP

8. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
DECLARACIÓ 2013

P-04470.1

Emmagatzematge de residus

Codi: 080318

Classif.: NE

Signatura del/de la responsable de residus

Núm. Registre

8564/0137/2014

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

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 01/01/2013: 0,00

Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2013: 0,00

Unitat: kilogram/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 01/01/2013:
1.000,00

Unitat: litre/s

Quantitat a 31/12/2013:
1.450,00

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 01/01/2013: 0,90

Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2013: 1,20

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
Pàgina 12 de 14

8. Any 2013 DADES DEL CENTRE DE PRODUCCIÓ
DECLARACIÓ 2013

P-04470.1

Emmagatzematge de residus

Signatura del/de la responsable de residus

Núm. Registre

8564/0137/2014

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

Descripció residu: Pneumàtics provinents de la maquinària mòbil de la pedrera.
Pneumàtics fora d'ús
Quantitat a 01/01/2013: 0,00

Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2013: 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 01/01/2013: 0,00

Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2013: 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 01/01/2013: 2,00

Unitat: tona/es

Quantitat a 31/12/2013: 3,10

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: 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 01/01/2013: 0,00

Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2013: 0,00

Unitat: unitat/s

Descripció del lloc, la manera i el motiu del emmagatzematge:
Pàgina 13 de 14

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 01/01/2013: 0,00

Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2013: 0,00

Unitat: kilogram/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 01/01/2013: 0,00

Unitat: unitat/s

Quantitat a 31/12/2013: 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 01/01/2013: 0,00

Unitat: kilogram/s

Quantitat a 31/12/2013: 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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1. AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIRE.
Per avaluar la qualitat de l’aire a la zona objecte d’estudi, es prendran les dades
disponibles de les estacions que disposa la xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA), dins la zona de Qualitat de l’Aire
núm. 3 (Penedès-Garraf), a la qual pertany el municipi de Pacs del Penedès (Fig. 1).

Figura 1.

Zones de qualitat de l’aire.

Anualment, el Servei de Vigilància i Control de l’Aire, publica el balanç anual de la
qualitat de l’aire a Catalunya, on es recullen zona per zona l’estat de qualitat de l’aire i
també per diferents tipus de contaminants.

Els balanços anuals consultats han estats els del període de 5 anys entre el 2008 i el
2012. Es mostren a continuació els resultats per a la zona objecte d’estudi.
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ANY 2008
Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 3. Penedès – Garraf

A la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l’aire
mesurats pel diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules
en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als
valors límit establerts per la normativa vigent.

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel, no s’han superat els valors
objectiu establerts a la legislació.

Respecte les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors al valor objectiu per a la
protecció de la salut humana d’aplicació l’any 2010 i superiors, tant al valor objectiu per
a la protecció de la vegetació d’aplicació l’any 2010, com als objectius a llarg termini de
protecció de la salut humana i de la vegetació d’aplicació l’any 2020. També s’ha
enregistrat 1 superació del llindar d’informació a la població en una estació urbana de
trànsit, però no s’ha enregistrat cap superació del llindar d’alerta.

Pel que fa als nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, s’ha
superat el valor límit anual en un sol punt de mesurament industrial ubicat a Vilanova i
la Geltrú (centre cívic barri del Tacó) respecte als 3 punts de mesurament de què
disposa aquesta zona i s’ha sobrepassat el nombre de superacions establertes pel valor
límit diari en aquest mateix punt. Aquests valors estan associats majoritàriament a
determinades activitats industrials. Comparativament amb els darrers anys, els nivells
d’immissió respecte les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres han
disminuït lleugerament. En aquest sentit el pla d’actuació dut a terme pel Departament
de Medi Ambient i Habitatge i per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú preveu:

- urbanització del polígon industrial

- establiment de mesures correctores i preventives per reduir les emissions de partícules
en les corresponents autoritzacions i llicències ambientals.
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D’altra banda, s’ha caracteritzat el material particulat per determinar la seva composició
i el seu origen.

ANY 2009
Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 3. Penedès – Garraf

A la Zona de qualitat de l’aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l’aire
mesurats pel diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules
en suspensió amb diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als
valors límit establerts per la normativa vigent.

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi i níquel, no s’han superat els valors
objectiu establerts a la legislació.

Respecte a les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors al valor objectiu per a
la protecció de la salut humana d’aplicació a partir de l’any 2013. Tampoc no s’ha
enregistrat cap superació del llindar d’informació a la població ni del llindar d’alerta.

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

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari
d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són
inferiors als valors límit.
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ANY 2010
Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 3. Penedès – Garraf

A la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l’aire
mesurats pel diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió amb diàmetre
inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la
normativa vigent.

Respecte als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s’han superat
els valors objectiu establerts a la legislació.

Respecte a les mesures d’ozó troposfèric, els nivells són inferiors al valor objectiu per a
la protecció de la salut humana d’aplicació a partir de l’any 2013. D’altra banda, s’han
enregistrat 2 superacions del llindar d’informació horari a la població als dos punts de
mesurament d’aquesta zona ubicats a Vilafranca del Penedès (1 superació) o Vilanova i
la Geltrú (1 superació) i no s’ha superat cap vegada el llindar d’alerta.

Finalment, aquesta zona ha estat inclosa en la campanya de mesures de precursors de
l’ozó troposfèric que es fa en compliment del Reial decret 1796/2003, de 26 de
desembre, relatiu a l’ozó en l’aire ambient.

Respecte a l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, a partir de l’inventari
d’emissions i les condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són
inferiors als valors límit.
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ANY 2011
Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 3. Penedès – Garraf

la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l’aire
mesurats pel diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió amb diàmetre
inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la
normativa vigent.

Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s’han superat
els valors objectiu establerts a la legislació.

Pel que fa a l’ozó troposfèric no s’ha enregistrat cap superació del llindar d’informació
horari a la població ni del llindar d’alerta.

ANY 2012
Estat de la qualitat de l’aire a la Zona de Qualitat de l’Aire: 3. Penedès – Garraf

la Zona de Qualitat de l’Aire 3, Penedès - Garraf, els nivells de qualitat de l’aire
mesurats pel diòxid de nitrogen, diòxid de sofre, el monòxid de carboni, les partícules
en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió amb diàmetre
inferior a 2.5 micres, el benzè i el plom són inferiors als valors límit establerts per la
normativa vigent.

Pel que fa als nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè, no s’han superat
els valors objectiu establerts a la legislació.

Pel que fa a l’ozó troposfèric no s’ha enregistrat cap superació del llindar d’informació
horari a la població ni del llindar d’alerta ni del valor objectiu per a la protecció de la
salut humana.
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ESTAT DE LA QUALITAT DE L’AIRE PER CONTAMINANTS
ZQA-3 Garraf-Penedès
CONTAMINANT
NO2
PM10
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2008

2009

2010

2011

2012

Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire
S’ha superat el valor
límit anual i el valor límit
diari
en
un
punt
industrial Vilanova i la
Geltrú

Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire
S’ha superat el valor
límit anual i el valor límit
diari
en
un
punt
industrial ubicat al barri
del Tacó del municipi
de Vilanova i la Geltrú
respecte als 6 punts de
mesurament
fix
o
indicatiu
d’aquesta
zona.
Els
nivells
mesurats al punt de
mesurament ubicat a
l’Ajuntament
de
Vilanova són inferiors
als valors límit.

Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire
Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire

Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire
Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire

Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire
Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire

Annex al Projecte d’una instal·lació de fabricació de calç.
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CONTAMINANT
O3
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2008

2009

2010

2011

2012

Al global de Catalunya,
durant el 2008 s’han
enregistrat
15
superacions
horàries
del llindar d’informació
a la població repartides
en
8
punts
de
mesurament dels 53
punts de la xarxa on es
mesura
aquest
contaminant.
S’ha
superat
el
llindar
d’informació en aquesta
zona.

Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire

Al
conjunt
de
Catalunya, al llarg del
2010 s’han registrat
125 hores de superació
de llindar d’informació a
la població. Aquests
valors són superiors a
l’any passat si bé en els
darrers anys el nombre
de superacions ha estat
bastant baix. Aquestes
superacions
s’han
repartit en 16 punts de
mesurament dels 55
punts de la xarxa on
enguany s’ha mesurat
aquest
contaminant,
que s’inclouen en les
zones de qualitat de
l’aire de l’Àrea de
Barcelona, Vallès –
Baix
Llobregat,
Penedès – Garraf,
Camp de Tarragona,
Plana de Vic, Maresme,
comarques de Girona,
Alt Llobregat i Pirineu
Oriental. La variació ha
estat irregular segons
les zones de qualitat de
l’aire, però en general,
el
nombre
de

Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire

Cap superació dels
objectius de qualitat de
l’aire
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superacions
d’aquest
llindar
o
bé
han
augmentat o bé s’han
mantingut
molt
semblants.

CONTAMINANT
SO2
HCl
As
Cd
Ni
Pb
Benzè
BaP

Pàgina |9

2008

2009

2010

2011

2012

Cap superació dels
objectius de qualitat de
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2. EFECTES REALS SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC DE L’ACTIVITAT DE
L’ESTABLIMENT.
Els principals focus emissors a l’atmosfera de l’activitat provenen de les instal·lacions
industrials de combustió.

L’activitat es troba en funcionament desde l’any 1967. Per tant, les dades recollides per
la xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya
(XVPCA) i exposades a l’apartat anterior, ja integren les emissions de Cales de Pachs,
SA sobre el medi atmosfèric. De la lectura de les dades de l’apartat anterior, es desprèn
que l’activitat de Cales de Pachs, SA, no comporta cap efecte significatiu sobre la
qualitat

de l’aire a la ZQA-3. Per reforçar aquest fet, dir que l’activitat està en

funcionament al mateix emplaçament desde fa 47 anys, i durant aquest dilatat període
de temps no s’ha constatat cap afectació negativa als conreus, boscos i fauna del
voltants per contaminació atmosfèrica.

A un nivell estrictament local, podem dir que tampoc tenim efectes negatius sobre el
medi atmosfèric atès que disposem de diversos estudis d’emissió de contaminants a
l’atmosfera que així ho acrediten. Aquets estudis han estat realitzats per EAC
acreditades pel Departament de Territori. Estan annexats al Projecte Inicial presentat i
no el tornem a reproduir per reduir el volum de la documentació. En concret són:
 Estudi d’emissió de contaminants a l’atmosfera corresponent a l’empresa Cales
de Pachs, SA. Informe nº 08/08/28/2/003108 ECA de 12 d’abril de 2011.
 Estudi d’emissió de contaminants a l’atmosfera corresponent a l’empresa Cales
de Pachs, SA. Informe nº 08/08/28/2/003601 ECA de 22 de juliol de 2011.
 Estudi d’emissió de contaminants a l’atmosfera corresponent a l’empresa Cales
de Pachs, SA. Informe nº 08/08/EJ8/2/003226 ECA de 7 de gener de 2013.
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Dels citats informes es desprèn que les emissions de Cales de Pachs, SA, estan molt per
sota dels nivells màxims autoritzats. Si afegim la dispersió dels fums un cop abocats a
l’atmosfera, podem concloure que els efectes reals sobre el medi atmosfèric són molt
baixos o pràcticament nuls.

3. AVALUACIÓ DELS EFECTES SOBRE EL MEDI ATMOSFÈRIC.
Com s’ha raonat a l’apartat anterior, l’activitat no provoca cap efecte significatiu sobre
la qualitat de l’aire de la zona, i per tant no es poden avaluar aquests efectes. Durant tota
la historia de funcionament de l’activitat no hi ha constància que hagi provocat cap
efecte negatiu per contaminació atmosfèrica als voltants de les instal.lacions.

4. MESURES ESTABLERTES PER REDUIR, ELIMINAR O COMPENSAR.
El nostre procés és una MTD, es realitza la cocció de la pedra calcària amb un forn de
doble cuba, de flux paral·lel regeneratiu, que actualment és considerat la Millor
Tecnologia Disponible, el qual presenta un estalvi energètic molt important envers altres
tipus de forns. Els filtres de mànegues realitzen una filtració dels fums que permeten
una emissió a l’atmosfera molt per sota dels límits actuals d’emissió en partícules.

La tecnologia utilitzada és la més avançada del sector, es realitza el transport mitjançant
circuit pneumàtic i, per tant, de manera neta. L’emmagatzematge en sitges presenta
filtres insertables que recullen la pols produïda per l’emmagatzematge. L’assecatge del
combustible i micronització presenta una filtre de mànegues, amb lo qual, només s’emet
el vapor d’aigua provinent de la humitat de l’assecatge.

Es continuaran aplicant les mesures establertes fins el moment, amb la incorporació de
les MTD’s que facin la nostra activitat mes sostenible i respectuosa amb el medi
ambient.
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5. RESUM I CONCLUSIONS.
S’ha avaluat la qualitat de l’aire a la zona objecte d’estudi, prenent les dades disponibles
de les estacions de la xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de
Catalunya (XVPCA), dins la zona de Qualitat de l’Aire núm. 3 (Penedès-Garraf), a la
qual pertany el municipi de Pacs del Penedès.

Els balanços anuals consultats han estats els del període de 5 anys entre el 2008 i el
2012.

De la lectura d’aquestes dades, es desprèn que l’activitat de Cales de Pachs, SA, no
comporta cap efecte significatiu sobre la qualitat de l’aire a la ZQA-3.

A un nivell estrictament local, podem dir que tampoc tenim efectes negatius sobre el
medi atmosfèric atès que disposem de diversos estudis d’emissió de contaminants a
l’atmosfera que així ho acrediten. Aquest informes són:
 Estudi d’emissió de contaminants a l’atmosfera corresponent a l’empresa Cales
de Pachs, SA. Informe nº 08/08/28/2/003108 ECA de 12 d’abril de 2011.
 Estudi d’emissió de contaminants a l’atmosfera corresponent a l’empresa Cales
de Pachs, SA. Informe nº 08/08/28/2/003601 ECA de 22 de juliol de 2011.
 Estudi d’emissió de contaminants a l’atmosfera corresponent a l’empresa Cales
de Pachs, SA. Informe nº 08/08/EJ8/2/003226 ECA de 7 de gener de 2013.

Durant tota la historia de funcionament de l’activitat no hi ha constància que hagi
provocat

cap efecte negatiu per contaminació atmosfèrica als voltants de les

instal·lacions.
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Es continuaran aplicant les mesures establertes fins al moment per garantir que en el
futur es segueixi sense superar els valors límits màxims permesos d’emissió de
contaminants, amb la incorporació de les MTD’s que facin la nostra activitat mes
sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

Pacs del Penedès, 20 de març de 2014.

Els Tècnics Redactors

Esteve Gaona Sanz

Eduard Cámara Zapata

Enginyer Tècnic de Mines.
Col 771 del COITM de Catalunya i Balears

Enginyer de Mines.
Col NE-301-C del COIM del Nordest
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