ANNEX 7

Justificant de presentació de l'Informe de Situació (article 3 RD
9/2005)
L'Informe ha estat presentat a l'Agència de Residus de Catalunya, amb les
dades següents:
Tipus d'Informe:
Informe Preliminar de Situació
Data de presentació:
08/07/2019
13:13
Núm. registre d'entrada:
32570/0137/2019
Expedient:
Q0505/2019/119
Assumpte:
PRESENTACIÓ INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓ
Codi productor:
P-28199.2
Nom productor:
PAVO Y DERIVADOS, SA
CTRA. C-12 KM.16
ROQUETES

NOTA IMPORTANT
-

Imprimeixi aquest document per poder acreditar la presentació de
l'Informe.

-

La documentació annexa (plànols, croquis, ...) a l'Informe registrat
telemàticament no adjuntada en suport informàtic s'ha de
presentar al Registre de l'ARC (per a localització i horaris veure
www.arc.cat/ca/agencia/contacte/). Podeu imprimir l'ofici de
presentació d'aquesta documentació.

Dr. Roux, 80
08017 Barcelona
Tel. 93 567 33 00
Fax 93 567 33 05

P-28199.2
PAVO Y DERIVADOS, SA
Sr./Sra. JOAN SALVADÓ MARTÍ
CTRA. C-12 KM-16
43520 - ROQUETES
Departament de Gestió de la
Contaminació del Sòl
Agència de Residus de
Catalunya
Dr. Roux, 80
08017 - Barcelona

Data: 08/07/2019
N/Ref.: Q0505/2019/119
Assumpte: Tramesa documentació annexa sol·licitada a l'Informe Preliminar de
Situació

Senyor/a:

En compliment d'allò que disposa el RD 9/2005, de 14 de gener, pel que
s'estableix la relació d'activitats potencialment contaminants del sòl i els criteris
i estàndards per a la declaració de sòls contaminats, us trameto, adjunta, la
documentació annexa a l'Informe de l'empresa dalt referenciada, presentat a
l'Agència de Residus de Catalunya telemàticament amb data 08/07/2019 i
número de registre d'entrada 32570/0137/2019.
La documentació que es presenta es relaciona en el full annex.

Atentament,

El/la responsable de residus

(signat i segellat)
Nom i cognoms

RELACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ QUE ES PRESENTA

Descripció de la documentació que s'annexa, a partir dels documents introduïts en
l'INFORME EN LINIA. Únicament s'han d'adjuntar els documents no presentats en
suport electrònic anteriorment.
P-28199.2 - PAVO Y DERIVADOS, SA

Plànols

Croquis

Fotografies

Informes sobre la qualitat del subsòl

Altres
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Informe justificatiu de la no necessitat d’elaborar informe base o de situació de partida de la qualitat del sòl

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NO NECESSITAT D’ELABORAR INFORME BASE O DE
SITUACIÓ DE PARTIDA DE LA QUALITAT DEL SUBSOL.

OBJECTE
Es redacta el present INFORME TÈCNIC per tal de justificar que a l’establiment que PAVO Y DERIVADOS, S.A.
(PADESA) disposa al t.m. de Roquetes, on desenvolupa l’activitat d’escorxador d’aviram i sala d’especijament
annexa, no existeix la possibilitat de contaminació del subsòl.

ANTECEDENTS
Per part de PAVO Y DERIVADOS, S.A. (PADESA) es va presenta Projecte de canvi substancial en règim
d’autorització ambiental per adequació de valors en indústria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament
annexa, situada al t.m. de Roquetes (Baix Ebre) per modificar la seva autorització ambiental en els següents
aspectes:


Adequar els valors de consum de matèria primera i energies.



Adequar els valors de producció final.



Adequar els valors de generació de residus i afegir alguns residus no contemplats en l’autorització.



Adequació del valor de cabal abocat a llera.



Sol∙licitar l’ampliació del temps d’emmagatzematge de residus perillosos donada la poca quantitat que
es genera d’aquest residus.



Increment de la capacitat productiva, d’acord amb les expectatives de futur.

Dins del procediment per avaluar la suficiència del projecte, s’ha sol∙licitat la presentació de l’informe base o
de situació de partida de la qualitat del subsòl establert a l’article 12.1. f de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de
prevenció i control integrats de la contaminació en la redacció donada per la Llei 5/2013, pel fet de disposar a
les seves instal∙lacions gas‐oil.
Igualment es dóna la possibilitat d’emetre un informe tècnic per tal de justificar que no existeix la possibilitat
de contaminació del subsòl, es per això que es redacta el present document.

Informe tècnic

1

Informe justificatiu de la no necessitat d’elaborar informe base o de situació de partida de la qualitat del sòl

DADES GENERALS
Pavo y Derivados, S.A. disposa al t.m de Roquetes d’un escorxador d’aviram i sala especejament annexa.
L’establiment es localitza a:
Emplaçament:

Ctra. C‐12, PK 16
43.520 Roquetes

Referència cadastral:

8994605BF8199S
8994604BF8199N

Superfície parcel∙la:

59.517 m2.

Coordenades UTM:

X: 288.960 Fus 31, Datum ETRS89 Y: 4.519.450 Fus 31, Datum ETRS89

Representant legal:

Jose Ramon Centelles Moreso

En plànol núm. 1 es localitza l’activitat.
CARACTERITZACIÓ DE L’ACTIVITAT
PADESA disposa al T.M. de Roquetes (Tarragona) d’una unitat industrial Agrària dedicada al sacrifici,
condicionament i especejament d’aus amb línies diferenciades per a pollastres i galls dindi.
Segons la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats, i les seves modificacions
posteriors, l’empresa està classificada com:
Annex I.1
7. Indústria alimentària i del tabac.
7.1 Escorxador amb una capacitat de producció de més de 50t/dia de canals
CCAE:
Secció C: Indústries manufactureres.
10 Indústries de productes alimentaris.
10.1 Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes carnis
10.12 Sacrifici i conservació de volateria
Aquesta classe comprèn el sacrifici d’aus, la preparació i envasat de carn d’aviram per compte propi; la
producció de carn fresca, refrigerada o congelada d’aus en porcions individuals; i l’extracció de greixos
comestibles d’aus. Així doncs, l’escorxador d’aviram i la sala d’especejament disposa d’un únic C.C.A.E. que
engloba totes les actuacions
Codi PRTR:

7966

Categoria reglament E‐PRTR*:

8.1

Epígraf llei IPPC**:

9.1.a

Epígraf DEI***:

6.4.a

*) Codificació segons el Reglamento (CE) 166/2006 E‐PRTR
**) Codificació en España segons Ley 16/2002 de IPPC, modificada por Ley 5/2013
***) Codificació d’acord a la Directiva 2010/75/UE de emissions industrials
Informe tècnic
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L’empresa disposa de les corresponents autoritzacions ambientals i les modificacions que s’han anat fet a
l’establiment que s’ha tramitat amb els corresponents projectes de canvi substancial o no substancial:


L’empresa PAVO Y DERIVADOS S.A. disposa d’autorització ambiental per a l’activitat d’escorxador
d’aviram i sala d’especejament annexa ubicada a la ctra. C‐12, km 16, als termes municipals de
Roquetes i Tortosa, mitjançant resolució de 20 de desembre de 2007 (EA20050023).



Per altra banda, mitjançant resolució de 17 de març de 2011, es va incorporar l’autorització de
tractament de subproductes animal com a canvi no substancial de l’autorització ambiental atorgada a
PAVO Y DERIVADOS S.A. per a l’activitat d’escorxador i sala d’especejament annexa que disposa a
Roquetes i Tortosa, per incloure el tractament de subproductes animals de categoria 2 en la planta de
tractament propi de subproductes animals de categoria 3 ( EA2010028).



En data 20 d’octubre de 2010 es va iniciar l’actuació de control inicial per a donar resposta a
l’autorització ambiental amb número de referència EA20050023 de data 20/12/2007 i al canvi no
substancial amb número de referència EA2010028 de data 17/03/2011, amb l’EAC responsable DEKRA
AMBIO SAU. El pronunciament de l’acta va ser desfavorable amb incidència lleu sobre el medi
ambient.



En resposta a l’actuació de control inicial, la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament
de Territori i Sostenibilitat va emetre resolució de data 06/03/2012 en què es requeria a la Propietat la
presentació d’una petició de canvi substancial per tal d’adequar els paràmetres ambientals reals amb
els autoritzats.



En data 23 de desembre de 2013 es presenta projecte de canvi substancial en règim d’autorització
ambiental en industria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de
Roquetes (Baix Ebre).



Es disposa de resolució de data 21 d’abril de 2016, per la qual s’atorga autorització ambiental amb
declaració d’impacte ambiental d’una modificació substancial a l’empresa PAVO Y DERIVADOS, S.A per
una activitat d’escorxador d’aus, al termes municipals de Roquetes i Tortosa. Aquesta resolució inclou:



En aquesta resolució s’inclou la modificació no substancial presentada en data 16 d’abril de 2014, per
la qual es dóna de baixa la planta de transformació de categoria 2 i la gestió externa d’aquest residus.
Expedient(E1CNS140059).



Es disposa de resolució en relació al projecte de canvi no substancial

en règim d’autorització

ambiental en indústria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de
Roquetes (Expedient E1CNS170061). Aquesta resolució inclou la modificació no substancial presentada
en data 28 de setembre de 2017, per la qual s’amplia la superfície construïda, es substitueixen les
calderes, s’incorpora la parcel∙la adjacent a l’establiment amb una superfície de 16.571 m2.
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INSTAL∙LACIONS I PROCESSOS
Instal∙lacions
L’establiment industrial es disposa en dues parcel∙les separades per la carretera C‐12. Una de les parcel∙les
pertany al terme municipal de Roquetes, amb una superfície de sòl de 34.626 m2, mentre que l’altre pertany al
terme municipal de Tortosa, amb una superfície de sòl de 8.317 m2.
Posteriorment PADESA va adquirir la parcel∙la amb referència cadastral 8994604BF8199N, amb una superfície
de 16.571 m2, adjacent a la parcel∙la de l’establiment industrial, el que suposa una superfície total de parcel∙la
de 51.197 m2.
Per tant el complex industrial esmentat es distribueix dins d’un conjunt de parcel∙les amb una superfície total
de 59.514 m2.
Les instal∙lacions existents disposen de la maquinària necessària per a portar a terme les funcions pròpies
d’aquest tipus d’indústria, les quals es poden desglossar en:


Cobert espera aus vives.



Zona escorxador d’aus, (2 línies):
o

Sales de recepció, penjat, sacrifici, escaldat i desplumat.

o

Sala evisceració.

o

Túnel oreig línia de pollastres

o

Sala classificació canals.

o

Avanç cambra i expedicions



Sales de desfer línies de pollastre



Zona escorxador de galls dindi
o

Sales de recepció, penjat, sacrifici, escaldat i desplumat.

o

Sales evisceració i preparació canals galls dindi a desfer.

o

Túnel refrigeració ràpida canals de gall dindi



Sales de desfer línies galls dindi



Cambres conservació frescos



Túnels de congelació (4 uts.)



Cambra conservació congelats.



Zona instal∙lacions frigorífiques (4 sales de màquines frigorífiques)



Zona de subproductes



Estació depuradora aigües residuals. (EDAR)



Zona serveis i oficines.



Zona rentat de caixes.



Zona expedicions.

Informe tècnic
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L’establiment no disposa de dipòsits soterrats.
En full de plànol núm. 2 que s’adjunta es mostra la localització de les diferents edificacions.
Processos productius
PADESA, al seu centre situat a Roquetes (Baix Ebre), disposa de línies separades de sacrifici i sales de desfer
per a pollastres i galls dindi amb unes capacitats de:


Escorxador d’aus (línies broilers)

9.000 aus/h



Escorxador galls dindi

2.000 galls dindi/h



Sala de desfer aus (pollastres i galls dindi)

75 t/dia producte final



Sala de desfer aus (galls dindi)

75 t/dia producte final



Magatzem frigorífic (conservació congelats)

6.000 m3

En full de plànol núm. 2 que s’adjunta es mostra la localització de les diferents línies de producció així com de
les zones d’emmagatzematge.
Substàncies perilloses rellevants.
Al consultar la llista facilitada en la nota informativa, elaborada per la Direcció General de Qualitat Ambiental,
en relació a l’informe base, que es basa en:


Reial decret 9/2005 de 14 de gener de 2005 i llista de metalls i metal∙loides aplicables a Catalunya en
matèria de sòls.



Llista de substàncies prioritàries en matèria d’aigües incloses al Reial Decret 60/2011, de 21 de gener i
a la Directiva 2013/39/UE de 12 d’agost.



Reglament UE 850/2004, sobre contaminants orgànics persistents i les posteriors modificacions.



Annex XIV del Reglament UE 1907/2006 relatiu al registre, avaluació, autorització i restriccions se
substàncies i mescles químiques.



Criteris d’aplicació dels valors genèrics per a la restauració d’aigües subterrànies en emplaçaments
contaminats per fonts d’origen puntual.

S’identifica que la única substància present a l’establiment és el GAS‐OIL utilitzat per les carretilles elevadores,
a continuació es detalla el consum anual que es realitza a l’establiment d’aquesta substància:


Gasoil: 12’98 t/any

Informe tècnic
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VALORACIÓ DELS FOCUS POTENCIALS DE CONTAMINACIÓ DEL SÒL
S’identifica com a focus potencialment contaminant del sòl la zona d’emmagatzematge de gasoil, donat que
aquest s’utilitza únicament pel toros que disposa l’establiment per les tasques de transport intern de
l’establiment.
El gasoil s’emmagatzema en un dipòsit d’acer de mides 900x900x1520 i té una capacitat de 1.000 litres.
El dipòsit disposa de cubeta de retenció, per tal d’evitar possibles vessaments i es troba ubicat en una zona
completament pavimentada.
El pla de manteniment de l’empresa, incorpora la revisió mensual del dipòsit per tal de garantir el seu bon
estat i detectar fuites en cas que es produïssin.

CONCLUSIONS
L’article 22, apartat 2 de la Directiva 2010/75/UE, sobre les emissions industrials (DEI) indica que serà
necessari elaborar un informe de situació en el cas que l’activitat impliqui l’ús de substàncies perilloses
rellevants i que hi hagi la possibilitat de contaminació del sòl i la contaminació de les aigües subterrànies.
Tenint en compte això, i les orientacions de la Comissió Europea sobre l’esmentat informe de situació, es
considera que no hi ha possibilitat de contaminació del sòl i les aigües subterrànies per les raons següents:


El dipòsit de gasoil és aeri.



Es disposa d’un cubeto de retenció situat sota el dipòsit en cas de vessaments.



El dipòsit està col∙locat en lloc cobert i en una zona amb paviment de formigó en bon estat.



Tota la parcel∙la on s’ubica l’activitat està pavimentada amb formigó.



En aquest establiment sempre s’ha desenvolupat l’ activitat d’escorxador d’aviram i sala de desfer
annexa, que no es considera una activitat potencialment contaminadora del sòl.



Des de la implantació de l’activitat, no s’ha produït cap accident que hagi produït la contaminació del
sòl.



L’establiment no disposa, ni ha disposat mai de dipòsits soterrats.



Les instal∙lacions de l’empresa treballen i funcionen de manera correcta, i estan preparades disposant
de diferents sistemes per evitar possibles vessament que puguin produir la contaminació del sòl.

Així doncs, la contaminació del sòl i les aigües subterrànies és impossible a la pràctica i, per tant, no és
necessària l’elaboració de l’informe base de sòls que s’estableix en l’article 22, apartat 2, de la Directiva
2010/75/UE, sobre emissions industrials (DEI).
Roquetes, maig de 2019
l ‘Enginyer Agrònom

Signat: F. Xavier Luján Egea
Col∙legiat núm. 931 del C.O.E.A.C.
Informe tècnic
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Estudi Impacte Ambiental del Projecte de Canvi substancial en règim d’autorització ambiental en indústria
d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes i Tortosa.

ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL
1. OBJECTE
Es redacta el present Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de Canvi
Substancial en règim d’autorització ambiental en indústria d’escorxador
d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al T.M. de Roquetes i Tortosa per
descriure els efectes de les accions que es descriuen en el projecte sobre el medi
ambient.

2. ANTECEDENTS
PADESA disposa al T.M. de Roquetes (Tarragona) d’una unitat industrial Agrària
dedicada al sacrifici, condicionament i especejament d’aus amb línies diferenciades
per a pollastres i galls dindi.
L’empresa PAVO Y DERIVADOS S.A. disposa d’autorització ambiental per a l’activitat
d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa ubicada a la ctra. C-12, km 16,
als termes municipals de Roquetes i Tortosa, mitjançant resolució de 20 de desembre
de 2007 (EA20050023).
Per altra banda, mitjançant resolució de 17 de març de 2011, es va incorporar
l’autorització de tractament de subproductes animal com a canvi no substancial de
l’autorització ambiental atorgada a PAVO Y DERIVADOS S.A. per a l’activitat
d’escorxador i sala d’especejament annexa que disposa a Roquetes i Tortosa, per
incloure el tractament de subproductes animals de categoria 2 en la planta de
tractament propi de subproductes animals de categoria 3 ( EA2010028).
En data 20 d’octubre de 2010 es va iniciar l’actuació de control inicial per a donar
resposta a l’autorització ambiental amb número de referència EA20050023 de data
20/12/2007 i al canvi no substancial amb número de referència EA2010028 de data
17/03/2011, amb l’EAC responsable DEKRA AMBIO SAU. El pronunciament de l’acta
va ser desfavorable amb incidència lleu sobre el medi ambient.
En resposta a l’actuació de control inicial, la Direcció General de Qualitat Ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat va emetre resolució de data 06/03/2012 en què
es requeria a la Propietat la presentació d’una petició de canvi substancial per tal
d’adequar els paràmetres ambientals reals amb els autoritzats.
En data 23 de desembre de 2013 es presenta projecte de canvi substancial en règim
d’autorització ambiental en industria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament
annexa, situada al t.m. de Roquetes (Baix Ebre).
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Es disposa de resolució de data 21 d’abril de 2016, per la qual s’atorga autorització
ambiental amb declaració d’impacte ambiental d’una modificació substancial a
l’empresa PAVO Y DERIVADOS, S.A per una activitat d’escorxador d’aus, al termes
municipals de Roquetes i Tortosa. Aquesta resolució inclou:
En aquesta resolució s’inclou la modificació no substancial presentada en data 16
d’abril de 2014, per la qual es dóna de baixa la planta de transformació de categoria 2 i
la gestió externa d’aquest residus. Expedient(E1CNS140059).
Es disposa de resolució en relació al projecte de canvi no substancial

en règim

d’autorització ambiental en indústria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament
annexa, situada al t.m. de Roquetes (Expedient E1CNS170061). Aquesta resolució
inclou la modificació no substancial presentada en data 28 de setembre de 2017, per
la qual s’amplia la superfície construïda, es substitueixen les calderes, s’incorpora la
parcelꞏla adjacent a l’establiment amb una superfície de 16.571 m2.

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE
3.1 DADES GENERALS
3.1.1 Dades de l’empresa
Empresa:

PAVO Y DERIVADOS, S.A.
NIF A – 43.020.643
Ctra. TV-3443, PK 3’8
43.870 Amposta
Representat legal: Jose Ramon Centelles Moreso

Emplaçament:

Ctra. C-12, PK 16
43.520 Roquetes

3.1.2 Dades de l’activitat i les instalꞏlacions
Activitat
PAVO Y DERIVADOS, S.A. (PADESA), és una Societat Anònima, amb domicili social
en Carretera Carroba km 3, Amposta, que ve efectuant l’activitat d’Escorxador
Industrial d’Aus i Sala d’Especejament, des de 1974 en instalꞏlacions situades en
Amposta (Tarragona). Posteriorment, en setembre de 1997, va adquirir les
instalꞏlacions de Escorxador d’Aviram i Sala d’Especejament Annexa, situades a
Roquetes (Baix Ebre), amb la finalitat d’atendre las actuals i futures demandes dels
seus clients i xarxa comercial.
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PADESA, al seu centre situat a Roquetes (Baix Ebre), disposa de línies separades de
sacrifici i sales de desfer per a pollastres i galls dindi amb unes capacitats de:


Escorxador d’aus (línies broilers)

9.000 aus/h



Escorxador galls dindi

2.000 galls dindi/h



Sala de desfer aus (pollastres i galls dindi)

75 t/dia producte final



Sala de desfer aus (galls dindi)

75 t/dia producte final



Magatzem frigorífic (conservació congelats)

6.000 m3

Aquestes instalꞏlacions, disposen de les autoritzacions reglamentàries, trobant-se
inscrita al Registre de Indústries Agràries amb el número 43/40430 i en el registre
General Sanitari Industrial amb el número ES 10.1057-T CEE d’homologació
comunitària.
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Instalꞏlacions
El complex industrial esmentat es distribueix dins d’un conjunt de parcelꞏles amb una
superfície total de 59.514 m2, dels que es troben construïts i coberts 16.669 m2 en
edificacions afectes als processos de transformació, i en els equipaments de serveis i
següent resum:
59.514 m2

-

Superfície terrenys ........................................

-

Superfície coberta........................................ 23.660,82 m2
 Superfície afecta a la transformació...17.989,62 m2
 Superfície afecta a serveis ................... 3.080,2 m2
 Oficines i Serveis personal ................... 2.591 m2

Les instalꞏlacions existents disposen de la maquinària necessària per a portar a terme
les funcions pròpies d’aquest tipus d’indústria, les quals es poden desglossar en:


Cobert espera aus vives.



Zona escorxador d’aus, (2 línies):
o

Sales de recepció, penjat, sacrifici, escaldat i desplumat.

o

Sala evisceració.

o

Túnel oreig línia de pollastres

o

Sala classificació canals.

o

Avanç cambra i expedicions



Sales de desfer línies de pollastre



Zona escorxador de galls dindi
o

Sales de recepció, penjat, sacrifici, escaldat i desplumat.

o

Sales evisceració i preparació canals galls dindi a desfer.

o

Túnel refrigeració ràpida canals de gall dindi



Sales de desfer línies galls dindi



Cambres conservació frescos



Túnels de congelació (4 uts.)



Cambra conservació congelats.



Zona instalꞏlacions frigorífiques (4 sales de màquines frigorífiques)



Zona de subproductes-Generació vapor.



Estació depuradora aigües residuals. (EDAR)



Zona serveis i oficines.



Zona rentat de caixes.



Zona expedicions.
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3.1.3 Classificació i qualificació del sòl que ocupa la instalꞏlació
La indústria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa se situa a la parcelꞏla
propietat de PADESA en la finca situada a la Ctra. València (C-12 pk 16) del municipi
ROQUETES (Baix Ebre), amb la qualificació urbanística de Zona industrial.
Segons el text refós del Pla General d’Ordenació Urbana de Roquetes d’abril del 2003, i
la modificació puntual del Pla eneral d’Ordenació Urbana creació nova clau 4d.1 en
l’àmbit industrial PADESA, al terme municipal de Roquetes, la parcelꞏla en la que s’ubica
l’edificació de l’establiment industrial i l’ampliació té les característiques següents:
Classificació del sòl:

Sòl Urbà Consolidat (SUC).

Qualificació del sòl:

Clau 4d.1

Implantació industrial. Resta del sòl urbà

industrial.
A1. Activitat econòmica, industrial

Codi MUC:

La zona d’implantació industrial clau 4d. 1 està regulada per la secció 4 del Pla General
d’Ordenació Urbana de Roquetes d’abril del 2003, concretament els articles 160 al 163.
3.1.4 Classificació de l’activitat
La present activitat d’escorxador d’aviram, es troba classificada segons la Llei
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats,
modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat
econòmica:
Annex I.1
7. Indústria alimentària i del tabac.
de

7.1 Escorxador amb una capacitat de producció de més
50t/dia de canals

I per tant, està sotmesa al Règim d’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL (ANNEX I.1 ) i la
seva tramitació es realitzarà d’acord amb el que descriu el Títol II Capítols I i II i el Títol
VII article 59, de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
de les activitats.
Es considera el CCAE 2009 que més s’ajusta a aquesta:
Secció C:
10
10.1
productes
10.12

Indústries manufactureres.
Indústries de productes alimentaris.
Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de
carnis
Sacrifici i conservació de volateria
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3.2 DADES ESPECÍFIQUES DEL PROJECTE
El present projecte de canvi substancial respon al requeriment de la Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre, mitjançant informe final relatiu a la inspecció
ambiental integrada P-2145-E1INS170055, per tal resoldre les inconformitats
detectades mitjançant

la regularització de la situació administrativa de l’activitat.

Concretament, el projecte pretén donar a resposta als següents punts:


Adequar els valors de consum de matèria primera i energies.



Adequar els valors de producció final.



Adequar els valors de generació de residus i afegir alguns residus no
contemplats en l’autorització.



Adequació del valor de cabal abocat a llera.

A part dels incompliments detectats, s’aprofita el canvi substancial per:


Solꞏlicitar l’ampliació del temps d’emmagatzematge de residus perillosos
donada la poca quantitat que es genera d’aquest residus.



Increment de la capacitat productiva, d’acord amb les expectatives de futur.

1. Adequació dels valors de consum de matèries primeres i energia, capacitat
productiva de la planta i producció final, entre els valors de l’Autorització
Ambiental i els valors actuals.
Aquest punt del projecte pretén donar resposta al requeriment de de la Oficina de Medi
Ambient de les Terres de l’Ebre, mitjançant

la regularització de la situació

administrativa de l’activitat.
Els valors que fixa l’actual autorització ambiental es basen en el Projecte de canvi
substancial en règim d’autorització ambiental en indústria d’escorxador d’aviram i sala
d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes presentat al desembre de 2013.
La resolució definitiva en relació a aquest expedient es va obtenir en data febrer de
2016.
A dia d’avui any 2013, i amb la intenció que el centre productiu de PADESA Roquetes
disposi d’una autorització ambiental que reflecteix la situació de les seves condicions
de treball, es redacta el corresponent projecte de canvi substancial, considerant
l’increment en la capacitat productiva que PADESA intentarà implementar a la seva
planta de Roquetes.
Estudi d’impacte Ambiental

6

Estudi Impacte Ambiental del Projecte de Canvi substancial en règim d’autorització ambiental en indústria
d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes i Tortosa.

S’ha estimat la capacitat d’entrada d’aus de cada línia de sacrifici i el pes mig de cada
tipus d’au:
Capacitat sacrifici

Pes mig au

Pollastres i gallines

9000 aus/h

3’5 kg

Gall dindi

2000 aus/h

14 kg

Tenint en compte que el temps de funcionament de l’escorxador és de 8h/dia i 229
dies/any es considera les capacitats resultants de l’establiment següents:

t/dia

t/any

Pollastres i gallines

252

57.708

Gall dindi

224

51.296

TOTAL
ESCORXADOR

476

109.004

Respecte a les diferents sales d’especejament que disposa la planta aquestes varien
les seves produccions en funció de les demandes de mercat, ja que en ocasions serà
major el producte final especejat i d’altres el mercat demandarà peces senceres i per
tant l’empresa s’haurà d’adaptar a aquest demanda. S’estima una capacitat de
producció de la línia d’especejament de pollastre i de gall dindi de 75 t/dia cadascuna.
L’increment en la capacitat productiva, implica a la vegada l’increment en el consum
d’aigua, volum abocat a llera, generació de residus.
Considerant que l’autorització ambiental ha de recollir els valors de matèria primera,
produccions i residus màxims de l’establiment industrial tenint en compte la seva
capacitat de producció, es prenen els següents valors de producció, matèries primeres
i residus:
MATÈRIES
PRIMERES
AUXILIARS

CONSUM
I Codi

t/any

Pollastres i pollastres
camperos
01.24.10.12
Gallines i galls

01.24.10.11

Galls dindi

01.24.10.13

TOTAL AUS

109.004

Energia elèctrica

40.10.10.00 11.500 MWh

Aigua

41.00.11.00 625.000 m3

Gas Natural liquat

11.10.20.00 1.350.000 m3
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BENS PRODUÏTS

Codi

PRODUCCIÓ
t/any

Pollastres i gallines sencers

15.12.11.13

Galls dindi sencers

15.12.11.15

Peces de pollastre i gallina

15.12.11.53

Peces de gall dindi

15.12.11.55

Colls, carcasses i ossos

15.72.10

MDM de gall dindi i pollastre

15.12.12

Productes congelats

15.12.12

TOTAL PRODUCCIÓ ALIMENTACIÓ HUMANA

68.673

Sang d’aus

02.01.02

Plomes d’aus

02.01.02

Parts d’aus, pells, tripes, ossos i vísceres

02.02.02

TOTAL PRODUCCIÓ
CATEGORIA 3

39.241

S’han calculat els valors màxims de matèria primera, producte final i residus tenint en
compte la capacitat productiva de l’establiment. Aquests valors són els que se
solꞏlicitin que reculli l’autorització ambiental.
A continuació es justifica breument l’increment en els diferents vectors:
1.1 Increment del cabal d’aigua abastat
La tendència dels mercats està encaminada a incrementar la demanda de producte
especejat, el procés per l’obtenció d’aquest producte final requereix un augment en el
consum d’aigua, no només en el propi procés de manipulació i elaboració de les
peces especejades sino també per la necessitat de treballar cada dia amb condicions
més exigents de qualitat, aconseguint un producte especejat de major qualitat que
permeti presentar-lo en un format envasat, fet que exigeix portar a terme una major
eliminació microbiana, i això requereix netejar més les carns.
L’Autorització Ambiental fixava el cabal abastat entre els dos pous que la empresa
disposa legalment registrats en 440.768 m3, amb aquest projecte de canvi substancial,
l’empresa solꞏlicita un increment del cabal abastat de 625.000 m3 totals entre els
dos pous.
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1.2. Increment del cabal abocat
El fet d’incrementar el volum d’aigua abastat, implica conseqüentment que també
augmenti el cabal d’aigües residuals generades.
Per tant l’empresa, amb el Projecte de Canvi Substancial també solꞏlicita l’increment
del cabal d’aigües residuals abocat a llera pública.
L’Autorització Ambiental fixa el cabal d’aigües residuals per abocar en 364.526 m3/any
i en el Projecte de Canvi substancial l’empresa solꞏlicita que el cabal d’aigües
residuals depurades sigui de 516.412 m3/any.
L’empresa disposa d’estació de depuració de les aigües residuals que genera, i
aquesta E.D.A.R. està preparada per assumir l’increment de les aigües de procés a
tractar.

1.3. Increment en la generació de residus
L’increment en la capacitat productiva del centre implica a la vegada un increment en
la generació de residus que es quantifica a continuació.
RESIDUS AMB GESTIÓ EXTERNA

Codi

PRODUCCIÓ
t/any

Gallinassa

020106

215

Baixes antemortem i decomisos

020102

480

Llots de tractament d’efluents

020204

2100

Ferralla

200140

160

Residus generals (brosses)

200301

330

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses 150110

140 ut

Paper i cartró

200101

70

Palets de fusta

200138

185

Olis sobrants

130110

2,5

Envasos de plàstic

150102

16

Greix producte neteja

120112

0,2

Líquids aquosos neteja

120301

2,5

Runa*

170107

16.500 t/any

Fluorescents

200121

300 ut/any

Plàstics

200139

15

*Es considera un residu no lligat al procés productiu que variarà en funció de les actuacions
que es realitzin de manteniment o possibles ampliacions
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4. INVENTARI AMBIENTAL
4.1. CARACTERÍSTIQUES COMARCALS
La comarca del Baix Ebre està situada a l'extrem meridional de Catalunya i juntament
amb les comarques de la Ribera d'Ebre, Terra Alta i Montsià, formen una regió natural
al voltant del riu Ebre coneguda com a Terres de l'Ebre.
La comarca del Baix Ebre té una extensió és de 991,6 Km2 que engloba 14 municipis,
entre el quals els troba el municipi de Roquetes on s’ubica la indústria que realitza les
actuacions subjectes d’aquest estudi d’impacte ambiental.
La densitat de població de la comarca es xifra en 66,93 habitants per Km2.
El Baix Ebre alberga dos Parcs Naturals: el Parc Natural dels Ports i el Parc Natural
del Delta de l'Ebre, dos paratges de gran riquesa paisatgística, natural i animal.
La indústria de la qual es realitza l’estudi d’impacte ambiental no afecta cap d’aquest
espais d’interès natural.
4.2. CARACTERÍSTIQUES CLIMÀTIQUES
Al Baix Ebre es dóna un clima Mediterrani de tipus Litoral Sud, excepte a l’àrea dels
Ports de Beseit on és de tipus Prelitoral Sud.
La precipitació mitjana anual varia entre els 500 mm i 600 mm a bona part de la
comarca, si bé, als Ports arriba als 900 mm. Els màxims es donen a la tardor i els
mínims a l’estiu, sobretot a la costa. Els hiverns són freds a muntanya i suaus al Delta
de l’Ebre, amb mitjanes que oscilꞏlen entre els 5 °C i 11 ºC, donant-se els valors més
baixos a muntanya, i els estius calorosos, entre 20 °C i 25 ºC, comportant una amplitud
tèrmica anual mitjana.
Les dades climatològiques exposades de aquest apartat provenen del Departament de
Territori i Sostenibilitat concretament del Servei Meteorològic de Catalunya.
El clima és de tipus mediterrani, arribant les seus principals variables climàtiques als
següents valors mitjos:
Característiques Climàtiques
Temperatura mitja anual
de 17’4 º C
Temperatura mitja del mes més fred
de 7’2 º C
Temperatura mitja del mes més calent
de 28’4 º C
Duració mitja del període de gelades
8’4 dia
Precipitació anual
528’6 mm
Màxim valor precipitació mitja mensual
de 74’6 mm
Mínim valor precipitació mitja mensual
de 13’4 mm
Duració mitja del període sec
277’6 dies
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Les fortes ventades que originen les depressions atlàntiques a través de la vall de
l'Ebre són especialment presents de novembre a abril; són de direcció NW, ratxades,
temperades i poc humides, i s’anomenen al delta vent de dalt. La resta de l'any són
característics els vents dits marinades, produïts pel major caldejament de la terra
respecte de la mar. I el vent humit i responsable de bona part de les pluges del delta
és el llevant.
4.3. CARACTERÍSTIQUES GEOLÒGIQUES
Es realitza una caracterització geològica, a partir de la cartografia geològica
expressada pel plànol a escala 1:50.000, núm. 522/32-20 de Tortosa, publicat per el
“Instituto Tecnológico Geominero de España”, i el plànol a escala 1:100.000 de les
Comarques de l’Ebre, publicat per l’”Institut Cartogràfic de Catalunya”
La zona que correspon al present document es localitza dins la unitat geomorfològica
de la Serralada Costanera Catalana, en el seu vessant sud, prop de la zona on es
posa en contacte amb el Sistema Ibèric.
Concretament, la ciutat de Roquetes es troba sobre un bloc enfonsat d’aquesta
serralada, originat per la formació de falles a partir del terciari i que han donat lloc a la
subunitat geomorfològica de la Depressió del Baix Ebre.
A la part de la Serralada Costanera Catalana propera a la ciutat de Roquetes, els
materials que hi predominen són calcàries del mesozoic. Aquests materials mesozoics,
difícilment afloren a la superfície, perquè han estat recoberts per materials terciaris i
quaternaris que han reomplert la Depressió del Baix Ebre.
Els materials terciaris estan formats per calcàries, margues i gresos dipositats en un
estuari encaixat a l’actual Vall de l’Ebre. Aquests materials afloren de forma
discontínua per diversos punts de les rodalies de la ciutat de Tortosa.
Els dipòsits quaternaris són els que afloren a la major part de la superfície de la zona
de Roquetes. Estan formats per materials detrítics (llims, sorres i graves) aportats pel
riu Ebre i per cons de dejecció, procedents de l’erosió de les muntanyes dels
Catalànids.
Les zones immediatament contigües al riu Ebre, són àrees de gran subsidència, que a
mes coincideixen amb una profunda zona reomplerta per materials del Plieocé, ja que
durant aquest període, la Vall inferior de l’Ebre fou una zona d’ambient deposicional de
tipus estuari de materials com les margues, damunt de les quals trobem generalment
conglomerats i graves poligèniques quaternàries (aqüífer alꞏluvial de l’Ebre),
recobertes i/o inerdigitades amb dipòsits de conglomerats monogènics de cons de
Estudi d’impacte Ambiental

11

Estudi Impacte Ambiental del Projecte de Canvi substancial en règim d’autorització ambiental en indústria
d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes i Tortosa.

dejecció ( aqüífer superior o quaternari)
El sòcol d’aquesta estructura són els materials cretàcics i juràssics que conformen una
estructura de horts i gravens, generada a la etapa distintiva del Miocé terminal. Els
blocs elevats d’aquesta estructura són els Ports de Beseit i les serres del Montsià.
En resum els materials terciaris de la zona de la Depressió del Baix Ebre estan formats
per calcàries, margues i gresos dipositats en un estuari encaixat en d’actual Vall de
l´Ebre.
Els dipòsits quaternaris són els que afloren per la major part de les rodalies de la zona
d’estudi. Estan formats per llims, sorres i graves aportats pel riu Ebre i per cons de
dejecció de l’erosió de la Serralada Costanera Catalana.
4.4. CARACTERÍSTIQUES HIDROLÒGIQUES.
Per tal de determinar la cota a la que es troba el nivell freàtic en la zona afectada per
les actuacions, es va instalꞏlar un tub piezomètric ranurat a l’interior d’un dels
sondatges.
Es va detectar el nivell freàtic a una fondària de -1’0 metre respecte de la cota de la
superfície del solar. Vistes les característiques hidrogeològiques de la zona s’ha
determinat que aquest nivell es troba molt a prop de la superfície degut a les filtracions
d’un canal de reg molt proper al recinte de l’escorxador.
El valor es va agafar en el mes de maig, dates en que el canal porta una important
quantitat d’aigua, i per tant essent aquest valor en una situació desfavorable. En
èpoques on el canal no porti aigua, la cota del nivell freàtic pot sofrir importants
oscilꞏlacions.
Hidràulicament, la zona estudiada pertany a la Conca de l'Ebre i en el context geològic
esmentat en el punt anterior, permet intuir l’existència d’importants formacions
d’aqüífers a les formacions carbonatades encaixants, així com als dipòsits fluvials i
fluviodeltaics.
Els aqüífers quaternari, format a partir de peudemonts originats per l’erosió del relleus
adjacents. Litològicament està constituït per conglomerats i bretxes monogèniques. La
carrega principal d’aquest aqüífers procedeix de les precipitacions.
Un altre model es l’aqüífer lineal connectat amb el riu Ebre i que es troba instalꞏlat en
les diferents terrasses fluvials encaixades del riu. Litològicament està format per
graves poligèniques i arenes. En les zones d’importànt extracció d’aigua el riu pot
recarrega aquest aqüífers encara que generalment l’aqüífer descarrega al riu. La
recarrega de aquest aqüífers procedeix de l’aigua de pluja, de la descarrega dels
Estudi d’impacte Ambiental

12

Estudi Impacte Ambiental del Projecte de Canvi substancial en règim d’autorització ambiental en indústria
d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes i Tortosa.

aqüífers mesozoics i dels retorns de reg dels canals. La composició química de les
aigües es variable, sent al composició mes comú sulfatada càlcica.
Els aqüífers mesozoic constituït per sediments carbonatats (calcaries i dolomies). Son
molt permeables, presentat un importat grau de carstificació, tant a la zona no
saturada com a la saturada, cosa que fa que l’aigua de pluja tingui una incidència
directa en el mateix. Químicament, les seves aigües son generalment bicarbonatades
càlciques.
En alguns punts es dones surgències corresponen a la descarrega de l’aqüífer
carbonatat mesozoic. El drenatge d’aquest aqüífer directament al riu Ebre, es veu
impedit per la presencia d’un aqüitard (format per un procés de progradació deltaica) fa
que el drenatge es converteixi en un flux vertical ascendent. Així els dipòsits deltaics
són una barrera geològica per al flux d’aquestes formacions aqüíferes.
Respecte al riu Ebre les característica morfo-hidrologiques son molt uniformes, el
cabal es ample i de gran fondària. El conjunt format per el riu i el seu entorn recorda
als rius de cabal navegable de centreuropa.
El substrat està constituït principalment por sorres, graves i lutites; als marges i illes
s’acumula llim tou reduït.
El cabal del tram a estudi es troba afectat per les extraccions dels canals de la Dreta i
de l’Esquerra del Ebre; encara que això no afecti a l’aspecte general del riu. Les
aportacions son poc importants; només petits barrancs pràcticament sense aigua
durant gran part de l’any. En la zona de estudi el cabal mitja anual varia entre 250 y
400 m3/s. En les èpoques de rec el cabal ronda els 100-200 m3/s, i el cabal mínim
(Q347) entre 60 y 100 m3/s.
Aquesta zona te una via navegable balitzada amb boies, de 2 m de fondària i 50 m de
amplada fins Amposta. El cabal mínim de navegació es de 78 m3/s.
Referent a la qualitat del aigua, trobem que la mineralització es moderada. Aigües de
qualitat acceptable al principi, verdoses (eutròfiques) i sense indicis de contaminació;
el final de la zona a estudi apareixen partícules contaminants, el color es torna
marronos i es facilita la formació de espumes. Els abocaments urbans de Tortosa i
altres poblacions. En ell Barranc de la Cervera (2 km aigües a dalt de Tortosa) l’aigua
arriba contaminada (bactèries filamentoses) probablement por abocaments urbans. La
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre estima que la qualitat de l’aigua te una valoració
regular i una puntuació de 4.
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4.5. CARACTERÍSTIQUES FILOTÈCNIQUES.
El poblament vegetal del delta de l'Ebre, es considera únic a Catalunya, per les seves
peculiars característiques, no tant per la raresa de les seves comunitats vegetals sinó
pel seu potencial quantitatiu (els darrers catàlegs donen 515 espècies).
Els salobrars sosars, amb plantes molt adaptades per la sosa concentrada als seus
teixits que els permet de mantenir una elevada pressió osmòtica per evitar la
dessecació, es troben sobretot als punts de contacte del delta amb la mar, a causa de
la salinització produïda per l'acció directa de la mar i per la salinitat de la capa freàtica.
En aquests salobrars apareixen sovint dunes, anomenades toresi muntells, més o
menys fixades per la vegetació. En una primera etapa s'hi troba el borró (Ammophila
arenaria) i la lletera marina (Euphorbia paralias),després es va diversificant el
poblament, amb un primer anell de Sporolobus pungens,per dalt els lliris de mar
(Pancratium maritimum) i a les zones més elevades i madures, Ononis natrix,
Thymelaea hirsuta, Erianthus ravennae, i, a la zona deltaica septentrional, apareix a la
darrera etapa la rara Limoniastrum monopetalum.
Els canyissars es troben en bona part de la superfície deltaica, on hi ha una capa
freàtica molt elevada sovint coberta per l’aigua, amb plantes molt característiques: el
senill (Phragmites communis) i la canya vana (Phragmites communis isiacus),
acompanyats per algunes corretjoles (Convolvulus sepium). Als llocs amb aigua més
profunda i estable apareixen les sisques bordes (Claudium mariscus), boves (Typha
sp) i sisques (Carex sp). Aquestes dues darreres plantes han estat objecte d'explotació
(per fabricar seients de cadires, estores, cistells, etc.) Els boscs de ribera, única
comunitat forestal deltaica, apareixen a les vores de l'Ebre, on el terreny és més
enlairat i la presencia de l’aigua, constant. L'albereda ocupa els llocs més alts i a les
zones més baixes apareix el salzerar (Salix alba), però sovintegen els verns, els
freixes, els oms, les vimeneres (o vimeteres) i altres arbres de caràcter subspontani,
com els pollancres, els eucaliptus, les robínies, els plàtans i espècies d’interès com el
lligabosc de riu (Lonicera biflora). A la banda d’influència més marina el bosc es va
empobrint i queden els baladres i els tamarits.
Els arrossars comporten també un tipus de vegetació espontània. Als ullals (petits llacs
d'aigua dolça) s'hi fan nenúfars com la nimfea blanca (Nymphaea alba), llengües d'oca
(Potamogeton sp), les quals creen greus problemes a l'agricultura per tal com
envaeixen els canals i fins els mateixos arrossars. De fet, els arrossars es comporten
com a petites basses bona part de l'any, i, a més de les plantes esmentades. hi trobem
la bova, el llaponet de pato (Lemna sp), la utricularia i altres que han estat considerats
els vegetals adventicis més notables d'aquesta flora: la presseguera (Ammania
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coccinea), l'aufàbiga (Bergia aquatica) i l'aufabigueta (Lindernia dubia).
La presencia del Parc Natural del Delta de l’Ebre., amb les seves eines de planificació i
gestió, dona garanties suficients de protecció de la flora autòctona.
4.6. FAUNA AUTÓCTONA.
Les característiques de la fauna autòctona de la zona de estudi, es poden descriure en
funció de l’habitat present i de les espècies que trobem.
El habitat de la zona d’actuació es troba modificada i adaptat a l’activitat industrial i
agrícola que amb ella es produeix.
Per un altra banda la existència a la comarca del Baix Ebre dels Ports incideixen
directament amb el potencial de la fauna de aquest habitat.
La fauna dels Ports presenta un elevat interès no només per l'abundància i varietat
d'espècies sinó també perquè acullen alguns animals endèmics o molt rars per a la
fauna catalana: aus ra- pinyaires, com el voltor, l'àguila calçada. La cabra salvatge
(capra hispànica), animal rei, és un dels reductes més importants d'aquesta espècie
dins dels Països Catalans. També cal destacar la llúdriga, el porc senglar, l'escurçó,
l'esquirol, etc.
L'elevada productivitat és la característica que defineix millor les condicions naturals
del Delta. Aigües carregades de nutrients provinents del riu i diversos ambients
aquàtics i terrestres, permeten la convivència de tot tipus de fauna. La benignitat del
clima i la gran disponibilitat d'aliment són altres factors que potencien aquesta gran
diversitat.
La fauna piscícola del Delta és igualment rica, ja que compta amb 53 espècies
diferents (15 introduïdes i 38 autòctones, de les quals 8 en perill o amenaçades).
D'aquestes 53 espècies, 26 són típicament continentals, 17 d'aigua salobre i 10
marines. Cal destacar que les marines que citem són d'àmbit deltaic ja que n'hi ha
moltes més d'aigües fora del Delta.
Quant a amfibis i rèptils, el Delta es caracteritza per l'existència de poques espècies,
però molt abundoses. Es coneixen 10 espècies d'amfibis i 19 de rèptils.
Referent als mamífers, a causa de la reduïda extensió dels ambients terrestres del
Delta i la seva intensa humanització, la fauna dels mamífers està constituïda
principalment per espècies antropòfiles. Les més interessants són l'eriçó africà i el ratpenat d'aigua.
Pel que fa a l'avifauna del delta de l'Ebre cal assenyalar que és extraordinàriament
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rica, especialment quant a les aus aquàtiques, i la seva importància sobrepassa l'àmbit
local per adquirir la màxima importància internacional. S'han observat, fins al moment,
355 espècies diferents, la qual cosa representa una xifra alta en comparació amb les
456 que han estat citades a tot l'estat espanyol. A més d'aquesta importància
quantitativa, qualitativament es tracta d'un lloc excepcional, ja que és l'únic punt de cria
regular per a 23 espècies a Catalunya i dues a tota la península.
4.7. EL PAISATGE.
El factor del paisatge es considera com una interacció de diferents factors com són les
roques, l’aigua, l’aire, la vegetació, la fauna i l’activitat humana; per les seves especials
característiques es necessari un estudi, en conjunt, de tots aquest factors.
El concepte de paisatge compren una fracció important dels valors plàstics i
emocionals del medi natural, valors que per un altra banda són de difícil aprehensió,
constituint una qualitat inherent del medi natural directament perceptible.
Els moviments tectònics i els fenòmens erosius–acumulatius són els responsables de
dos tipus d’espais planers: els del litoral i els d’interior. Els suaus pendents d’aquests
espais guarden relació amb la intensa ocupació històrica: d’una banda, la topografia
els va convertir en zones de trànsit (corredors naturals) i, de l’altra, l’acumulació de
materials fèrtils en les parts més fondes, en àrees d’explotació agrícola. És per això
que en l’actualitat el paisatge dominant en aquestes zones és agrícola, no obstant
això, es compatibilitza amb activitats urbanes, industrials i turístiques.
Les característiques climàtiques d’aquests espais, condicionats per la baixa altitud i
proximitat al litoral, el risc mínim de glaçades, l’abundància d’aigua i la disponibilitat de
sòls fèrtils, creen unes condicions idònies per al desenvolupament d’una agricultura
lligada a les hortalisses, als fruiters i cítrics i a l’olivera.
Al llarg i ample de les Terres de l’Ebre, els paisatges planers ocupen relativament
grans extensions, ja sigui dedicades a l’agricultura de secà com a la de regadiu. Així
doncs, hi ha dos tipus de paisatges de regadiu: els vinculats al regadiu de les terrasses
fluvials i els vinculats a l’explotació dels aqüífers.
Pel que fa als paisatges agrícoles de secà, bàsicament es troben ubicats a les faldes
de les muntanyes, entre els vessants d’aquestes i els fons de les valls interiors.
És a les planes on es configura un dels panorames més complexos a nivell d’ocupació
del sòl i de dinàmiques de transformació del paisatge construït. Aquí és on es
concentren la majoria dels eixos viaris que s’han desenvolupat en les darreres
dècades, així com alguns dels recents creixements residencials i productius. Els nuclis
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com Roquetes, l’Aldea, Camarles, l’Ampolla, l’Ametlla de Mar o Sant Carles de la
Ràpita es presenten avui dia molt transformats, i amb uns creixements urbans
dispersos que han anat ocupant les vores dels nuclis.
4.8. INFRAESTRUCTURES.
La zona afectada conta amb una connexió a la xarxa viària a traves de carreteres de
rang autonòmic i provincial, com son la C-12 que uneix els municipis de Roquetes i
Amposta. La parcelꞏla propietat de l’empresa on es realitzen les actuacions es localitza
just al costat d’aquest carretera.
4.9. SITUACIÓ JURÍDICA - ADMINISTRATIVA.
El terreny on es realitzen les actuacions que descriu el projecte de canvi substancial es
propietat de l’empresa explotadora.
Les actuacions que es descriuen en aquest estudi es regiran per la Legislació
Mediambiental vigent i estant recollits en el “Projecte de Canvi Substancial en Règim
d’Autorització Ambiental en indústria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament
annexa”, redactat per l’Enginyer Agrònom F. Xavier Luján Egea.
L’àrea solꞏlicitada per l’explotació, queda situada fora dels espais d’interès natural i no
afecta a cap zona del Patrimoni Històric Artístic.
Segons certificat d’aprofitament urbanístic solꞏlicitat a l’Ajuntament de Roquetes, de la
finca situada a la Ctra. C-12 (ctra. València), al pk 16, es disposa de la següent
certificació:
Segons Normativa del Pla General d’Ordenació Urbana vigent:
Classificació:

Sòl Urbà Industrial.

Qualificació:

Zona d’implantació industrial. Clau 4d. Edificació aïllada
retranquejada de vial i façana posterior
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4.10. MEDI SOCIO-ECONÒMIC
Es pretén fer un breu resum de les principals activitats econòmiques vinculades a la
zona a estudi.
PAVO I DERIVADOS, S.A disposa d’unes instalꞏlacions situades a cada costat de la
carretera C-12, pk 16 i per tant es troben situades al termes municipals de Roquetes i
de Tortosa.
Les instalꞏlacions corresponents a l’escorxador i la sala d’especejament es troben
situades al t.m. de Roquetes. Mentre que al municipi de Tortosa únicament es disposa
d’una cambra de congelació
El municipi de Roquetes té una població de 8.223 habitants.
La principal activitat econòmica és l'agricultura, destacant els cultius de secà com les
oliveres, garrofers i cereals. També existeixen algunes plantacions d’arròs.
Es disposa també en el municipi de polígons industrials que han fomentat i permès la
implantació d’indústries. La indústria es el motor de la economia sostenible,
principalment la lligada al medi rural i la indústria extractiva tant d’aprofitament de
graves i sorres com material geològic calcari.
El turisme es altre sector
vinculat

econòmic d’importància principalment el turisme verd

al Parc Natural del delta de l’Ebre i el vinculat als recursos culturals-

arquitectònics, dels nuclis urbans.
El municipi de Tortosa té una població de 34.734 habitants. L'agricultura és una de les
activitats més importants del municipi. Configuren l'estructura agrària els cultius
d'olivera, cítrics i hortalisses, a banda d'una indústria agroalimentària i pecuària
tradicional (olis, pinsos, ous, etc.). Aquesta tradicional indústria agropecuària hi conviu
amb indústries de més recent implantació, com ara la química, la farmacèutica, la
metalꞏlúrgica, la ceràmica, l'eòlica, etc., cosa que augmenta els nivells d'ocupació i
d'inversió d'aquest sector.
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5. EXIGÈNCIES PREVISIBLES EN RELACIÓ A LA UTILITZACIÓ DEL SÒL I
ALTRES RECURSOS NATURALS
5.1 UTILITZACIÓ DEL SÒL
En el projecte de canvi substancial no es considera cap actuació en obra civil que
modifiqui les actuals edificacions existents. Per tant la utilització del sòl es limita a la
ocupació dels 51.197 m2 de parcelꞏla que la empresa disposa en propietat, dels quals
es troben coberts 23.660,82 m2.
L’activitat d’escorxador d’aviram i sala d’especejament no es troben recollides al Reial
Decret 9/2005, de 14 de gener, segons el qual s’estableixen la relació d’activitats
potencialment contaminants del sòl, els criteris i els estàndards per a la declaració de
sòls contaminants, per tant no es tracta d’una activitat contaminadora del sòl.
5.2 UTILITZACIÓ DE L’AIGUA
L’aigua de consum prové de 2 pous propis registrats adientment. Les característiques
de l’abastament tenint en compte les adequacions que es contemplen en el Present
Projecte són:
VALORS
Sistema de captació
Núm. registre
Entitat on s’ha registrat
Cabal nominal (bomba)
Caract. comptador
Fondària pou
Potencia del motor
Alçada de bombejament

POU NÚM. 1
Bombejament
6632571
A.C.A.
150 m3/h
Tipus mecànic
Marca ABB
38 m
15 CV
18 m

POU NÚM. 2
Bombejament
6632370
A.C.A.
150 m3/h
Tipus mecànic
Marca ABB
38 m
15 CV
18 m

D’aquest total d’aigua hi ha una estimació d’usos corresponent a:






Aigua per a procés productiu:
Pèrdues per evaporació:
Incorporació a productes:
Sanitàries:
Altres usos, jardineria:

80%
10%
3%
2%
5%

De l’aigua utilitzada el 82 % passa pel sistema de depuració d’aigües que disposa la
instalꞏlació. Del 18% restant una part s’evapora pels sistemes de refrigeració, una altra
part s’incorpora al producte resultant, i un altra part emprada en l’actualitat en el
manteniment de tota la zona de jardí.
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6. TIPUS I QUANTITAT RESIDUS GENERATS EMISSIONS DE MATÈRIA O
ENERGIA RESULTANTS
6.1 TIPUS I QUANTITAT DE RESIDUS GENERATS
Els residus que s’identifiquen corresponen als associats al procés d’escorxador i sala
d’especejament annexa, pel tractament del volum de matèries primeres incorporades al
procés i l’obtenció dels bens produïts, tal i com es declaren.
S’han calculat els valors i residus tenint en compte la capacitat productiva de l’establiment
i analitzant els valors de les Declaracions Anuals de Residus Industrials (DARI) dels
passats anys. Aquests valors són els que se sol•licitin que es considerin en l’autorització
ambiental.
RESIDUS

Codi

PRODUCCIÓ
t/any

Gallinassa

020106

215

Baixes antemortem i decomisos

020102

480

Llots de tractament d’efluents

020204

2100

Ferralla

200140

160

Residus generals (brosses)

200301

330

Envasos que contenen restes de substàncies perilloses 150110

140 ut

Paper i cartró

200101

70

Palets de fusta

200138

185

Olis sobrants

130110

2,5

Envasos de plàstic

150102

16

Greix producte neteja

120112

0,2

Líquids aquosos neteja

120301

2,5

Runa*

170107

16.500 t/any

Fluorescents

200121

300 ut/any

Plàstics
200139
15
*Es considera un residu no lligat al procés productiu que variarà en funció de les
actuacions que es realitzin de manteniment o possibles ampliacions

Tots els residus que es generen a l’establiment es gestionen externament mitjançant
gestors de residus autoritzats. Els residus s’emmagatzemen i gestionen correctament, tal
com s’ha comprovat a les inspeccions ambientals que s’han fet a l’establiment.
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6.2 EMISSIONS A L’ATMOSFERA
La indústria disposa de quatre focus de combustió: que corresponen a les calderes
de vapor El procés associat a la caldera de vapor correspon a les fases d’escaldat
amb aigua calenta per a facilitar el desplomat de les aus i a la disponibilitat d’aigua
calenta sanitària per a vestidors.
Es disposa també d’una caldera per la vaporització del GNL.
Les característiques principals dels focus existents a l’establiment són:
Nom

Núm. Llibre

Potència

Combustible H/d (m)

CAPCA

(MW)
Caldera 1

NR-011851C

0’65

Gas natural

5,5/0,25

C 03010303

Caldera 2

NR-011852C

0’65

Gas natural

5,5/0,25

C 03010303

Caldera 3

NR-011853C

0’65

Gas natural

5,5/0,25

C 03010303

Caldera 4

NR-011854C

0’65

Gas natural

5,5/0,25

C 03010303

0,166

Gas natural

14/0,2

C 03010303

Caldera
de NR-011891regasificació
C

Donada la seva potència, tots els focus estan exempts de realitzar mesuraments en
aplicació de l’art. 5.4 del RD 100/2011, tal com fixa la darrera Resolució del canvi no
substancial del gener de 2017.

6.3 EMISSIONS AIGÜES RESIDUALS
Dins del procés associat a l’activitat d’escorxador es generen aigües residuals en les
operacions d’escaldat i desplomat, i evisceració de les aus; en les diferents actuacions de
neteges; en purgues d’equips que ho requereixen; i les corresponents aigües sanitàries
de zones de personal.
Totes aquestes aigües són conduïdes mitjançant canalitzacions cap a pou on es disposa
un equip de bombeig que les incorpora en la seva totalitat a les instalꞏlacions destinades
al tractament físic – químic de les aigües residuals, i d’aquest a dipòsit d’homogenització
que dóna inici al tractament biològic.

Estudi d’impacte Ambiental

21

Estudi Impacte Ambiental del Projecte de Canvi substancial en règim d’autorització ambiental en indústria
d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes i Tortosa.

La sortida de les aigües tractades es condueix mitjançant tub de PVC fins a al punt
d’abocament, en aquest tram es connecten la sortida dels condensadors i la purga de les
calderes, que produeixen abocaments discontinus.
A més a més, a la zona bruta de la indústria, que correspon a la recepció d’aus vives, es
contempla la recollida de les aigües pluvials de la zona pavimentada, i la seva
incorporació fins a pou de bombeig i inici del procés de depuració, essent per tant
considerades com a aigües residuals.
El valor final d’aigües a tractar i per abocament, de 516.412 m3/any.
El sistema de tractament de les aigües residuals procedents de les instalꞏlacions no
presenta cap variació respecte l’autorització ambiental i està preparat per al cabal
d’abocament.
El medi receptor d’aquestes aigües és el punt d’abocament i control d’aigües residuals de
sortida d’EDAR que es trasllada a les coordenades UTM:
X: 288.936
Y: 4.519.459
Des d’aquest punt i a través de canal oberta que recorre el perímetre lateral de
l’establiment industrial es connecta al punt d’abocament a llera pública.
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6.4. DADES SOBRE LES EMISSIONS DIFUSES.
Pel que fa les emissions difuses, es considera que l’establiment no en genera.
6.5. DADES SOBRE EMISSIONS DE SOROLL I VIBRACIONS.
Amb l’adequació ambiental es va adjuntar un Estudi Acústic, on s’indica els valors en el
perímetre de l’establiment industrial, amb nivells d’avaluació diürns LAR de 58’8 dB(A) i
nivells d’avaluació nocturns LAR de 49’9 dB(A).
Al no existir habitatges propers, i tenir la carretera C-12 a prop, es considera que el soroll
de l’establiment industrial és d’impacte mínim.
Les adequacions consideracions en el Present Projecte no varien les emissions de soroll
que es van adjuntar en l’adequació ambiental i en el control inicial.
6.6. DADES SOBRE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA.
No es contempla cap variació en la instalꞏlació d’enllumenat exterior en el Projecte de
Canvi Substancial.
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7. ALTERNATIVES ESTUDIADES I JUSTIFICACIÓ SOLUCIÓ ADOPTADA
CONSIDERANT ELS EFECTES AMBIENTALS
7.1 ALTERNATIVES ESTUDIADES
A continuació s’exposen les diferents alternatives per cadascuna de les actuacions que
es proposen en el projecte.
1. Adequació dels valors de consum de matèries primeres i energia, capacitat
productiva de la planta i producció final, entre els valors de l’Autorització
Ambiental i els valors actuals
Alternativa zero:
La industria manté els valors fixats en l’autorització ambiental, que es basen en el
Projecte de canvi substancial

presentat al desembre de 2013, del qual s’obté la

resolució l’any 2016.

Alternativa 1:
Es produeix un increment de capacitat productiva del centre, d’acord amb les
expectatives de futur que té l’empresa.
S’ha estimat la capacitat d’entrada d’aus de cada línia de sacrifici i el pes mig de cada
tipus d’au:
Capacitat sacrifici

Pes mig au

Pollastres i gallines

9000 aus/h

3’5 kg

Gall dindi

2.000 aus/h

14 kg

Tenint en compte que el temps de funcionament de l’escorxador és de 8h/dia i 229
dies/any es considera les capacitats resultants de l’establiment següents:

t/dia

t/any

Pollastres i gallines

252

57.708

Gall dindi

224

51.296

TOTAL
ESCORXADOR

476

109.004

Respecte a les diferents sales d’especejament que disposa la planta aquestes varien
les seves produccions en funció de les demandes de mercat, ja que en ocasions serà
major el producte final especejat i d’altres el mercat demandarà peces senceres i per
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tant l’empresa s’haurà d’adaptar a aquest demanda. S’estima una capacitat de
producció de la línia d’especejament de pollastre i de gall dindi de 75 t/dia cadascuna.

2) Increment del cabal d’aigua abastat.
Alternativa zero:
No es produeix cap increment del cabal d’aigua abastat.
Alternativa 1:
L’increment en el consum d’aigua respecte l’any en que es va coincidir l’autorització es
degut a l’increment del producte final especejat i la disminució del producte final de
peces senceres, aquest augment no fa variar significativament la suma total de la
quantitat de producte final però sí que varia el sistema de processat de la matèria
prima, augmentant l’especejament i, conseqüentment, augmentant l’ús d’aigua.
Aquest increment d’aigua es produeix per una banda pel propi procés de manipulació i
elaboració de les peces especejades, i per altra per la necessitat de treballar cada dia
amb condicions més exigents de qualitat. Aconseguir un producte especejat de major
qualitat per tal de poder presentar-lo en un format envasat, exigeix portar a terme una
major eliminació microbiana, i això requereix netejar més les carns.
L’aigua de consum prové de 2 pous propis registrats adientment. Les característiques
de l’abastament i les variacions respecte autorització ambiental són:

VALORS
Sistema de captació
Núm. registre
Entitat on s’ha registrat
Cabal nominal (bomba)
Caract. comptador
Fondària pou
Potencia del motor
Alçada de bombejament
Cabal anual autorització
ambiental
Consum anual d’aigua
autorització
Consum anual d’aigua que
s’amplia
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POU NÚM. 1
Bombejament
6632571
A.C.A.
150 m3/h
Tipus mecànic
Marca ABB
38 m
15 CV
18 m
162.236 m3

POU NÚM. 2
Bombejament
6632370
A.C.A.
150 m3/h
Tipus mecànic
Marca ABB
38 m
15 CV
18 m
278.532 m3

440.768 m3
625.000 m3
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3) Increment del cabal abocat
Alternativa zero:
No es produeix cap increment del cabal abocat.
Alternativa 1:
Donat que es produeix un increment del consum d’aigua, es produeix conseqüentment
un increment del cabal d’aigües residuals abocat.
Dels 413.032 m3 hi ha una estimació d’usos corresponent a:


Aigua per a procés productiu:

80%



Pèrdues per evaporació:

10%



Incorporació a productes:

3%



Sanitàries:

2%



Altres usos, jardineria:

5%

Així doncs, varia el volum d’aigua que passa per tractament físico-químic i biològic,
corresponent al 82%, quedant el restant 18%, una part evaporada, una altra incorporada
en el producte resultant, i un altra part emprada en l’actualitat en el manteniment de tota
la zona de jardí.
Es considera un total d’aigües sanitàries i residuals de procés que es generen, s’obté un
valor final d’aigües a tractar i per abocament, de 516.412 m3/any.
No obstant, és important constatar, que tot i l’increment de cabal abocat, es
continua complint rigorosament amb la limitació en els valors dels paràmetres
d’abocament, sigui amb més o menys cabal.
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4) Increment en la generació de residus
Alternativa zero:
No es produeix cap increment en la generació de residus.
Alternativa 1:
L’increment en la capacitat productiva del centre implica a la vegada un increment en
la generació de residus que es quantifica a continuació:
RESIDUS AMB GESTIÓ EXTERNA

Codi

Gallinassa
Baixes antemortem i decomisos
Llots de tractament d’efluents
Ferralla
Residus generals (brosses)
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses
Paper i cartró
Palets de fusta
Olis sobrants
Envasos de plàstic
Greix producte neteja
Líquids aquosos neteja
Runa*
Fluorescents
Plàstics

020106
020102
020204
200140
200301
150110
200101
200138
130110
150102
120112
120301
170107
200121
200139

PRODUCCIÓ
t/any
215
480
2100
160
330
140 ut
70
185
2,5
16
0,2
2,5
16.500 t/any
300 ut/any
15

*Es considera un residu no lligat al procés productiu que variarà en funció de les
actuacions que es realitzin de manteniment o possibles ampliacions
Tots els residus que es generen a l’establiment es gestionen externament mitjançant
gestors de residus autoritzats. Els residus s’emmagatzemen i gestionen correctament, tal
com s’ha comprovat a les inspeccions ambientals que s’han fet a l’establiment

7.2 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
1) Adequació dels valors de consum de matèries primeres i energia, capacitat
productiva de la planta i producció final.
En aquest cas es tria l’alternativa 1, ja que l’empresa, amb una històrica i gran
implantació a la zona es un potencial generador de l’economia local, no únicament
amb la creació de llocs de treball directes sino també indirectes.
L’alternativa zero implica no incrementar la capacitat productiva del centre i per tant
estancar la generació econòmica de la zona, únicament permet mantenir llocs de
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treballs. En canvi l’alternativa 1, permet mantenir i crear nous llocs de treball, aspecte
fonamental avui en dia per l’economia de la zona.

2) Increment del cabal d’aigua abastat.
En aquest cas igualment es tria l’alternativa 1 ja que, donat que s’incrementa la
capacitat productiva de l’establiment, es requereix l’increment en el consum d’aigua, ja
sigui en el propi procés com per donar compliment a les exigències en seguretat
alimentària.
Aqueta alternativa no suposa cap afectació sobre el medi ambient, que no hagi estat
considerada prèviament, donat que PADESA disposa d’una concessió d’aigües
subterrànies molt superior al que actualment està consumint i al que es proposa amb
l’increment que es solꞏlicita en el present projecte.
L’alternativa zero, a part que no permet incrementar la producció del centre, en el cas
que no s’incrementés la producció, igualment no permetria donar compliment a les
exigències en matèria de seguretat alimentària.

3) Increment del cabal abocat
En aquest cas igualment es tria l’alternativa 1 ja que, s’incrementa el volum abocat
d’aigua, donat que s’incrementa el volum d’aigua abastat.
Aquest increment no suposa una afectació per al medi ambient, donat que l’EDAR
existent a l’establiment pot assumir l’increment en el cabal a tractar i continuar donant
compliment als límits d’abocament establerts en l’autorització ambiental.

4) Increment en la generació de residus
En aquest cas, també es tria l’alternativa 1, donat que l’increment en la generació de
residus respon directament a l’increment en la capacitat productiva del centre.
Aquest increment no suposa una afectació sobre el medi ambient, donat que PADESA
realitza correctament tant l’emmagatzematge com la gestió de tots els residus que es
generen a l’establiment, tal i com es constata a les darreres inspeccions ambientals
que s’han anat realitzant a l’establiment.
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8. AVALUACIÓ EFECTES DIRECTES O INDIRECTES DEL PROJECTE
SOBRE LA POBLACIÓ, FLORA, FAUNA, SÒL, AIRE, AIGUA, FACTORS
CLIMÀTICS, PAISATGE I BENS MATERIALS
8.1 MÈTODE D’AVALUACIÓ
L’avaluació dels impactes ambientals que tenen les actuacions que es preveuen en el
Projecte de Canvi substancial, s’avaluen mitjançant una matriu d’importància.
El sistema per valora el diferents impactes que se produeixen, es per mitja d’una
Matriu d’Importància, s’adopta aquest sistema ja que valors qualificables i qualitatius
dels factors dels diferents impactes necessiten de un sistema flexible i adaptat per tal
de tindré una valoració de la qualitat ambiental, amb factors molt dispars.
Com a valor final tindrem la importància de l’impacte, es a dir la importància de un
efecte de una acció sobre un factor ambiental, això no es te que confondre amb la
importància del factor ambiental afectat del qual em parlat en punts anteriors.
La importància de l’impacte esta representada per un valor que ve deduït per mitja de
la formula que desprès enunciem, en funció dels valors assignats

als símbols

considerats.

I  3I  2 EX  MO  PE  RV  SI  AC  EF  PR  MC



La importància de l’impacte pren valor entre 13 i 100. Presentant uns valor mitjans
normals de entre 40 i 60. Quantificativament parlaríem de tres grups diferenciats de
impactes depenen dels valors que pren la importància de l’impacte, així amb valors
inferiors a 25 els definiríem com a irrellevants es a dir tal com diu el Reglament,
compatibles. Els impactes moderats presenten una importància entre 25 i 50. Seran
severs quan aquest valor estigui entre 50 i 75. Crítics quan el valor superi 75.
Se ha de ressenya que en los diferents valors i encara que no se fa menció en aquest
apartat, amb aquest tipus de matriu se tenen que incorporar per la ponderació dels
valors, les mesures correctores adoptades.
Per últim cal descriure el significat dels elements que conformen la matriu de valoració
quantitativa o matriu d’importància.
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8.1.1. Signe
El signe de l’impacte determina el caràcter beneficiós (+) o perjudicial (-) de las
diferents accions que van a actuar sobre los diferents factor a considerar.

8.1.2. Intensitat ( I )
Aquest terme es refereix al grau de incidència de la acció sobre el factor, en el lloc
específic en el que actua. La valoració d’aquest factor es entre 1 i 12, en el que 12
expressarà una destrucció total del factor en l’espai en la que se produeix l’efecte, un
valor de 1 serà una afecció mínima. Els valors compresos entre aquests dos termes
reflectiran situacions mitjanes.
8.1.3. Extensió ( EX )
Se referirà l’àmbit d’influència teòric de l’impacte en relació amb l’entorn del projecte.
Una bona manera de calibrar-lo es pensar-s’hi en el tant per cent de la regió afectada,
respecte a la totalitat, en que se manifesta el efecte.
D’aquesta manera si l’acció produeix un efecte molt localitzat, se considera que
l’impacte te un caràcter puntual (1). Si per al contrari, aquest efecte no te una situació
precisa dintre de l’entorn del projecte, tenint una influencia generalitzada amb tot ell,
serà un impacte total (8).
Existeix la possibilitat de que el efecte sigui puntual, però la situació sigui molt critica
en aquest punt, es tindrà que incrementar el valor i ponderar-lo amb el rics que se
produeix.
8.1.4. Moment ( MO )
El període de manifestació de l’impacte se refereix al temps que transcorre entre la
aparició de la acció i el començament de l’efecte sobre el valor de medi considerat.
D’aquesta manera quan el temps transcorregut sigui nul, el moment serà immediat
sempre que el temps sigui inferior a un any, es considera com Curt Termini assignant-li
un valor de 4. En cas de que la manifestació fos en un període de temps superior als 5
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anys a les hores parlaríem de Llarg Termini amb un valor nominal de 1.
En aquest cas també passa con al anterior índex, es poden produir circumstancies
especials que recomanin incrementar els valors com a con seqüència de la aparició de
zones puntualment critiques.
8.1.5. Persistència ( PE )
Es refereix al temps que, suposadament, romandrà l’efecte densa la seva aparició i a
partir del qual el factor afectat retornarà a les seves condicions inicials, ja sigui per
mitjans naturals o be per mitja de la introducció de mesures correctores.
Si la seva duració es inferior a l’any, ens trobem amb un efecte Fugaç, l’assignarem un
valor de 1. Si es un efecte amb una duració de mes de 10 anys, serà un efecte
Permanent amb un valor de 4.
8.1.6. Reversibilitat ( RV )
No es te que confondre la independència de la Persistència de la Reversibilitat. Així els
efectes fugaços i els temporals son sempre reversibles i recuperables; per un altra
banda els efectes permanents poden ser reversibles o irreversibles, i recuperables o
irrecuperables.
D’aquesta manera quan parlem de reversibilitat es referirem a la possibilitat de
reconstrucció del factor afectat per el projecte, es a dir, a la possibilitat de retornar a
les condicions inicials anteriors a la acció, per mitjans naturals una vegada es deixa de
actuar sobre el medi.
Si es a Curt Termini l’assignarem un valor de 1 i si es irreversible un valor de 4. Els
intervals de temps que comprenen aquest períodes, son similars al paràmetre anterior.
8.1.7. Recuperabilitat ( MC )
Se refereix a la possibilitat de reconstrucció, total o parcial, del factor afectat per efecte
del projecte, es a dir, la possibilitat de retornar a les condicions inicials prèvies a
l’actuació, per mitja de la intervenció humana (introducció de mesures correctores).
La ponderació de aquest factor es complexa ja que es te combinar el factor de
recuperabilitat amb el temps de retorn a les condicions inicials, obtindrem valors entre
1 i 8, essent aquest últim el cas mes desfavorable, ja que la acció es impossible de
reparar ja sigui de forma natural o per l’acció humana, i no es poden aplicar mesures
compensatòries.
Per últim, es possible la aplicació de mesures correctores que ajudin a disminuir el
temps de retorn a les condicions inicials prèvies a la implantació de la activitat per
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mitjans naturals, es a dir accelerar la reversibilitat que es lo mateix que disminuir la
persistència.
8.1.8. Sinergia ( SI )
Aquest atribut contempla el reforçament de dos o mes efectes simples. La components
total de la manifestació de los efectes simples, provocats per accions que actuen
simultàniament, es superior a la que se podria esperar de la manifestació d’efectes
quan les accions que la provoca actua de manera independent no simultània.
Per valorar aquest atribut, si no es produeix sinergisme amb altres accions (1); si es
presenta un nivell altament sinergic (4). Es possible que en alguns casos el efecte
sinergic sigui de feblesa, la valoració de l’efecte presentarà valors de signo negatiu,
reduint al final el valor de la importància de l’Impacte.
8.1.9. Acumulació ( AC )
Aquest atribut dona idea del incremento progressiu de la manifestació del efecte, quan
persisteix de forma continuada o repetitiva la acció que la genera. Si una acció no
produeix efectes acumulatius (acumulació simple), el efecte se valora com 1. Si el
efecte produït es acumulatiu el valor se incrementarà fins a 4.
8.1.10. Efecte ( EF )
Aquest atribut es refereix a la relació causa-efecte, es a dir a la forma de manifestació
del efecte sobre un factor, com la conseqüència de una acció. El efecte pot ser directe
o primari, en aquest cas la repercussió de l’acció es conseqüència directa de aquest.
En el cas de que el efecte sigui indirecte o secundari, la seva manifestació no es
conseqüència directa d’una acció, ja que te lloc per mitja d’un efecte primari, actuant
aquest com una acció de segons ordre. Per la seva valoració aquest factor prendrà
valor de 1 quan el efecte es secundari i de 4 quan el efecte sigui primari.
8.1.11. Periodicitat ( PR )
La Periodicitat es refereix a la regularitat de manifestació de l’efecte, ja sigui de
manera cíclica o recurrent (efecte periòdic), de manera aleatòria en el temps (efecte
irregular), o constat en el temps (efecte continu).
Els efectes continus tindran la valoració màxima mentre que el efectes irregulars es
tindran que avaluar per mitja de la probabilitat de concurrència.
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8.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES
En aquest punt s’avaluaran impactes que tenen cadascuna de les accions que es
detallen en el projecte.
A continuació es mostra quadre resum que a que factors afecten les diferents accions
proposades pel projecte:

Població
Adequació
bens produïts

Flora

Fauna

Sòl

X

Aire

Aigua

X

X

Increment
consum aigua

X

Increment de
cabal abocat

X

Increment
generació de
residus

x

x

x

x

Factors
climàtics

Paisatge

Bens
materials

x

Taula 1. Afeccions sobre els factors ambientals i sòcio-econòmics
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8.2.1 Impacte ambiental degut a l’adequació dels bens produïts:
L’increment de la capacitat productiva implica un increment en el consum de matèries
primeres i un increment en la producció final del centre.
Aquest increment, tal com es mostra a la Taula 1, afecta els factors ambientals de
l’aigua i l’aire i un factor sòcio-econòmic com és la població:

Afecció sobre la població:
En aquest cas s’identifica un impacte positiu per la implantació de la indústria a la
zona, l’increment en la capacitat productiva i en conseqüència de producte final es
tradueix en la corresponent creació i manteniment de llocs de treball tant directes com
indirectes. Així com la generació d’activitat econòmica en les poblacions més properes.
Impacte
 Creació i manteniment de llocs de treball.
 Generació d’una certa activitat econòmica en les poblacions més properes.
Afecció
 Comarcal i Nacional.
Valoració

+
EX
6
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4
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1
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4
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1

I
8
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4
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1
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1
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2

I
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Es tracta d’un impacte positiu, valorat amb una importància total de +54 unitats
d’importància, el que el classifica com un impacte sever.
Es valora la intensitat de l’impacte com alta per la elevada capacita que té de creació
d’activitat econòmica a la zona. Donat que l’impacte es manifestarà no únicament amb
la creació de treball directe i també indirecte i que la zona d’influència s’estendrà més
enllà de les poblacions més properes es valora l’àrea d’influència com extensa.
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El termini de manifestació és immediat ja que en el mateix moment que comença a
treballa la indústria es produeix l’impacte. Es valora l’impacte com a permanent ja que
la industria treballa tot l’any. Es tracta d’un impacte reversible a curt termini, ja que en
el moment que la indústria deixi de funcionar l’impacte desapareixerà.
Es considera un impacte no sinèrgic ja que no reforça altres impactes. Es considera
l’acumulació com a simple ja que el seu efecte no es va acumulant. L’efecte és directe
i la periodicitat continua. Finalment es considera que es un impacte recuperable de
manera immediata, ja que en el moment que la indústria tanqui l’impacte
desapareixerà.

Afecció sobre l’aire:
L’increment de producció es tradueix en un augment de les emissions a l’atmosfera
que es veu mitigat degut a que prèviament es van substituir les antigues calderes per
noves calderes de potència menor i més eficients.
Degut a la potència de les calderes, tots els focus estan exempts de realitzar els
controsl de emissions.
Així doncs cal considerar l’efecte que té sobre la població la generació d’emissions a
l’atmosfera, d’olors i sorolls, aquests efectes són mínims ja que la indústria es localitza
lluny de les zones habitades.

Impacte
 Generació d’emissions a l’atmosfera.
 Generació d’olors.
 Generació de sorolls
Afecció
 Aire
Valoració
En aquest cas es realitzarà una valoració per cada un dels impactes detectats:
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Emissions a l’atmosfera:
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I
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Aquest cas es tracta d’un impacte negatiu amb una valoració final de -23 unitats
d’importància, fet que el classifica com un impacte irrellevant o compatible.
Es considera com un impacte d’intensitat baixa, a més al considerar que es disposa de
quatre calderes, amb una potència inferior i que es tracta d’equips més eficients.
L’extensió és minima ja que les emissions afectaran únicament l’establiment industrial.
El termini de manifestació és immediat en el moment que funcionen les calderes. La
persistència de les emissions a l’atmosfera és temporal. La reversibilitat es produiria a
curt termini en el moment que es deixin de produir emissions. Es considera un impacte
sense sinergisme ja que no reforça cap altre impacte. Es considera acumulatiu ja que
les emissions es van acumulant a l’atmosfera. L’efecte és directe, en el moment que
funcionen les calderes es produeixen les emissions. La periodicitat és discontinua, ja
que les calderes només funcionen unes hores al dia. I es considera un impacte
recuperable de manera immediata, en el mateix moment que deixen de funcionar les
calderes.

Emissió olors:
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1
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Aquest cas es tracta d’un impacte negatiu amb una valoració final de -22 unitats
d’importància, fet que el classifica com un impacte irrellevant o compatible.
Es tracta d’un impacte negatiu ja que pot resultar molest per la població. Es valora
amb una intensitat baixa ja que únicament es consideren els llots de depuradora com a
generadors de mal olor a la planta. L’extensió es parcial ja que afecta els voltants de
l’establiment. És un impacte que es manifesta immediatament quan la planta està en
funcionament. La persistència és temporal, ja que quan es retiren els llots de
depuradora no hi ha olors. És un impacte reversible a curt termini en el mateix moment
que deixés de funcionar la planta depuradora.
No es un impacte sinèrgic ja que no potencia cap altre efecte. No es un efecte
acumulatiu ja que les olors no s’acumulen. Efecte és directe al generar els llots de
depuradora, la periodicitat és discontinua ja que la depuradora no treballa tot el dia. I
finalment es tracta d’un efecte recuperable de manera immediata, en el mateix
moment que la planta deixi de funcionar.

Emissió sorolls:
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Aquest cas es tracta d’un impacte negatiu amb una valoració final de -20 unitats
d’importància, fet que el classifica com un impacte irrellevant o compatible.
Es tracta d’un impacte d’intensitat baixa ja que d’una banda es disposa de estudi
sonomètric que justifica el compliment dels límits permesos, i per altra banda perquè
cal considerar que la indústria es situa al costat de la carretera C-12 amb un important
volum de trànsit que genera molt més soroll que la pròpia planta. L’extensió de
l’impacte és parcial ja que afecta els voltants de l’establiment. El termini de
manifestació és immediat en el moment que la planta funciona.
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La persistència de l’efecte es temporal mentre funciona la planta. És un efecte
reversible a curt termini, en el mateix moment en que la planta deixa de funcionar. No
es considera que tingui sinergia amb cap altre efecte, ni es considera com un efecte
acumulatiu.
Es valora com un efecte directe ja que es produeix en el mateix moment que entra en
funcionament la planta i per tant la periodicitat es considera discontinua, ja que la
planta no treballa les 24 hores del dia. Finalment es valora con un efecte recuperable
de manera immediata en el mateix moment que deixés de treballar la indústria.

Afecció sobre l’aigua:
L’increment de producció es tradueix també en un augment del consum d’aigua per
complir al màxim amb els requeriments de qualitat, i simultàniament també s’ha de
considera el conseqüent augment del cabal abocat.
L’abocament d’aigües residuals a llera pública és un impacte que pot afectar la
població però

en aquest cas l’afectació és mínima ja que l’establiment disposa

d’estació depuradora d’aigües residuals i per tant les aigües que s’aboquen són aigües
depurades.

Impacte
 Augment del cabal d’aigua abocat.
Afecció
 Llera pública
Valoració
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Aquest cas es tracta d’un impacte negatiu amb una valoració final de -26 unitats
d’importància, fet que el classifica com un impacte moderat.
Es tracta d’un impacte d’intensitat baixa ja que tot i que es produeix un increment
substancial del cabal d’aigües abocades a llera pública, es tracta d’aigües residuals
depurades ja que l’empresa disposa d’estació depuradora i per tant es seu efecte en la
població es baix. L’EDAR existent té capacitat per absorbir aquest increment de cabal,
i per tant es continuarà donat compliment als límits d’abocament establerts per
l’autorització ambiental.
L’extensió de l’impacte és puntual ja que únicament afecta la llera pública on
s’aboquen les aigües. El termini de manifestació és immediat quan es produeix
l’abocament i la persistència de l’efecte es temporal mentre es realitzin abocaments.
És un efecte reversible a curt termini, en el mateix moment en que la planta deixa de
funcionar i realitzar abocaments. No es considera un efecte sinèrgic al no potenciar
cap altre impacte. No es considera un efecte acumulatiu, ja que els abocaments es
realitzen al llarg del dia i no s’acumulen.
Es valora com un efecte directe ja que es produeix en el mateix moment que es
produeix l’abocament i la periodicitat es considera discontinua, ja que els abocaments
són discontinus al llarg del dia. Finalment es valora con un efecte recuperable de
manera immediata en el mateix moment que deixés de treballar la indústria i no es
realitzessin més abocaments.

8.2.2 Impacte ambiental per l’increment de consum d’aigua:
Tal com es mostra a la Taula 1, l’increment del consum d’aigua afecta al factor
ambiental aigua:
Afecció sobre l’aigua:
L’increment en el consum d’aigua afecta a les dos captacions que l’empresa té
degudament autoritzades.
Impacte
 Augment del consum d’aigua.
Afecció
 Aqüífer
Valoració
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Augment consum aigua:
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Aquest cas es tracta d’un impacte negatiu amb una valoració final de -24 unitats
d’importància, fet que el classifica com un impacte irrellevant o compatible.
Es tracta d’un impacte d’intensitat baixa ja que tot i que hi ha un increment del cabal
abastat, ens trobem molt per sota del volum de la concessió dels pous.
L’increment en el consum d’aigua respon a l’increment de la capacitat productiva i a la
necessitat de l’empresa de mantenir les condicions higièniques en el procés
d’especejament per tal de garantir la qualitat del producte, aquest augment de consum
d’aigua es realitza després de calcular les necessitats exactes de la planta, ja que
l’empresa ja realitza un consum eficient de l’aigua adaptat únicament a les necessitats
dels processos productius seguint les millors tècniques disponibles.
L’extensió de l’impacte és puntual ja que únicament afecta l’aqüífer d’on s’extreu
l’aigua. El termini de manifestació és immediat i la persistència de l’efecte es temporal
mentre es mantenen les necessitats d’aigua. És un efecte reversible a curt termini, en
el mateix moment en que la planta deixa de funcionar i extreure aigua. Es considera un
efecte sinèrgic ja que implica a la vegada l’impacte al augmentar el volum de cabal
abocat. No es considera un efecte acumulatiu, ja que l’aqüífer es va regenera amb el
temps.
Es valora com un efecte directe ja que es produeix en el mateix moment que entra en
funcionament la planta i la periodicitat es considera discontinua, ja que la planta no
consumeix aigua constantment. Finalment es valora com un efecte recuperable de
manera immediata en el mateix moment que deixés de treballar la indústria.
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8.2.3 Impacte ambiental per l’increment del cabal abocat:
Tal com es mostra a la Taula 1, l’increment del volum d’aigua abocat afecta al factor
ambiental aigua:
Afecció sobre l’aigua:
L’activitat disposa de diferents processos generadors d’aigües residuals. Aquestes
aigües residuals són recollides i conduïdes a l’estació depuradora que disposa
l’establiment, pel seu tractament.

Impacte
 Increment del volum d’aigües depurades a llera pública.
Afecció
 Llera pública.

Valoració
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Aquest cas es tracta d’un impacte negatiu amb una valoració final de -23 unitats
d’importància, fet que el classifica com un impacte irrellevant o compatible.
Es tracta d’un impacte d’intensitat baixa ja que tot i que augmenta el cabal d’aigües
abocades a llera pública, es tracta d’aigües residuals depurades ja que l’empresa
disposa d’estació depuradora i per tant es seu efecte en el medi es baix. . L’EDAR
existent té capacitat per absorbir aquest increment de cabal, i per tant es continuarà
donat compliment als límits d’abocament establerts per l’autorització ambiental.
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L’extensió de l’impacte és puntual ja que únicament afecta la llera pública on
s’aboquen les aigües. El termini de manifestació és immediat quan es produeix
l’abocament i la persistència de l’efecte es temporal mentre es realitzin abocaments.
És un efecte reversible a curt termini, en el mateix moment en que la planta deixa de
funcionar i realitzar abocaments. No es considera un efecte sinèrgic al no potenciar
cap altre impacte. No es considera un efecte acumulatiu, ja que cap els abocaments
es realitzen al llarg del dia i no s’acumulen.
Es valora com un efecte directe ja que es produeix en el mateix moment que es
produeix l’abocament i la periodicitat es considera discontinua, ja que els abocaments
són discontinus al llarg del dia. Finalment es valora con un efecte recuperable de
manera immediata en el mateix moment que deixés de treballar la indústria i no es
realitzessin més abocaments.

8.2.4 Impacte ambiental per l’increment en la generació de residus
Afecció sobre la població:
L’activitat es generadora de diferents residus i tots són gestionats mitjançant gestors
autoritzats. Tots ells s’emmagatzemen de forma adequada i es gestionen
correctament.
Impacte
 Valorització de residus
Afecció
 Població.
Valoració

+
EX
1
PE
1
SI
1
EF
2
MC
1

I
3
MO
4
RV
1
AC
1
PR
4

I
-26

Aquest cas es tracta d’un impacte negatiu amb una valoració final de -26 unitats
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d’importància, fet que el classifica com un impacte moderat.
Es classifica com a negatiu amb una intensitat moderada, ja que l’increment de la
capacitat productiva suposa l’increment en la generació de residus.
Tot i això, cal dir que l’empresa realitza la gestió de tots els seus residus mitjançant
gestors autoritzats. L’emmagatzematge dels residus es realitza correctament tal com es
comprova a les inspeccions ambientals realitzades a l’establiment.
Es tracta d’un impacte d’intensitat mitja per la bona gestió que l’empresa realitza dels
residus i subproductes que produeix.
L’extensió de l’impacte és puntual ja que únicament afecta a la gestió dels residus.
El termini de manifestació és immediat ja que la gestió es produeix sempre que es
generen residus, la persistència de l’efecte és permanent ja que l’activitat sempre
genera residus i per tant sempre els gestionen.
És un efecte reversible a curt termini, en el moment que la industria deixa de treballar i
generar residus i en conseqüència de gestionar-los. No es considera sinèrgic ja que no
potencia altres efectes.
Es valora com un efecte directe ja que es produeix en el mateix moment que es
generen i gestionen els residus i la periodicitat és continua ja que la industria genera i
gestiona residus constantment.
Finalment es valora con un efecte recuperable de manera immediata en el mateix
moment que la indústria deixa de treballar i per tant no genera més residus.

8.3 VALORACIÓ GENERALS DELS IMPACTES
La majoria dels impactes negatius que generen les actuacions proposades en el
Projecte de Canvi Substancial es classifiquen com irrellevants o compatibles.
S’observa que el factor ambiental més afectat per les actuacions és l’aigua, donat que
es realitzarà un increment del cabal abastat i en conseqüència un augment del cabal
abocat a llera..
L’increment de la capacitat productiva també suposa un impacte positiu que destaca
per la importància de l’efecte sobre la població, per la capacitat de generar activitat
econòmica a la zona i de mantenir i crear llocs de treball.
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9. MESURES PER REDUIR, ELIMINAR O COMPENSAR ELS EFECTES
AMBIENTALS SIGNIFICATIUS
Avaluats el efectes ambientals generats per les actuacions que es proposen en el
projecte de Canvi substancial es determina que no es necessari aplicar cap mesura
correctora, ja que tots els impactes negatius que es detecten es classifiquem con
irrellevants o compatibles.
Tot i això cal recordar que la empresa ja disposa de diferents medis per reduir i mitigar els
impactes que generen les diferents actuacions:
Afectació sobre la població de les emissions a l’atmosfera, aquest efecte es veu reduït, ja
que es van substituir les antigues calderes per quatre noves calderes de menor potència i
més eficients.
Respecte l’afectació sobre la població dels sorolls, es disposa d’estudi sonomètric que
justifica el compliment dels límits establerts per l’administració.
L’afectació sobre la població per la generació d’olors, es deguda bàsicament als llots de
depuradora produïts en el procés de depuració d’aigües residuals. Aquest llots es
gestionen externament, i es fa una recollida fluida per evitar el seu emmagatzematge i
reduir així les males olors que genera.
Respecte l’increment en el consum d’aigua, és necessari per mantenir i garantir les
condicions d’higiene en el procés i la qualitat del producte, amb l’increment de capacitat
que vol assolir. Cal dir que l’empresa ja aplica les millors tècniques disponibles per tal de
fer un ús eficient i racional de l’aigua.
L’augment del cabal abocat es un impacte que es veu reduït pel fet que l’empresa ja
disposa d’estació depuradora d’aigües residuals i per tant les aigües que s’aboquen a
llera pública són depurades. La capacitat d’aquesta estació depuradora es suficient per
tractar l’increment del consum d’aigües que es proposa i mantenir els paràmetres
d’abocament fixats per l’administració en l’autorització ambiental.

Estudi d’impacte Ambiental

44

Estudi Impacte Ambiental del Projecte de Canvi substancial en règim d’autorització ambiental en indústria
d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes i Tortosa.

10. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL
El programa de vigilància ambiental caldrà que controli l’eficiència de la mesura
correctora proposada per reduir la generació d’olors produïdes pels llots de
depuradora.
Serà necessari controlar les recollides que el gestor autoritzat fa dels llots de
depuradora.
Donat que per la resta d’impactes no es proposa cap mesura correctora, el programa
de vigilància ambiental en el cas d’aquest estudi d’impacte ambiental també anirà
encaminat a controlar els paràmetres d’abocament de les aigües residuals, així com
garantir el bon funcionament de les calderes.
D’una banda es continuarà realitzant el control de les aigües abocades mitjançant les
corresponents analítiques en els termes que previstos per l’administració per tal de
comprovar que es compleixen els límits establerts per l’autorització ambiental.

Estudi d’impacte Ambiental

45

Estudi Impacte Ambiental del Projecte de Canvi substancial en règim d’autorització ambiental en indústria
d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes i Tortosa.

11. RESUM ESTUDI I CONCLUSIONS
Aquest estudi d’impacte ambiental es redacta en base al Projecte de Canvi
Substancial que respon al requeriment de la Oficina de Medi Ambient de les Terres de
l’Ebre, mitjançant informe final relatiu a la inspecció ambiental integrada P-2145E1INS170055.
Per tant s’ha realitzat l’estudi d’impacte ambiental que suposen les diferents
actuacions que es descriuen en el Projecte de Canvi Substancial.
D’aquest manera s’ha identificat que es produeixen impactes negatius, la majoria
valorats i classificats com irrellevants o compatibles, però també s’ha detectat que les
actuacions són generadores d’impactes positius sobre factors sòcio-econòmics.
Dels impactes negatius cal destacar bàsicament el seu efecte sobre la població per la
capacitat de generar activitat econòmic a la zona i de mantenir i crear llocs de treball
directe i indirectes.
Únicament es proposa com a mesurar correctora incrementar les recollides dels llots
de la depuradora per l’empresa autoritzada, per tal de reduir l’emmagatzematge.
La resta dels impactes negatius, no es creu necessària la implantació de noves
mesures correctores, ja que l’empresa ja disposa de diferents medis i tècniques per tal
de reduir o mitigar els impactes, tal com s’ha justificat en el punt 8 d’aquet estudi.
El programa de vigilància es dirigeix bàsicament d’una banda a garantir l’eficiència de
la mesura correctora proposada per eliminar les olors generats pels llots de
depuradora i per l’altra a garantir el compliments dels paràmetres establerts per
l’administració en quan emissions d’aigües residuals.
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12. RISC D’ACCIDENT GREU O CATASTROFE
El passat 7 de desembre de 2018 va entra en vigor la llei 9/2018 de 5 de desembre
que modifica la llei 21/2013 de 9 de desembre d'avaluació ambiental;
La modificació de l'article 35 de la llei 21/2013 de 9 de desembre, inclou un nou apartat
d) que obliga a analitzar els possibles efectes derivats d'un accident greu o catàstrofe:
Artículo 35. Estudio de impacto ambiental. (...) d) Se incluirá un apartado específico
que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los
efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre
el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables
efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los
mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este apartado al
proyecto. Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor
incluirá la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo
realizadas de conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto. (...)
Es poden identificar dos riscos en relació a la pròpia activitat ja implantada:


Risc Incendi



Risc Inundació

Però cal tenir en compte que es tracta de riscos inherents a la pròpia activitat, que no
venen provocats per cap de les actuacions que es proposen en el projecte pel qual es
redacta el present estudi d’impacte ambiental i que corresponen a:


Adequar els valors de consum de matèria primera i energies.



Adequar els valors de producció final.



Adequar els valors de generació de residus i afegir alguns residus no
contemplats en l’autorització.



Adequació del valor de cabal abocat a llera.



Solꞏlicitar l’ampliació del temps d’emmagatzematge de residus perillosos
donada la poca quantitat que es genera d’aquest residus.



Increment de la capacitat productiva, d’acord amb les expectatives de futur.
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EL risc d’incendi ja existeix a la pròpia activitat tal i com està actualment sense les
actuacions que es proposen, l’establiment conta amb les mesures de protecció contra
incendis necessàries d’acord amb la normativa vigent.
El rics d’inundació, ve provocat per la pròpia ubicació de l’establiment, que data de
l’any 1975, en zona inundable. Es disposa de la corresponent Declaració de
responsable d’instalꞏlacions en zones de risc d’inundacions.
Donat que cap de les actuacions que es contemplen en el Projecte de Canvi
substancial en règim d’autorització ambiental en indústria d’escorxador d’aviram i sala
d’especejament annexa, situada al t.m. de Roquetes i Tortosa, pel qual es redacta el
present estudi d’impacte ambiental, es considera que no procedeix l’aplicació d’aquest
apartat en el projecte.

Roquetes, maig de 2018

L’enginyer Agrònom
Xavier Luján Egea
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