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Annex 7. Bones pràctiques ambientals aplicables al
sector empresarial de Terrassa

Objectiu

L’objectiu d’aquest catàleg és el d’introduir el concepte de Bones Pràctiques Ambientals

(BPA) i fomentar la seva adopció per part de la indústria.

En aquest sentit, el document consta d’una primera part introductòria on de manera

genèrica es presenta el concepte de BPA, es justifica la importància de la seva

consideració per part de les activitats industrials, i es descriuen de forma breu i concisa

les directrius per a l’establiment d’un programa de bones pràctiques ambientals.

Per altra banda, la segona part del document duu a terme un aproximació sectorial a la

qüestió. És a dir, per a cada un dels principals sectors industrials analitzats en el present

estudi, és duu a terme un breu anàlisi, descriptiu i genèric, de la seva problemàtica

ambiental per, a continuació, presentar un conjunt de documents i bibliografia centrada en

la descripció i implantació de BPA en aquell sector, tot considerant els diferents

subsectors que el configuren i les qüestions específiques i diverses que els caracteritzen.

La indústria i el medi ambient

És evident que tota activitat industrial genera impactes sobre el medi, ja sigui en forma de

residus, aigües residuals o emissions a l’atmosfera, entre d’altres. I aquests impactes no

són més que ineficiències del sistema productiu, és a dir, recursos o matèria primera que

no ha estat transformada en producte, i que ja sigui en forma de residu sòlid, líquid o

gasós han de ser gestionats tal i com estableix la legislació, el que inevitablement implica

un cost, que en moltes ocasions no és gens menyspreable. Malgrat tot, encara són

poques les empreses que consideren la variable ambiental dintre dels paràmetres de

gestió de l’empresa, i que veuen en ella una oportunitat per millorar el seu rendiment

productiu i, conseqüentment, econòmic.

La principal causa d’aquesta situació és el fet que fins no fa gaires anys la legislació

ambiental era pràcticament inexistent al nostre país, de manera que la gestió de les

ineficiències del sistema productiu (residus, aigües residuals, etc.) pràcticament no

implicava cap cost per a l’empresa. Les aigües residuals eren abocades directament a la

llera dels rius o al mar, tots els residus, per perillosos que fossin, eren gestionats de la

mateixa manera (principalment via abocador) i a molt baix cost, etc.
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Aquesta situació, juntament amb l’auge industrial que tingué lloc al nostre país a partir de

la dècada dels 60, va provocar una degradació considerable de la qualitat del medi i dels

recursos naturals. Clars exemples en són els episodis de contaminació de sòls i aigües

superficials, i la progressiva pèrdua de qualitat de les aigües subterrànies i costeres.

La situació ha canviat però. La legislació ambiental és cada vegada més extensa, i són

pràcticament inexistents les qüestions o activitats amb repercussions ambientals que no

es troben regulades. Igualment, els controls i els tràmits administratius associats a la

gestió dels residus (sòlids, líquids o gasosos) són cada majors i més estrictes. I finalment,

tant els costos dels recursos necessaris per al funcionament del sistema productiu

(principalment, energia i aigua) com els costos associats a la gestió dels residus no han

parat d’augmentar en els darrers anys, i no es preveu que aquesta tendència variï en les

properes dècades. Així, la gestió ambiental ha deixat de ser una qüestió purament ètica o

de sensibilització, ja que la seva repercussió sobre el compte de resultats de les

organitzacions augmenta de forma contínua any rere any. És obvi doncs, que un dels

aspectes clau per garantir la subsistència de qualsevol indústria és millorar l’eficiència del

seu sistema productiu.

Malgrat tot, hi ha un conjunt de forces impulsores i d’aspectes limitants que condicionen

la millora de la gestió ambiental de les empreses. Aquestes són forces i variades, però les

més comuns són les següents:

Forces impulsores Aspectes limitants

Factors legals Adaptació a la legislació

Evitar sancions per incompliments legals

Desconeixement de les normatives

Factors econòmics Increment de la rendibilitat productiva

Accés a ajudes i subvencions

Exempcions fiscals

Inversió en recursos materials i humans

Factors de mercat Exigències del mercat

Avantatge respecte als competidors

Absència de valoració per part de

consumidors i usuaris

Factors socials Millora de la imatge

Pressió de parts interessades

Factors tècnics Dificultats tècniques

Insuficient formació ambiental de la

direcció de l’empresa.

Font: Informe 2001 de la Gestión Medioambiental en la Empresa Española. Informe actualizado de la Gestión

Ambiental en la Industria Española. Fundación Entorno, empresa y Medio Ambiente.



Sostenibilitat territorial a Terrassa

117

Bones Practiques Ambientals (BPA)

Quan una indústria es planteja la reducció o minimització dels seus impactes ambientals,

tendeix a pensar exclusivament en la introducció de canvis tècnics en els processos.

Aquests canvis van associats a tres aspectes: La substitució de materials, la substitució

d’equips i el redisseny de productes. Aquestes acostumen a ser mesures econòmicament

força costoses i, per tant, difícils de tirar endavant.

La implantació de millores ambientals però, no implica necessàriament la introducció de

canvis d’aquest tipus, sinó que hi ha moltes vies per, sense haver de canviar la tecnologia

o redissenyar el producte, millorar la sostenibilitat de les activitats industrials.

Així, la primera via per millorar la gestió ambiental de qualsevol activitat econòmica és

l’establiment i implementació de Bones Pràctiques Ambientals, entenent per aquestes, el

“Conjunt de formes correctes d’actuació del personal, i de gestió i control de les activitats

industrials que afavoreixen la minimització de la generació de residus i emissions” 5

Hi ha tres aspectes que caracteritzen les BPA i que alhora, fan que la seva aplicació sigui

el primer pas per a la millora ambiental de qualsevol activitat industrial:

- Simplicitat: Les BPA són mesures molt simples d’aplicar. Aquestes mesures no

impliquen canvis en els processos productius, però sí en els procediments.

- Baix cost: Al no implicar canvis en els processos productius, el cost de l’aplicació

d’aquestes mesures acostuma a ser irrellevant.

- Resultats immediats: Les BPA són de ràpida implantació, degut a la seva simplicitat

i baix cost, de manera que l’obtenció de resultats també és molt ràpida.

En definitiva, les BPA fan referència a mesures que no solen requerir cap canvi tècnic en

els equips, i que es basen principalment en la revisió i modificació de certs procediments

operatius. És per aquest motiu que la seva rendibilitat acostuma a ser alta i el risc

pràcticament nul, doncs la seva implantació és molt ràpida i la inversió mínima.

Programa de Bones Pràctiques Ambientals

L’aplicació pràctica de les BPA passa pel desenvolupament d’un Programa de Bones

Pràctiques Ambientals (PBPA).

                                           
1. 5 BPBA: Disseny i aplicació d’un Programa de Bones Pràctiques Ambientals a la indústria.

Manuals d’ecogestió, 3. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Any 2000. Departament de Medi
Ambient.
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Un PBPA consta bàsicament de quatre blocs o fases de treball, que, per ordre cronològic

de realització, són els següents:

- Definició de la situació actual de cadascun dels àmbits de l’empresa en relació amb

el medi ambient.

- Identificació de les BPA més adequades a la situació i casuística de l’empresa.

- Comunicació i formació del personal que per la tasca que desenvolupa es veurà

implicat en la implantació o execució de les BPA.

- Avaluació dels resultats aconseguits.

Aquest procés és cíclic i ininterromput, doncs busca la millora contínua, de manera que

una vegada avaluats els resultats aconseguits cal iniciar de nou el procés.

És important destacar que el contingut d’un PBPA pot variar considerablement entre

empreses, fins i tot en el cas de que aquestes pertanyin a un mateix sector industrial, ja

que els PBPA es dissenyen en funció de les necessitats específiques de cada empresa.

No obstant, hi ha un conjunt d’àmbits d’actuació i pràctiques que acostumen a ser

comuns a tot PBPA. Entre aquests destaquen:

- Control d’inventaris o seguiment de matèries, residus i emissions mitjançant el

control de compres, la introducció de millores en la distribució del magatzem, etc.

- Millores en la manipulació de materials: formació i conscienciació dels treballadors,

el que comporta la minimització del nombre d’accidents, de generació de residus

perillosos, etc.

- Millores en la producció: planificació de seqüències orientades a reduir les

freqüències de neteja, afavorir la reutilització de productes, potenciar el reciclatge,

etc.

- Prevenció i control de fugues i abocaments: adopció de procediments apropiats,

protecció contra vessaments i esquitxades, etc.

- Separació selectiva de residus i aigües residuals: segons la seva naturalesa i

característiques per a facilitar el seu reciclatge i recuperació.

- Ús de guies i manuals per a l’ús de materials i equips, orientats a disminuir la

generació de residus i emissions.

Bibliografia

A continuació es presenta un llistat de bibliografia general sobre Bones Pràctiques

Ambientals:
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PBPA Disseny i aplicació de Bones Pràctiques Ambientals a la indústria.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/BPA_Ca.pdf

Fitxa Producció + Neta: Bones pràctiques.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa52.pdf

Cleaner Production.
UNEP.
http://www.uneptie.org/pc/cp/library/training/cptraining/All%20chapters.pdf

Empresa i Medi Ambient: Situació Actual y Tendència.
Fundació Fòrum Ambiental.
http://www.forumambiental.org/pdf/tendencies.pdf

For the achievement of Cleaner Production.
Asian Development Bank.
http://www.uneptie.org/pc/cp/reportspdf/ADBCPPolicy.pdf

Guía de aspectos medioambientales en el municipio de Alcalá de Henares.
Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/guiasAspectosMedioambie
ntales03/gamAlcalaNav.pdf

Guía de aspectos medioambientales en el municipio de Arganda del Rey.
Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/guiasAspectosMedioambie
ntales03/gamArgandaNav.pdf

Guía de aspectos medioambientales en el municipio de Coslada.
Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/guiasAspectosMedioambie
ntales03/gamCosladaNav.pdf

Guía de aspectos medioambientales en el municipio de Sant Fernando de
Henares.

Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/guiasAspectosMedioambie
ntales03/gamSanFernandoNav.pdf

Guía de aspectos medioambientales en el municipio de Torrejón de Ardoz.
Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/guiasAspectosMedioambie
ntales03/gamTorrejonNav.pdf



Sostenibilitat territorial a Terrassa

120

Guía de aspectos medioambientales en el municipio de Vallecas.
Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/guiasAspectosMedioambie
ntales03/gamVallecasNav.pdf

Guía de BPA: PYMES.
Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava.
http://www.biodiversidad-calatrava.com/documentos/Guia%20Generica.pdf

Las Buenas Prácticas Mediambientales en la Industria.
Generalitat Valenciana.
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ed_am
b_empresa/pdf/industriaC.PDF

Problemática ambiental de la gestión de la contaminación acústica asociada a las
PYMEs.

Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/gestionambiental/imp%20ru
idos.pdf

Problemática ambiental de la gestión del agua asociada a las PYMEs.
Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/gestionambiental/nav%20a
guas.pdf
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Les bones pràctiques ambientals al sector de l’alimentació

La indústria de l’alimentació comprèn un ventall molt ampli d’activitats que tracten i

transformen recursos vegetals i animals en productes alimentaris, ja siguin finals o

intermedis. El pes econòmic d’aquest sector és força considerable, doncs l’any 2002 va

significar el 14,9% del volum de negoci del sector industrial de Catalunya.

Les empreses del sector alimentari solen estar especialitzades en algun o alguns dels

molts subsectors que existeixen. Aquests es diferencien per l’origen i el tipus de matèria

primera que utilitzen. Alguns exemples són el subsector dels lactis, el carni, el del peix, el

de la cervesa i el de les conserves de fruits i vegetals.

A grans trets, però, es poden identificar dos grans grups dins del sector. Les indústries

alimentàries que tracten i/o transformen matèries d’origen vegetal i les que treballen amb

matèries d’origen animal.

El procés productiu del sector de l’alimentació

De forma molt genèrica, el procés de tractament i transformació de les matèries per a

produir productes alimentaris que es duu a terme a la indústria agroalimentària segueix el

següent esquema:

SELECCIÓ DE PRODUCTE PROCEDENT DEL SECTOR AGRÍCOLA, RAMADER
O PESQUER

MANIPULACIÓ PRIMÀRIA (RENTADA, PELADA, TALLADA,
MATANÇA, ETC.)

TRANSFORMACIONS PRIMÀRIES (PREMSATGE,
FILTRATGE, TORREFACCIÓ, FUMATGE, ENLLAUNAMENT,
ETC.)

ELABORACIONS O SEGONES TRANSFORMACIONS
(FERMENTACIÓ, COCCIÓ, DESHIDRATACIÓ, ETC.)

ALIMENT

ALIMENT

ALIMENT
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Aspectes ambientals associats al procés productiu

Els aspectes ambientals més característics del sector de l’alimentació és la generació de

residus sòlids orgànics i d’aigües residuals amb una elevada càrrega orgànica

(procedents dels processos de rentat, cocció, etc.).

Així mateix, altres aspectes ambientals importants del sector estan associats als següents

vectors:

- Consum d’energia, degut principalment a les necessitats de refrigeració que

presenten les instal·lacions per tal de mantenir els aliments en un bon estat de

conservació.

- Consum d’aigua, tant en les operacions de producció com en les de neteja in

desinfecció.

- Elevat ús d’embalatges i plastificats, que al final del cicle de vida del producte es

converteixen en residus.

Bibliografia

A continuació es presenta un llistat de bibliografia específica del sector:

La qualitat ambiental del sector carni.
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/seminaris/fitxa4.pdf

La qualitat ambiental al sector agroalimentari.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/gencat/fitxa14.pdf

Prevenció de la contaminació en la producció d’oli d’oliva.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/Manual_ecogestio_oli.pdf

Guía de BPA. Agroalimentaria.
Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava.
http://www.biodiversidad-
calatrava.com/documentos/Guia%20Agroalimentaria.pdf

Guía de BPA. Sector agropecuario y agroalimentario.
Región de Murcia.
http://www.croem.es/Web/CroemWebAmbiente.nsf/0/9666a8e6778c090341
256c5b00441ae2?OpenDocument
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Manual de BPA en la familia profesional: Industrias Alimentarias.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/alimentaria.pdf

Casos Pràctics de millora ambiental al sector agroalimentari

Casos Pràctics de qualitat ambiental al sector carni.
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/seminaris/fitxa5.pdf

Casos pràctics de qualitat ambiental al sector agroalimentari.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/gencat/fitxa15.pdf

Fitxa Producció + Neta: Bones pràctiques. Millora en el procediment de neteja
d’equips.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa04.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Minimització de residus i del
consum d’aigua canviant el sistema de premsatge.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa19.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Minimització de residus en el
procés de fraccionament de greixos.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa49.pdf

Fitxa Producció+ Neta: Modificació de Procés. Reducció de la contaminació en els
processos de neteja.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa68.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Reducció dels residus generatsen
l'emmagatzematge de matèries primeres i servei dels productes elaborats.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa73.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Recirculació de l’aigua
d’esbandida de les ampolles.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa58.pdf
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Empresa de alimentación y desarrollo sostenido.
Hero.
http://europa.eu.int/comm/environment/governance/pdf/conferences/020628
29abellan.pdf

Bibliografia sobre MTDs al sector agroalimentari

Draft Reference document on Best Avaliable Tecnology in food, drink and milk
industry.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d924813/The%20second%20draft%20BR
EF%20on%20BAT%20in%20the%20food,%20drink%20and%20milk%20in
dustry%20-%209.6%20Mb
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Les bones pràctiques ambientals al sector de la construcció

El sector de la construcció és un sector de gran rellevància en el nostre entorn, de

manera que sovint és tractat com un sector independent i no es considera dins del

conjunt de sectors industrials i de serveis.

A Catalunya, l’any 2003, el 10,6% de la població ocupada treballava en el sector de la

construcció, que es trobava distribuïda en les prop de 15.000 empreses existents. En

aquest sentit, cal destacar la gran variabilitat en quant a tamany (nombre de treballadors)

que presenten les empreses de la construcció a Catalunya.

És important comentar també que aquest sector presenta una sèrie de característiques

que dificulten la introducció de bones pràctiques ambientals, com són la gran varietat de

tecnologies que s’utilitzen a cada projecte, el fet que cada projecte sigui un únic producte

i que tingui una durada i una localització determinada.

Tot i així, aquest és un dels sectors més sensibilitzats al respecte, degut principalment a

la pressió que ha rebut per part de l’administració. Aquest fet ha provocat que durant els

darrers anys hagin aparegut moltes publicacions orientades a millorar el comportament

ambiental del sector.

Processos i tipologia de la construcció

El sector de la construcció es pot dividir en dos grans grups segons el seu resultat. Així

tenim les empreses dedicades a l’obra civil i les dedicades a l’edificació.

El procés de construcció, de forma genèrica i per part d’ambdós grups, segueix el

següent esquema:

OBRA CIVIL EDIFICACIÓ

FASE D’AVANTPROJECTE I DISSENY

• ESTUDI INFORMATIU

• ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL

• ESTUDI DE TRAÇAT

• ALTRES ESTUDIS

• ESTUDI PREVI

• PROJECTE BÀSIC

FASE D’EXECUCIÓ
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La fase d’avantprojecte i disseny és la fase on el sector pot considerar directrius i criteris

dirigits a millorar el seu comportament ambiental, relacionats principalment amb l’elecció

de materials i sistemes constructius, de les tecnologies i l’aplicació de mesures

correctores i preventives dirigides a reduir l’impacte ambiental ocasionat per l’execució

del projecte.

La fase de l’execució de l’obra és però on es produeixen la majoria dels impactes

associats a l’activitat, i és en aquesta fase on les bones practiques ambientals prenen una

major rellevància.

Aspectes ambientals associats a l’execució d’obres

Els principals aspectes ambientals del sector estan associats als següents vectors:

- Ocupació i afecció del sòl.

- La generació d’aigües residuals.

- Generació de residus especials, inerts i no especials.

- Les emissions atmosfèriques i la generació de soroll.

Bibliografia

A continuació es presenta un llistat de bibliografia específica del sector:

Gestió ambiental en l'execució d'obres.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/manual_execucio_obres.pdf

La qualitat ambiental al sector de la construcció.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/gencat/fitxa26.pdf

BPA en el sector de la construcción.
Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/buenaspracticas/navconstru
ccion.pdf

Guía de BPA: Construcción y Demolición.
Región de Murcia.
http://www.croem.es/Web/CroemWebAmbiente.nsf/0/9666a8e6778c090341
256c5b00441ae2?OpenDocument
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Manual de BPA: Albañilería.
Gobierno de Navarra.
http://ww2.cfnavarra.es/NR/rdonlyres/em3gtloyb4vjdf2ypuifbrlgximcfngnzrk3
s7ky7upfmawiz2llvryntfcnh4khgq6mt2xbweutyo/Albanil.pdf

Guía de BPA: Construcción y Demolición.
Cámara Oficial de Comercio e Indústria de Zaragoza.
http://medioambiente.camarazaragoza.com/docs/buenaspracticas/buenaspr
acticas4.pdf

Las Buenas Prácticas Medioambientales en la construcción.
Generalitat Valenciana.
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ed_am
b_empresa/pdf/construccionC.PDF

Manual de BPA en la familia profesional: Edificación y obras públicas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/edificacion.pdf

Casos pràctics de millora ambiental al sector de la construcció

Casos pràctics de qualitat ambiental al sector de la construcció.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/gencat/fitxa27.pdf

Fitxa Producció + Neta: Bones pràctiques. Bones Pràctiques: Els procediments
establerts.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa52.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa54.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Sistema per al
reciclatge en origen del formigó.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa60.pdf
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Les bones pràctiques ambientals al sector de la fusta, el suro i la
canya

S’entén per indústria de la fusta, el suro i la canya el sector que agrupa totes aquelles

activitats que s’encarreguen de la transformació dels recursos forestals en productes

artesans i en productes intermedis de fusta o objectes de suro que normalment formen

part de productes d’altres sectors, com la cistelleria o envasos i embalatges de fusta.

Malgrat que la indústria del moble i afins queda exclosa d’aquest sector, el present

document inclou també bibliografia per a la introducció de bones pràctiques ambientals

en el sector del moble.

A Catalunya, el sector de la fusta, el suro i la canya representa el 1,2% del volum de

negoci del sector industrial (2002).

El procés productiu del sector de la fusta, el suro i la canya

El procés productiu del sector de la fusta, el suro i la canya segueix el següent esquema

genèric:

El procés comença amb l’obtenció de la

matèria primera a partir d’explotacions

forestals o bé de subproductes que han

estat valoritzats. Tot seguit, i en els

casos que és necessari, es duen a

terme els tractaments per a la

preparació del material, com per

exemple en el cas del suro, que es bull

per eliminar les substàncies

hidrosolubles.

La manufactura inclou tot tipus de processos de tallada, encolat, muntatges, premsatges,

etc., que permeten l’obtenció del producte final.

Per finalitzar el procés, el producte és tractat (amb laques, vernissos, tints, pintures, etc.)

per tal de donar-li l’acabat desitjat.

EXPLOTACIÓ FORESTAL

TRACTAMENTS DE PREPARACIÓ

TRACTAMENTS D’ACABAT

MANUFACTURA

EXTRACCIÓ DE LA MATÈRIA PRIMERA
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Aspectes ambientals associats al procés productiu

L’aspecte ambiental més important del procés de transformació de la fusta, el suro i la

canya és la generació de residus, que, principalment, són de dos tipus:

- Restes de matèria primera: Restes de branques, escorces, estelles, serradures, etc.

- Residus procedents dels tractaments: restes de cola, laques, recobriments, pintures,

etc. i els seus envasos, que acostumen a estar classificats com a residus perillosos.

Bibliografia

A continuació es presenta un llistat de bibliografia específica del sector:

Manual de Bones Pràctiques del Sector de la Fusta i del Moble de les Illes
Balears.

Centre Tecnològic Balear de La Fusta.
http://www.fustabalears.com/manualmediambiental/manualbonespractiques
mediambientals.pdf

Guía de BPA. Sector de la madera y fabricación del mueble.
Región de Murcia.
http://www.croem.es/Web/CroemWebAmbiente.nsf/0/9666a8e6778c090341
256c5b00441ae2?OpenDocument

Guía de BPA: Industria de la Madera.
Cámara Oficial de Comercio e Indústria de Zaragoza.
http://medioambiente.camarazaragoza.com/docs/buenaspracticas/buenaspr
acticas7.pdf

Guía de BPA: Carpintería.
Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava.
http://www.biodiversidad-
calatrava.com/documentos/Guia%20Carpinteria.pdf

Las Buenas Prácticas Medioambientales en el Mueble.
Generalitat Valenciana.
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ed_am
b_empresa/pdf/muebleC.PDF

Manual de BPA en las familia profesional: Industria de la Madera y del Corcho.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/maderaycorcho.pdf

Manual de BPA: Carpintería.
Gobierno de Navarra.
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http://ww2.cfnavarra.es/NR/rdonlyres/elprynneqttochaucgyjbhle4ul6qbpulza
gafu7opid4rpraj4vsejimetoheccuupnuiridwabdl/Carpint.pdf

Manual de BPA: Extracción y Transformación del Corcho.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/corcho.pdf

Manual de Buenas Prácticas Medioambientales para el sector del Mueble.
Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Múrcia.
http://www.cetem.es/doc/MANUAL.pdf

Casos Pràctics de Millores ambientals al sectors de la fusta, suro,
canya i moble

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Canvi de la instal·lació d'aplicació i
d'assecatge de vernís a les peces de fusta.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa71.pdf
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MINERALS

PRIMERES TRANSFORMACIONS: FORJA, FOSA I SINTERITZACIÓ

SIDERÚRGIA

ACERERIA

FERRALLA / PRODUCTES RECUPERATS

OBTENCIÓ DE PRODUCTES INTERMEDIS: DEFORMACIÓ I MECANITZACIÓ

ACABATS DE LES PECES: TRACTAMENTS TÈRMICS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

Les bones pràctiques ambientals al sector del metall

El sector del metall ha tingut històricament un paper destacat a l’economia catalana. La

seva importància és fruit del pes del sector tèxtil en el conjunt de la indústria catalana a

mitjan segle passat, que va afavorir l’expansió de la indústria del metall, posicionant-la

com a segon sector productiu.

Actualment el sector del metall representa el 9% del volum de negoci de l’activitat

industrial de Catalunya (2002), i al Vallès Occidental representa prop del 40% dels

establiments industrials de la comarca.

La indústria metal·lúrgica es divideix en dos grans grups, depenent de si el procés s’inicia

a partir de matèria prima (indústria bàsica) o bé a partir de components semifabricats o

acabats (fabricació de productes metàl·lics).

Hi ha indústries que integren verticalment totes les etapes de la producció de peces

metàl·liques, tot i que el més freqüent és trobar empreses especialitzades en un o altre

procés.

A Catalunya l’activitat metal·lúrgica se centra en el segon gran grup del sector, és a dir el

de la fabricació de productes metàl·lics a partir de components semifabricats o acabats.

El procés productiu del sector del metall

De manera genèrica, el procés productiu de la indústria del metall segueix el següent

esquema.
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El primer procés és l’obtenció dels lingots o làmines de metall, que s’obtenen de les

mescles de minerals metàl·lics amb no metàl·lics. Aquest procés es duu a terme a les

siderúrgies i acereries.

Els processos que configuren la primera transformació són essencialment tres:

- el procés de fosa dels lingots o làmines o ferralla per obtenir la forma desitjada

mitjançant motlles,

- el procés de forja, que modifica la forma del metall mitjançant tècniques de

compressió en calent,

- i la sinterització, que consisteix en l’obtenció del producte metàl·lic final a partir de la

compressió de pólvores metàl·liques.

Per a la fabricació de productes intermedis hi ha dues grans tècniques: la deformació i la

mecanització. Les operacions que es duen a terme són moltes i variades, i entre d’altres,

inclouen l’estampació, el calibratge, el fressatge, el tornejat i la perforació.

Els processos d’acabat proporcionen al producte les característiques específiques de

resistència, durabilitat, textura, etc. Hi ha dos tipus de tractaments: els tèrmics (recuita i

tremp) i els superficials (electroquímics i recobriments).

Finalment, el producte obtingut té dues possibles destinacions, en funció de si ja és un

producte acabat o bé es tracta d’un component que forma part d’algun altre producte.

Aspectes ambientals associats al procés productiu

A la majoria de les operacions que tenen lloc al procés productiu hi ha contacte entre

peces i eines, és a dir, metall amb metall. Això comporta l’aplicació d’altres pressions,

l’existència de grans friccions i la generació de calor, que s’eviten mitjançant l’ús de fluids

que actuen com a refrigerants i lubricants. Aquests fluids acostumen a ser olis i

taladrines, que si no són gestionats adequadament, poden tenir fortes repercussions des

del punt de vista ambiental.

A més d’aquest aspecte, els vectors ambientals sobre els que aquesta activitat té una

major incidència són els següents:

- Consum energètic.

- Residus especials: fluids de refrigeració, lubricants, dissolvents, etc.

- Generació d’aigües residuals procedents dels tractaments d’acabat.

- Emissions atmosfèriques de gasos de combustió i partícules.
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Bibliografia

A continuació es presenta un llistat de bibliografia específica del sector:

La qualitat ambiental al sector del metall.
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/seminaris/fitxa10.pdf

Guía de BPA: Tratamiento de Superficies Metálicas.
Región de Murcia.
http://www.croem.es/Web/CroemWebAmbiente.nsf/0/9666a8e6778c090341
256c5b00441ae2?OpenDocument

Guía de Buenas Prácticas Medioambientales: Metal.
Mancomunidad de Municipios del Campo de Calatrava.
http://www.biodiversidad-calatrava.com/documentos/Guia%20Metal.pdf

Guía para la medida de la ecoeficiencia del sector metal.
Gobierno de Aragón.
http://www.conectapyme.com/files/guia%20ecoeficiencia.pdf

Las Buenas Prácticas Medioambientales en Metalmecánica.
Generalitat Valenciana.
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ed_am
b_empresa/pdf/MetalmecanicaC.PDF

Manual de BPA en la familia profesional: Industria pesada y construcciones
metálicas.

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/industrpesada.pdf

Manual de BPA en la familia profesional: Minería y primeras transformaciones.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/mineria.pdf

Manuales de BPA: Soldadura.
Gobierno de Navarra..
http://ww2.cfnavarra.es/NR/rdonlyres/eikv23zovyn546xj7kwmlcbj3o6dz2w6
4x2bv2bbfb2nfexw7tiukhjle5idrcdopgudtycaec6dth/Soldadura.pdf

Casos pràctics de millora ambiental en el sector del metall
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Ecoeficiencia en el Sector del Metal. Ejemplos Fundiciones.
Gobierno de Aragón.
http://www.conectapyme.com/files/pdf/ejemplos%20fundiciones.pdf

Ecoeficiencia en el Sector del Metal. Ejemplos Mecanizado.
Gobierno de Aragón.
http://www.conectapyme.com/files/pdf/ejemplos%20mecanizado.pdf

Ecoeficiencia en el Sector del Metal. Ejemplos Pinturas.
Gobierno de Aragón.
http://www.conectapyme.com/files/pdf/ejemplos%20pinturas.pdf

Ecoeficiencia en el Sector del Metal. Ejemplos Recubrimientos.
Gobierno de Aragón.
http://www.conectapyme.com/files/pdf/ejemplos%20recubrimientos.pdf

Casos pràctics de qualitat ambiental al sector del metall.
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/seminaris/fitxa11.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Minimització de residus i estalvi de
recursos en una empresa del sector metal·lúrgic.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa14.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Substitució de tricloroetilè per
netejadors de base aquosa i minimització del residu generat en el nou procés.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa18.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Minimització de residus substituint
el percloroetilè per un netejador de base aquosa en el desgreixatge.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa20.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Substitució d’un procés de pavonat
per un de granallat

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa26.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Reducció dels residus generats en
l’emmagatzematge de matèries primeres.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa34.pdf
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Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Minimització de residus mitjançant
un canvi de procés en la fabricació de prestatgeries.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa36.pdf

Fitxa Producció + Neta: Substitució de matèries primeres. Eliminació del
tricloroetilè en la fabricació de peces metàl·liques.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa56.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Recuperació dels olis
de tall emprats en la mecanització de peces metàl·liques.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa45.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Reciclatge intern de
l’esbandida del niquelat electroquímic mitjançant un evaporador al buit.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa59.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Minimització de
residus i estalvi de recursos mitjançant un reciclatge en origen.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa65.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Substitució d’un sistema de
decapatge químic per un procés de decapatge per vibració.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa66.pdf

Bibliografia sobre MTD al sector del metall

Reference Document on Best Available Techniques in the Smitheries and
Foundries Industry.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d1056337/Reference%20document%20on
%20Best%20Available%20Techniques%20in%20the%20Smitheries%20an
d%20Foundries%20Industries%20%20-%205.5%20Mb

Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and
Steel.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d733208/Best%20Available%20Technique
s%20Reference%20Document%20on%20the%20Production%20of%20Iron
%20and%20Steel%20%28adopted%20Dec%202001%29%20-%209.4Mb
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Reference Document on Best Avaliable Techniques in the Ferrous Metals
Processing Industry.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d733220/Reference%20Document%20on
%20Best%20Available%20Techniques%20in%20the%20Ferrous%20Metal
s%20Processing%20Industry%20(adopted%20Dec%202001)%20-
%205.6%20Mb
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Les bones pràctiques ambientals al sector del paper

El sector del paper és el sector menys important pel que fa a volum de negoci dels que

ocupa a aquest catàleg, tot i que manté la importància històrica i un fort arrelament en

aquelles comarques de tradició paperera.

Actualment a Catalunya el sector del paper representa el 5,2% del volum de negoci del

sector industrial a Catalunya (2002).

La indústria del paper, s’ha situat històricament allà on tenia la font de recurs (si era una

indústria de preparació de pasta de paper) o allà on hi havia el consum. Alhora també

s’havia de tenir en compte que l’activitat necessita grans quantitats d’aigua, pel que, al

igual que el sector tèxtil, s’ubica a prop de cursos fluvials.

Un altre aspecte a destacar de la indústria del paper és la revitalització que va patir fa uns

anys amb la introducció de la recollida selectiva del paper, que ha permès un augment

espectacular de la producció de paper reciclat.

El procés productiu del sector del paper

De manera genèrica, el procés productiu de la indústria paperera segueix el següent

esquema.

PREPARACIÓ DE LA PASTA
Trituració i garbellat.

BLANQUEIG

PRODUCCIÓ DE PAPER
Introducció d’aprest, argila i tint.
Garbellat, premsat, assecament, recobriments, calandratge i acabats (abrillantament,
tall, empaquetat)

DISPERSIÓ EN CALENT O
DESTINTAT

FUSTA PAPER USAT

PREPARACIÓ DE LA PASTA

Pasta mecànica
Trituració,
refinació, garbellat
i espessiment de
la fusta.

Pasta Química
Estellat, digestió i
garbellat de la
fusta.

BARREJA DE
PASTES
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El sector del paper utilitza com a matèria primera la fusta i altres matèries cel·lulòsiques

(palla) o paper usat.

Mitjançant un procés de separació de la fibra cel·lulòsica i la lignina s’obté la pasta de

paper. Aquest procés pot dur-se a terme mitjançant mètodes mecànics, tèrmics, químics

o bé, mitjançant una combinació dels anteriors.

L’objectiu és eliminar les substàncies estranyes que dificulten la producció de la pasta de

paper. Aquest procés consisteix en:

- el rentat, per extreure les substàncies afegides durant la preparació,

- i la depuració per centrifugació o garbell per eliminar estelles, nusos, etc.

Finalment cal blanquejar la pasta per eliminar la lignina residual, que dóna color a la

pasta de paper. Aquest és el procés més conflictiu del sector, ja que històricament s’ha

utilitzat el clor com a element blanquejador.

En el cas del paper reciclat, els processos de preparació de la pasta són diferents i no cal

dur a terme el procés de blanqueig, malgrat que molt sovint cal destintar la pasta amb

banys alcalins i rentats amb detergents.

Finalment, la pasta de paper és tractada per obtenir l’aspecte desitjat, mitjançant l’addició

d’aprest, el seu premsat, l’abrillantament, etc.

Aspectes ambientals associats al procés productiu

Històricament, el sector paperer ha estat catalogat com un dels principals consumidors de

recursos naturals, principalment fusta, combustibles fòssils i aigua. No obstant, l’esforç

del sector vers la racionalització i la millora dels seus processos productius ha estat molt

important els darrers anys.

A més d’aquest aspecte, els vectors ambientals sobre els que aquest sector té una major

repercussió són:

- Emissió a l’atmosfera de compostos sulfurats, òxid de nitrogen, partícules,

compostos clorats i compostos orgànics volàtils.

- Generació d’aigües residuals amb compostos orgànics (fòsfor i nitrogen), dioxines i

clor.

- Generació de llots procedents del tractament de les aigües residuals.
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Les bones pràctiques ambientals al sector de les arts gràfiques

El sector de les arts gràfiques engloba les activitats que realitzen els processos

d’impressió sobre algun material (normalment paper, cartró o plàstic) per obtenir un

producte imprès.

A Catalunya, aquest sector està majoritàriament participat per petites i mitjanes

empreses, i l’any 2002 va representar el 2,2% del volum de negoci del sector industrial de

Catalunya.

El procés productiu del sector de les arts gràfiques

El procés que, genèricament, segueixen les comunament anomenades impremtes

s’ajusta al següent esquema:

Durant l’etapa de preimpressió es defineix el disseny i es creen les pel·lícules que

generen els fotolits que finalment produiran les formes impressores (planxes i pantalles).

Seguidament, i ja durant l’etapa d’impressió, es fixa el motiu original treballat en un gran

volum de bases imprimibles (paper, cartró, plàstic, etc.). La impressió es pot fer

mitjançant diferents tècniques, tot i que les més comuns són les de Òfset, tipografia,

gravat al buit, flexografia i serigrafia.

Els sistemes d’impressió requereixen d’operacions auxiliars: la preparació dels tints per a

la impressió i la neteja posterior dels equips. Aquestes operacions tenen molta

importància pel que fa als aspectes ambientals degut a les substàncies que s’utilitzen.

Aspectes ambientals associats al procés productiu

PREIMPRESSIÓ

• PREPARACIÓ DE TINTS

• IMPRESSIÓ

• NETEGES

IMPRESSIÓ
• ÒFSET
• TIPOGRAFIA
• GRAVAT AL BUIT
• FLEXOGRAFIA
• SERIGRAFIA

• FILMACIÓ I PROCESSAMENT DE PEL·LÍCULES

• TRAÇAT I COMPOSICIÓ

• PROCESSAMENT DE LA FORMA IMPRESSORA.

ACABATS
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D’aquest sector cal destacar la gran quantitat i varietat de productes químics que

s’utilitzen en tant en la pròpia activitat con el seu manteniment.

Els vectors ambientals sobre els que aquesta activitat té més incidència són els següents:

- Emissió a l’atmosfera de compostos orgànics volàtils i ozó, entre d’altres.

- Generació d’aigües residuals amb càrregues contaminants procedents del rentat de

pel·lícules (àcids, crom, gomes, etc.) i del manteniment de la maquinària

(detergents).

- Generació de residus especials o domèstics impregnats amb substàncies perilloses

(embolcalls, draps de neteja, pel·lícules usades, etc.).

- Consum d’aigua, energia i matèries primeres (paper).

Bibliografia

A continuació es presenta un llistat de bibliografia específica del sector:

Prevenció de la contaminació del sector de les Arts Gràfiques.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/manual_grafiques.pdf

La qualitat ambiental al sector de les Arts Gràfiques.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/Gencat/fitxa36.pdf

Las Buenas Prácticas Medioambientales en las Artes Gráficas.
Generalitat Valenciana.
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ed_am
b_empresa/pdf/agraficasC.PDF

Manual de BPA en la familia profesional: Artes gráficas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/indgrafica.pdf

Cleaner Production in Pulp and Paper Mills.
UNEP.
http://www.uneptie.org/pc/cp/library/training/pulp/All%20chapters.pdf

Casos Pràctics de millora ambiental al sector del paper i les arts
gràfiques
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Casos Pràctics de qualitat ambiental al sector de les Arts Gràfiques.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/Gencat/fitxa37.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Minimització de la quantitat
d’aigües de neteja en el rentat de canonades, en una empresa de producció de
papers adhesius i contracolats.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa22.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Reducció de residus en
l’emmagatzematge de matèries primeres.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa53.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Sistema de preparació de tintes de
color automatiztat: Dispensing.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa72.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Recuperació de fibra
en el procés de fabricació de cartronet.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa33.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Minimització del
consum d’acetat d’etil en un procés de neteja mitjançant la seva recuperació.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa35.pdf

Fitxa Producció + Neta: Substitució de primeres matèries. Substitució del
dissolvent per aigua osmotitzada en l’ajust de la viscositat de les tintes.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa63.pdf

Bibliografia sobre MTD al sector del paper i les arts gràfiques
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Reference Document on Best Avaliable Techniques in the Pulp and Paper
Industry.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d733205/Reference%20Document%20on
%20Best%20Available%20Techniques%20in%20the%20Pulp%20and%20
Paper%20Industry%20(adopted%20Dec%202001)%20-%207%20Mb
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Les bones pràctiques ambientals al sector químic i dels plàstics

La indústria química, des del segle passat, és la responsable de la millora de la qualitat

de vida en certs aspectes. El sector químic és el fabricant de multiples  productes fan

avançar cap al benestar de l’esser humà, com l’aigua potable, els medicaments o els

nous materials usats per les tecnologies. Malgrat això, és un sector on els aspectes

ambientals hi tenen més importància.

Avui en dia, Catalunya concentra gairebé la meitat de la producció química de l’Estat

Español i és un dels sectors més importants de Catalunya. El seu volum de negoci

representa el 20,5% del de la indústria de Catalunya (2002).

El procés productiu del sector químic i del plàstic

El sector químic està molt diversificat pel que fa als processos i tecniques que utilitza. Així

es pot identificar els principals subsectors segons el producte resultant.

Constitueixen productes del subsector de química bàsica:

- Productes químics orgànics (esencialment derivats del petroli): primeres matèries

plàstiques, cautxú, làtex, etc.

- Productes químics inorgànics: àcids inorganics semielaborats o derivats, gasos

industrials, etc.

El subsector de la química de transformació inclou quatre branques principals que

segueixen els criteris següents:

- Indústria agroquímica: productes per a ús agrícola (fertilitzants i productes

fitosanitaris)

- Química industrial: productes semielaborats o amb destinació altres indústries.

- Química fina: productes complexes mitjançant tècniques sintètiques ben refinades.

- Química de consum: productes finals d’aplicació directa per l’usuari.

De forma genèrica, els processos del sector, segueixen el següent esquema:
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Tot i no ser un procés pròpiament dit, cal considerar, per la seva importància ambiental, el

transport de sòlids o líquids fins a la planta química o entre unitats i equips de la indústria.

Les primeres matèries són preparades mitjançant operacions físiques. Aquestes

operacions tenen bàsicament l’objectiu de purificar les i canviar el seu volum i

concentració per adequar-les a les necessitats de la reacció química.

L’etapa de reacció química és on es dóna la veritable transformació dels compostos.

Aquest canvi en la natura química de les matèries fa pràcticament inevitable que tinguin

lloc reaccions secundàries i que es formin subproductes.

La darrera etapa del procés consisteix, novament en un seguit d’operacions físiques amb

l’objectiu de separar els compostos, purificar-los i recuperar primeres matèries que no

han reaccionat per a la seva possible recirculació.

Aspectes ambientals associats al procés productiu

Els aspectes ambientals associats a al procés productiu d’aquest tipus d’indústria és molt

divers i sempre serà en funció de la activitat concreta. Malgrat això, els vectors

ambientals més rellevants associats a aquest sector són els següents:

- Consum d’energia i d’aigua.

- Emissions atmosfèriques de gasos de combustió, partícules i components orgànics

volàtils.

PREPARACIÓ DE MATÈRIES PRIMERES

• Purificació

• Canvis de volum

REACCIÓ QUÍMICA

OPERACIONS FÍSIQUES

• Separació

• Purificació

• Recuperació

TRANSPORT DE MATERIES PRIMERES
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- Generació d’aigües residuals amb canvis en la temperatura, el pH, la conductivitat,

la DQO i la DBO, a part de portar partícules en suspensió, components que no han

reaccionat i restes de metalls i dissolvents.

- Generació de fangs amb alts nivells de toxicitat en els processos de depuració de

les aigües residuals.

Bibliografia

A continuació es presenta un llistat de bibliografia específica dels sectors descrits.

Bibliografia sobre el sector del plàstic.

Las Buenas Prácticas Medioambientales en el Plástico.
Generalitat Valenciana.
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ed_am
b_empresa/pdf/PlasticoC.PDF

La qualitat ambiental al sector de transformació dels plàstics.
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/seminaris/fitxa20.pdf

Casos pràctics de millora ambiental al sector dels plàstics.

Casos pràctics de qualitat ambiental al sector de transformació dels plàstics.
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/seminaris/fitxa21.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Reciclat de residus de polipropilè.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa64.pdf

Bibliografia sobre BPA al sector de la indústria química.

La qualitat ambiental al sector de la indústria química.
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/seminaris/fitxa8.pdf

Guía de BPA: Industria Química.
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Cámara Oficial de Comercio e Indústria de Zaragoza.
http://medioambiente.camarazaragoza.com/docs/buenaspracticas/buenaspr
acticas5.pdf

Guías de BPA. Industrias Químicas en General.
Región de Murcia.
http://www.croem.es/Web/CroemWebAmbiente.nsf/0/9666a8e6778c090341
256c5b00441ae2?OpenDocument

Manual de BPA en la familia profesional: Industrias Químicas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/indquimica.pdf

Manual de BPA en la Industria Química.
Fundación Biodiversidad.
http://www.multimedia.uah.es/biodiversidad/pdf/buenaspracticas/nav%20qu
imica.pdf

Casos pràctics de millora ambiental al sector de la indústria
química.

Fitxa Producció + Neta: Bones pràctiques. Reducció d’efluents per millora de
procediments de neteja d’equips i reactors.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa05.pdf

Fitxa Producció + Neta: Noves Tecnologies. Minimització de residus per aplicació
d’una tecnologia avançada de control de procés.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa08.pdf

Casos pràctics de qualitat ambiental al sector de la indústria química.
Generalitat de Catalunya.
http://www.gencat.net/mediamb/qamb/seminaris/fitxa9.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Recuperació de
dissolvent de neteja mitjançant destil·lació al buit.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa11.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Reutilització de les
aigües de rentat industrial.
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Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa24.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Recuperació de
producte final i millora de les neteges.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa38.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Reciclatge en origen
d’aigües de procés mitjançant atomització.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa62.pdf

Fitxa Producció + Neta: Bones pràctiques. Reutilització de les aigües de neteja
amb restes de producte.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa40.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Millores en el sistema
d’emmagatzematge de matèries primeres i la minimització de residus d’envasos.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa42.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Reducció i reciclatge en origen de
les aigües i dissolvents de neteja.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa55.pdf

Fitxa Producció + Neta: Modificació de Procés. Millores en el sistema de neteja: el
sistema CIP (Clean in Place).

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa67.pdf

Bibliografia sobre MTD al sector de la indústria química

Reference Document on Best Available Techniques in the Chlor-Alkali
Manufacturing industry.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d733217/Reference%20Document%20on
%20Best%20Available%20Techniques%20in%20the%20Chlor-
Alkali%20Manufacturing%20industry%20(adopted%20Dec%202001)%20-
%205.2%20Mb

Reference Document on Best Available Techniques in the Large Volume Organic
Chemical Industry.



Sostenibilitat territorial a Terrassa

148

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d892699/Reference%20Document%20on
%20Best%20Available%20Techniques%20in%20the%20Large%20Volume
%20Organic%20Chemical%20Industry%20(adopted%20February%202003
)%20-%204.2%20Mb

Draft Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of
Organic Fine Chemicals.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d1101917/The%20second%20draft%20BR
EF%20for%20the%20production%20of%20Organic%20Fine%20Chemicals
%20-%203.87%20MB

Draft Reference document on Best Avaliable Tecnology in the Large Volume
Inorganic Chemicals - Solid and Others Industry.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d1068108/The%20first%20draft%20BREF
%20for%20the%20production%20of%20Large%20Volume%20Inorganic%2
0Chemicals%20-%20Solids%20and%20others%20-%206%20Mb

Draft Reference document on Best Avaliable Tecnology in the Large Volume
Inorganic Chemicals, Ammonia, Acids and Fertilisers Industries.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d1026527/The%20second%20draft%20BR
EF%20for%20the%20production%20of%20Large%20Volume%20Inorganic
%20Chemicals%20-%20Ammonia,%20Acids%20and%20Fertilisers%20-
%204.9%20Mb

Draft Reference document on Best Avaliable Tecnology in the Production of
Polymers.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d1077493/The%20first%20draft%20BREF
%20for%20the%20production%20of%20Polymers%20-%203.2%20Mb

Reference Document on Best Avaliable Techniques in Common Waste Water and
Waste Gas Treatment / Management System in the Chemical Sector.

Joint Reserch Centre. UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d892695/Reference%20Document%20on
%20Best%20Available%20Techniques%20in%20Common%20Waste%20
Water%20and%20Waste%20Gas%20Treatment%20/%20Management%2
0in%20the%20Chemical%20Sector%20(adopted%20February%202003)%
20-%204.2%20Mb

Reference Document on Best Available Techniques in the Non Ferrous Metals
Industries.

Joint Reserch Centre. UE.
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http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d733223/Reference%20Document%20on
%20Best%20Available%20Techniques%20in%20the%20Non%20Ferrous%
20Metals%20Industries%20(adopted%20Dec%202001)%20-
%208.8%20Mb
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Les bones pràctiques ambientals al sector tèxtil

El sector tèxtil ha estat històricament un sector molt important per a l’economia catalana.

Aquest fou un dels sectors clau en el procés d’industrialització que tingué lloc al voltant

dels anys 50, representant aleshores el 50% del Producte Industrial Brut (PIB) de

Catalunya.

Actualment, el sector tèxtil representa el 7,3% del volum de negoci de l’activitat industrial

de Catalunya (2002) i la seva distribució territorial està associada, igual que abans, als

cursos fluvials, degut a les necessitats d’aigua que presenta alguns dels processos

d’aquest sector.

La indústria tèxtil ha estat tradicionalment un sector majoritàriament participat per petites i

mitjanes empreses i aquest és un aspecte important a l’hora de pensar en les vies i

instruments més adequats per a la millora ambiental.

Pel que fa a la gestió ambiental dins del sector, el subsectors de tintura, acabats i

estampació són els que més atenció han dedicat als dels aspectes ambientals, donat

principalment al fort impacte que provoquen sobre el medi hídric i que en els darrers

anys, la pressió per part de la societat i l’administració en aquest respecte ha estat molt

important.

El procés productiu del sector tèxtil

De manera genèrica, el procés productiu de la indústria tèxtil segueix el següent

esquema:

El primer procés és l’obtenció de fibres, que poden ser naturals o sintètiques, i que

constitueix la principal matèria prima del sector.

FABRICACIÓ DE FIBRES SINTÈTIQUES

PROCESSOS
D’ACABAT
• Pretractament
• Tintura
• Estampació
• Acabats

PREPARACIÓ DE FIBRES NATURALS

FABRICACIÓ DE FIL / FILATURA

FABRICACIÓ DE TEIXIT / TEIXIDURA

FABRICACIÓ DE PRODUCTES FINALS
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Per a l’obtenció de les fibres sintètiques es duu a terme a partir de polímers i les

tècniques que s’utilitzen són molt variades. Les més comuns són les tècniques de filatura

per fusió, en sec i en humit.

Per a l’obtenció de fibres naturals, primer es netegen i s’eliminen les impureses i greixos

d’aquestes mitjançant banys de pH. Un cop adequades, les fibres són cardades per

finalment pentinar-les per obtenir les metxes, que són la matèria prima per fabricar el fil.

La filatura és el procés de transformació de les metxes en fil, i la teixidura, el de creació

de teixits a partir del fil.

Els processos d’acabats inclouen, entre d’altres, els processos de pretractament, tintura i

estampació, i són aquests els que donen la textura, les propietats físiques, els colors, etc.

Així mateix, cal destacar aquests processos per ser els més conflictius ambientalment i

en conseqüència, els que més oportunitats ofereixen per a la introducció de BPA.

La confecció o fabricació de productes finals és el darrer procés de l’activitat.

Aspectes ambientals associats al procés productiu

Els aspectes ambientals més rellevants d’aquest sector estan associats als següents

vectors:

- Consum d’aigua i energia.

- La generació d’aigües residuals amb càrregues contaminants significatives.

- Generació de residus.

- Emissions atmosfèriques de compostos volàtils i de gasos de combustió

d’hidrocarburs.

Bibliografia

A continuació es presenta un llistat de bibliografia específica del sector:

Prevenció de la contaminació en la tintura estampació i acabats tèxtils.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/Manual_Textil.pdf

La qualitat ambiental al sector tèxtil.
Generalitat de Catalunya.
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http://www.cema-sa.org/files/Gencat/fitxa02.pdf

Las buenas pràcticas medioambientales en el Téxtil.
Generalitat Valenciana.
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ed_a
mb_empresa/pdf/textilC.PDF

Manual de Buenas pràcticas ambientales en la familia profesional: Indústria
Textil.

Ministerio de Trabajo i Asuntos Sociales, Ministerio de Medio Ambiente i
INEM.
http://www.mma.es/polit_amb/fondos/redauto/pdf/textiles.pdf

Manuales de buenas prácticas ambientales: Maquinista de confección
industrial.

Gobierno de Navarra.
http://ww2.cfnavarra.es/NR/rdonlyres/ermji5ihk6tnnv6df54nuwryr6yjdaax
cjdu2dzu3nu3jzh4u7aysldjm4xj3vnrxih5cxachejgcm/Confeccion.pdf

Cleaner Production in Textile Wet Processing. Training Package.
UNEP.
http://www.uneptie.org/pc/cp/library/catalogue/cp_training.htm

Casos pràctics de millora ambiental al sector tèxtil

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Reutilització del
glicol.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa02.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Minimització de
residus en un procés de rentat i pentinat de llana.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa15.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Reciclatge en
origen d'un bany de desencolatge amb enzims.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa17.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Sistema de
tractament de les aigües residuals mitjançant la neutralització amb els gasos
dels generadors de vapor.
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Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa39.pdf

Fitxa Producció + Neta: Recuperació i reciclatge en origen. Minimització del
rebuig de dope, acetona i fil de diferents tipus.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa47.pdf

Fitxa Producció + Neta: Noves tecnologies. Desenvolupament d’un procés de
tintura de baixa repercussió mediambiental.

Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/fitxa/fitxa41.pdf

Casos pràctics de qualitat ambiental al sector textil.
Generalitat de Catalunya.
http://www.cema-sa.org/files/Gencat/fitxa03.pdf

Bibliografía sobre tecnologies en el sector textil.

Guía sobre las MTD en el sector de la Industria textil de España.
Consejo Intertextil Español.
http://www.consejointertextil.com/ficheros/descargador.h3p?id=V2BdPgk/

Reference Document on Best Available Techniques for Textile processing.
Joint Research Centre, UE.
http://www.jrc.es/pub/english.cgi/d946759/Reference%20Document%20o
n%20Best%20Available%20Techniques%20for%20Textile%20processin
g%20%28adopted%20July%202003%29%20-%209%20Mb


