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2.- NATURA DEL PROJECTE
Es redacta el present projecte per a solꞏlicitud de canvi substancial en règim d’autorització
ambiental (Annex I.1) d’una indústria d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa,
situada al T.M. de Roquetes (Baix Ebre), d’acord amb el que especifica la Llei 20/2009 de 4
de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
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.
L’objecte del projectes és 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.

Es presenta aquesta documentació junt amb la part gràfica adjunta, davant l’Oficina de de
Medi Ambient de les Terres de l’Ebre, per tal de solꞏlicitar el canvi substancial de
L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL d’una activitat Annex I.1.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIONS
1.- BASES
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).
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.
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2. CONDICIONANTS LEGALS
Ordenació urbanística
Normativa de planejament urbanístic del municipi: P.G. de Ordenació Urbana Revisat del
Terme Municipal de Roquetes.

Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana creació nova clau 4d.1 en
l’àmbit industrial PADESA, al terme municipal de Roquetes.

Llei del sòl. Llei 8/2007, de 28 de maig (BOE núm. 128 de 29-5-2007).

Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost (DOGC núm. 6077 de 22/02/2012). Reglament
de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, de 18 de juliol (DOGC núm. 4682 de 24-72006).

Llei de Costes. Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.


Normativa de construcció

Llei d’Ordenació de l’Edificació. Llei 38/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-111999). Modificada per la Llei 24/2001, de 27 de desembre (BOE núm. 313 de 31-122001) i per la Llei 53/2002, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-2002).

Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-32006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-102007).

Instrucció de formigó estructural (EHE). Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol.

Norma de construcció sismoresistent (NCSR-02). Reial Decret 2661/2002 Modificat RD
997/2002.

Instrucció tècnica per la recepció de ciments RC-03 RD 1797/2003

Control de qualitat de l’edificació. Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC núm. 1086
de 28-12-1988. Correcció d’errades en el DOGC núm. 1111 de 24-2-1989). Desplegat
per les Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC núm. 1111 de 24-2-1989), 13 de
setembre de 1989 (DOGC núm. 1205 d’11-10-1989), Resolució de 18 de novembre de
1991 (DOGC núm. 1531 de 18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC núm.
1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de 1996 (DOGC núm. 2267 d’11-10-1996) i 18 de març
de 1997 (DOGC núm. 2374 de 18-4-1997).

Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE)
Normativa d’instalꞏlacions

Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT) i instruccions tècniques
complementàries (ITC). Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE núm. 224 de 18-92002).

Reglament d’instalꞏlacions tèrmiques en els edificis (RITE). Reial Decret 1027/2007, de
20 de juliol (BOE núm. 207 de 29-8-2007).

Reglament de Seguretat per a instalꞏlacions frigorífiques i les seves instruccions
tècniques complementàries. Reial Decret 138/2011, del 4 de febrer (BOE núm. 57 del 8
de març del 2011).

Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves
instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11. Reial Decret 919/2006, de 28 de
juliol (BOE núm. 211 de 4-9-2006).

Reial Decret 2060/2008 de 12 de desembre (boe 05-02-2009), pel qual s’aprova el
reglament d’equips a pressió i les seves instruccions tècniques complementàries.

Reglament d’emmagatzematge de productes químics MIE-APQ, Reial Decret 379/2001 i
les seves instruccions tècniques complementàries.
Normativa contra incendis
 Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Reial Decret
2267/2004, de 3 de desembre (BOE núm. 303 de 17-12-2004. Correcció d’errades i
errates en el BOE núm. 55 de 5-3-2005).
 Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006, de 17 de març (BOE núm. 74 de 28-32006). Modificat pel R.D. 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE núm. 254 de 23-10-2007),
concretament el document bàsic de seguretat en incendis (DB-SI)
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Classificació dels productes de construcció i d’elements constructius en funció de les
seves propietats de reacció i resistència al foc. RD 312/2005 de 18 de març. Modificat
RD 110/2008 de 1 de febrer.
Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en
establiments, activitats, infrastructures i edificis (DOGC número 5584 de 10 de març de
2010).


Normativa ambiental

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(DOGC núm. 5524 de 11/12/2009).

Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (DOGC 6035
de 30 de desembre de 2011).

Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Decret Legislatiu 3/2003, de
4 de novembre (DOGC núm.4015 de 21-11-2003). Modificat per la Llei 12/2004, de 27
de desembre (DOGC núm. 4292 de 31-12-2004 ), Llei 21/2005, de 29 de desembre
(DOGC núm. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de 4 de juliol (DOGC núm. 4920 de 6-72007).

Llei de responsabilitat mediambiental. Llei 26/2007, de 23 d’octubre (BOE núm. 255 de
24-10-2007).

Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002, de 28 de juny (DOGC
núm. 3675 de 11-7-2002).

Adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. Decret 21/2006, de 14 de
febrer (DOGC núm. 4574 de 16-2-2006. Correcció d’errades en el DOGC núm. 4678 de
18-7-2006).

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. Llei
6/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407 de 12-6-2001).

Normativa residus

Llei de residus Llei 10/1998 de 21 d’abril modificada per Llei 16/2002 i 62/2003.

Regulació de la producció i la gestió de residus de la construcció Ordre MAM/304/2002
de 8 de febrer, per la que se publiquen les operacions de valorització i eliminació de
residus i la llista europea de residus.

Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció: REAL DECRETO 105/2008,
de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició en obres.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC).
Normativa de seguretat i salut

Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE núm. 269).
Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE núm. 313 de 31-12-1998), la
Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE núm. 266 de 6-11-1999. Correcció d’errades en el
BOE núm. 271 de 12-11-1999), pel R.D. legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE núm. 189
de 8-8-2000. Correcció errades en el BOE núm. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de
12 de desembre (BOE núm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE
núm. 312 de 30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE núm. 250 de 19-10-2006) i
per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març (BOE núm. 71 de 23-3-2007).

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25-10-1997). Modificat pel Reial Decret
2177/2004, de 12 de novembre (BOE núm. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006,
de 19 de maig (BOE núm. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost
(BOE núm. 204 de 25-8-2007. Correcció d’errades en el BOE núm. 219 de 12-9-2007).

Disposicions mínimes de senyalització en matèria de seguretat i salut RD 485/1997

Memòria Canvi Substancial

Pàgina 4

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)
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

A- DADES GENERALS
1.- DADES DE L’EMPRESA
N.I.F.:

A-43.020.643

Nom fiscal:

PAVO Y DERIVADOS, S.A. (PADESA)

Adreça completa:

Ctra. TV-3443, pk 3’8.
43.870 – Amposta (Montsià)

Representant legal:

JOSEP RAMON CENTELLES MORESO

Descripció de l’activitat:

Escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa

Es considera el CCAE 2009 que més s’ajusta a aquesta:
Secció C:
10
10.1
carnis
10.12

Indústries manufactureres.
Indústries de productes alimentaris.
Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes
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
La present activitat d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa, que l’empresa
PAVO Y DERIVADOS realitza a l’establiment que disposa a Roquetes, 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.
7.1 Escorxador amb una capacitat de producció de més de
50t/dia de canals
Epígraf IPPC: 9.1

2.- DADES DE L’ESTABLIMENT
La instalꞏlació objecte del present document es troba ubicada a Roquetes, essent les dades
de l’establiment les següents:
Ubicació de l’establiment:

Ctra. C-12, pk 16
43.520 - ROQUETES (Baix Ebre)

Les coordenades UTM són 288.960 i 4.519.450 i l’altura és de 7 m.
L’adreça segons registre cadastral correspon a una zona industrial codis D 0005 T OD OS.
Els accessos es fan per la carretera C-12 Pk 16. Els accessos tenen una amplada suficient
per a una circulació correcta dels vehicles que han d’accedir a la indústria.
La parcelꞏla en la que s’ubica l’edificació de la indústria es troba situada en una zona
industrial urbanitzada, de manera que no hi ha restriccions físiques importants que afectin
l’edificació.
Les edificacions disten més de 50 m del límit dels veïns més propers.
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La carretera C-12 es troba a una distància de més de 25 m, per tant compleix amb
reglament de carreteres.
La zona urbana o urbanitzable més propera està a més de 600 m de distància.
Es comprova en els mapes que disposa l’Administració que aquesta parcelꞏla no es troba
classificada ni es troba a prop de cap d’aquest tipus de zones:
 Reserva natural de Fauna Salvatge
 Paratge natural d’interès nacional
 Reserva natural parcial
 Parc nacional
 Parc Natural
 Zona de protecció especial
 Zona xarxa natura 2000
 Zones humides
 Zona PEIN

Documentació gràfica.
En fulls de plànols adjunts es presenta la documentació gràfica precisa, comprenent un
plànol de situació i emplaçament de l’establiment sobre cartografia 1:5000 amb quadrícula
UTM incorporada, tot això expressat en full de plànols núm. 1. En full de plànols núm. 2 i a
la corresponent escala 1:500 es presenta la planta distribució amb la situació relativa de
cadascuna de les edificacions, equips i serveis a incorporar. En altres fulls de plànols i a
escala 1:200 incorpora planta, secció i alçats de a planta de tractament de subproductes i
detall de la modificació del punt d’abocament d’aigües residuals.

Classificació i qualificació del sòl.
Segons Normativa del Pla General d’Ordenació Urbana vigent:
Pla d’ordenació aplicable
Data d’aprovació
Classificació del sòl
Qualificació

Pla General d’Ordenació Urbana Revisat del Terme Municipal
de Roquetes
7 de novembre de 2003
Sòl Urbà industrial
Zona d’implantació industrial. Clau 4d. Edificació aïllada
retranquejada de vial i façana posterior

Característiques del sòl i del subsòl.
Per tal de definir les característiques del sòl i del subsòl es disposa d’un estudi geològic i
geotècnic dels terrenys que conformen l’establiment industrial realitzat per l’empresa
Tècnica Investigació i Control – Ebre, S.L.U. empresa acreditada per a realitzar assaigs en
camp i en laboratori.
Els assaigs s’han fet seguint les recomanacions de les “Normas tecnológicas Españolas de
Estudios Geotécnicos para cimentaciones NTE-CEG”, i les normes d’assaig UNE 103-40594
Estudi Geològic
De tot l’anterior es desprèn 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 l’”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”
Memòria Canvi Substancial
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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 fomació 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.
Estudi geotècnic.
En base als assaigs mecànics realitzats, la caracterització dels materials mitjançant els
assaigs de laboratori, i en base a les observacions de camp realitzades pel geòleg
desplaçat a l’establiment industrial , s’ha obtingut una descripció geotècnica de l’indret.
S’han distingit quatre nivells de materials:
Nivell A: “Tot u”
Nivell B: Graves i llims amb matèria orgànica
Nivell C: Argiles.
Nivell D: Sorres fines i argiles
Nivell A: Tot u.
Aquest nivell es pot observar per la superfície de la zona de l’interior del recinte de
l’escorxador. Als sondatges realitzats s’ha detectat fins a una fondària de -0’6 m
S’identifica com un reblert fet amb graves i llims (“tot-u”), que es devia abocar per tal
d’anivellar i compactar el terreny.
Nivell B: Graves i llims amb matèria orgànica.
Aquest nivell s’ha detectat únicament en un dels sondatges fets, ès inexistent a la resta del
recinte de l’escorxador.
Està format per graves i llims amb abundant matèria orgànica en descomposició. Aquests
materials s’han identificat com el reblert d’origen antròpic que es va abocar per reomplir el
dipòsit que hi havia en aquesta zona. El límit inferior d’aquest nivell s’ha detectat a -2 m,
però podria arribar fins a -4 m
Nivell C: Argiles.
Aquest material es el que s’identifica per sota del Tot-u i pràcticament en superfície en el
camp del costat del recinte de l’escorxador. El contacte dels materials d’aquest nivell amb
els del nivell inferior, és gradual. S’ha identificat a una profunditat aproximada de -6, -7 m
En base a la classificació de la mostra inalterada, segons S.U.C.S. és un material tipus CL
“argiles de baixa plasticitat”.
Nivell D: Sorres fines i argiles.
Aquest nivell es detecta per sota del nivell d’argiles i està format per argiles sorrenques i
sorres fines amb matriu argilosa. S’ha pogut observar que a mesura que augmenta la
profunditat, augmenta la proporció de sorres respecte de la d’argiles.
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Hidrogeologia
Per tal de determinar la cota a la que es troba el nivell freàtic, 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.
Atmosfera
Segons els mapes de capacitat i vulnerabilitat del territori, que facilita el Departament de
Territori i Sostenibilitat i que permeten avaluar la incidència dels contaminants emesos a
l’atmosfera, s’extreu que pel municipi de Roquetes (Baix Ebre), ZONA 7, els valor són els
següents:


Vulnerabilitat -exposició CO: NULꞏLA.



Capacitat (PST): ALTA.



Vulnerabilitat -exposició (PST): NULꞏLA.



Capacitat SO2: ALTA.



Vulnerabilitat –exposició SO2: NULꞏLA.
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3.- DADES DE L’ACTIVITAT
3.1.- Classificació de les activitats.
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.
7.1 Escorxador amb una capacitat de producció de més de
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.
En tractar-se d’una modificació substancial, i tenint en compte l’article 12.2 de la Llei
20/2009, s’ha realitzat consulta prèvia a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada
corresponent respecte a la necessitat de sotmetre’s o no a l’avaluació d’impacte ambiental.
Finalment es desprèn la necessitat de sotmetre el projecte a Declaració d’Impacte ambiental
i per això es presenta junt amb el projecte el corresponent Estudi d’impacte Ambiental.
Es considera el CCAE 2009 que més s’ajusta a aquesta:
Secció C:
10
10.1
10.12

Indústries manufactureres.
Indústries de productes alimentaris.
Sacrifici de bestiar i conservació de carn i elaboració de productes
carnis
Sacrifici i conservació de volateria

3.2.- Descripció de l’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.
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)
Escorxador galls dindi
Sala de desfer aus (pollastres i galls dindi)
Sala de desfer aus (galls dindi)
Magatzem frigorífic (conservació congelats)

9.000 aus/h
2.000 galls dindi/h
75 t/dia producte final
75 t/dia producte final
6.000 m3

Aquesta activitat disposa de les corresponents autoritzacions administratives per al seu
funcionament i es troba inscrita, sota la titularitat de PADESA, en el Registre d’Indústries
Agràries (RIA) amb el núm. 43/40.430. Disposa de l’homologació comunitària amb el núm.
de registre ES 10.1057-T CEE.
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3.3.- Descripció de les instalꞏlacions
L’establiment industrial es disposa en dues parcelꞏles separades per la carretera C-12. Una
de les parcelꞏles 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.
PADESA ha adquirit la parcelꞏla amb referència cadastral 8994604BF8199N, amb una
superfície de 16.571 m2, adjacent a la parcelꞏla de l’establiment industrial, el que suposa
una superfície total de parcelꞏla de 51.197 m2. La nova parcel3la s’identifica en full de
plànols núm. 2
Per tant el complex industrial esmentat es distribueix dins d’un conjunt de parcelꞏles amb
una superfície total de 59.514 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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4.- DADES DE L’ ENERGIA
4.1.- Tipus d’energia i procedència.
ELÈCTRICA
Per a l’accionament de tots els equips instalꞏlats es disposa subministrament elèctric de tipus
trifàsic, amb corrent altern i una tensió de 25 kV i 50 Hz de freqüència, contractant-se l’energia
elèctrica en Mitja Tensió, i disposant d’un Centre de Protecció i Mesura en Mitja Tensió,
adequat a aquestes condicions de subministrament, estant ubicat en una sala específica per
acollir DOS transformadors de 1.250 kVA cadascun, amb tots els equips de guarda i
protecció. L’entitat subministradora es l’empresa ENDESA Energia, amb la qual es contracta
en M.T.
Existeix un tercer transformador de 125 kVA que es troba enllaçat amb l’estació de comptatge
en Mitja Tensió i que dóna servei a la cambra de productes congelats situada a l’altre costat de
la carretera C-12.
CALORÍFICA
Per al funcionament de les calderes de vapor d’aigua es disposa de gas natural que es
subministra a partir d’una planta satèlꞏlit de GNL de 83 m3 de capacitat.
Es disposa d’una caldera del tipus convencional de 166 kW de potència per a producció
d’aigua calenta que dóna servei a un intercanviador de calor, de tipus carcassa i feix tubular
per on circulen aigua a 45ºC i gas a -160ºC. El gas natural es regasifica i es condueix
mitjançant canonada soterrada fins a cada punt de consum, disposant de rampa de gas per
a connexió al cremador de cada caldera de vapor.

4.2.- Potència nominal.
ELÈCTRICA
Pel que fa a l’energia elèctrica es disposa en el conjunt de la instalꞏlació d’una potència
nominal instalꞏlada de 3.454 kW.
CALORÍFICA
Es disposa de quatre calderes de potència calorífica 0’65 MW.
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4.3.- Consum anual.
ELÈCTRIC
El consum d’energia elèctrica es xifra en un valor de 11.500.000 KWh comprada a la xarxa i
essent l’empresa subministradora Endesa Energia.
CALORÍFIC
S’estima un consum anual de gas natural de 1.350.000 Nm3.

4.4.- Instalꞏlacions i tipus i capacitat d’emmagatzematge.
ELÈCTRIC
Pel que fa la instalꞏlació elèctrica en mitja tensió, a partir de la línia aèria propietat de la
companyia es disposa de conversió aèria - subterrània per a proveir de subministrament les
unitats transformadores, i que junt amb els equips de protecció i mesura estaran ubicats en el
recinte de transformació, protecció i comptatge, per a aquest tipus d’instalꞏlacions. Des
d’aquest es donarà connexió als quadres de protecció de cadascuna de les línies que es
troben en sala de Baixa Tensió annexa.
La instalꞏlació elèctrica en baixa tensió, i per al servei dels electromotors incorporats es
disposa la instalꞏlació de:




Des de quadre general de protecció, línies de subministrament a quadre de
comandament i maniobra (CMP) de cadascuna de les seccions incorporades.
Quadres CMP de tipus estanc equipats amb fusibles, arrencadors estàtics dels
motors que ho requereixen, contactes, relés tèrmics, temporitzadors, polsadors
paro - marxa, ...
Cable fins a cadascun dels motors elèctrics.

Tot això realitzat d’acord amb R.E.B.T. vigent i les Instruccions Tècniques Complementaries
que li siguin d’aplicació.
Per aquesta instalꞏlació es disposa de la legalització corresponent mitjançant la darrera acta
d’inspecció periòdica realitzada per l’entitat d’inspecció i control TUV Rheinland.
CALORÍFIC
Per a la instalꞏlació calorífica en Gas Natural es considera la instalꞏlació de la planta de
regasificació de G.N.L. per a disposició de l’emmagatzematge del gas natural liquat en dipòsit
criogènic a pressió per a una capacitat de 83 m3, que suposant un 90% d’emplenat, equival a
23 tones de producte emmagatzemat, valor que és inferior a les 50 tones i que per tant queda
exempt de l’aplicació del R.D. 1254/1999 referent a accidents greus.
Es tracta d’un dipòsit aeri per a l’emmagatzematge del G.N.L. a una pressió màxima de 500
kPa i a una temperatura de servei de –160 ºC amb aïllant mitjançant buit i perlita.
Tota la instalꞏlació d’emmagatzematge del G.N.L. complirà amb el que s’especifica la ITC-ICG04 sobre plantes satèlꞏlit de gas natural liquat del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y
sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.

Memòria Canvi Substancial

Pàgina 12

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)
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

5.- MEDI POTENCIALMENT AFECTAT
S’estableix com a medi potencialment afectable les pròpies parcelꞏles on s’ubica la indústria
que resten qualificades urbanísticament com a sòl urbà industrial.
L’activitat que es presenta es troba ubicada fora del casc urbà de la població de Roquetes, així
com de nuclis habitats, per tant s’elimina qualsevol zona habitable com a possible espai físic
afectable pels focus potencialment contaminats.
Pel que fa a distància a nucli urbà, aquest es troba a més de 600 m de la parcelꞏla on es pretén
emplaçar la instalꞏlació.
Per les condicions de la parcelꞏla on es pretén ubicar l’activitat, no es consideren efectes
previsibles , directes o indirectes, sobre la població, la flora, la fauna, el sòl, el paisatge ni els
béns materials com ara el patrimoni cultural.
L’activitat industrial és potencialment generadora d’aigües residuals que són tractades a través
d’un procés de depuració físic – químic i biològic (EDAR), que garanteix el seu possible
abocament a llera. Aquest abocament a sortida de EDAR creua la carretera C-12 i arriba fins a
l’abocament controlat del riu Ebre en un recorregut inferior als 400 metres i sempre circulant
per finques rústiques.
Les actuacions que es descriuen en el present projecte, pretenen adequar els valors de
l’autorització ambiental de PADESA a les condicions actuals de funcionament.
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B- DESCRIPCIÓ DE LES MODIFICACIONS PROPOSADES I JUSTIFICACIÓ
DELS VALORS CONSIDERATS
1.- CAPACITAT PRODUCTIVA DEL CENTRE
Per tal de justificar els nous valors que es proposes, es mostra una justificació de la nova
capacitat del centre productor, que vol assolir PADESA en els propers anys, degut a les
modificacions realitzades per l’empresa que li permeten millorar l’eficiència en el procés i
incrementar la capacitat productiva del mateix.
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

9.000 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 consideren 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.

Memòria Canvi Substancial

Pàgina 14

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)
PAVO Y DERIVADOS, S.A.

QUANTITATS CONSIDERADES DE MATÈRIES PRIMERES, ENERGIA I 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, energia i
residus:
MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS

Codi

CONSUM
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

Caixes

3.455.000 ut

Envasos i embalatges

90.00 ut

Productes neteja

185 ut

Energia elèctrica

40.10.10.00

11.500 MWh

Aigua

41.00.11.00

510.000 m3

Gas Natural liquat

11.10.20.00

1.350.000 m3

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
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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 es gestionen externament mitjançant gestors de residus autoritzats.
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 solꞏliciten que
es considerin en l’autorització ambiental.
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7.- CANVI SUBSTANCIAL
7.1. Antecedents
PAVOS Y DERIVADOS S.A. disposa des del 20 de desembre de 2007 autorització
ambiental per a l’activitat d’escorxador d’aviram i sala d’especejament annexa ubicada a la
carretera C-12, km 16 als termes municipals de Roquetes i Tortosa, i es troba classificada
en els annexes del Reglament General (Decret 143/2003 de 10 de juny, de modificació del
Decret 136/1999 de la Generalitat de Catalunya) pel que es desenvolupa la Llei 3/1998 de la
Intervenció Integral de la Administració Ambiental, amb el codi 7.1.
Actualment, i amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de
les activitats, i la llei 9/2011, de promoció de l’activitat econòmica, la catalogació de l’activitat
principal no varia mantenint la següent:
Annex I.1
7. Indústria alimentària i del tabac
7.1 Escorxadors que tinguin una capacitat de producció de canals > 50 t/dia
El present projecte recull actuacions que ha realitzat l’empresa i que no modifiquen els
vectors ambientals, i no tenen conseqüències per a les persones ni per al medi.
Les modificacions que es descriuen són un CANVI SUBSTANCIAL de l’activitat d’Annex I.1,
analitzats
segons la revisió i actualització dels criteris de substancialitat de les
modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats, de 18 d’octubre de 2016.

7.2 Justificació del canvi substancial
S’analitza la justificació del canvi no substancial en base a la revisió i actualització dels
criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, de 18 d’octubre de 2016.
Pel que respecta a les actuacions que es descriuen, no tenen conseqüències per a les
persones ni per al medi.
SUPÒSIT DE CANVI O MODIFICACIONS.


S’analitza la variació dels valors actuals dels paràmetres principals de consums,
producció i de residus respecte l’autorització ambiental.

APRECIACIÓ DEL CANVI.
Es defineixen uns paràmetres per a qualificar les modificacions com a substancials o no
substancials, tenint en compte la major incidència de la modificació objecte del Present
Projecte i segons els criteris establerts a l’article 59.2 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
així com la revisió i actualització dels criteris de substancialitat de les modificacions de les
activitats de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats, de 18 d’octubre de 2016.
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CRITERIS GENERALS


Capacitat productiva
Es produeix un increment de la capacitat productiva de l’establiment:
Autorització
Ambiental

Canvi
Substancial

Increment

336

476

140

PRODUCCIÓ ALIMENTACIÓ
HUMANA

48.475

68.673

20.198

TOTAL PRODUCTE CAT. 3
(pells, tripes, ossos, plomes i
sang)

27.700

39.241

11.541

PRODUCTE FINAL (t/any)
Capacitat de producció

Percentatge
increment

41,66%

Per tant, com l’increment es inferior al 50% es considera un CANVI
SUBSTANCIAL.


NO

Consum

MATÈRIES PRIMERES, AUXILIARS
I ENERGIES

Autorització
Ambiental

Canvi
Substancial

Percentatge
increment

Pollastres i pollastres camperos
Gallines i galls
Galls dindi
TOTAL AUS (t/any)

76.944

109.004

41,66%

Caixes

3.455.000 ut

Envasos i embalatges
Productes neteja
Energia elèctrica MWh/any
Aigua (m3/any)
Gas Natural liquat (m3/any)
Gasoil (t)

90.00 ut
8.100
440.768
1.350.000
7,3

185 ut
11.500
510.000
1.350.000
10,8

41,9 %
15,70 %
48%

Per tant, com l’increment es inferior al 50% es considera un CANVI
SUBSTANCIAL


NO

Dimensió
No hi ha increment de la superfície construïda.
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VECTOR RESIDUS
Generació residus NO especials
SITUACIÓ

RESIDUS
AUTORITZATS

CODI

RESIDUS

PRODUCCIÓ
AUTORITZACIÓ
AMBIENTAL

PRODUCCIÓ
CANVI
SUBSTANCIAL

020106

Gallinassa

60 t/any

215 t/any

020204

Llots de tractament
de efluents

475 t/any

2.100 t/any

200140

Ferralla

55 t/any

160 t/any

020102

Baixes i decomisos

85 t/any

480 t/any

(animals morts)

Barreja de material
de categoria 2 i 3
recollits
en
el
tractament d’aigües
residuals

RESIDUS NO
AUTORITZATS

10 t/any

200301

Residus generals

50 t/any

330 t/any

200101

Paper i cartró

30 t/any

70 t/any

200138

Palets de fusta

45 t/any

185 t/any

150102

Envasos plàstic

780 ut

16 t/any

170107

Runa*

--

16.500 t/any

200139

Plàstic

--

15 t/any

900 t/any

3.571 t/any

PRODUCCIÓ TOTAL RESIDUS NO ESPECIALS

*Es considera un residu no lligat al procés productiu que variarà en funció de les actuacions que es
realitzin de manteniment o possibles ampliacions, no es considera en la suma total de residus
generats.

L’increment en la generació de residus no especials es considera CANVI SUBSTANCIAL,
ja que s’incrementa en més de 50 t/any i aquest increment representa més del 50% de
residus no perillosos.
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Generació residus especials
SITUACIÓ

RESIDUS
AUTORITZATS

RESIDUS NO
AUTORITZATS

CODI

RESIDUS

130110

Olis usats

150110

Envasos que
contingut
substàncies
perilloses*

120112

Greix
neteja

120301

Líquids aquosos de
neteja

200121

fluorescents

PRODUCCIÓ TOTAL RESIDUS ESPECIALS

PRODUCCIÓ
AUTORITZACIÓ
AMBIENTAL

PRODUCCIÓ
CANVI
SUBSTANCIAL

2 t/any

2,5 t/any

han

140 ut/any

producte

0,14 t/any
-

2’5 t/any
300 ut/any

2 t/any

6 t/any

L’increment en la generació de residus especials es considera CANVI SUBSTANCIAL, ja
que l’increment suposa més del 25% del total de residus perillosos.
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VECTOR ATMOSFERA
L’increment en la capacitat productiva i en conseqüència de l’increment en la generació de
vapor no suposaran un increment en la emissió màssica superior al 25%, cal considerar que
en el darrer projecte de Canvi No substancial Tramitat es van substituir les calderes
existents per 4 noves calderes de menor potència i més eficients. Per tant es considera un
CANVI NO SUBSTANCIAL.
VECTOR AIGUA
L’adequació dels valors d’abocament suposa un increment del cabal anual d’abocament del
25,95 % (de 364.526 m3 a 459.000 m3), el que representa un augment de 257 m3/dia.
Es considera CANVI SUBSTANCIAL donat que hi ha un increment en més de 50 m3/dia.
Per tot l’anterior, i en base als criteris establerts a l’article 59.2 de la Llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i la revisió i actualització dels
criteris de substancialitat de les modificacions de les activitats de la llei 20/2009, del 4 de
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, de 18 d’octubre de 2016, es
considera el Present Projecte com a CANVI SUBSTANCIAL.
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C-

DADES ESPECÍFIQUES
INDUSTRIAL

DEL

PROJECTE

PER

A

ACTIVITAT

1.- MATÈRIES PRIMERES I AUXILIARS
Tipus.
Els productes emprats en les activitats d’Escorxador i Sala d’especejament corresponen a
aus vives sanes criades en explotacions avícoles concertades i havent passat pels controls
sanitaris que li són d’aplicació (Garantia Sanitària).
Les aus vives corresponen a:



Pollastres i gallines d’un pes mig de 3’5 kg/Ut.
Galls dindi, amb un pes mig de 14 kg/Ut.

La indústria pot variar la matèria primera que entra en funció de la demanda de mercat, i
donat que existeix tanta diferència de pes entre pollastres i galls dindi les t/any de matèria
primera de cada tipus d’au que entra a la indústria podrien variar significativament. Tenint en
compte això, a partir d’ara es considerarà el total de tones que entren al procés, sense tenir
en compte el tipus d’au que sigui. Els valors que s’extreuen d’aquest apartat corresponen
als màxims segons la capacitat de producció de l’establiment.
Així mateix com a altres recursos i auxiliars es consideren les corresponents fonts
energètiques elèctrica i de gas natural emprades, així com el consum d’aigua pel conjunt del
procés.

Consum anual. Subministrament i emmagatzematge.
La procedència de les matèries primeres assenyalades són fonamentalment les comarques
de les Terres de l’Ebre en un percentatge proper al 78%, i la resta d’altres comarques i
comunitats autònomes. El subministrament es realitza des de les explotacions fins a la
indústria mitjançant el corresponent transport per carretera amb gàbies. Tal i com arriben les
aus vives tenen un breu espai de temps d’espera en una zona coberta i amb ventilació, per
tal de no generar estrès als animals. A continuació es procedeix a la seva recepció i
descàrrega de les gàbies per tal de fer l’entrada en la línia de sacrifici.
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A continuació es mostren les matèries primeres principals, els bens produïts, les quantitats
produïdes i les expressades en l’autorització ambiental.
MATÈRIES
PRIMERES I
AUXILIARS

Codi
CCPA-96

Pollastres i
pollastres
camperos

01.24.10.12

Gallines i galls
Galls dindi

PROCEDÈNCIA

EMMAGATZEMATGE

Explotacions ramaderes

--

01.24.10.11

Explotacions ramaderes

--

01.24.10.13

Explotacions ramaderes

--

11.500 MWh

FECSA-ENDESA

--

1.350.000 m3

REPSOL

Dipòsit aeri vertical
exterior de 83 m3

Pous en propietat (2Uts.)

--

109.004 t

Energia elèctrica 40.10.10.00
Gas natural
liquat

11.10.20.00

Gas-oil

10,8 t

Aigua

41.00.11.00

Caixes
Envasos
embalatges

CONSUM
ANUAL

510.000 m3

3.455.000 ut
i

Productes
neteja

90.00 ut
185 ut

Magatzem
Magatzem

2.- PROCESSOS
Descripció.
El procés industrial consisteix en el Sacrifici i Especejament de pollastres, gallines i galls
dindi per a l’obtenció de pollastres, gallines i galls dindi sencers; i peces de pollastres,
gallines i galls dindi. Així com carn i despulles comestibles d’aviram congelades i farines
avícoles, colls, carcasses i ossos.
El procés engloba les corresponents seccions de recepció, sacrifici, evisceració, oreig i
especejament de les carns, si s’escau, classificació de carns, conservació frigorífica i
expedició.
A continuació es fa una descripció del procés:
Recepció en escorxador
A la seva arribada a l’escorxador, els camions es pesen a la bàscula d’entrada i passen a la
zona de descàrrega de les aus vives. Situats els camions amb contenidors d’aus vives en
cobert d’espera, condicionat mitjançant ventiladors que asseguren taxa de ventilació de 20
m3/au i hora en èpoques estivals (tmàx 30 ºC), es van aproximant a moll de descàrrega,
segons demanda.
La zona de recepció està dissenyada amb cobert i es controla les condicions de
temperatura i humitat relativa (inferior al 70%), proporcionant una intensitat de llum limitada
a la zona d’acumulació de contenidors.
Descàrrega
Els contenidors d’aus són descarregats mitjançant carretó elèctric automotriu a moll. A fi
d’acotar els temps d’espera a sacrifici es disposa de la instalꞏlació de cinta transportadora i
desapilador doble.
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Els camions buits es dirigeixen al recinte de rentat amb aigua a pressió de camions de
transport d’aus vives, per a continuació tornar al recinte on s’ha dipositat els contenidors
d’aus, una vegada aquests han estat prèviament buidats i rentats, per carregar-los sobre
camió i procedir a nous enviaments.
Els contenidors ja buits, una vegada realitzats el procés de càrrega sobre la cadena de
sacrifici, passen per la rentadora automàtica que comprèn una secció de rentat principal
amb canonada mòbil d’aspersió i una secció d’esbandida amb ruixadors fixes d’alta pressió,
amb connexió per aigua neta i dosificador de desinfectant. Finalitzada aquesta operació
passa a la secció de descàrrega per la posterior evacuació dels contenidors nets.
Inspecció ante-mortem
En el moment de la descàrrega dels contenidors, es realitza una primera inspecció de les
aus per evitar, entre altres coses, que cap pollastre mort passi a la línia de sacrifici. Totes
les aus que s’introdueixen en la cadena de sacrifici estan vives.
La línia de sacrifici per a pollastres consisteix en una cadena transportadora en circuit tancat
amb ganxos d’acer inoxidable suspesos. En aquesta cadena es pengen les aus vives i la
cadena buida retornarà a la zona de penjament una vegada realitzades les operacions
d’atordiment, degollament, sagnat, escaldat, plomat i repassat. La velocitat d’aquesta línia
depèn de factors com el pes de les aus, el número d’operacions i la capacitat de la
maquinària que està prevista per una producció teòrica de 6.000 aus/h en pollastres.
Penjat
Una vegada realitzada la inspecció ante-mortem, els contenidors d’aus vives són traslladats
mitjançant carretó automotriu fins la zona de penjat de les aus. Aquesta operació, com les
anteriors, es realitza amb molta cura per reduir el estrès i la possibilitat de lesions al mínim.
Aquesta fase és crítica per a les aus, ja que són penjades per les extremitats inferiors amb
el cap cap avall i existeix el risc de lesions per traumatisme.
Quan tots els contenidors són buits, aquests seran retirats mitjançant cinta transportadora i
portats a la zona de rentat de contenidors, pas previ abans de ser empilats automàticament i
càrrega en els camions.
Estaborniment
L’operació d’estaborniment, requeriment legal, es realitza per estimulació elèctrica en bany
d’aigua.
Sacrifici
Una vegada que l’au estabornida deu ser sagnada, pel que es realitza un tall en el coll de
manera que es vegin afectades las artèries caròtides i s’aconsegueixi matar a l’animal.
Tota la sang és recollida en un tanc d’acer inoxidable per, després de l’addició d’un
anticoagulant, ser bombejada a dipòsit d’acer inoxidable per a posterior tractament de
subproductes. La zona de sagnat està independitzada completament, quedant reduïda la
comunicació a l’exterior a només el pas d’aus.
Escaldat
Es realitza mitjançant immersió de les aus en tancs d’aigua calenta. El temps d’escaldat
dependrà de la temperatura de l’aigua, que anirà a la vegada en funció del producte final
que es desitja obtenir. En el nostre cas, considerant l’obtenció de canals amb destí a
especejament, es recomana que es realitzi un escaldat suau, amb temperatures que
oscilꞏlin entre 50 i 51,5ºC, durant un temps d’entre 2 i 3,5 minuts, per permetre la retenció de
la cutícula i evitar així la decoloració i dessecació de les canals durant la refrigeració de les
mateixes.
Plomat
A la sortida de l’escaldador es procedeix mitjançant màquines automàtiques i una
repassadora final al plomat de les aus, on mitjançant uns rodets amb dits de goma i unes
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dutxes d’aigua freda pel rentat de les canals, són arrossegades les plomes a una canal
situada sota de les esmentades màquines i a la vegada transportades a subproductes
mitjançant bomba de impulsió.
El principi del repassat és exactament el mateix que pel plomat. Les aus segueixen
avançant suspeses en la línia de sacrifici mentre les màquines repassadores s’encarreguen
d’arrancar les últimes restes de plomes, mitjançant el mateix sistema de dits de plàstic fixats
sobre discs giratoris.
Les plomes arrancades cauen per gravetat sobre un canal situat per sota de la maquinària i
seran transportades per bombeig fins la zona de subproductes.
És higiènicament beneficiós realitzar un rentat de les aus mitjançant un sistema de dutxes
una vegada s’ha realitzat el plomat.
Es preveu una transferència automàtica de la canal d’au a la cadena d’evisceració,
diferenciant-se aquestes cadenes i evitant amb això contaminació creuada.
Evisceració
Per aquets etapa del procés, la primera premisa a seguir és el fet de que l’àrea
d’evisceració està físicament separada de l’àrea de sacrifici i plomat, tal i com apareix en la
directiva europea 711118/CEE. S’ha de diferenciar per dos opcions de processat per la
implementació:
- Evisceració manual
de forma manual, dedicant-se per aquells lots en que la variabilitat de la dimensió de les
canals de les aus dificulta l’automatització del procés. Primerament, el conjunt abdominal,
inclòs el pap, se separen de la canal, aprofitant el tall ja realitzat i evitant el seu contacte
amb les vísceres comestibles, com són cor, pedrer i fetge. Totes les vísceres no
comestibles són retirades manualment. El paquet format per les vísceres comestibles és
aleshores extret de la canal, pel seu rentat i posterior processat.
- Evisceració automàtica
L’evisceració automàtica en aquesta línia no permet la separació individualitzada de les
vísceres comestible o revaloritzables, generant major volum de gènere a eliminació de
subproductes sense valor i a costa del seu tractament d’eliminació.
Per això s’implementa una avançada evisceració automàtica que repetint-se els processos
anteriors indicats en la manual, al que s’inclouen l’arrancada de caps i tràquees, però sense
manipulació humana i amb obtenció diferenciada de dites vísceres comestibles i altres
(colls, pell, pulmons) que de presentar-los en forma diferenciada i preservats higiènicament
tenen una certa revalorització amb destí a segones transformacions.
L’inici d’aquesta secció precisa d’una transferència automàtica des de la cadena de sacrifici
a la pròpia d’evisceració, retornant la de sacrifici a nous penjats previ rentats. Aquesta
transferència automàtica realitzarà a més l’operació de talla potes de les aus.
Rentat de les canals eviscerades
Una vegada realitzada la separació de coll dels pollastres, es procedirà al rentat, tant interior
com exterior de les canals. La neteja es realitzarà amb aigua templada (35ºC) a pressió.
S’utilitzarà rentadora interna i externa automàtica.
Repassat i inspecció final
L’última etapa en la línia d’evisceració serà la inspecció final, en la que s’extrauran
mitjançant succió les restes o fragments de vísceres que puguin quedar en l’interior de la
canal. A més, aquesta fase servirà per l’assecat de la canal després del rentat realitzat en la
etapa immediatament anterior.
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Es realitza una inspecció veterinària post-mortem, per controlar l’estat higiènic i sanitari de
les canals i les seves vísceres revaloritzables.
Transferència de les canals a la línia d’oreig ràpid
La transferència del pollastres a la línia d’oreig dinàmic es realitza automàticament i de
forma sincronitzada. La cadena d’evisceració torna a noves càrregues a la transferència de
la cadena de sacrifici, previ rentat dels ganxos de la cadena d’evisceració automàtica
proposada.
Rentat de ganxos
Una vegada que les canals han estat transferides a la línia de refrigeració, en aquest punt,
amb els ganxos ja buits, la cadena de transport inicia el recorregut de retorn, passant abans
por una rentadora de ganxos que han d’evitar qualsevol problema de contaminació creuada
en el pròxim lot d’aus a penjar.
Totes les deixalles són recollides per diferents colꞏlectors i transportats mitjançant una
bomba de buit de 750 a 800 (n)m3/h, segons producte diferenciat. Les potes i altres
elements grossos són triturats mitjançant un quebrantador a fi de condicionar-los pel seu
transport també per mitja d’un sistema de buit.
Secció de refredament ràpid
Les canals suspeses en transportador aeri entra en túnel d’oreig dinàmic diferenciat per
pollastres i galls dindi, on mitjançant aire refrigerat per evaporadors és bufat i direccionat
contra les aus, i després d’un temps de l’ordre de 1,33 h s’asseguren unes condicions de
0ºC a nivell de pell i un màxim de 2 a 4 ºC en centre peces.
Classificació, pesat i envasat canals
A la sortida del túnel d’oreig es realitza la transferència de la canal refrigerada a la cadena
de classificació i envasat. Les canals envasades en caixes retornables tant pel mercat de
canals com per la seva següent transformació en els diferents especejaments es
condueixen en sala específica. Termina l’operació amb el pesat i identificació del lot, la seva
paletizació i transport a cambra de conservació de canals.
Secció especejament
A la sortida dels túnels d’oreig es realitza el tall del coll de forma mecànica transferint-se les
canals manualment a transportador aeri de pretall que proveirà a la línia d’ales i trossejat de
canals en les diferent porcions. Es distingeix les següents línies diferenciades de pollastres i
galls dindi segons l’operació a realitzar d’especejament:


Línia d’ales amb bandes diferenciades de transport de carn i envasos, taules
de repassat i envasat d’aquestes



Línies de cons pel trossejats tall cuixes, extracció de pits i repassat final de la
carcassa. Es disposa de transportadors aeris diferenciats per l’envio dels
mateixos a les seves línies de tractament específic.



Línia de desossat de potes amb transportador aeri distribuïts de carn de
potes
Línia condicionat i envasat de cuixetes/carn de potes
Línia de repassat i condicionat de filets
Cintes colꞏlectores diferenciades d’ossos, pells i carcasses.
Transportador aeri per subministrament d’envasos a les linears.







En local apart es disposa de la línia de recuperació de carn procedent de
carcasses d’especejaments de canals d’au amb separadora mecànica i una
capacitat de 3 t/h

Cambres frigorífiques de conservació
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Es disposa de cambres de conservació de canals i especejaments a 0º C, on romanen fins
la preparació de les comandes, a fi de que a l’hora d’efectuar l’expedició en els camions
frigorífics, estiguin a una temperatura mitja entre 0º C y 2 ºC.
Expedició
Les canals i/o especejaments conservats en cambres frigorífiques són embarcats, en
camions frigorífics degudament climatitzats fins a la seva destinació.
Planta eliminació i gestió subproductes
L’escorxador té una planta de processament dels subproductes d’aus de categoria 2
(tractament autoritzat en canvi no substancial), concretament gallinassa, animals morts,
material barrejat de categoria 2 i 3, i que, s’ha adequat a la nova normativa comunitària,
concretament els Reglaments 1069/2009 i 142/2011.
El transport de las plomes fins a contenidor de recepció de subproductes de categoria 3, es
realitza per mitjà de bombeig hidràulic, essent separades en un bombo, filtres metàlꞏlics
separadores, a través d’altres filtres, aconseguint-se amb això que l’aigua vessada als
desguassos generals (aigua residual que posteriorment és tractada en Planta d’Aigües
Residuals), es trobi lliure de matèries orgàniques en suspensió i neteja. Les plomes
s’emmagatzemen breument (menys de 24 hores) en contenidors específics etiquetats de
categoria 3, que són gestionats externament per planta de tractament de subproductes
situada a Santa Bàrbara.
La sang també és recollida íntegrament de manera refrigerada i en continu moviment, amb
gestió separada bombejant des de nou tanc de pressió a dipòsit refrigerat amb agitador en
espera de gestor autoritzat, situat a Santa Bàrbara, que procedirà a la seva eliminació.
Les tripes, potes, caps, vísceres i altres parts d’aus no barrejades són conduïts mitjançant
transport neumàtic, prèvia separació mitjançant filtres metàlꞏlics de l’aigua que serà
conduïda a depuradora, fins a contenidors de recepció de subproductes de categoria 3, on
s’emmagatzemaran breument (menys de 24 hores) en contenidors específics etiquetats de
categoria 3, que són gestionats externament per planta de tractament de subproductes
situada a Santa Bàrbara.
Pel que fa la gallinassa, animals morts i subproductes recollit durant el pretractament
d’aigües residuals són conduïts a la planta de tractament de subproductes mitjançant
contenidors. La barreja de material de categoria 2 i 3 recollit durant la neteja de les
instalꞏlacions són conduïts a la planta de tractament de subproductes mitjançant transport
neumàtic.
Pel que fa els llots de depuradora, es passen per centrífuga horitzontal per tal de reduir la
quantitat d’aigua i d’aquesta manera disminuir la quantitat d’aigua i les dimensions, per
portar després a planta de compostatge autoritzada.

Temps de funcionament.
El temps de funcionament és de 229 dies/any i 8 hores/dia.
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3.- PRODUCTES INTERMEDIS I FINALS
Tipus.
Els productes obtinguts en el procés de sacrifici i especejament consisteix en unitats
senceres d’aus sacrificades i peces de l’especejament, així com altre material recuperat i
amb possibilitat de ser comercialitzat.
L’estat de tots els productes obtinguts és sòlid.

Producció anual. Sistema d’emmagatzematge i expedició.
Tal com s’ha explicat anteriorment es considera com a producte final que s’obté a la
indústria:


Productes per alimentació humana amb diferents presentacions depenent de les
necessitats del mercat (aus senceres, especejades,...).



Productes de categoria 3.

BENS PRODUÏTS

Codi
CCPA-96

Pollastres i gallines
senceres

PRODUCCIÓ ANUAL
(tones)

MAGATZEM

EXPEDICIÓ

15.12.11.13

Frescos o refrigerats en
cambres

Transport
refrigerat

Galls dindi sencers

15.12.11.15

Frescos o refrigerats en
cambres

Transport
refrigerat

Peces de pollastre i gallina

15.12.11.53

Fresques o refrigerades
en cambres

Transport
refrigerat

Peces de gall dindi

15.12.11.55

Fresques o refrigerades
en cambres

Transport
refrigerat

Colls, carcasses, plomes,
intestins i ossos

15.72.10

Fresques o refrigerades
en cambres

Transport
refrigerat

Productes congelats

15.12.12

Congelades

Transport
refrigerat

MDM de gall dindi i pollastre

15.12.12

Congelades

Transport
refrigerat

Parts d’aus, pells, tripes,
osso i visceres

02.02.02

Recollida directa en
camió. Expedició en
menys de 24 hores

Transport
categoria 3

Plomes d’aus

02.01.02

Recollida directa en
camió. Expedició en
menys de 24 hores

Transport
categoria 3

Sang d’aus

15.13.12.90

Sitja refrigerada

Transport
refrigerat
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D- DADES REFERENTS A EMISSIONS
1.- EMISSIONS A L’ATMOSFERA
1.1. DADES SOBRE EMISSIONS DE FUMS I GASOS EN XEMENEIES.
La indústria disposa de quatre focus de combustió. Es consideren quatre calderes per la
generació de vapor, instalꞏlades en escala i redirigides a conductor general, de manera, que
si alguna de les calderes no funciona correctament, es garanteix el subministrament de
vapor a tota la planta. Les quatre calderes utilitzen com a combustible gas natural.
Segons el Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s’actualitza el catàleg d’activitats
potencialment contaminadores de l’atmosfera i s’estableixen les disposicions bàsiques per
la seva aplicació, les noves calderes amb una potència de 0’65 MW, es classifiquen segons
el codi CAPCA -03010404, i per tant estan exemptes de realitzar controls d’emissions.
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. Per tant les matèries primeres relacionades amb el procés i el focus corresponent
a les aus ja sacrificades que entren en la zona d’escaldat.
No es produeix cap modificació respecte la caldera d’aigua per a la vaporització del gas
natural liquat.
1.1.1 Resum de característiques principals dels focus existents.
Les característiques principals dels focus existents a l’establiment són:
Nom

Núm. Llibre

Caldera 1
Caldera 2
Caldera 3
Caldera 4
Caldera
de
regasificació

NR-011851-C
NR-011852-C
NR-011853-C
NR-011854-C
NR-011891-C

Potència
(MW)
0’65
0’65
0’65
0’65
0,166

Combustible

H/d (m)

CAPCA

Gas natural
Gas natural
Gas natural
Gas natural
Gas natural

5,5/0,25
5,5/0,25
5,5/0,25
5,5/0,25
14/0,2

C 03010304
C 03010304
C 03010304
C 03010304
C 03010305

La resolució de l’últim projecte de canvi no substancial tots els focus estan exempts de
realitzar els controls d’emissió.

1.2. DADES SOBRE EMISSIONS DE FUMS I GASOS EN TORXES DE
SEGURETAT.
No es disposen aquests elements.

1.3. DADES SOBRE LES EMISSIONS DIFUSES.
Pel que fa les emissions difuses, es considera les olors generades en els processos
associats al tractament en origen dels subproductes, realitzat en edificació aïllada situada a la
part posterior de l’establiment industrial, allunyat de la carretera. En el tractament es generen
vapors durant el procés de digestió i esterilització i posteriorment refredament de les farines.
Aquests bafs són recollits per un sistema d’aspiració cap als aerocondensadors, que condensa
els bafs i elimina el líquid resultant mitjançant estació de depuració d’aigües, de forma que
l’aire de sortida per la part superior dels aerocondensadors es net i sense olors.
Aquest processat es considera vàlid i no ha variat respecte l’autorització ambiental.
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En la petita edificació que s’ha adequat per a la disposició de les farines no se generaran
olors donat que les farines són conduïdes en un sensfí tancat i s’emmagatzemen en
contenidor tancat, sense que els bafs que es produeixen pel refredament de les farines
tinguin sortida directa a l’exterior.

1.4. 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 ambiental 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.

1.5. DADES SOBRE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA.
No es contempla cap variació en la instalꞏlació d’enllumenat exterior en el Present Projecte.
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2.- EMISSIONS D’AIGÜES RESIDUALS
2.1. DADES SOBRE EMISSIONS D’AIGÜES RESIDUALS.
2.1.1 Detall de cada focus de generació d’aigües residuals i del procés que les
origina.
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 son conduïdes mitjançant canalitzacions cap a pou (exceptuant sortida
de condensadors i sortida purgues de caldera que es connecten després de l’EDAR existent)
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 dona inici al tractament biològic.
En full de plànols es mostra la ubicació del punt d’abocament.
2.1.2 Balanç d’aigües.
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

POU NÚM. 1

POU NÚM. 2

Bombejament

Bombejament

6632571

6632370

Entitat on s’ha registrat

A.C.A.

A.C.A.

Cabal nominal (bomba)

150 m3/h

150 m3/h

Tipus mecànic

Tipus mecànic

Marca ABB

Marca ABB

Fondària pou

38 m

38 m

Potencia del motor

15 CV

15 CV

Alçada de bombejament

18 m

18 m

Sistema de captació
Núm. registre

Caract. comptador

L’estimació d’usos corresponent a:


Aigua per a procés productiu:

88%



Pèrdues per evaporació:

10%



Sanitàries:

2%

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 troba correctament autoritzat i que l’A.C.A. disposa per a la presa de mostres.
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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.
2.1.3 Característiques dels efluents.
Els efluents que es destinen a abocament corresponen a les aigües residuals del procés,
condensats i purgues, aigües sanitàries d’oficines i vestidors, i aigües pluvials.
AIGÜES RESIDUALS (PUNT D’ABOCAMENT 1)
Les aigües residuals del procés i totes les aigües sanitàries són recollides mitjançant
canalitzacions soterrades interiors, dels diferents punts on es realitzen operacions que en
generen, per a finalment ésser conduïdes fins al pou on s’inicia el procés de depuració
bombejant al tamís previ al tractament físic – químic i d’aquest al dipòsit d’homogenització per
a tractament biològic. El medi receptor d’aquestes aigües és el punt d’abocament i control
d’aigües residuals de sortida d’EDAR que es troba correctament autoritzat i que l’A.C.A.
disposa per a la pressa de mostres. 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.
Abans del punt d’abocament es connecta al nou tram entubat la sortida dels condensadors i la
purga de les calderes.
Les aigües pluvials de la zona corresponent a la zona de recepció d’aus, i considerada com a
zona bruta, són conduïdes cap al mateix pou d’inici dels tractaments de depuració, i
s’incorporen al mateix procés que les aigües residuals. Per tant a aquestes aigües se’ls hi
assigna una identificació com a aigües residuals essent el medi receptor d’aquestes el mateix
que les de procés, punt d’abocament i control per part d’ACA.
AIGÜES PLUVIALS
Les aigües pluvials són recollides en la zona de davant de l’establiment industrial, definida i
establerta com a zona neta, mitjançant canals i imbornals i d’aquí conduïda amb canalització
soterrada fins al punt d’abocament a llera pública. Les de la part posterior i lateral sud-oest
arriben en superfície fins a la canal oberta que recorre el perímetre d’aquest mateix lateral, per
acabar finalment en abocament a llera pública. Totes aquestes aigües es consideren netes i no
queden contaminades en cap moment, ja que corresponent a la part de zona neta de la
indústria.
Les aigües pluvials no presenten cap variació, i són canalitzades a llera pública
(Coordenades UTMx=289100 i UTMy=4519350) i s’estima un volum ( en funció dels valors de
pluviometria de la zona) de 6800 m3/any.
Pel que fa a aquestes aigües pluvials no es disposa d’analítiques ja que aquestes són netes,
no es barregen amb cap tipus de procés i disposen del seu corresponent punt d’abocament a
llera pública com la resta d’aigües pluvials de la zona.
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2.1.4 Sistemes i unitats de tractament.
Sistema de tractament.
El sistema de tractament no presenta cap variació.
Sistema de control de la qualitat dels efluents abocats i punts de presa de mostres.
PUNT D’ABOCAMENT 1: AIGÜES RESIDUALS
El punt de presa de mostres correspon al que es disposa a sortida de EDAR i en el qual
l’Agència Catalana de l’Aigua realitza els seus controls, així com els interns per part de
PADESA.
En el punt de sortida de l’EDAR existeix un canal Parshall i un sistema de mesura del cabal
d’abocament d’aigües de procés per a conèixer el valor instantani i acumulat en qualsevol
moment.
Es projecta la instalꞏlació d’un mesurador en continu del cabal d’abocament mitjançant
tecnologia d’ultrasons.
La complexitat tècnica del procediment de depuració exigeix un permanent control, que es
porta a terme internament amb una periodicitat de dos ó tres controls a la setmana i externs
per laboratori homologat (Laboratoris Vidal) pel departament de Medi Ambient, amb una
periodicitat mensual.
Característiques analítiques de les aigües abocades i els cabals d’abocament associats
diaris i volum anual.
Com a conseqüència de l’augment dels paràmetres de nitrogen de la captació d’aigües de
pou se solꞏlicita que es tingui en compte aquest augment en els límits establerts d’emissió
establerts en l’autorització ambiental per a que considerin els valors següents:
Paràmetres

Límits emissió autorització
ambiental

Cabal anual màxim

459.000 m3/any

Cabal diari màxim

1.257 m3/dia

Cabal màxim horari

150 m3/hora

pH

6-9

Matèries en suspensió

80 mg/l

DBO5

40 mg/l

DQO

125 mg/l

Nitrogen total

25 mg/l (*)

Fòsfor total

2 mg/l (*)

Amoni

8 mg/l (*)

Olis i greixos
Matèries inhibidores
Clorurs

20 mg/l
5 equitox/m3
3.000 mg/l

(*) límit establert com a valor mig mensual
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2.1.5 Característiques dels punts d’abocament identificats amb coordenades UTM.
A continuació, es descriuen el punt d’abocament de l’establiment i els valors establerts en
l’autorització ambiental:
Focus
núm.

Descripció

1

Aigües de
procés,
sanitàries,
neteges i
pluvials de
zona bruta

UTM

Destí

X

Y

abocament

288.813

4.519.256

Llera
pública

Nom

Riu
Ebre

Cabal abocat*
3

m /dia

m3/any

m3/h

1.257

459.000

150

Tractament

Físicoquímic
+ biològic

2.2. BALANÇ HÍDRIC.
S’analitza el balanç hídric del procés de producció i l’ús de l’aigua a les instalꞏlacions per tal de
trobar els punts susceptibles d’estalviar recursos hídrics, fent més sostenible l’explotació de
l’aqüífer.
2.2.1 Consum d’aigua
Els principals punts de consum d’aigua són:




Zona de sacrifici i desplomat
o

Neteja i desinfecció d’equips, instalꞏlacions i vehicles

o

Escaldat associat a l’eliminació de plomes

o

Rentat de les canals durant el procés de desplomat

o

Transport plomes mitjançant bombes impulsió

o

Neteja de les canals eviscerades a aigua templada (35ºC) a pressió

Zona d’especejament
o



Operacions de neteja i desinfecció d’equips, instalꞏlacions i utensilis de treball

Serveis de planta
o

Condensadors, calderes, torres de refrigeració

o

Dutxes, vestidors i altres serveis de personal

o

Altres usos (jardineria...)

1.2.2 Valors de referència del consum d’aigua en escorxadors d’aviram
Segons el document BREF (Best available techniques Reference document) sobre les millors
tècniques disponibles per a escorxadors i indústries de subproductes animals (codi BREF SA)
cita que el consum d’aigua dels escorxadors ha d’estar situat entre 5 i 67 m3/t canal.
Per altra banda, segons la guia de Millors Tècniques Disponibles a Espanya del sector
d’escorxador i transformat de pollastre i gallina, el consum d’aigua es troba en un interval 7-12
m3/t canal.
Així doncs, el consum d’aigua de l’escorxador de PAVO Y DERIVADOS S.A. a Roquetes és
adient.
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1.2.3 Anàlisi dels processos i possibles millores
PROCÉS D’ESCALDAT
L’escaldat és una operació en la que s’aplica temperatura a les aus amb l’objectiu de facilitar el
desplomat posterior. L’escaldat es realitza mitjançant immersió en aigua calenta. Per a calentar
l’aigua del bany d’escaldat es consumeix gran quantitat d’aigua i d’energia tèrmica. A més a
més, l’escaldat genera un important volum d’aigües residuals amb elevada càrrega orgànica.
Com alternativa es proposa l’escaldat per dutxes, combinat amb el desplomat en túnels
d’escaldat/desplomat. En aquests equips l’animal és ruixat amb aigua calenta aportada per
unes boquilles. Aquests sistemes proporcionen una major qualitat higiènica a l’utilitzar sempre
aigua neta.
TRANSPORT DE PLOMES
En l’etapa de desplomat, les plomes arrancades de les aus cauen en una canaleta situada a la
part inferior de la desplomadora. Per a transportar les plomes fins al seu emmagatzematge
s’utilitza aigua.
Per tal d’estalviar aigua neta s’utilitza aigua procedent del tanc d’escaldat per al transport de
les plomes.
RENTAT DE CANALS DURANT EL PROCÉS DE DESPLOMAT
En les màquines desplomadores es necessita certa quantitat d’aigua per a retirar totes les
plomes al cos de les aus una vegada arrancades.
Aquesta neteja es realitza amb tubs d’irrigació per boquilles amb aigua a pressió. D’aquesta
forma, el consum d’aigua es redueix i es millora l’eficiència del rentat.
TRANSPORT DE VÍSCERES
Les vísceres extretes durant la fase d’evisceració són transportades fins al punt
d’emmagatzematge de dues formes:


Mitjançant carros i carretilles elèctriques



Mitjançant aigua

En aquest últim cas, es proposa ajustar el volum mínim d’aigua necessari per a realitzar aquest
transport i ajustar oportunament el cabal.
NETEJA DE LES CANALS EVISCERADES
En les operacions d’evisceració i de rentat de les canals s’utilitzen dutxes que en ocasions
estan permanentment obertes i capçals de tipus domèstics de poca eficiència.
Es proposa la instalꞏlació d’electrovàlvules comandades per detectors de presència en
aquestes dutxes. Es tracta d’un mecanisme automàtic que permet tallar l’aigua quan hi ha
parades de línia o entre peça i peça. D’aquesta forma es redueix el consum d’aigua.
Per altra banda, es proposa la utilització de capçals de dutxa eficients per al rentat de les
canals després de l’evisceració, del tipus boquilles pulveritzadores, que tenen un cabal inferior i
es realitza un millor rentat.
SISTEMA DE REFRIGERACIÓ EN CIRCUIT TANCAT
L’escorxador disposa de sistema de producció de fred per a les càmeres de refrigeració i de
congelació. Els circuits de refrigeració oberts consumeixen gran quantitat d’aigua.
L’escorxador disposa d’un sistema de producció de fred tancat indirecte amb l’ús de refrigerant
R-717 (amoníac), per tal de reduir al màxim el consum d’aigua. El circuit de refrigeració consta
de condensadores evaporatius, bombes de circulació i tot un tramat de canonades i una sala
de compressors on se centralitza la instalꞏlació.
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NETEJA
En l’escorxador és fonamental el manteniment de la higiene per a evitar la transferència de
malalties o contaminació microbiològica als productes. Aquests requisits d’higiene impliquen
que les tasques de neteja i desinfecció d’equips i instalꞏlacions siguin grans consumidores
d’aigua.
Es proposen les següents millores:


Utilització de sistemes d’aigua a pressió que permeten reduir el consum d’aigua
mitjançant bombes d’aigua portàtils a les que se connecten les mànegues de neteja,
equipades amb pistoles per ajustar el consum a les necessitat de la neteja.



Instalꞏlació de sistemes automàtics en els punts d’aigua (mànegues, aixetes, serveis,...)



Realitzar neteja en sec sempre que sigui possible



Escombrar i recollir en pala el material derramat. Evitar l’ús de les mànegues a mode
d’escombra.



Eliminar les preses d’aigua innecessàries.
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3. GENERACIÓ DE RESIDUS.
3.1. DADES SOBRE GENERACIÓ DE RESIDUS.
3.1.1 Detall de cada focus de generació de residus i procés associat.
La indústria disposa de la última declaració anual de residus presentada a l’Agència de
Residus de Catalunya, amb el codi de Productor a nom de PAVO Y DERIVADOS, S.A., de P28199.2
Els residus que s’identifiquen corresponen als associats al procés d’escorxador i sala
d’especejament annexa, pel tractament del volum màxim de matèries primeres incorporades al
procés i l’obtenció dels bens produïts.
Generació residus NO especials

SITUACIÓ

CODI

RESIDUS

PRODUCCIÓ
CANVI
SUBSTANCIAL

RESIDUS
AUTORITZATS

020106

Gallinassa

215 t/any

020204

Llots de tractament de
efluents

2.100 t/any

200140

Ferralla

160 t/any

020102

Baixes i decomisos
(animals morts)

480 t/any

Barreja de material de
categoria 2 i 3 recollits
en el tractament
d’aigües residuals

RESIDUS NO
AUTORITZATS

200301

Residus generals

330 t/any

200101

Paper i cartró

70 t/any

200138

Palets de fusta

185 t/any

150102

Envasos plàstic

16 t/any

170107

Runa*

16.500 t/any

200139

Plàstic

15 t/any

PRODUCCIÓ TOTAL RESIDUS NO ESPECIALS

3.571 t/any

*Es considera un residu no lligat al procés productiu que variarà en funció de les actuacions que es
realitzin de manteniment o possibles ampliacions, no es considera en la suma total de residus generats.
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Generació residus especials
SITUACIÓ

CODI

RESIDUS

PRODUCCIÓ
CANVI
SUBSTANCIAL

RESIDUS AUTORITZATS

130110

Olis usats

2,5 t/any

150110

Envasos que han
contingut
substàncies
perilloses*

140 ut/any

120112

Greix producte
neteja

0,14 t/any

120301

Líquids aquosos de
neteja

2’5 t/any

200121

fluorescents

300 ut/any

RESIDUS NO
AUTORITZATS

PRODUCCIÓ TOTAL RESIDUS ESPECIALS

6 t/any

L’emmagatzematge i la gestió dels residus es realitza correctament mitjançant transportistes i
gestors autoritzats, tal com s’ha comprovat a les diferents inspeccions ambientals realitzades al
centre.
Donat que la producció de residus especials és molt reduïda, i que tant l’emmagatzematge con
la gestió que es fan dels mateixos és correcta, tal com es verifica en la inspecció ambiental
d’octubre de 2016, es solꞏlicita ampliar el termini d’emmagatzematge de residus especials
fins 1 any.
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4. IMPACTE AMBIENTAL.
L’article 3 del RDL 1/2008, de l’11 de gener, del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte
Ambiental, estableix que s’hauran de sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental els projectes compresos en l’annex I de l’esmentada Llei. L’annex I, grup 9,
epígraf d, inclou els projectes inclosos en l’annex II quan sigui exigida l’avaluació d’impacte
ambiental per la normativa autonòmica.
Les instalꞏlacions per al sacrifici o especejament d’animals amb una capacitat de producció
de canals superior a 50 tones/dia es troba al Grup 2, apartat f de l’annex II del RDL 1/2008,
de l’11 de gener. Així mateix, la PCAA (Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les
activitats) inclou els escorxadors amb una capacitat superior a 50 tones/dia a l’annex I.1.
D’acord amb l’article 7.1.a) d’aquesta Llei, les activitats de l’annex I.1 se sotmetran a
autorització ambiental amb declaració d’impacte ambiental.
Les modificacions previstes en el Present Projecte preveuen un increment de la capacitat de
producció, per tant, és necessari la corresponent declaració d’impacte ambiental d’acord al
RDL 1/2008.

Roquetes, agost de 2018
l ‘Enginyer Agrònom

Signat: F. Xavier Luján Egea
Colꞏlegiat núm. 931 del C.O.E.A.C.
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