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1.1. Introducció

El present estudi ha estat realitzat, per LUIS FRUCTUOSO BAREA, amb DNI 33.920.905-E i col·legiat al
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Col·legi Oficial de Geòlegs, amb el número 2.943, com a MEMORIA TÈCNICA DESCRIPTIVA del
projecte “AMPLIACIÓ DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES”.
Promotor

GESTIÓ INTEGRAL DE CEMENTIRIS DE NOMBER, SL (GIC DE NOMBER, SL)

NIF

B- 59357707

Adreça

Ctra. C-1413 Km 4,5 08795

Població

El Papiol (Barcelona)

La memòria es redacta en base als requisits dels articles 33 i 15 de la Llei 20/2009 de 4 de desembre
de prevenció i control ambiental de les activitats i la Llei estatal 21/2013, d’avaluació ambiental:
“La persona o l’empresa titulars de les activitats o de les instal·lacions no incloses en l’annex I, i que
estan classificades en els annexos II i III, han de formular una consulta prèvia a l’Administració
respecte al fet de sotmetre-les a una avaluació d’impacte ambiental, en aplicació dels criteris fixats
en l’annex V, quan aquestes activitats afectin directament els espais naturals amb una sensibilitat
ambiental elevada, inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), aprovat pel Decret
328/1992; en els espais naturals de protecció especial, declarats d’acord amb la Llei 12/1985; en les
zones humides i les àrees designades en aplicació de les directives 2009/147/CE i 92/43/CE (Xarxa
Natura); en zones humides incloses en la llista del Conveni de Ramsar, i en altres espais protegits que
es determini legalment. Així mateix, s’ha de formular aquesta consulta prèvia a l’Administració
respecte al fet de sotmetre les activitats de l’annex II a una avaluació d’impacte ambiental, quan es
determina específicament en l’epígraf de l’annex esmentat”.
L’informe ha de permetre doncs informar suficientment a les administracions afectades, entitats i
altres interessats, els aspectes més rellevants del projecte, així com del medi ambient que l’acull.
D’aquesta forma, es pot iniciar la fase de decisió sobre la necessitat o no de realitzar el procediment
d’avaluació ambiental i en cas afirmatiu, l’Òrgan ambiental dictaminarà l’amplitud i nivell de detall
que l’Estudi d’Impacte Ambiental hagi de contemplar.
En cas de no necessitat, es tindran els aspectes de control ambiental a afegir a la nova llicència
ambiental a emetre per l’ajuntament per la modificació de l’activitat de l’Annex II de la Llei 20/2009
epígraf 12.31 “Forns crematoris en hospitals i cementiris”.
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Amb el marc normatiu actual, la memòria tècnica que es desenvolupa en aquest estudi ha de tenir
els següents continguts, a partir dels quals s’ha estructurat aquest document:
1) La definició, les característiques i la ubicació del projecte.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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2) Les principals alternatives estudiades i la justificació de la solució adoptada.
3) Una anàlisis de potencials impactes al medi ambient.
4) Les mesures preventives, correctores o compensatòries per a protegir adequadament el
medi ambient.
5) La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les mesures
protectores.

1.1.1. Antecedents
El projecte d’aquesta nova infraestructura, situada al costat de la masia de Can Tintorer, es troba
incorporat dintre del Pla Especial del Cementiri de Roques Blanques del Pla General Metropolità.
L’activitat del cementiri va obtenir en data abril de 2007 llicència ambiental tipus A emesa per
l’Ajuntament de El Papiol, i permís d’obertura i funcionament, vinculat al control inicial favorable
sense incidències que es va atorgar en data juliol de 2012.
D’altra banda, actualment es troba en tramitació l’avaluació ambiental simplificada del projecte
constructiu del nou vial d’accés al cementiri, que limita amb aquest projecte.
L’activitat de GIC DE NOMBER, SL disposa de certificació segons el Sistema d’Ecogestió i Ecoauditoria
EMAS, amb registre ES-CAT-000246, i certificació de qualitat ISO 9001:2015, ambiental ISO
14001:2015, i Norma UNE-EN 15017:2006 en serveis funeraris.
El projecte resta condicionat en part per les característiques especials del territori on s’insereix. Cal
tenir en compte que tot l’àmbit del cementiri està sotmès a diferents figures de protecció del medi
natural amb la figura del Parc Natural de Collserola, inclòs al Pla d’Espais d’Interès Natural i a la Xarxa
Natura 2000. Aquests condicionants, alhora, ja van ser tinguts en compte per la modificació del Pla
Especial del Cementiri.
A més, el projecte té com a principal condicionant inicial les limitacions urbanístiques i
paisatgístiques que d’elles se’n deriven. El principal document a considerar és el Text Refós de la
Modificació Puntual del PGM a l’àmbit de Serveis Generals del Cementiri de Roques Blanques de
l’Ajuntament del Papiol, aprovat el juny de 2018.
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Aquest text inclou una sèrie de criteris, concretats en mesures per als diferents impactes identificats.
Les mesures es detallen en el capítol 4 dintre del conjunt de mesures proposades en aquesta
memòria, que ha incorporat les referents a la fase de projectes i redacció d’EIA que es detallen a
continuació:
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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-

Vetllar per què els projectes incorporin la normativa relacionada amb la protecció del patrimoni
cultural i la integració paisatgística, allà on pertoqui (plànols, plec de prescripcions tècniques i/o
pressupost)

-

Corroborar els nivells d’immissió mitjançant mesuraments in situ i previsió de reduccions; en cas
necessari, ús de vegetació per a crear pantalles amb finalitat específica d’esmorteïment de
soroll, especialment front les edificacions amb major concentració d’usuaris

-

Incorporar mesures en el disseny, ús de materials i constructives que minimitzin el consum
energètic

-

S’introduiran sistemes de captació d’energies renovables en les edificacions

-

Especificació sobre les mesures finals incorporades per a minimitzar el consum d’aigua i
reutilitzar-la per al reg o ús com a aigües grises

-

Especificació sobre les mesures finals incorporades per a minimitzar el consum d’aigua

-

Incorporar en el Plec de prescripcions del Projecte requeriments concrets sobre la tipologia dels
materials a emprar i llur qualitat ambiental.
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1.2. Definició, característiques i ubicació del projecte
1.2.1. Característiques generals
El projecte objecte d’avaluació és “AMPLIACIÓ I REFORMA DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

DE ROQUES BLANQUES”. Aquest projecte tindrà una fase constructiva, i una altra d’explotació de les
instal·lacions.
L’objecte del projecte és d’una banda millorar el servei als usuaris, i d’altra disposar d’una major
capacitat d’incineració alhora que es vol aconseguir una millora dels impactes ambientals associats
en aquest procés.
El projecte analitzat se situa a la comarca del Vallès Occidental (Barcelona), dintre del terme
municipal de El Papiol. Més concretament, l’àmbit es troba en el límit est de la masia de Can Tintorer
i per tant, afecta principalment zones actualment urbanitzades com Can Tintorer i el seu entorn, vials
existents o ja contemplats en la planificació, i zones enjardinades.
Se situa a mes de 150 m de l’autopista AP-7, de forma que, en compliment de la normativa de
protecció civil i la IT-001 de la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat, els paraments de
la nova edificació hauran de ser capaços de suportar una radiació tèrmica mínima de 65 kW/m².
La seva situació aproximada es veu encerclada a la figura 1.1:

Figura 1.1 Cartografia general de la zona d’estudi, emmarcada en vermell. Font: ICGC

L’ocupació de sòl necessària per al projecte per part de la nova edificació és de 1.058,74 m2 de sostre
i 176 m2 de patis per un total de 1.234,74 m2.
El projecte, a nivell d’estructura consta d’un edifici principal semisoterrat que s’implanta en planta
baixa, i aprofita el desnivell existent per a encastar-se al terreny, de manera que s’integri en el
paisatge de la vessant de la muntanya.
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L’edifici es situa a una cota intermitja entre la cota més baixa que correspon a les edificacions
existents (+92,00 m) i la cota del vial superior (+97,04 m), de forma que una de les seves façanes
principals està encaixada en el terreny natural sota el nou vial i l’altre dona a l’exterior.
L’alçada màxima de l’edificació és de 7,5 metres. La distribució en planta del projecte es pot veure a
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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la següent imatge:

Figura 1.2: Planta del nou edifici encerclada en verd. En color salmó traçat del nou vial projectat.
Font: projecte constructiu (Batlle i Roig, SL)

Cimentació i estructura de l’edifici:
La previsió és que a nivell de fonaments es pugui plantejar una solució mitjançant sabates superficials
de formigó armat o sabates superficials sobre pous de formigó no estructural, sota els pilars de
formigó armat. Per a la contenció de terres es proposen murs pantalla de 45cm d’amplada i murs
perimetrals de formigó armat in situ recolzats sobre sabates corregudes també de formigó armat. En
tots els casos seran elements estructurals autoportants.
El conjunt de l’estructura té forma rectangular i unes dimensions aproximades de 58x21m. S’articula
en dos blocs mitjançant junta de dilatació. L’estructura horitzontal es resol amb llosa massissa de
formigó armat, recolzada en jàsseres damunt pilars i murs de formigó armat.

Distribució de l’edifici:
L’accés a l’edifici es situa en una cantonada, que és la primera part de l’edifici, on es situa la recepció,
la zona de treball juntament amb tots els seus serveis necessaris: office, vestuaris, banys i arxiumagatzem. A l’espai central d’aquest primer volum es situen els llocs de treball fixes que queden
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il·luminats per un pati interior final. També s’inclouen els despatxos i espais de reunió amb els
familiars, que es situen tocant al pati i separant així la part més privada de la pública.
Així, aquest primer volum queda separat a través d’un pati de l’altra volum de l’edifici, el qual esdevé
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la peça més amplia i on es concentraran més usuaris.
El porxo d’accés acompanya a l’edifici en tota la seva llargada creant un espai de transició entre
exterior i interior. L’enjardinament i la urbanització de l’entorn i de l’edifici permet tenir uns pati més
o menys independent just abans de l’entrada a la zona de cerimònies.
A la segona part de l’edifici, s’hi accedeix també a través del porxo perimetral. A l’entrada s’hi situa el
hall d’accés que serveix de distribuïdor per una banda a les dues sales de vetlla per a les famílies i per
l’altra banda a la sala de cerimònies.
La sala de cerimònies tindrà l’accés des del hall i la sortida a l’exterior directament sense passar pel
hall, essent aquest el recorregut natural pels usuaris. La sala de cerimònies té un pati contigu per
donar un ambient de tranquil·litat i intimitat a la sala. Des d’aquest pati es surt directament a
l’exterior, al porxo on també es produeix l’accés a l’edifici.
Per darrera de les sales de vetlla i la sala de cerimònies, es situa la zona de serveis, donant al fons de
parcel.la i amb accés independent. Hi trobem ubicats els dos forns amb connexió a les sales
d’introducció, les quals queden visualment connectades a través d’obertures de vidre a la sala de les
famílies i a la sala oratori, respectivament. Dins el recorregut de serveis, trobem també la sala
d’urnes i la sala magatzem per a fèretres entre d’altres.

Façanes i acabats
Les façanes opaques seran de formigó vist, amb aïllament de llana de roca de 8cm, trasdossat
interior autoportant, utilitzant un revestiment de fusta als primers 2,5m des del paviment de planta
baixa a mode de sòcol en algunes estances.
Les façanes de vidre tindran fusteria d’ alumini amb trencament de pont tèrmic i vidres amb càmera.
S’hauran de construir els tancaments de la nova edificació utilitzant murs de formigó armat, parets
de maó refractari o que suporti altes temperatures i l’ús de vidres resistents a la calor (> 7,73
kW/m²). Els tancaments han de ser capaços de suportar la sobrepressió mínima establerta per la
Directriu de Protecció Civil de la Generalitat (370 mbar).
Els acabats dels paraments verticals de les sales interiors tenen diferents solucions segons si formen
part del programa de l’ àrea pública o de l’ àrea de servei. En general s’utilitzen revestiments de fusta
amb lames o continus en les zones nobles fins a 2,5m i la resta enguixat i pintat. En canvi a l’ àrea de
servei només serà enguixat i pintat. Els lavabos seran de gres porcellànic.
Les pavimentacions seran de formigó acabat remolinat en els espais exteriors, classe III. La
pavimentació interior de l’àrea pública es resoldrà amb un gres porcellànic i la pavimentació de l’àrea
de servei amb formigó acabat llis.
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La coberta vegetal del sostre està composada en resum per una base de formigó sobre la qual es
posen les capes geotèxtils, impermeabilitzants anti-arrels, làmines pel drenatge, filtració i retenció de
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l’aigua, substrat i la vegetació que la cobreix en la seva totalitat.

1.2.2. Fase de construcció
Les diferents actuacions necessàries pel desenvolupament complet de l’obra, que es detallen
posteriorment, són les següents:


Esbrossada, tala i demolició d’estructures existents



Moviment de terres



Construcció de l’edifici i acabats

Esbrossada, tala i demolició d’estructures existents
En aquesta fase es realitzaran treballs puntuals d’esbrossada de vegetació, principalment de tipus
jardí, existent en l’actual emplaçament. La resta de treballs de tala i eliminació de vegetació formen
part de l’arranjament del camí, objecte d’avaluació ambiental simplificada, que tindran els seus
condicionants propis.
També s’inclou la demolició, retirada i transport de residus d’enderroc i demolició procedents
d’alguns elements afectats per la nova construcció, principalment el mur que actualment limita pel
cantó est la zona de la masia de Can Tintorer i altres com paviments que no hagin estat retirats
durant la construcció del vial d’accés. Els residus de la construcció i demolició generats durant l’obra
es transportaran a abocador autoritzat i controlat tal i com estableix el projecte executiu de l’obra.

Moviment de terres
Consistirà bàsicament en l’excavació del terreny natural actual per poder encabir l’edifici previst.
L’esquema següent, al qual la línia vermella situa el perfil actual del terreny, indica l’abast del
moviment de terres previst.
Els amidaments realitzats al projecte constructiu preveuen l’excavació de 2.646 m3 de terres, amb un
sobrant de 3.175 m3 de volum aparent un cop excavat.
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Figura 1.3: Perfil del projecte del nou edifici i terreny actual (línia discontinua).
Font: projecte constructiu (Batlle i Roig, SL)

Construcció de l’edifici i acabats
Les obres de construcció inclouen una estructura amb un únic edifici, on la part de darrera limitarà
amb el terreny de forma que només la façana principal i les dues façanes laterals (parcialment) seran
visibles.
És previst que el sostre de l’edifici estigui situat a la mateixa alçada que el camí d’accés en projecte i
separat per una línia de vegetació, alhora que recobert parcialment de vegetació per una millor
integració a l’entorn.
Els treballs de construcció consistiran, en primer lloc, en l’excavació i implantació d’un mur pantalla
al límit amb el terreny natural. Aquests treballs, previs, es faran coincidir amb la construcció del nou
vial d’accés a les instal·lacions del cementiri.
En la plataforma resultant es cimentarà l’estructura del nou edifici, per continuar amb la construcció
de paraments i acabats.

1.2.3. Breu descripció de l’activitat prevista
A continuació es presenta una breu descripció de les característiques principals de l’activitat, que
consisteix en la implantació d’un nou edifici amb instal·lacions d’atenció als usuaris, una sala de
cerimònies, despatxos, vestuaris de personal i, com a principal procés, la construcció de dos forns
d’incineració i els seus serveis auxiliars. La previsió de cremacions és d’unes 8.000 operacions a l'any.
A continuació es detallen les característiques de l’activitat que poden tenir una incidència ambiental,
amb la següent divisió:


Equips i procés d’incineració



Instal·lacions auxiliars



Consum d’aigua i energia
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Equips i procés d’incineració
Aquest és el procés amb major incidència ambiental dintre del projecte avaluat. Inclou la instal·lació
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de dos forns per a incineració. La introducció del fèretre, el funcionament del forn i la cremació, el
processament de les cendres i la depuració dels gasos serà automàtica i l’energia emprada el gas
natural.
Cada forn te una estructura robusta amb revestiment frontal d'acer inoxidable i estructura inferior
d'acer de 8 mm. Les cambres es troben conformades amb revestiments refractaris i triple
revestiment aïllant de totxana aïllant i fibra de vidre, aptes per a elevades temperatures, i solera
principal i blocs del cremador amb formigó armat refractari, específic per a rendiments continuats i
altes temperatures.
Estructura equipament i procés:


La cambra destinada a rebre el fèretre es la cambra principal o cambra de cremació (
combustió) a la que s'accedeix mitjançant la comporta d'introducció i la porta exterior
instal·lada com a sistema de seguretat per evitar la transmissió tèrmica des de l’interior.



A continuació es disposa la porta interior, revestida interiorment amb totxana aïllant i inclou
una espiera per a la visualització de la cambra principal. Aquesta cambra disposa els dos
cremadors principals amb una potència calorífica màxima del cremador de la cambra
primària de 270 kW.
Una vegada realitzada la carrega l'operador inicia el procés de cremació i automàticament els
sistemes electrònics inicien la cremació pròpiament dita. La combustió del cadàver i del
fèretre s'inicia amb la posada en marxa dels dos cremadors mitjançant l'aportació d'aire per
aconseguir la autocombustió de la matèria orgànica. El procés de cremació es realitza
comandat per un autòmat programable i un programa informàtic on es poden recollir tots les
variables que afecten al procés.
Els forns disposen de termoreguladors en les cambres principals i de postcombustió de
manera que les obertures i tancaments d'aire o l’encesa i apagat dels cremadors seran
controlats en tot moment segons els paràmetres de sortida de les cambres.



Lateralment a la cambra de cremació es disposa la cambra de post combustió constituïda a la
seva vegada per la cambra secundaria (de decantació) i la cambra terciària (de
postcombustió).
Els gasos resultants de la combustió així com les partícules volàtils seran conduïdes fins a uns
orificis de comunicació amb la cambra de decantació. Aquesta cambra esta projectada per a
completar l'oxidació dels gasos mitjançant entrades d'aire secundari i permetre la completa
decantació de partícules en un habitacle dissenyat per a tal finalitat. Disposa d'un registre de
fàcil accés per a facilitar la neteja i el manteniment periòdic.
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La cambra terciària o de post combustió situada a la part inferior del forn, constitueix la zona
final de la combustió dels gasos generats a la fase de cremació. Aquests gasos són sotmesos a
l'acció del cremador a una temperatura de 850ºC i a una aportació addicional i forçada d'aire
per a garantir la seva complerta oxidació, i generar turbulències per elevar l'eficiència.
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Transcorregut el procés de cremació, amb una durada de 60-80 minuts, l'operador podrà
verificar mitjançant l'espiera de la comporta que efectivament les restes poden ser extretes.



Finalitzat el procés de refredament del forn es podrà obrir la comporta d'introducció i
mitjançant un recipient de recollida extreure les cendres mortuòries i procedir a una nova
cremació.



Les cendres i les restes son introduïdes en un cremulador dissenyat especialment per a la
trituració de aquests restes aconseguint una granulometria desitjada. Les cendres definitives
es dipositen en una tremuja que omple un recipient d'acer inoxidable de capacitat suficient.



La evacuació dels gasos finals de la cambra de post combustió es realitza mitjançant una
xemeneia connectada al sistema de tractament de gasos, tipus Dry Scrub Technology, pel
qual es produeix el refredament, adsorció de metalls pesants, mercuri, dioxines i furans,
reducció dels gasos àcids procedents de la combustió (SO2, HCl, HF) i filtrat de les emissions.
En el capítol de mesures correctores es defineixen aquests elements.

Instal·lacions auxiliars
Les principals instal·lacions auxiliars amb incidència ambiental seran les següents:


Climatització i equips extracció:
La climatització es farà amb equips d’aire condicionat amb bomba de calor a instal·lar en tot
l’edifici. Es preveu implantar una vintena d’equips, en la seva major part de petita potència
excepte els de la sala d’oratori (17,29 kW) amb els equips situats a la zona del pati situat al
mig de l’edifici.
L’aire exterior de ventilació es pretracta amb uns climatitzadors d’ aire primari CL-AE situats
en la zona tècnica de Planta Baixa, abans de ser impulsat als locals de l’ edifici previ pas per
les Unitats de Tractament d' Aire interiors corresponents.
Es proposa una instal·lació d’ expansió directa de cabal variable de refrigerant, amb gas
R410A, que permet la connexió frigorífica d’ una unitat exterior a diferents unitats interiors
mitjançant un “BC controller” en les línies frigorífiques, donant servei de fred o calor cada
unitat interior de manera independent i simultània en funció de la demanda de cada sala a
climatitzar.
Els equips previstos son de tipus inverter de la marca MITSUBISHI ELECTRIC que permeten
adaptar la velocitat del compressor a les necessitats de cada moment, consumint únicament
l’energia necessària en cada moment.
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L’oratori disposarà d’una unitat climatitzadora independent de la resta de l’edifici que
tractarà les càrregues internes d’aquests locals, conjuntament amb el seu cabal de ventilació.


L’equip de refrigeració situat a la cambra de conservació de cossos, te una potència de 1,5
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kW, i és independent del sistema de climatització.



Grup electrogen

El grup electrogen només entrarà en funcionament en moments esporàdics per a casos
d'emergència amb la finalitat de garantir el subministrament ininterromput de l'energia elèctrica
en cas de fallida del subministrament elèctric normal d'aquelles instal·lacions de seguretat i
altres elements frigorífics sanitaris, el forn crematori etc. Disposa d'un dipòsit propi de gasoil de
225 litres de capacitat que garanteix un funcionament de 12 hores com a mínim de les
instal·lacions.
La resta d’instal·lacions previstes són les següents, on es duen a terme activitats sense incidència
ambiental


Sala d’oficis



Sales de reunions i d’atenció a famílies



Espais comuns.



Oficines i despatxos amb una sala per servidor



Vestidors i sales personal

Instal·lacions i consums d’energia previstos
Les fonts d'energia principals a utilitzar per l'activitat son l'energia elèctrica i el gas natural com a
fonts principals, a més de l’energia solar per la producció d’aigua calenta sanitària i el gasoil per casos
d’emergència.
L'energia elèctrica procedeix de la xarxa soterrada de l’empresa subministradora a traves de una
Estació Transformadora existent. La potència a contractar s'estima en base al altres projectes similars
en uns 90 kW. Tota la instal·lació elèctrica estarà d'acord amb el vigent Reglament Electrotècnic de
Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementaries (ITC), segons el Reial decret
842/2002.
El gas natural és subministrat mitjançant canonades per la xarxa de la companyia subministradora. El
consum màxim previst, en el cas mes desfavorable, és de 870.000 Nm3 diaris. La instal·lació receptora
de gas natural, ja existent, compleix amb el Reial Decret 919/2006 que aprova el Reglament Tècnic
de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves ITC.

Pàg. 12 de 56

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): ADJUNT_Mem_ambiental_tanatori_total May20
Incidencias OTAA.pdf_04052020

Número de l'anotació: 1749, Data d'entrada: 04/05/2020 9:11:00 AM
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: SJI3B-MQFJB-QBEEM
Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:09 PM
Pàgina 15 de 64

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE “AMPLIACIÓ DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES”
EL PAPIOL, BARCELONA Rev.1
Maig de 2020

Consum d’aigua
La font de subministrament principal d'aigua de la activitat és la procedent de la xarxa pública del
municipi, que ja subministra aigua a les instal·lacions actuals. L’aigua per rec pot procedir dels pous
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existents a les instal·lacions, degudament legalitzats.
En base als consums històrics a l’edifici actual i la previsió, el consum anual màxim previst s'estima en
500 m3, que suposen una mitjana de 1,37 m3/dia. D’aquest consum, el 20% es destinaria a usos
auxiliars i neteja de les instal·lacions i el 80% restant a usos sanitaris.
Un cop recollides, el destí de les aigües residuals generades en l’activitat serà una fosa-filtre amb
digestor de nova construcció que seguirà els paràmetres mínims de la Instrucció Tècnica aplicable al
Sanejament autònom, aprovada pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua
(20/11/2008).
Les aigües, un cop tractades, seran conduïdes pel seu abocament al medi a la zona del Torrent de les
Tres Soques, al sud de l’activitat. S’haurà de tramitar el preceptiu permís d’abocament al medi.

Les emissions generades i els seus impactes es troben detallats al capítol d’anàlisis de potencials
impactes al medi ambient i al de definició de mesures preventives, correctores o compensatòries per
a protegir adequadament el medi ambient.
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2. ANÀLISIS D’ALTERNATIVES
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No es plantegen alternatives prèvies de localització d’aquest edifici dins l’àmbit del cementiri, doncs
aquesta ja ve marcada i condicionada pel propi Pla Especial al que s’ha de sotmetre. Les opcions
estudiades corresponen als diferents encaixos fets durant la fase de disseny per tal de cobrir les
necessitats del cementiri.
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Així, el projecte s’adapta estrictament al planejament específic, vigent per una modificació puntual
del Pla General Metropolità. Aquesta modificació puntual va ser aprovada definitivament mitjançant
Resolució TES/2503/2017, de 20 d'octubre, per la qual es formula la declaració ambiental estratègica
de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit dels serveis generals del Cementiri de
Roques Blanques, al terme municipal del Papiol (exp. OTAABA20150057).
Aquesta declaració ambiental valida la proposta finalment adoptada, igualment sotmesa a anàlisi
d’alternatives relativa a la millora dels serveis generals del cementiri de Roques Blanques, que inclou
la implantació de la nova edificació objecte d’aquesta memòria.
En aquest document es limita el nou edifici a una ocupació màxima de 2.000 m² i una superfície
construïda màxima de 1.600 m² de sostre. L’edifici contemplat al projecte avaluat ocupa una
superfície inferior i per tant es compleix
D’aquesta forma, es conclou que l’ajust urbanístic del projecte ja va contemplar aquesta anàlisi
d’alternatives d’implantació. Per tant, només resta fer una valoració d’alternatives respecte dels
impactes dels processos que s’ha plantejat entre la no actuació i el projecte avaluat.
Els impactes del projecte es defineixen posteriorment de forma detallada però a continuació es
resumeixen els beneficis i els impactes residuals que suposa el projecte respecte de la situació actual.
Es generaran uns impactes en fase d’obres que no existeixen en el cas de l’alternativa 0,
principalment: soroll, emissions de pols a l’atmosfera, generació de residus d’obra i destrucció de sòl
per l’excavació necessària. No obstant, aquests impactes són de curta durada en el temps, es
produeixen sobre zones ja urbanitzades i poden ser minimitzats aplicant les mesures proposades.
Pel que respecta a la fase d’explotació, es destaquen els següents impactes i la seva valoració
respecte de l’alternativa de no actuació:
Emissions a l’atmosfera:


Les emissions actuals, procedents dels forns d’incineració, millorarien en aplicar un nou
sistema de tractament de gasos molt més eficient.

Pel que respecta al soroll, l’actuació suposa una millora en aquests aspectes:


Situació topogràfica de l’edifici i materials que milloren l’aïllament acústic



Nous sistemes de tractament de gasos dels forns més eficients

D’altra banda, des d’un punt de vista de consum energètic hi haurà una sèrie de millores:


Rendiment energètic dels forns (principal consum)
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Millora d’aïllament tèrmic i per tant reducció del consum en climatització en traslladar
l’activitat administrativa de la masia al nou edifici.



Implantació d’energies renovables amb plaques solars per la nova disponibilitat de sostre
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A nivell de paisatge es millora per l’ocultació visual de l’edifici per la seva ubicació

Altres aspectes en que no hi ha diferències entre ambdues alternatives són:


Generació i abocament d’aigües residuals



Generació de residus
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3. POTENCIALS IMPACTES DEL
PROJECTE
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3.1. Dades generals del medi i l’entorn del projecte
A continuació es presenta una breu descripció de les característiques principals del medi afectat.
S’han seleccionat tan sòls aquells vectors ambientals, que pel tipus de projecte o activitat, poden
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veure’s potencialment afectats.

3.1.1. Geologia, hidrologia i sòls
En aquest apartat, es resumeix la informació considerada necessària per al desenvolupament de
l’estudi en referència a les característiques del substrat on es troba el projecte, obtingudes amb
l’estudi geotècnic realitzat.
Dades generals
De forma resumida la seqüència de materials existents a l’emplaçament és la següent:


Reblerts superficials de gruix variable entre 0,3 i 2 metres



Materials quaternaris: llims argilosos color marró vermellós amb nòduls carbonatats, que
arriben a una cota entre 3 i 5,8 m.



Substrat (Miocè): Argiles sorrenques compactades, color granat amb gravetes de calcària i
quars.

Al següent tall es pot observar el tall interpretatiu i la cota prevista d’excavació. Els treballs afectaran
principalment els materials de reblert i el recobriment quaternari, sense gairebé afectar les argiles
del Miocè.

Figura 2.1 Tall geològic interpretatiu de la zona. Font: Estudi geotècnic.
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Patrimoni geològic i paleontològic
Malgrat no disposar de jaciments paleontològics inventariats dins l’àmbit d’estudi, aquest inclou
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afloraments d’argiles del Miocè inferior susceptibles de contenir restes fòssils de macroinvertebrats
de valor patrimonial, tal i com va ser establert pel Departament de Cultura a la tramitació del PE de
Roques Blanques, per la qual cosa, les zones on afloren aquests materials estan sotmeses a control
paleontològic.
En l’entorn del municipi es documenten cinc importants jaciments paleontològics de
macroinvertebrats del Miocè inferior, inclosos al Pla especial urbanístic (PEU) de protecció i catàleg
del patrimoni paleontològic de El Papiol, entre els quals el més proper a la zona d’estudi seria el de
Can Cerdà (El Papiol) núm. IPAC 13129 (PAL01 segons el PEU), que se situa uns 700 m en direcció SW.
Respecte dels espais d’interès geològic, al nord i nord-oest de la zona de projecte es troba la
Geozona 336 “Successió miocena inferior de Puig Pedrós i Molí Calopa”. Com en el cas anterior, el
seu interès rau entre d’altres en l’existència, dins de la successió, d’una localitat de mamífers fòssils.

Hidrologia i hidrogeologia
Tenint en compte que l’edificació de l’activitat proposada es troba fora de domini públic hidràulic,
zona de policia o en terrenys d’interès hidrogeològic, es constata que el projecte avaluat no te cap
incidència sobre aquests vectors, excepte en referència al consum dels recursos.

3.1.2. Atmosfera i qualitat de l’aire
Qualitat de l’aire
El Papiol es troba dins de la Zona de Qualitat de l’Aire 2 (Vallès-Baix Llobregat). Destacar que és un
dels municipis inclosos al Decret 233/1993, de 31 d'agost, de declaració de zones de protecció
especial dels municipis de Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Sant Andreu de la Barca i
Sant Vicenç dels Horts.
Més concretament, al Decret 226/2006, de 23 de maig, pel qual es declaren zones de protecció
especial de l'ambient atmosfèric diversos municipis de les comarques del Barcelonès, el Vallès
Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per al contaminant NO2 i per a les partícules, s’inclou
el Papiol entre el llistat de municipis on se superen els nivells de qualitat de l’aire admissibles per a
les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres, desenvolupat al Decret 152/2007, de 10
de juliol, d'aprovació del Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire als municipis declarats
zones de protecció especial de l'ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Així, l’Article 12 “Obres públiques” obliga a implantar mesures per reduir-ne l'impacte en la qualitat
de l'aire o limitar la velocitat màxima de circulació, en el tram comprés entre l'obra pública i la xarxa
viària bàsica, a 40 Km/h fent el seguiment de la implantació d'aquestes mesures per part de la
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direcció facultativa de les obres. L’Article 13 estableix que per la construcció, rehabilitació i demolició
d'edificis i estructures, s’han d'implantar mesures per reduir l'impacte de les obres en la qualitat de
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l'aire.

Soroll
Les condicions actuals de la zona, segons el següent mapa extret de la zona d’especial protecció de la
qualitat acústica (ZEPQA) del municipi, a la zona del projecte hi ha actualment, en període diürn,
valors d’immissió entre 50 i 55 dB(A).

Figura 2.2 Mapa de valors d’immissió de la zona d’estudi, Font ZEPQA, Ajt. de El Papiol.

El Papiol disposa de mapa de soroll i proposta de mapa de capacitat acústica del municipi, aprovat
segons anunci al DOGC 6063 de 09/02/2012.
La zona del projecte respecte dels objectius de qualitat acústica és de sensibilitat acústica moderada
B1 (coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents),
amb els següents objectius de qualitat:


65 db(A) en horari diürn



55 db(A) en horari nocturn

D’altra banda, la Resolució TES/2553/2015, de 5 de novembre, per la qual es declara una zona
d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) al municipi del Papiol, en color taronja (A1) a la
figura anterior, propera tot i que no inclosa en l’àmbit d’estudi, doncs el punt més proper es troba a
uns 80 m del límit de la ZEPQA.
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L’Article 7 de la Llei 16/2002 (Zona d'especial protecció de la qualitat acústica), segons la modificació
inclosa a la Llei 5/2020 del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, especifica
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que a les zones d'especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) han de complir el següent:


En entorn urbà, no superar els nivells Ld i Le de 55 dB(A) i Ln de 45 dB(A).



En camp obert, no superar els nivells Ld i Le de 50 dB(A) i Ln de 40 dB(A).

En aquestes zones el valor límit d'immissió es considera el valor del soroll de fons més 6 dB(A). es
considera que la zona del projecte és un entorn urbà, atès que als treballs de camp es constata un
important soroll de fons provinent de les grans infraestructures properes, AP-7 principalment, a les
quals cal afegir en el moment de l’estudi les obres de l’enllaç de l’autovia A-2 amb l’AP-7, com es veu
a la figura 2.2. No es detecten receptors propers, per la qual cosa els únics impactes sonors
repercutirien sobre els visitants i la fauna de l’entorn immediat.

Contaminació lumínica
Segons fonts del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de regular la il·luminació als
diferents territoris de Catalunya, s'han definit unes zones segons el grau de protecció del territori a la
contaminació lluminosa. Es consideren quatre zones. El grau de major protecció serà per a les zones
E1 i el de menor protecció seran les E4.
El projecte avaluat se situa en la seva integritat d’una Zona E1, corresponent a les àrees coincidents
amb espais de la xarxa Natura 2000 entre d’altres i per tant de màxima protecció, fet que afecta tot
l’àmbit del cementiri. A la figura 2.4 es pot observar la distribució de les zones de protecció lumínica
a l’entorn del projecte.

Figura 2.4 Zones de protecció envers la contaminació lumínica a la zona estudiada
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3.1.3. Flora, fauna i vegetació
Aquest apartat ha estat redactat en base a les informacions incloses al Informe Ambiental de la
Modificació Puntual del Pla Especial del Cementiri de Roques Blanques, i les observacions fetes en
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camp.
El marc geogràfic analitzat es situa als vessants nord-occidentals de la Serra de Collserola. La
proximitat al mar, junt amb la orientació obaga d’aquest conjunt d’espais respecte la Serra de
Collserola, així com la influència de la cubeta del riu Llobregat per l’oest de l’àmbit, confereixen a
aquest sector un clima de caràcter netament marítim i humit. La següent imatge mostra l’entorn
actual de la zona del projecte, que també es pot veure al plànol 01 de l’annex.

Figura 2.5 Ortoimatge actual de la zona de projecte. Font: ICGC

Flora i vegetació
La zona d’implantació del projecte es troba ocupada actualment per vegetació pròpia dels jardins de
Can Tintorer. En aquestes zones es troben arbres de port important, com exemplars de pi blanc
(Pinus halepensis) i alzina (Quercus ilex), similars a les presents als boscos de l’entorn.
Es troben també altres espècies de tipus ornamental característiques dels cementiris com xiprers
(Cupressus sempervirens), baladre (Nerium oleander), i espècies lianoides ornamentals com l’heura
(Hedera helix).
Una petita taca de vegetació de la pineda de l’entorn es veurà afectada, amb uns 6-8 exemplars de pi
blanc a la vora sud del projecte, sense interès especial, doncs estan subjectes al manteniment de la
vegetació de les franges properes als vials.
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Les següents fotografies mostren dos dels exemples més significatius d’arbres presents dins l’àmbit
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del projecte:

Fotografies 2.6. i 2.7. Vegetació actual a la zona del projecte.

Fauna
En espais antropitzats com l’àmbit del projecte, es troben ocells adaptats a explotar els recursos que
ofereixen les àrees urbanitzades i els seus jardins. El pardal comú (Passer domesticus), el gafarró
(Serinus serinus) o la mallerenga carbonera (Parus major) són les espècies més assídues a aquests
espais durant l’any, mentre que a la primavera i durant tota l’època estival es trobaria l’oreneta
vulgar (Hirundo rustica) o cuablanca (Delichon urbica), falciot (Apus apus) i ballester (Apus melba).
Com a mamífers que es poden trobar en aquesta zona cal destacar el ratolí (Mus musculus), la rata
(Rattus norvegicus), el ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus) i l’esquirol (Sciurus vulgaris), força
abundants per la presència en l’entorn immediat d’arbredes de pi blanc, que ofereixen les pinyes
com a principal font d’alimentació dels rosegadors.

Connectivitat i espais protegits
La zona del projecte, a la vora dels límits del cementiri, es troba en un entorn totalment urbanitzat
del cementiri des de fa dècades. El projecte s’adapta a les infraestructures existents i previstes dintre
de les previsions de la planificació urbanística, i per tant sense incidència sobre respecte de la
connectivitat present o futura de la Serra de Collserola.
La Serra de Collserola està contemplada dins el PEIN (segons el Decret 328/1992 pel qual s’aprova el
Pla d’Espais d’Interès Natural), amb una superfície de 7556,58 Ha. La Serra de Collserola està inclosa
també a la Xarxa Natura 2000 també com a conjunt propi. L’espai ha estat considerat com a LIC (Lloc
d’interès comunitari) i àrea ZEPA (Zones d’especial interès per les aus) i està integrat en la tipologia
geogràfica denominada Espais de la muntanya litoral.
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Va ser declarat Parc natural pel Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de
la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.
L’eina de gestió principal és el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc
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Natural de la Serra de Collserola (PEPNat Collserola).

3.1.4. Paisatge
A grans trets, la qualitat del paisatge de la zona el composen les infraestructures actuals del
cementiri, amb la masia de Can Tintorer com element singular més destacat.
Respecte les característiques visuals del paisatge, destacar que hi ha a la zona del projecte un
contrast cromàtic important entre les zones enjardinades, les taques de bosc i els espais urbanitzats,
que comporten alhora textures variables, però predomini de la textura de gra gruixut, amb alta
densitat. Destacar també la presència de nombrosos formes i línies, amb vores sovint clares, entre
els diferents usos marcats a la zona.
L’espai és tancat i d’escena local, en estar ubicat al costat de Can Tintorer i limitant amb zones de
bosc i el nou vial projectat. La incidència visual de la zona del projecte, pel seu disseny semisoterrat
és molt baixa, sense esperar la presència d’observadors ni detectar-se miradors o espais d’interès
visual que siguin alterats en funció de la ubicació del projecte.

3.1.5. Medi sòcio-econòmic
Accessos
La zona de projecte es troba en sòl urbà, equipat amb tots els serveis, i es accessible des de la
Carretera C-1413, travessant per sota de l’autopista AP-7, per un camí de servei que accedeix
directament a les instal·lacions del cementiri de Roques Blanques.
Serveis
La zona d’implantació del projecte disposa de subministrament d’aigua per ús domèstic a partir de la
xarxa de Castellbisbal, servei que facilita l’empresa SOREA. No es disposa de xarxa de clavegueram.
L’aigua de reg prové de 2 pous (fonts pròpies) suposant el consum principal el rec de zones
enjardinades.
A nivell d’energia, destacar que es disposa de subministrament energètic, amb un acord pel qual la
procedència de l’energia és 100% renovable segons consta a la Declaració Ambiental EMAS del
Cementiri de Roques Blanques de 2018.
Una línia d’Alta tensió (AT) de 220 KV limita amb l’àmbit del projecte i ha limitat la seva ubicació en
funció del que estableix la ITC-LAT 07 del Reglament sobre condicions tècniques i garanties de
seguretat en línies elèctriques d’alta tensió. També es disposa de subministrament de gas natural.
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Riscos
L’entorn de la zona objecte d’estudi, al seu disseny, se situa en un indret afectat per diversos riscos:
per accident en les indústries químiques properes, per incendi forestal i especialment per accident en
el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril, formant una Zona d’Indefensió
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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Envers l’Autoprotecció (ZIEA) segons normativa vigent.
El planejament urbanístic vigent estableix els requisits a complir per l’edificació on es troba l’activitat.

3.1.6. Patrimoni cultural
Patrimoni arquitectònic
Pel que respecta al patrimoni arquitectònic, la mateixa instal·lació del cementiri es tracta d’un Be
d’Interès Cultural. El concurs del cementiri es va portar a terme el 1981, i es va adjudicar als
arquitectes Enric Batlle Duran i Joan Roig i Durán. No hi ha elements s d’interès.

Patrimoni arqueològic
Al terme municipal hi ha quatre jaciments arqueològics, però l’àmbit d’estudi afecta únicament al de
Can Tintorer, amb la següent descripció: “Lloc d'habitació amb estructures conservades de vil·la, des
de Romà República a Romà Segle III (-150 / 284). Es troba en la zona limítrof pel sud a l’àmbit
d’estudi”.
El patrimoni paleontològic ja ha estat descrit a l’apartat “Geologia” d’aquest estudi.
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3.2. Descripció dels impactes en fase d’obres

En primer lloc s'identificaran aquelles accions del projecte susceptibles de causar repercussions
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

segons el criteri anterior. Per a dur a terme aquesta identificació es pren com a base un llistat de les
diferents accions a dur a terme en la construcció i posada en servei de les instal·lacions projectades.
Per valorar l’impacte, ha estat realitzat un estudi detallat del projecte, de forma que es puguin definir
amb claredat totes les accions que s’hi realitzaran, analitzant totes elles i seleccionant aquelles
susceptibles de tenir repercussions o impactes sobre l’espai. S’han definit, a més a més, dues fases
en la vida del projecte, que són la fase d’obres i la fase d’explotació.
En base a la informació del projecte d’obra i d’activitat analitzats, aquestes són les principals accions
susceptibles de generar impactes a la zona.


Esbrossada i tala



Demolició d’estructures existents



Moviment de terres



Construcció de l’edifici i acabats

Es descarten treballs com el replanteig inicial o la reposició de serveis per la seva molt baixa o nul·la
incidència ambiental.
Descripció de les accions de projecte seleccionades per l’impacte potencial:
1 Esbrossada i tala
Els treballs de desbrossada i tala, per la seva proximitat, ja van ser incorporats al projecte de
modificació del vial d’accés al cementiri, que van incloure treballs dins de l’àrea del nou edifici, degut
a la necessitat de construir un mur que limita el vial en aquest sector. Aquests treballs estan detallats
gràficament a la figura 2.6 i són els següents:


Retirada d’exemplars en zones urbanitzades (cercles vermells a la figura 2.6) que
corresponen a exemplars de pi principalment, 2 alzines i altres espècies, així com esbrossada
de restes de sotabosc.



Trasplantament previst de 7 exemplars en zones urbanitzades (cercles blaus a la figura 2.6): 3
exemplars de baladre (Nerium oleander) de gran port, 3 alzines i un exemplar de Pinus
halepensis.



Esbrossada de vegetació i tala d’uns 6-8 exemplars de pi blanc en zona oberta limitant al bosc
(trama vermella a la figura 2.6)
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Figura 2.6 Plànol de les actuacions de trasplantament i eliminació de la vegetació. Font: projecte executiu vial

Donada la situació de l’edifici a construir, a més dels impactes directes sobre la vegetació derivats de
la construcció del vial, hi haurà una afectació al límit E de l’àmbit, amb l’eliminació d’una zona de pins
(fotografia 3.1)

Fotografies 3.1 i 3.2. Vegetació afectada pel projecte.

Pel que fa a treballs de demolició, es preveu bàsicament la demolició del conjunt de murs que limiten
per l’esta la zona de Can Tintorer (fotografia 3.2) a més d’altres accions puntuals sobre petits murs i
paviments. Es preveu la utilització d’equips perforadors convencionals, amb retroexcavadora i
martell picador.
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Aquesta acció, tot i que no afecta directament els recursos naturals de la zona, es considera
d’impacte per la generació de residus, els efectes sobre la qualitat de l’aire (pols, soroll) que es
produiran, i sobre el paisatge actual de la zona respecte de Can Tintorer.
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2 Demolició d’estructures existents
Els impactes principals seran el soroll i emissions de pols, a més de la generació de residus que
hauran de ser dipositats en espais adients, i que es comenten en un apartat específic. Aquestes
tasques poden afectar la qualitat de l’aire de l’entorn i de forma indirecta a la vegetació més propera,
alhora que el soroll generat per la maquinària pot tenir incidència sobre la fauna de la zona.
3. Moviment de terres
Els condicionants topogràfics obliguen a realitzar moviments de terres, que també es faran amb la
construcció del nou vial d’accés. Es realitzaran desmunts a la zona destinats a la implantació de
l’edifici de forma semisoterrada. El volum d’excavació previst és de 2.646 m3 que suposen un volum
aparent d’uns 3.175 m3. Els materials a excavar són principalment dipòsits quaternaris tot i que
també s’excavaran zones on afloren materials del Miocè i es podria arribar a aquest substrat.
Els impactes principals seran el soroll i emissions de pols, a més de la generació d’excedents de terres
que hauran de ser dipositats en espais adients. Aquest transport de terres també generarà impactes
puntuals al seu recorregut. També hi ha una modificació del paisatge en obrir als talussos zones de
terra nua sense vegetació. Es generen un sobrant de terres equivalent al volum excavat, que seran
gestionades externament fora de l’àmbit del Cementiri de Roques Blanques.
Aquestes tasques poden afectar la qualitat de l’aire de l’entorn i de forma indirecta la vegetació més
propera, alhora que el soroll generat per la maquinària pot tenir incidència sobre la fauna de la zona.
Existeix el risc que amb l’excavació de terres, per donar-se al costat de Can Tintorer, que es puguin
afectar bens del patrimoni cultural en tota la zona i paleontològic als punts on l’excavació arribi als
materials miocens. Aquest fet obligarà a portar un seguiment en aquesta fase d’obres respecte
d’aquests dos aspectes com a patrimoni cultural que cal preservar, tot i que no s’assegura la seva
existència.
4 Construcció de l’edifici i acabats
Aquests treballs comporten emissions de pols i soroll durant la fase d’obres de construcció de
l’estructura de l’edifici i els acabats posteriors, que implicaran a més la generació de residus que es
comenta més endavant. Aquests treballs generaran emissions de soroll que poden afectar la fauna
més propera a l’entorn.
La nova façana de l’edifici implica la modificació del paisatge més proper a la zona de Can Tintorer.
Els acabats previstos són amb alumini i vidre, amb fusta els primers 2,5 metres d’alçada.
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Generació de residus
Com a resum de les accions anteriors, segons l’estudi de gestió de residus realitzat per al projecte, es
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generaran principalment els següents residus a l’obra:
En resum, es tracta de residus no perillosos diversos, procedents de sobrants en l’execució de l’obra,
i els embalatges procedents del transport de materials a l’obra (palets, plàstics, cartró...).
No es contemplen les terres d’excavació.
No hi ha residus d’enderrocs, doncs els treballs d’enderroc es van associar a l’estudi per la
construcció del nou vial tramitat separadament d’aquesta memòria.

Taula 3.1: Dades sobre residus previstos en l’obra (Font: Batlle i Roig, SL projecte executiu)
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3.3. Descripció d’impactes en fase d’explotació

El desenvolupament de l’activitat normal al nou edifici de serveis funeraris amb incineració generarà
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una sèrie d’impactes sobre el seu entorn, que es detallen a continuació en base als processos
previstos i les seves instal·lacions, dels quals es detallen els impactes sobre cada medi.


Equips i procés d’incineració



Instal·lacions i consum d’energia



Consum i utilització d’aigua



Altres processos auxiliars

3.3.1. Equips i procés d’incineració
Emissions a l’atmosfera
El procés d’incineració dels cossos i fèretres genera una sèrie d’emissions a l’atmosfera de gasos
escalfats que han de ser tractats.
Segons la “Guia d’emissions per als permisos ambientals” publicada pel Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (2018), es poden preveure per forns crematoris de
restes humanes les emissions següents, amb referència als següents valors límit d’emissió (VLE):
Contaminant
Partícules en suspensió (PST)
CO Monòxid de carboni
Òxids de nitrogen (NOx)

VLE
20 mg/Nm3 (95% primera h)
40 mg/Nm3 (100% emissions)
100 mg/Nm3 (95% primera h)
200 mg/Nm3 (100% emissions)
500 mg/Nm3 (95% primera h)
1.000 mg/Nm3 (100% emissions)

Carboni orgànic total (COT)

20 mg/Nm3

Àcid clorhídric

30 mg/Nm3

Dioxines i furans (PCDD-F
Mercuri (Hg)

30,1 ng/m3 com a ITEQ
50 µg/Nm3

A més, la temperatura d’emissió dels gasos inicial és molt elevada, el que es pot considerar també
com un impacte sobre el medi.
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Soroll
El funcionament dels forns generarà una sèrie d’emissions de sorolls, tant interiors com exteriors. Els
valors d’emissió previstos pels forns d’incineració en el cas més desfavorable serà de 65 dB(A) en

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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l’interior de la zona del forn, aïllada acústicament de la resta de l’edifici.
El nivell de pressió acústica LAeq, en la planta de filtrat és d’un màxim de 75 dB(A) a una distància de
1m en l’interior de l’habitacle.

Generació de residus
El forn d’incineració generarà, a part de les cendres que són lliurades als familiars, residus de neteja
un cop finalitzat el procés d’incineració.
El sistema de tractament de gasos generaria els residus recollits pel filtre, formats per la barreja de
pols amb el reactiu utilitzat per l’adsorció de contaminants, que es recull amb un contenidor que es
pot extreure de l’equip per emmagatzemar i portar a gestor. També es generaria un residu de
característiques similars en l’operació de neteja dels filtres.

3.3.2. Instal·lacions i consum d’energia
En primer lloc, cal considerar l’impacte global pel consum d’aquest grup d’instal·lacions, considerant
l’increment de consum d’energia entre a situació actual.

Consum d’energia
El 2018, segons dades de la declaració mediambiental de l’empresa, el consum de gas natural a les
instal·lacions actuals va ser de 13.387,8 GJ per 3.669 incineracions.
Segons les dades de projecte, els nous forns tindran un consum anual de 1.732.173 Nm3, equivalents
a 64.090 GJ.
Pel que respecta al consum d’electricitat, la potència a instal·lar en el conjunt de l’activitat seria
aproximadament de 90 kW segons dades de projecte. El consum elèctric previst al projecte és de
290.000 Kwh anuals.
Com ja s’ha esmentat, les instal·lacions tèrmiques estaran dotades dels sistemes de control
automàtic necessari per que es puguin mantenir en els locals les condicions de disseny previstes,
ajustant els consums d’energia a les variacions de la càrrega tèrmica.
Com mesures d’ estalvi energètic es limitarà la possible manipulació dels reguladors de temperatura
de les unitats de climatització de cada zona, de manera que cap usuari pugui incrementar o reduir la
temperatura en + 2ºC respecte de la temperatura de confort de cada època de l’ any.
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Com que la instal·lació té una potència tèrmica nominal major que 70 Kw, en règim de refrigeració i
calefacció disposarà de dispositius que permeten efectuar l’ amidament i registrar el consum d’
energia elèctrica, de manera separada del consum degut a altres usos de la resta de l’ edifici.
Els generadors de calor i de fred disposaran de un dispositiu que permeti registrar el número d’ hores
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

de funcionament del generador.

Soroll
Les emissions de soroll quedarien concentrades amb el generador. Tot i tenir un valor d’emissió
elevat de 96 dB (A), el fet de estar en un local tancat i la utilització només en cas d’emergència fa que
no sigui un impacte a considerar.

Emissions a l’atmosfera
Altres impactes derivats d’aquesta mateixa activitat serien les emissions puntuals de gasos de
combustió del generador d’emergència, que funciona amb gasoil. S’emetran els gasos de combustió
característics (CO, NOx, CO2, SO2 i partícules). No obstant, el seu funcionament molt puntual
minimitza aquestes emissions

Emissions de gasos d’efecte hivernacle
La potència de climatització instal·lada serà de més de 70 KW i per tant està sotmesa a les condicions
establertes al RITE, i es mantindrà d’ acord amb les operacions i periodicitats contingudes en el
programa de manteniment preventiu que correspon a la Taula 3.1 del RITE.
El gas del qual disposaran els equips de climatització és el R410A.
L’empresa mantenidora realitzarà un anàlisis i avaluació periòdica del rendiment dels equips
generadors de fred en funció de la seva potència tèrmica nominal, mesurant i registrant els valors, d’
acord amb les operacions i periodicitats de la taula 3.3 del RITE.

3.3.3. Consum i utilització d’aigua
El principal impacte en aquest aspecte és la generació i abocament d’aigües residuals. En aquestes
instal·lacions, l’únic consum d’aigua previst són els usos sanitaris per lavabos i vestidors de personal,
a més de neteges. El rec de les zones enjardinades forma part de la xarxa comuna de tot el cementiri
i s’abasteix d’aigua de pou.
Les aigües residuals generades, per tant, es poden considerar com aigües grises de baixa càrrega. A
partir del consum estimat i la dotació de personal prevista, l’abocament previst és de 500 m3 d’aigües
residuals a tractar.
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Cal esmentar que la zona no disposa de connexió a xarxa de clavegueram i per tant han de ser
tractades de forma autònoma i abocades a llera pública. Aquestes aigües grises poden ser tractades
mitjançant sistemes convencionals, com el que està previst instal·lar i es descriu al capítol de
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mesures correctores.

3.3.4. Altres processos auxiliars
Respecte d’aquests processos, els que tenen un major impacte ambiental potencial són els equips de
climatització i d’extracció, principalment per la generació de soroll.
Soroll
Els principals equips instal·lats en referència a la pressió sonora que superen a 1,5 metres de
distància els valors màxims d’immissió en horari diürn de 65 dB (A), tenint en compte que durant la
nit l’edifici restarà tancat, són 2 equips amb les dades del projecte: unitats exteriors dels
climatitzadors de l’oratori amb 66 dB(A), i el de les zones comuns i oficines amb 69 dB (A) superen a
aquest valor de referència.
No obstant, la distància a receptors ocasionals, superior a 10 metres, garanteix una reducció per sota
del valor límit d’immissió. La resta són equips interiors o exteriors que no arriben a aquests nivells, i
per tant sense incidència en els valors d’immissió sonora a l’exterior.

Generació de residus
En aquestes activitats es generaran principalment residus assimilables a domèstics i altres productes
utilitzats en petites operacions de manteniment intern i làmpades fluorescents. Tots aquests residus
seran degudament gestionats i emmagatzemats fora del nou edifici a l’espai general del qual disposa
el cementiri de Roques Blanques.
La previsió de tipologies de residus generades és la següent:


Banals



Envasos en petit format



Paper/cartró



Tòners
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3.4. Avaluació dels efectes sobre l’espai Xarxa Natura 2000 (objectius de
conservació)
La següent taula recull els objectius identificats al Document per l’aprovació provisional del PLA
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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ESPECIAL DE PROTECCIÓ (PeP) DEL MEDI NATURAL I DEL PAISATGE DEL PARC NATURAL DE LA SERRA
DE COLLSEROLA (Estudi Ambiental estratègic, abril 2019), que s’han utilitzats per determinar la
incidència del projecte, tal i com s’estableix a l’Article 45 de la Llei 21/2013.
Objectiu

Accions

Objectiu 1: Conservar i

1A: Fomentar l’equilibri entre les zones forestals obertes i les àrees agrícoles

millorar la biodiversitat i

com element clau en la recuperació de la fauna i la flora que està patint

els hàbitats.

problemàtiques per la disminució d'aquests hàbitats, fomentant els mosaics
agroforestals i les zones d'ecotò, i afavorint les condicions necessàries per evitar
la regressió de les espècies més favorables als hàbitats oberts o de marge.
1B: Establir estratègies de conservació i millora per a la flora d'especial valor per
a la conservació de la biodiversitat, partint de les comunitats existents, evitant la
pertorbació de les comunitats més sensibles, les més singulars i els hàbitats
d'interès comunitari.
1C: Establir estratègies de conservació i millora per a la fauna d'especial valor
per a la conservació de la biodiversitat, partint de les poblacions existents,
evitant la pertorbació dels espais més rellevants per a la consecució del seu cicle
vital (àmbits de nidificació, alimentació, hivernada) així com els espais
d'importància pels desplaçaments habituals (zones d'interès per a la migració, el
desplaçament per a la cerca d'aliment, el desplaçament cap a les zones
d'aparellament i nidificació, etc.).

Objectiu 2: Conservar i

2A: Assegurar la disponibilitat de recursos ecològics per a les espècies.

millorar els processos

2B: Assegurar i millorar la connectivitat ecològica considerant Collserola com a

ecològics

espai integrat en el sistema d’espais oberts del territori metropolità.

que

garanteixen

la

biodiversitat, resiliència i
adaptació

de

les

2C: Adaptar la intensitat i tipologies d’ús de les zones construïdes a les
necessitats de gestió i conservació del sòl.

comunitats i poblacions

2D: Considerar el dinamisme i adaptació d’un espai enmig de l’Àrea

faunístiques i florístiques

Metropolitana de Barcelona, altament pressionat i en constant canvi de les

del Parc Natural.

condicions de contorn.
2E: Millorar la qualitat ecològica dels espais fluvials com a espais clau en la
conservació de gran nombre de processos ecològics.

Objectiu 3: Caracteritzar
i

valorar

ecosistèmics

els

serveis
de

Collserola a partir de

3A: Estudiar a fons els serveis ecosistèmics del Parc Natural.
3B: Establir criteris de gestió i conservació per maximitzar aquests serveis
ecosistèmics.
3C: Implicar empreses, infraestructures, equipaments, zones residencials i
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Objectiu
l’aprofitament

Accions
de

recursos i del capital
natural

entitats que es beneficien dels serveis ecosistèmics del Parc en el seu
finançament, manteniment o millora.
3D: Millorar la gestió forestal i agrícola per obtenir més valors productius i alhora
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reduir riscos naturals i conservar la biodiversitat i els processos ecològics.
3E: Fomentar el desenvolupament d’una economia verda al Parc.
4A: Mantenir i millorar el patrimoni històric i cultural
4B: Protegir i integrar els principals valors paisatgístics del Parc Natural (Crestalls
i cims, miradors, fites visuals, Font Groga, Castells i torres de defensa, restes de
poblats i construccions ibèriques, ermites de muntanya i construccions
Objectiu 4: Minimitzar
els impactes sobre el
paisatge i conservar el
patrimoni cultural.

modernistes i noucentistes).
4C: Evitar la homogeneïtzació del paisatge al Parc Natural derivada de la pèrdua
d’activitat agrícola.
4D: Evitar la fragmentació de les masses forestals i la pèrdua de connectivitat
amb els espais agro-forestals vallesans, per infraestructures.
4E: Evitar la banalització, degradació i pèrdua de qualitat del paisatge per
l’enorme pressió de la freqüentació.
5A: Controlar i gestionar les pertorbacions que afectin l’estructura i l’estabilitat
de les comunitats, per assegurar unes correctes dinàmiques ecològiques i
preservar determinats hàbitats interessants per a la biodiversitat que

Objectiu 5: Modular i
controlar

les

pertorbacions

requereixen de la presència de determinades pertorbacions.
5B: Gestionar de forma sostenible l’ús social del Parc dins del context
metropolità de forma compatible amb la conservació dels valors i processos

ambientals.

ecològics.
5C: Ordenar les vores del Parc amb el teixit urbà per permetre una correcte
transició i un control de les pertorbacions externes.
6A: Establir una estratègia d’adaptació del Parc Natural al Canvi Climàtic tot
creant un sistema de monitoreig de l’evolució i els escenaris previstos pel Canvi
Climàtic.
6B: Garantir una comunicació constant i fluida amb d’altres organismes i/o Parcs

Objectiu 6: Augmentar la

Naturals per tal d’intercanviar experiències de cara a l’adaptació al Canvi

resiliència

de

les

climàtic.

formacions

del

Parc

enfront el Canvi Climàtic

6C: Integrar en la gestió forestal les previsions de canvi climàtic i els seus efectes
per tal d’incrementar la resiliència dels ecosistemes de la Serra.
6D: Incentivar una mobilitat sostenible per accedir i circular a l’interior del Parc.
6E: Implementar una política de prevenció d’incendis.
6F: Fomentar les energies renovables tot millorant l’eficiència energètica de les
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Objectiu

Accions
construccions i instal·lacions del Parc.
7A: Assegurar un correcte funcionament del cicle natural de l'aigua a la Serra de
Collserola, conservant els ecosistemes i espais que generen una adequada
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regulació de la hidrologia (capçaleres de les conques, boscos de ribera, vegetació
dels entorns dels cursos fluvials, entre d'altres espais, que permeten la
disminució dels risc d'inundació, una correcta infiltració i un adequat suport de
Objectiu 7: Conservar i
millorar els processos del
medi físic.

l'aigua al manteniment dels processos ecològics favorables a la conservació de la
biodiversitat del Parc Natural).
7B: Evitar processos d'erosió i inestabilitat del sòl, conservant ecosistemes que
prevenen la pèrdua de sòl (en sòls més erosionables o litologies més inestables,
pendents més elevats o zones inundables) conservant ecosistemes que
prevenen la pèrdua del sòl, evitant l’afectació dels espais amb major risc.
7C: Conservar el patrimoni geològic, evitant l'afectació de geòtops i geozones i
conservant-ne els valors que n'han motivat la seva catalogació.
8A: Localitzar els nodes pròxims al transport públic per reduir l’ús dels vehicles
privats.
8B: Regular la xarxa viària i ferroviària del Parc tot aplicant mesures correctores

Objectiu 8: Fomentar la

per disminuir la fragmentació de l’hàbitat i l’aïllament ecològic.

mobilitat sostenible al
8C: Redimensionar i dissenyar els aparcaments per evitar la dispersió dels

Parc

vehicles i reubicar-los en cas que fos necessari.
8D: Catalogar els camins del Parc classificant-los en funció dels usos admesos a
cadascun d’ells.
9A: Aprofitar la proximitat de la població amb el Parc Natural per fomentar
Objectiu

9:

Convertir

Collserola en un referent
d’educació ambiental i
promoure la implicació
dels usuaris en la seva

l’educació ambiental.
9B: Establir una xarxa d’equipaments i activitats enfocades en la difusió dels
valors naturals de Collserola i la importància del seu paper com a espai natural al
context de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

conservació i millora a

9C: Potenciar la investigació científica al Parc Natural mitjançant les

partir de la divulgació de

col·laboracions i convenis amb Universitats i altres centres de recerca, per tal

l’espai i dels seus valors i

d’aprofundir en el coneixement en àmbits com l’ecologia, la conservació de la

el

biodiversitat i els efectes del canvi climàtic en tant que Collserola ofereix una

foment

de

la

participació ciutadana

oportunitat única per tractar-se d’un espai natural protegit en un context
fortament antropitzat.

Objectiu 10: Minimitzar
la

contaminació

10A: Implementar mesures als equipaments i resta d’usos, així com a la xarxa
viària per tal de pal·liar la contaminació atmosfèrica a l’interior del Parc.

atmosfèrica, acústica i

10B: Tenir en compte en la reordenació de la xarxa viària la reducció dels valors

lumínica, i racionalitzar

acústics a aquelles àrees més sensibles.
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Objectiu

Accions

les infraestructures de

10C: Promoure, tant dins del Parc com a l’Espai funcional, la instal·lació de

gestió i transport de

dispositius de baixa intensitat lumínica, que asseguri una disminució lumínica i

fluxos ambientals

una millora de la qualitat del cel, en compliment de la classificació establerta al

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Mapa de Protecció Lumínica.
10D: Assegurar la gestió sostenible dels residus al Parc i evitar abocaments
incontrolats.
Taula 3.2: Objectius ambientals del Parc Natural de Collserola

Un cop revisades les accions de projecte i els objectius de conservació de l’espai, l’encreuament
mitjançant una matriu permet identificar cadascun dels impactes potencials, podent ser agrupats en
determinats casos pel fet de tenir característiques idèntiques. S’ha fet una matriu específica per cada
fase de projecte, amb les corresponents accions.
Les potencials repercussions sobre els objectius de l’espai Xarxa Natura 2000 que és la Serra de
Collserola es resumeixen a continuació objectiu per objectiu per cada fase.
FASE D’OBRES
OBJECTIUS DE PROTECCIÓ

Objectiu 1: Conservar i millorar la biodiversitat i els
hàbitats
Objectiu 2: Conservar i millorar els processos ecològics
que garanteixen la biodiversitat, resiliència i adaptació
de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques
del Parc Natural.
Objectiu 3: Caracteritzar i valorar els serveis
ecosistèmics de Collserola a partir de l’aprofitament de
recursos i del capital natural

Impactes
Hi ha una destrucció puntual de vegetació (pineda),
hàbitat no prioritari i en un espai molt reduït que no
s’afecta la biodiversitat de l’espai.
A les zones enjardinades s’afecten alguns exemplars
d’alzina d’interès i altres espècies sense valor ecològic.
No hi ha afectació de recursos ni de la connectivitat,
atesa la situació periurbana del Parc.
L’actuació adapta l’ús de les zones construïdes a la
planificació i les necessitats de gestió del sòl
El projecte no suposa necessitats d’aprofitament dels
recursos del Parc.

Els treballs de construcció impliquen excavacions de fins
que afecten materials del recobriment quaternari i del
Miocè. Aquests materials potencialment contenen
restes paleontològiques englobades com a patrimoni
Objectiu 4: Minimitzar els impactes sobre el paisatge i
cultural que cal preservar, tot i que no s’assegura la seva
conservar el patrimoni cultural.
existència.
De la mateixa forma, degut a la proximitat de jaciments
romans a la zona, podrien trobar-se restes
arqueològiques d’interès.
Objectiu 5: Modular i controlar les pertorbacions En aquest aspecte s’ordena sobre planejament vigent les
ambientals.
vores del Parc, i es permet una correcte transició.
Objectiu 6: Augmentar la resiliència de les formacions No hi ha afectacions previstes sobre aquest objectiu.
del Parc enfront el Canvi Climàtic
No s’afecten espais amb interès hidrològic. El projecte
Objectiu 7: Conservar i millorar els processos del medi
s’integra per no afectar processos erosius o similars ni
físic.
tampoc hi ha afectació de geòtops i geozones
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OBJECTIUS DE PROTECCIÓ

Impactes

El projecte no afecta aquest objectiu de l’espai en fase
d’obres.
Objectiu 9: Convertir Collserola en un referent No hi ha incidència del projecte sobre aquest objectiu
d’educació ambiental i promoure la implicació dels
usuaris en la seva conservació i millora a partir de la
divulgació de l’espai i dels seus valors i el foment de la
participació ciutadana
En fase d’obres es produirà un increment dels nivells de
Objectiu 10: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, contaminació atmosfèrica (pols). El projecte, integrat al
acústica i lumínica, i racionalitzar les infraestructures de terreny, minimitza i assegura una disminució lumínica en
gestió i transport de fluxos ambientals
compliment de la classificació establerta al Mapa de
Protecció Lumínica.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Objectiu 8: Fomentar la mobilitat sostenible al Parc.

Taula 3.3: identificació de repercussions en fase d’obres sobre els objectius

FASE D’EXPLOTACIÓ
OBJECTIUS DE PROTECCIÓ

Impactes

Objectiu 1: Conservar i millorar la biodiversitat i els
hàbitats
Objectiu 2: Conservar i millorar els processos ecològics
que garanteixen la biodiversitat, resiliència i adaptació
de les comunitats i poblacions faunístiques i florístiques
del Parc Natural.
Objectiu 3: Caracteritzar i valorar els serveis
ecosistèmics de Collserola a partir de l’aprofitament de
recursos i del capital natural
Objectiu 4: Minimitzar els impactes sobre el paisatge i
conservar el patrimoni cultural.
Objectiu 5: Modular i controlar les pertorbacions
ambientals.
Objectiu 6: Augmentar la resiliència de les formacions
del Parc enfront el Canvi Climàtic
Objectiu 7: Conservar i millorar els processos del medi
físic.

No hi ha afeccions sobre aquest objectiu en fase
d’explotació.
No hi ha afectació de recursos ni de la connectivitat,
atesa la situació periurbana del Parc.

El projecte no suposa necessitats d’aprofitament dels
recursos del Parc. Els recursos (aigua, energia) s’obtenen
de les xarxes existents.
No hi ha repercussions en fase d’explotació sobre aquest
patrimoni.
En aquest aspecte s’ordena sobre planejament vigent les
vores del Parc, i es permet una correcte transició.
El projecte te un impacte positiu en millorar l’eficiència
energètica de les instal·lacions, dins del Parc.
No s’afecta aquest objectiu amb l’explotació de l’edifici.

El projecte millora la mobilitat i redimensiona i dissenya
els aparcaments a les dimensions del projecte.
Objectiu 9: Convertir Collserola en un referent No hi ha incidència del projecte sobre aquest objectiu
d’educació ambiental i promoure la implicació dels
usuaris en la seva conservació i millora a partir de la
divulgació de l’espai i dels seus valors i el foment de la
participació ciutadana
En fase d’obres es produirà un increment dels nivells de
Objectiu 10: Minimitzar la contaminació atmosfèrica, contaminació atmosfèrica (pols). El projecte, integrat al
acústica i lumínica, i racionalitzar les infraestructures de terreny, minimitza i assegura una disminució lumínica en
gestió i transport de fluxos ambientals
compliment de la classificació establerta al Mapa de
Protecció Lumínica.
Objectiu 8: Fomentar la mobilitat sostenible al Parc.

Taula 3.4: identificació de repercussions en fase d’explotació sobre els objectius
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4. MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I
COMPENSATÒRIES PREVISTES
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4.1. Mesures preventives i correctores incloses a la normativa d’aplicació

A continuació es descriuen les mesures tant preventives com correctores que es recullen a la
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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normativa urbanística de referència, com a part del text refós de la Modificació Puntual del PGM a
l’àmbit de serveis generals del Cementiri de Roques Blanques.
En aquest document, l’article 11 de la normativa urbanística indica que “la nova edificació haurà
d’incorporar criteris de sostenibilitat i mecanismes d’eco eficiència, tant en la configuració de l’edifici
com en la utilització de materials, aïllaments i solucions constructives, la introducció d’aparells
d’estalvi d’aigua, la reutilització de l’aigua de pluja pel reg, sistemes de captació d’energies
renovables, etc.”.
L’article 12, en referència a aquest projecte, i de forma resumida, afegeix el següent:
Respecte al patrimoni paleontològic, també hauran d'especificar la obligatorietat de fer una
cartografia geològica de detall amb especial atenció als nivells fossilífers del Miocè Inferior i
d'efectuar un control dels rebaixos dels sediments miocens durant el transcurs de les obres, prèvia
autorització del Departament de Cultura.
Pel que fa al sanejament, hauran de complir els criteris establerts a la Instrucció Tècnica aplicable al
sanejament autònom, aprovada pel Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua
(20/11/2008).
Els projectes d’obres també hauran d’incloure els següents plans específics: Pla de gestió de residus
procedents de la construcció i demolició i Pla de gestió de les terres, amb especial atenció al destí
legal de les terres sobrants i la reutilització de la terra vegetal decapada. A més, el Pla d’obra haurà
de proposar les activitats més sorolloses (tala, moviment de les terres i enderrocs) fora de l’època de
reproducció de la fauna, en especial pel que fa a l’avifauna.
Els moviments de les terres per a l’execució de les obres respectaran al màxim els boscos i
formacions arbustives naturals existents. Els projectes d’obres hauran de justificar el tractament que
es fa de l’arbrat existent.
Totes aquestes mesures han estat tingudes en consideració en les mesures que es defineixen a
continuació, dividides en fase d’obres i d’explotació.
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4.2. Descripció de les mesures preventives i correctores (fase d’obres)
4.2.1. Mesures generals i de protecció del sòl
Cal definir abans de l’inici dels treballs una correcta ubicació del parc de maquinària i de materials,
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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del punt de recollida de residus, que es mostra a la següent imatge.

Figura 4.1: implantació tanca perimetral obra, caseta d’obres i zones de residus.
Font: projecte constructiu (Batlle i Roig, SL)

De forma general, cal aplicar les bones pràctiques durant les obres: obra endreçada, neta i sense
formació de pols.
El conjunt de l’obra estarà tancat per una tanca perimetral que es veu a la figura 4.1.
Es disposarà de casetes d’obra pel persona degudament equipades segons normativa de prevenció
de riscos laborals.

4.2.2. Mesures de reducció de les emissions de pols i soroll a l’atmosfera
És obligació del promotor de l’obra vetllar per a que les molèsties de contaminació acústica en
aquesta fase siguin el més petites possible, motiu pel qual s’ha d’abordar un seguit de mesures que
permetin minimitzar els nivells d’immissió sonora a l’ambient exterior amb valors similars als
existents actualment durant el temps en què es desenvolupin les obres.
Per tal de minorar les molèsties per soroll durant tota l'obra i, especialment en fase de moviment de
terres, es limitarà la velocitat de la maquinària a 30 Km/h en els camins i accessos freqüentats. Es
mantindrà un horari laboral diürn, tant per al trànsit de vehicles com per a qualsevol treball d'obra.
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La maquinària en general, es mantindrà en perfectes condicions. La maquinària haurà de complir les
regulacions establertes: Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, que modifica el Real Decreto
212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre i Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Pel que respecta a les emissions de partícules, s’inclouen totes aquelles mesures relacionades amb la
prevenció de la contaminació atmosfèrica, pel que fa bàsicament a l’emissió de pols i materials
pulverulents i que corresponen a les indicades pel Decret 152/2007, de 10 de juliol, d’aprovació del
Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció
especial de l’ambient atmosfèric mitjançant el Decret 226/2006, de 23 de maig.
Així, segons l’article Article 13 “Construcció, rehabilitació i demolició d'edificis i estructures” del
Decret 152/2007, les empreses que duguin a terme la construcció, rehabilitació i demolició d'edificis i
d'estructures existents o noves han d'implantar les mesures següents per reduir l'impacte de les
obres en la qualitat de l'aire:
a) Cobrir les façanes amb lones o dispositius similars, instal·lar tubs encapsulats i embolicar-los
amb lones, i efectuar la descàrrega de runes o materials pulverulents a contenidors tancats
amb lones o dispositius d'eficàcia similar.
b) Ruixar amb aigua les operacions de demolició.
c) Instal·lar sistemes per minimitzar l'emissió de partícules en la càrrega i manipulació de
material pulverulent.
d) Cobrir el material pulverulent que transporten els camions i controlar que l'alçada de la
càrrega és inferior a l'alçada del contenidor del vehicle
e) Seguint la normativa del Pla Especial, s’hauran d’efectuar regs periòdics durant les obres per
evitar la formació de pols.
Aquestes mesures, incorporen les derivades de la normativa urbanística. No es considera necessari
afegir altres mesures preventives i/o correctores.

Pel que respecta al soroll, l’horari de treball de l’obra, haurà d’evitar treballar en hores nocturnes
(21h-8 h) per evitar afectacions a la fauna.
S’haurà de fer un control específic de nivells d’immissió que estan definits a l’apartat de mesures de
control.
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4.2.3. Patrimoni arqueològic i paleontològic
Caldrà establir el control arqueològic i paleontològic de totes les actuacions que comportin un rebaix
o desmunt de la cota del terreny actual en les zones arqueològicament fèrtils. En el cas que es
localitzin restes que permetin considerar l’existència d’una zona d’interès arqueològic o
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paleontològic, d’acord amb el que estableix la legislació vigent i seguint les directius de la Dir. Gral.
de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, es realitzaran prospeccions complementàries
amb la finalitat de delimitar l’àrea afectada.
Així mateix, en el cas que es consideri oportú, es realitzarà una actuació de sondatge del subsòl per
tal de determinar l’entitat i l’abast de les àrees d’interès. En el supòsit que les perspectives
arqueològiques o paleontològiques siguin positives es realitzarà una excavació en extensió.
Per la realització d’aquestes actuacions s’estarà al que disposa la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni
arqueològic i paleontològic.

4.2.4. Flora, fauna i vegetació
Caldrà realitzar els transplantaments dels arbres afectats que siguin d’interès tal i com es defineix al
projecte executiu del vial. Prèviament, cal el marcatge i protecció dels arbres o grups arboris que
s’han de preservar i restin propers a l’àmbit de l’obra.
Per efectuar la tala d’exemplar caldrà sol·licitar una autorització d'aprofitament forestal com a obra
autoritzada.
Elaboració d’un programa de prevenció d’incendis forestals adaptat específicament al lloc i en funció
de l’època en què es realitzi. Aquest programa podria fer-se conjuntament amb el de construcció del
nou vial d’accés en funció de la coincidència en el temps d’ambdues obres. Si els treballs es realitzen
en període de risc d’incendis forestal, entre el 15 de març i el 15 d'octubre, caldrà tramitar
prèviament l’autorització pertinent.
Seguint la normativa urbanística d’aplicació, en les plantacions a fer en llocs de contacte amb zones
forestals es vetllarà per l’ús d’espècies arbòries i arbustives autòctones i/o altament naturalitzades.
Pel que respecta a la fauna, el pla d’obra ha de contemplar realitzar les activitats més sorolloses (tala,
moviment de les terres i enderrocs) fora de l’època de reproducció, en especial pel que fa a
l’avifauna.

Pàg. 43 de 56

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Número de l'anotació: 1749, Data d'entrada: 04/05/2020 9:11:00 AM

ADJUNT (TD99): ADJUNT_Mem_ambiental_tanatori_total May20
Incidencias OTAA.pdf_04052020

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: SJI3B-MQFJB-QBEEM
Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:09 PM
Pàgina 46 de 64

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE “AMPLIACIÓ DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES”
EL PAPIOL, BARCELONA Rev.1
Maig de 2020

4.2.5. Medi hídric
En les plantacions a realitzar, es recomana també l’ús d’espècies de baix requeriment hídric.
Caldrà fer un ús acurat de l’aigua durant les obres (minimització de pols, reg en treballs de
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revegetació/enjardinament, etc). Es recomana utilitzar l’aigua procedent de fonts pròpies del
cementiri, procedent dels pous situats en l’interior de les instal·lacions.

4.2.6. Gestió de residus
Tal i com estableix el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció i altra
normativa vigent, caldrà redactar un Pla de gestió de residus complementari al projecte, que inclogui
els mitjans necessaris i la forma de gestió dels residus generats.
Els residus que està previst generar, que ja han estat esmentats, es reocilliran amb els següents
mitjans:


2 contenidors de 9 m3 per formigó, ceràmics, plàstic, fusta, paper/cartró, metalls



1 contenidor de 5 m3 per formigó, ceràmics, petits, fusta i metall



1 contenidor de 1100 litres per paper/cartró/plàstic/banals



1 bidó de 200 litres per residus perillosos que puntualment es puguin

La ubicació de la zona de recollida de residus es mostra a la figura 4.1.
Cal evitar l'abocament incontrolat de residus de qualsevol tipus com poden ser: sobrants de formigó
de neteja, olis i combustibles, restes de materials d'obra, bidons, plàstics, ferralla, fustes, etc..
S’hauran d’establir, doncs, zones d’abassegament i segregació adequada per a aquests residus així
com garantir la seva correcta gestió segons la legislació vigent.
Els residus especials, com poden ser els olis usats, es recolliran i transportaran a empreses
autoritzades per al seu tractament. El temps màxim d'emmagatzematge dels residus especials no
superarà els sis mesos, i s'hauran d'emmagatzemar sota cobert.
S’hauran d’establir zones per al canvi d'olis i combustibles, manteniment de la maquinària i la neteja
de cubes de formigó per tal d'evitar vessaments al sòl. Els residus líquids en general s'hauran
d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.
Els residus inerts, tipus urbans o assimilables es recolliran també selectivament, en punts concrets,
per a ser transportats posteriorment a abocadors controlats.
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4.3. Descripció de les mesures preventives i correctores (fase d’explotació)
4.3.1. Mesures generals i de protecció del sòl
Proposar mesures per un ús respectuós de l’entorn, com per exemple senyalització informativa del
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

Parc i valors naturals a conservar, cartells de prohibició d’abocament de deixalles, etc. tal i com
estableix la normativa urbanística.
Les zones d’ubicació dels elements que contenen substàncies perilloses (dipòsit de gasoil), hauran
d’estar degudament impermeabilitzades per evitar la contaminació del sòl.

Subministraments
Seguint la normativa del PE vigent, s’introduiran mecanismes d’ecoeficiència en els edificis. En tot cas
es compliran els criteris de sostenibilitat establerts per la normativa vigent i establertes al Codi
Tècnic de l’Edificació, tant en la configuració de l’edifici com en la utilització de materials, aïllaments i
solucions constructives, la introducció d’aparells d’estalvi d’aigua, la reutilització de l’aigua de pluja
pel reg, sistemes de captació d’energies renovables, etc.

Riscos
L’activitat es troba en una zona d’impacte potencial per riscos d’origen antròpic degut a la seva
proximitat a una via de trànsit principal com és l’autopista AP-7.
Els riscos identificats han estat els següents:


Núvol tòxic



Núvol inflamable (BLEVE)

La normativa urbanística recull mesures a aplicar que han estat incloses al projecte i que
fonamentalment fan referència als materials de la façana de l’edifici. El projecte recull les següents
mesures:


En compliment de la normativa de protecció civil i la IT-001 de la Direcció General de
Protecció Civil de la Generalitat, els paraments de la nova edificació hauran de ser capaços
de suportar una radiació tèrmica mínima de 65 kW/m².
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4.3.2. Mesures de reducció de les emissions de gasos i soroll a l’atmosfera
El projecte d’activitat inclou les següents mesures:
Instal·lació d’un sistema de tractament de les emissions de gasos dels forns

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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El sistema de tractament dels gasos de combustió previst està basat en el procés Dry Scrub
Technology, que actua mitjançant de metalls pesants, mercuri, dioxines i furans, així com per a reduir
els gasos àcids que es troben al flux de gasos procedents de la combustió, tals com el SO2, HCl i HF.
Consta de les següents etapes:
Refredament dels gasos. El flux de gasos entra en el sistema de refredament mitjançant un sistema
de circulació d’aigua com intercanvi de calor, sistema refredat a la seva vegada per un sistema de
ventilació d’aire forçada exterior, i el gas baixa a temperatures entre 120 i 150ºC.
Posteriorment, abans del filtrat, s’afegeix un additiu reactiu al flux de gasos que es barreja amb
aquests i afavoreix l’adsorció dels contaminants amb les partícules sòlides.
Aquestes partícules passen pels filtres-màniga i resten, com adsorbits, atrapen el mercuri, dioxines,
furans, i es redueixen les concentracions de gasos àcids (SO2) i de forma específica el HF i el HCl.
Complementàriament una capa de reactiu adsorbent que es diposita a la part exterior de les
mànegues afavoreix la eficiència del filtrat dels gasos.

Minimització de les emissions de soroll
Cal destacar en primer lloc que el funcionament de la activitat es diürn que l'edifici no te cap
edificació veïna que pugui ser afectada per l'emissió dels sorolls i vibracions.
Les unitats exteriors de climatització es disposen en un altell amb parets a tota la alçada i sense
sostre tractant aquestes parets amb panells acústics per a exterior. Les unitats de tractament d'aire i
de extracció també es disposaran en aquest altell utilitzant silenciadors en la descarrega si es adient.
Totes les unions entre conductes es faran amb elements elàstics i els suports de la maquinaria amb
els propis silenblocs i manta elàstica.
El grup electrogen a gasoil disposarà de les mateixes proteccions d'insonorització i la sortida de fums
procedent del tub d'escapament s'efectuarà a l'exterior mitjançant conducte d'insonorització. d'alta
atenuació acústica o d'acord amb la normativa vigent.
El motor de l'equip d'impulsió per a la sobrepressió del forn crematori es troba inclòs a l'interior de
l'habitacle d'origen, amb aïllament acústic per a limitar el soroll produït. La presa d'aire per a la
ventilació de la cambra del forn es farà si no pot ser natural a traves de un conducte silenciador i les
portes seran insonoritzades. Les unitats condensadores frigorífiques de escassa entitat donada la
seva potencia s’instal·laran dins habitacles insonoritzats.
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4.3.3. Patrimoni arqueològic i paleontològic
No hi ha mesures a aplicar en aquest aspecte durant la fase d’explotació, si no es detecten jaciments
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o materials d’interès.

4.3.4. Flora, fauna i vegetació
Control periòdic de les espècies emprades en reposicions de vegetació i de l’aparició espontània o no
d’espècies al·lòctones o invasores (mesura preventiva), inclosa a les tasques de seguiment que es
detallen més endavant.
Tal i com estableix la normativa urbanística, caldrà disposar d’un programa de prevenció d’incendis
forestals adaptat al lloc. En aquest cas, les mesures adoptades al projecte inclouran, a més de les
mesures contra incendis de l’edifici, aquells aspectes en relació amb la protecció per proximitat de
masses boscoses.

4.3.5. Medi hídric
Estalvi d’aigua
Segons la normativa del PE vigent i la seva modificació (Art 12), s’introduiran mecanismes
d’ecoeficiència. El projecte contempla com a mesures la instal·lació de dispositius d’estalvi d’aigua en
edificis (HS 4 subministrament d’aigua).

Tractament aigües residuals
S’implantarà, tal i com estableix el projecte, un sistema de tractament d’aigües residuals. Aquest ha
de ser de tipus autònom, ja que no es pot connectar a un sistema de sanejament públic perquè no
n’hi ha i la distància als existents ho fan inviable tècnica i econòmicament.
El sistema a implantar haurà de complir els següents requisits que estableix la Instrucció tècnica de
sanejament autònom (ACA, 2008):
a) Han de ser concebuts, implantats i mantinguts de tal manera que garanteixin la nocontaminació de les aigües superficials i subterrànies, en particular les dirigides al consum
humà o a usos particulars com la pesca o el bany.
b) Les característiques tècniques i el dimensionament han d’adaptar-se a les característiques de
l’immoble i les seves instal·lacions i a les característiques genèriques del lloc on s’implanta,
considerant-ne l’orografia, la hidrologia, la hidrogeologia i la climatologia i la integració
estètica.
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c) El lloc d’implantació del conjunt d’elements del sistema de sanejament autònom ha de tenir
en compte les característiques particulars del terreny, de la naturalesa, del pendent i de la
situació relativa respecte a l’emplaçament de l’activitat generadora de les aigües residuals.
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d) No poden rebre aigües pluvials
Respecte de la seva ubicació, situat al sud de l’edifici a la zona propera a la vora del Torrent de les
Tres Soques, ha de complir els criteris tècnics de l’ACA, que estableixen que els dispositius de
sanejament autònom no poden ser implantats a menys de 35 m de les captacions d’aigua utilitzada
per al consum humà o animal, ni en llocs amb perill d’enfonsaments o trencaments per trànsit de
vehicles, arrels d’arbres grans, inundabilitat i aspectes similars.
El cabal màxim instantani, en base als equipaments sanitaris previstos i les condicions del Codi Tècnic
de l’Edificació CTE, HS4 “subministrament d’aigua”, seria de 1,5 l/s. El consum mitjà esperat és de
500 m3/any, que equival a 1,37 m3/dia.
Com a mesura correctora d’aquesta memòria tècnica, es proposa que el sistema de sanejament
consisteixi en un sistema biològic compacte prefabricat amb un dipòsit soterrat en PRFV, de tipus
oxidació total en 2 etapes (aireació i decantació), complint els criteris de la Norma UNE-EN 125663:2017: “Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas
prefabricadas y/o montadas en su destino”.
Es recomana dimensionar l’equip per un cabal de tractament d’almenys 2 m3/dia.
Aquests equips seran sotmesos regularment a un manteniment per tal d’assegurar:
a) El bon estat de les instal·lacions i de les obres, en particular dels dispositius de ventilació i dels
dispositius de desgreixatge.
b) La circulació fluida i sense obstacles dels efluents en direcció als dispositius de depuració i
dins d’aquests dispositius.
c) La verificació i la neteja de les instal·lacions tan sovint com sigui necessari.
Per tal de comprovar periòdicament l’interior de les instal·lacions, els dispositius i les arquetes han
de ser accessibles per assegurar-ne el manteniment i el control del funcionament. En particular és
necessari comprovar l’eliminació periòdica dels fangs, dels flotants i de qualsevol residu produït pel
sistema de sanejament.
L’eliminació o la disposició de les matèries de buidat ha de ser efectuada conforme a les disposicions
normatives corresponents.
Els buidats de fangs i de matèries flotants seran efectuats, almenys, cada dos anys en el cas d’una
fossa sèptica, cada sis mesos en el cas d’una instal·lació biològica amb fangs activats i cada any en el
cas d’una instal·lació de depuració biològica del tipus filtre percolador o similar.
En el conducte que uneix l’edificació i el sistema de sanejament es col·locaran arquetes de registre i
comprovació en nombre suficient, màxim cada 10 m i en els canvis de direcció.
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De manera general, des del dispositiu de tractament extern haurà de ser possible la introducció d’un
dispositiu de neteja a contracorrent en direcció cap a l’edificació.
L’abocament es realitzaria, mitjançant infiltració, en una zona propera a la ubicació de l’equip de
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depuració, amb taxes d’infiltració que es consideren suficients
Caldrà tramitar la sol·licitud de l’autorització d’abocament a l’Agència Catalana de l’Aigua

4.3.6. Residus
L’activitat haurà de disposar els residus generats conforme al que estableix la normativa vigent en
matèria de residus. Es disposarà almenys d’un contenidor per a dipositar els residus assimilables a
domèstics, degudament senyalitzat.
El projecte preveu una zona d’ubicació de contenidors de 6,3 m2 aproximadament,
Tots els residus hauran de gestionar-se amb transportistes i gestors autoritzats per l’Agència de
Residus de Catalunya, complimentant-se els corresponents fulls i contractes segons estableix la
normativa vigent.

4.3.7. Paisatge
El disseny del projecte ha estat realitzat per minimitzar l’impacte paisatgístic de l’edifici principal,
situat de forma semisoterrada entre el nivell de la masia de Can Tintorer i el nou vial d’accés.
A més, la vegetació exterior de l’edifici, a mode de tanca, separa i resol el desnivell entre les dues
edificacions, el nou edifici i la masia. L’aparcament també disposarà de vegetació per ocultar, donar
ombra i fer més agradable l’espai.
El sostre de l’edifici disposarà de recobriment amb vegetació a la seva totalitat, a més d’un disseny
que oculti la presència de les xemeneies de sortida dels forns.
Les següents imatges mostren l’estat final de l’edifici amb totes les estratègies d’integració amb
l’entorn i ocultació.

Pàg. 49 de 56

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
ADJUNT (TD99): ADJUNT_Mem_ambiental_tanatori_total May20
Incidencias OTAA.pdf_04052020

Número de l'anotació: 1749, Data d'entrada: 04/05/2020 9:11:00 AM
SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: SJI3B-MQFJB-QBEEM
Data d'emissió: 19 de Febrer de 2021 a les 2:44:09 PM
Pàgina 52 de 64

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=elpapiol

MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE “AMPLIACIÓ DELS SERVEIS GENERALS DEL CEMENTIRI DE ROQUES BLANQUES”
EL PAPIOL, BARCELONA Rev.1
Maig de 2020

Figures 4.2 i 4.3 Recreació de l’estat final de façanes i acabats exteriors al nou edifici.
Font: projecte executiu (Batlle i Roig, SL)
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5. MESURES DE CONTROL I
SEGUIMENT AMBIENTAL
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5.1. Proposta de control ambiental
5.1.1. Condicionants normatius
Les mesures destinades al control dels impactes ambientals de l’activitat al llarg de la seva vida útil
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 10461558 SJI3B-MQFJB-QBEEM BD722DD7DA038E572C7D4BDE10D11B117A634C1B) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document no requereix signatures. Mitjançant el codi de
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parteixen dels següents condicionants:
Control ambiental d’activitats
En primer lloc, l’activitat, classificada dins de l’Annex II de la Llei 20/2009, està sotmès al règim de
control ambiental cada 6 anys. Aquests controls es realitzen i el darrer va ser superat en data 13 de
març de 2018.
Les auditories internes i externes realitzades dintre del Sistema de Gestió Ambiental EMAS, afegint
els propis de la Norma ISO 14001:2015, ja suposen una garantia de control de la incidència
ambiental, especialment en aspectes genèrics com els consums energètics, d’aigua o generació de
residus.
Es va realitzar auditoria energètica segons el Reial Decret 56/2016, d’eficiència energètica i auditories
energètiques.
D’altra banda, pel que fa als controls vectorials, es realitzen els següents:


Com activitat potencialment contaminadora de l’atmosfera, els focus previstos als dos forns
estaran classificats en el Grup B (09090100) del CAPCA i estan sotmesos a controls
reglamentaris cada 3 anys. Per tant, els focus s’haurà d’adaptar a les condicions que
permetin la seva mesura acord amb el Reial Decret 486/1997



Control d’abocaments segons requisits de l’ACA

Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l' atmosfera pels focus s' efectuaran
d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
de la Generalitat de Catalunya.

Normativa urbanística
Aquestes mesures, redactades en base als objectius ambientals escollits i les mesures aplicades per al
seu assoliment i per evitar els possibles efectes negatius, estan incloses en el text refós de la
modificació puntual del PE Roques Blanques. Aquests criteris, quan són d’aplicació, estan recollits o
esmentats en la proposta de control que es presenta a continuació.
En base a les condicions recollides a la documentació avaluada i els requisits normatius existents, es
proposen les següents mesures addicional de verificació del control dels impactes de l’activitat:
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5.1.2. Mesures de control i seguiment ambiental prèvies i en fase d’obres
Mesures generals
En primer lloc, cal esmentar que s’haurà de disposar d’assistència ambiental al llarg de tota la fase
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d’obres per la verificació de les mesures a aplicar i per fer el seguiment d’aquestes, amb els
indicadors previstos a la normativa urbanística.
Seguiment de l’estat i ubicació de les estaques i cintes d’abalisament, que han d’estar en bon estat i
visibles, estimant com a indicadors la superfície afectada fora dels límits, la superfície de terreny
ocupada per hàbitats d’interès comunitari (HIC) afectada per l’actuació segons projecte, respecte la
superfície d’HIC finalment ocupada en acabar les obres (% desviament).
En la fase de moviment de terres per la ubicació del nou edifici, verificar en acabar aquest si s’ajusta
estrictament a l’indicat pels plànols de replanteig.

Patrimoni arqueològic i paleontològic
Realitzar un control arqueològic i paleontològic durant la fase de moviment de terres, com ja ha estat
esmentat en l’apartat de mesures correctores i és requerit per la normativa urbanística. A realitzar
prèvia comunicació al Departament de Cultura per tècnics habilitats en cadascuna de les àrees.

Ocupació i Protecció del sòl
Correcta ubicació del parc de maquinària i de materials, del punt verd de recollida de residus, abans
d’inici obres i setmanalment per part de la Direcció d’obra i l’assistència ambiental, mesurant el
percentatge de superfície ocupada per maquinària, materials, i residus fora del lloc assignat
inicialment.

Flora i vegetació
Inspeccions periòdiques per part de l’assistència ambiental del manteniment de les proteccions dels
exemplars d’arbres a conservar.
Respecte dels exemplars trasplantats, inspecció en obra i seguiment mensual el primer any del seu
estat amb indicador de nombre d’arbres vius/núm. total arbres trasplantats per espècie.

Emissions a l’atmosfera
Inspecció de l’aplicació de les mesures per minimitzar les emissions acústiques i de pols pel que fa als
accessos i superfícies amb trànsit de maquinària, proteccions d’apilaments de terres sobrants, lones
en camions, etc. durant les obres.
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Soroll
La modificació puntual del PE Cementiri de Roques Blanques (2018) explicita la necessitat de
corroborar els nivells d’immissió mitjançant mesuraments in situ i previsió de reduccions; en cas
necessari, ús de vegetació per a crear pantalles amb finalitat específica d’esmorteïment de soroll,
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especialment front les edificacions amb major concentració d’usuaris.
Es realitzarien mesures de l’estat inicial del medi en almenys 4 punts i modelització amb programari
tipus CADNA per determinar els nivells màxims previstos en fase d’obres i explotació.
En funció dels resultats, establir si s’escau seguiment durant les obres especialment a les zones més
properes a la ZEPQA.

Gestió de residus
Seguiment del compliment del Pla de gestió de residus i Pla de gestió de les terres (PGT) annexos al
projecte a realitzar per part de l’assistència ambiental mitjançant control documental i inspeccions in
situ durant l’obra.
Supervisar la presència de deixalles o abocaments incontrolats en l’entorn i verificar de forma
sistemàtica si es disposa d’albarans de transportistes i gestors autoritzats.
En finalitzar les obres, el responsable de l’assistència ambiental a l’obra ha de redactar un informe
que reculli l’aplicació d’aquestes mesures i les incidències detectades al llarg de l’obra.

5.1.3. Mesures de control i seguiment ambiental en fase de servei / explotació
Aquest conjunt de mesures poden estar incorporades al seguiment ambiental/control operacional
del Sistema de Gestió Ambiental segons EMAS del qual disposa l’activitat, i fer-ne així el seguiment
conjuntament amb la resta d’indicadors.

Ocupació i protecció del sòl
Establert per la normativa urbanística, cal realitzar controls per detectar possibles ampliacions
indegudes, mitjançant inspecció visual i mesura anual del percentatge de sòl artificialitzat respecte al
total de la superfície de l’àmbit de la modificació en fase posterior a les obres legalitzades.


En cas d’abocament accidental d’alguna substància perillosa (gasoil), caldrà disposar de
mitjans per evitar la seva extensió i facilitar-ne la recollida.
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Flora i vegetació
En base a la normativa urbanística aprovada, caldrà aplicar les següents accions:


Control periòdic de les espècies emprades en reposicions de vegetació i de l’aparició
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espontània o no d’espècies al·lòctones o invasores, mesurant semestralment el nombre
d’espècies al·lòctones i invasores presents en l’àmbit i entorn immediat de l’activitat (100 m).


Controls de l’eficàcia de les plantacions projectades, control anual durant els 3 primers anys.

Emissions a l’atmosfera
Apart de les mesures reglamentàries, el projecte especifica per les emissions a l'atmosfera que es
realitzarà un control inicial, en el moment de l'entrada en servei de l'establiment, on es comprovarà
que es compleixen les condicions especifiques i generals fixades en aquesta memòria, i es mesuraran
els contaminants del focus emissor vehiculat per part d'una Entitat de Control (EC) degudament
acreditada segons els paràmetres i valors límit de la Guia d’emissions per als permisos ambientals
públic pel DTeS (2018).
Segons la normativa urbanística d’aplicació, cal realitzar un control anual de les emissions de CO2
generades, expressades en tones de CO2 equivalents, que es pot aplicar dintre del Sistema de Gestió
Ambiental del que disposa el conjunt de l’activitat.

Emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH)
Els equips, amb una potència instal·lada superior a 70 KW, estaran sotmesos a un manteniment que
inclourà el seguiment i control de fuites dels equips.

Soroll
Els requisits de la normativa urbanística i la presència de la ZEPQA propera a l’àmbit d’estudi obliga
com a objectiu el minimitzar l’impacte acústic del funcionament del cementiri a l’interior de la
ZEPQA, i especialment a l’activitat del nou edifici, on es concentraran accessos i assistència de
persones.
Caldrà la realització de mesures acústiques dels nivells d’immissió en l’edifici, zona de màxima
concurrència a l’àmbit del cementiri, per les quals s’estableix la presa dels nivells d’immissió (anual o
bianual) per determinar el nivell immissió sonora assolits dins i fora els recintes de major
concentració d’usuaris. Aquestes mesures es poden englobar dins el seguiment del sistema de gestió
ambiental implantat a les instal·lacions.
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Aigua
Segons la normativa urbanística, cal fer la valoració inicial del consum i control semestral durant dos
anys del percentatge d’increment respecte al control inicial a efectuar abans de la posada en servei
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del nou creixement dels serveis generals.
Aquesta mesura es pot aplicar dintre del sistema de gestió ambiental del que disposa el conjunt de
l’activitat.

Signat:

Lluis Fructuoso Barea
Geòleg, consultor ambiental
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ANNEX 1: PLÀNOLS
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