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Bloc 1.  

 

Marc normatiu 
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Marc Normatiu 

 

 

 

4 

Unió Europea Estat Espanyol Catalunya 

Directiva 2010/75/UE, de 24 
de novembre sobre 
emissions industrials. 

Llei 16/2002, d’1 de juliol de prevenció i 
control integrats de la contaminació. 
Modificada per la Llei 5/2013. 
Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre 
pel qual s’aprova el Reglament 
d’emissions industrials i 
desenvolupament de la llei 16/2002, d’1 
de juliol. 

Llei 20/2009, del 4 de 
desembre, de prevenció i 
control ambiental d’activitats 
(Text consolidat 14/03/2015). 
Llei 3/2015, Art. 80.5. 

Directiva 2004/35/CE de 21 
d’abril de 2004, sobre 
responsabilitat 
mediambiental en relació 
amb la prevenció i reparació 
de danys mediambientals. 

Llei 26/2007, de 23 de octubre, de 
responsabilitat mediambiental. 
Modificada per la Llei 11/2014. 
Reial Decret 2090 /2008, de 22 de 
desembre, (aprovació reglament Llei 
26/2007). 

Reial Decret 9/2005, de 14 de gener, 
relació d’activitats 
potencialment contaminants del sòl i 
criteris per la declaració de sòls 
contaminats. 
Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i 
sòls contaminats. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

DEI 

LRM 

APC 



Conceptes DEI  

 

  
 

 

 

 

• Substàncies o mescles definides a l’article 3 del Reglament (CE) 
1272/2008, sobre classificació, etiquetat i envasat de substàncies i 
mescles, que, per la seva perillositat, mobilitat, persistència i 
biodegradabilitat són capaces de contaminar el sòl i les aigües 
subterrànies, i són utilitzades, produïdes o emeses per la instal·lació. 

Substàncies perilloses rellevants Substàncies perilloses rellevants 

 

•És el informe de la situació de partida que conté la informació sobre 
l’estat de la contaminació del sòl i les aigües subterrànies per substàncies 
perilloses rellevants .- Article 12.f. 

 

Informe base o de la situació de partida Informe base o de la situació de partida 
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Calendari 

 

 

 

 

7 de gener 
de 2011 

 

7 de gener 
de 2011 

• Entrada en vigor Directiva DEI 

 

7 de gener 
de 2013 

 

7 de gener 
de 2013 

• Data límit per a transposició 

• Aplicació a les noves instal·lacions 

 

7 de gener 
de 2014 

 

7 de gener 
de 2014 

• Aplicació dels requeriments DEI a les 
instal·lacions IPPC existents 

7 de juliol de 
2015 

7 de juliol de 
2015 

• Aplicació dels requeriments DEI a les 
instal·lacions existents de les noves 
activitats DEI que no eren IPPC (disposició 
transitòria segona) 

 

• Comunicació d’incidents 

• Gerarquia gestió residus 

• Disposar de l’Informe Base  

• Condicions anormals 
funcionament 

• Requisits control sòl i aigües 
subterrànies 

 

A
c

tu
a

li
tz

a
c

ió
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Contingut del projecte i de l’AAI 

 

  
 

 

Projecte Projecte 

 

• Contingut del projecte en la 
sol·licitud d’AAI (Art. 12)  

AAI AAI 

• Condicions d’Autorització (Art. 22)  

Controls Controls 

• Requisits dels controls (Art. 10.2 
RD815/2013)  

 

• Prescripcions que garanteixin la 
protecció del sòl i de les aigües 
subterrànies 

• Requisits de manteniment i supervisió  
de les mesures de prevenció 
implantades 

• Control periòdic del subsòl 

• Condicions de cessament 

 

• Informació sobre l’ús actual i històric de 
l’emplaçament, Investigacions i AQR 
existents  

• Si s’escau , IB (Art. 12. f) 

 

• Control periòdic com a mínim cada cinc 
anys per a les aigües subterrànies i cada 
deu anys per al sòl 
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Presentació IB 

 

 

 

Annex I 

Existent 

no adequada a 
la DEI 

Canvi 
substancial 

Revisió 
anticipada 

Nova activitat 
MTDs 

Vectorial 

CNS vector subsòl 

• Ampliació superfície 

• Estructures soterrades 
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Informe Base 
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Documentació de referència 

 

  
 

 

 

Orientacions de la CE sobre l’Informe de situació de partida 
(article 22.2) 

• Concepte substància perillosa rellevant 

• Llista orientativa de substàncies 
perilloses considerades rellevants 

 

 

 

• Caracterització de l’activitat 

• Caracterització del medi 

• Interpretació i valoració dels resultats 

• La metodologia per a comparar 
l’estat del sòl entre el moment de 
cessament i l’informe base 

 

 

 

Contingut de  

l’ IB 

 

Nota 
Informativa 

(1) 

(2) (3) 
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Cessament 

 

 Cessament d’activitats 

 

 

Art. 22 bis  

 

 

Substàncies perilloses rellevants actuals i històriques 

Potencials focus de contaminació 

 

 

Avaluació quantitativa de l’estat del subsòl   

 

 

 

Art. 66 bis 

 

 

 

.  

 

 Absència de SP, residus 
i contaminació 

 Entorn en bon estat 

 Mesures de vigilància i 
control post cessament 

  

 

 

 

 

Llei 20/2009 

 

 

Temporal Parcial 

Definitiu Total 

Desmantellament 

Tipus cessament Tipus activitat 
 

Llei 16/2002 

 

 

 

Art. 66  

 

 

 

Annex I.2, II i III 

 

 

 Annex I.1 
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Bloc 2.  

 

Contingut de l’informe base 
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

Bloc 2. 

Contingut de 

l’informe base 
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

1.- Què és l’informe Base? 

“Informe base (informe de situació de partida)”: és l’informe de la 

situació inicial que conté la informació sobre l’estat de la contaminació del 

sòl i les aigües subterrànies per substàncies perilloses rellevants. 

 

Supòsits del informe de la situació de partida: 

 

A) Implantació d’una nova activitat. 

B) L’activitat ja existeix i es realitza l’informe de la situació actual. 

C) Anteriorment hi havia una altra activitat industrial i s’avalua la situació 

actual de l’emplaçament per l’activitat que actualment ocupa 

l’emplaçament. 
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

2.- Qui i perquè ha de fer l’informe base?  

Han de fer informe base aquelles activitats:  

 

- que estiguin incloses a l’Annex  I.1 de la Ley 5/2013 i 

- que impliquin l’ús, producció o emissió de substàncies perilloses 

rellevants i 

- que tinguin possibilitat de contaminar els sòls i/o les aigües 

subterrànies. 

 

Perquè serveix l’informe base: 

 

- Per conèixer l’estat de contaminació del subsòl. 

- Per comparar-lo amb els resultats obtinguts a l’estudi de contaminació 

de sòls i aigües que es realitzi al cessament definitiu de l’activitat 

(informe de cessament ) 
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

3.- Contingut del Informe Base. 
 

“Orientaciones de la Comisión Europea sobre el informe de la situación de 

partida en el marco del artículo 22, apartado 2, de la Directiva 2010/75”. 

 

(http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminat

s/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf 

 

Etapes de l’elaboració d’un informe de la situació de partida. 

 

En el procés d’elaboració de l’informe base es consideren 8 etapes que van des 

de la determinació sobre la necessitat de fer l’informe base fins a la situació 

concreta de l’elaboració del informe. 

 

Etapes de 1 a 3 permeten decidir si és necessari un informe de la situació de 

partida. 

 

Etapes de 4 a 7 determinen com s’ha de preparar el informe de la situació de 

partida. 

 

Etapa 8 determina el contingut de l’informe. 

 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/sols_contaminats/instruments_normatius/oj-joc_2014_136_r_0003-es-txt.pdf


17 

DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

3.- Contingut de l’Informe Base. 

 
Etapa 1. Identificar les substàncies perilloses utilitzades, produïdes 

o emeses per la instal·lació. I confeccionar una llista d’aquestes 

substàncies. 

 

Etapa 2. Determinar quines de les substàncies identificades son 

substàncies perilloses rellevants. (Son les substàncies o mescles 

definides a l’article 3 del Reglament (CE) nº 1272/2008 sobre 

classificació, etiquetat i envasat de substàncies. Excloure les 

substàncies perilloses que no poden contaminar el sòl o les aigües 

subterrànies. 

 

(http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/e

mpresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/docum

entos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf) 

 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/nota_sobre_criteris_informe_base__agost_14.pdf
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

3.- Contingut de l’Informe Base. 

 

 

 

Etapa 3. Determinar de cada substancia la possibilitat real de contaminació del 

sòl i les aigües subterrànies, tenint en compte el següent: 

 

Les quantitats utilitzades. 

 

Com i a on s’emmagatzemen, utilitzen o transporten a la instal·lació. 

 

Si existeix risc de que es generin emissions. 

 

A més les mesures adoptades per garantir que la contaminació del sòl i les aigües 

subterrànies sigui impossible a la pràctica. 

 

Etapa 4. Descriure la historia de l’emplaçament.  

 

Sobre l’ús actual de l’emplaçament. 

 

Sobre usos anteriors i les substàncies perilloses que s’hagin pogut manipular. 
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

Etapa 5. Identificar l’entorn ambiental de l’emplaçament, en particular:  

 

topografia,  

geologia,  

direcció de les aigües subterrànies, 

altres vies potencials de migració,  

aspectes ambientals com habitats i especies protegides, zones protegides,  

ús dels terrenys annexos. 

 

Etapa 6. Amb les dades recollides durant les etapes de 3 a la 5 s’hauria de 

poder indicar la localització, naturalesa i magnitud de la contaminació 

existent a l’emplaçament de caràcter històric i determinar els estrats i les 

aigües subterrànies que podrien veure’s afectades per la mateixa. Ha de 

permetre establir la vinculació entre les fonts d’emissió, les vies per les 

quals la contaminació pot migrar i els receptors que es poden veure 

afectats.  
 

3.- Contingut de l’Informe Base. 
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

3.- Contingut de l’Informe Base. 

 

 

 

Etapa 7. Investigació invasiva de l’emplaçament amb obtenció de mostres de sòls 

i aigües subterrànies. Aquesta etapa es realitzaria si no existeix informació suficient. 

Els detalls de la investigació s’han de determinar amb la autoritat competent. 

 

(http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_prod

uccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/contingut_informe_base

_dei.pdf). 

 

ESTUDI DE L’EMPLAÇAMENT 

 

a) Estratègia de mostreig han de tenir en compte: 

 

 Centrar-se en les substàncies perilloses rellevants identificades, però també en els 

metabolits i productes de degradació. 

 

Tenir en compte les condicions hidrogeològiques de l’emplaçament, en particular el 

flux de l’aigua subterrània i les oscil·lacions dels nivells freàtics.  

 

Disposar d’un protocol de mostreig adequat i poder realitzar la traçabilitat de la feina 

feta. 

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/contingut_informe_base_dei.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/contingut_informe_base_dei.pdf
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/prevencio_i_control_dactivitats/documentos/contingut_informe_base_dei.pdf
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

3.- Contingut de l’Informe Base. 

 

 

 

b) Incerteses associades a les dades de sòls i aigües subterrànies. 

 

La recollida de més d’una sèrie de mostres d’aigües subterrànies per definir la 

situació de partida es considera interessant ja que permet establir més 

robustament la situació de partida. En sòls la variabilitat és menor i potser amb 

una campanya pot haver suficient. 

 

A les aigües subterrànies és interessant avaluar la possible variació estacional 

de les concentracions. 

 

Realitzar tractaments estadístics de les dades, tant per sòls com per aigües 

subterrànies, pot ser adequat per definir amb més precisió la situació de partida. 

 

c) Anàlisis de les mostres. 

 

 Per l’anàlisis de les mostres s’han de aplicar mètodes analítics validats. 

 

A ser possible s’utilitzarà el mateix laboratori en tots els mostreig per tal de 

poder comparar les resultats obtinguts. 
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

3.- Contingut de l’Informe Base. 

 

 

 

Etapa 8. Elaborar un informe de la situació de partida en la que es quantifiqui 

l’estat de contaminació dels sòls i les aigües subterrànies. 

 

Ha d’incorporar com a mínim la següent documentació: 

 

Dades de les plantes existents a la instal·lació 

 

Estudi o estudis realitzats a l’emplaçament. Justificació de l’estudi i mètodes 

aplicats. 

 

Mostreig i seguiment. Descripció dels programes de seguiment i control. 

 

Anàlisis químics seleccionats. 

 

La presentació ha de realitzar-se de forma intel·ligible i clara. Les dades químiques 

en quadres sinòptics, els punts de control en plànols de situació i elaboració de 

plànols de distribució de la contaminació. 

 

A l’annex s’han d’incorporar les dades de base: columnes, informes de laboratori, 

fulls de mostreig, etc,.. 
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DESCONTAMINACIÓ DE SÒLS I AIGÜES SUBTERRÀNIES EN EL SECTOR DE L’ACABAT DE SUPERFÍCIES I METAL·LÚRGIC. 

Bloc 3. 

Programes de 

seguiment i control 
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4.- Programa de Seguiment i Control d’aigües 

subterrànies 

 

 

 

Necessitat d’establir Programes de Seguiment i Control. 

 

A maig de 2016 s’han establert 56 programes de seguiment i control 

d’aigües subterrànies. 

 

S’ha dictaminat que 46 establiments no era necessari l’establiment 

d’un programa de seguiment i control. En la majoria dels casos 

perquè no es manipulen substàncies perilloses rellevants.  

 

Els dipòsits controlats estan regulats en Catalunya per normativa 

pròpia que estableix el programes de seguiment de la qualitat de les 

aigües subterrànies. I en aquests supòsits és l’Agència de Residus de 

Catalunya qui fixa el Programa de Seguiment i Control.   

 



25 
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4.- Programa de Seguiment i Control d’aigües 

subterrànies 

 

 

 

Dades sobre els programes de seguiment i control 

establerts a Catalunya. 

 

En els programes de Seguiment i Control  es poden 

diferenciar diferents xarxes de control. Les més 

habituals son les següents: 

 

 Xarxa aigües amunt. 

 

Xarxa zones de procés, producció, emmagatzematge, 

etc. 

 

Xarxa aigües avall. 

Número de 
xarxes 

1 17 

2 8 

3 27 

4 o més 4 

Total 56 
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4.- Programa de Seguiment i Control d’aigües 

subterrànies 

 

 

 

Punts de control  que integren el 

Programa de Seguiment i Control 

 

 

 

 

 
 

 

Punts de control 

< 3 punts 13 

4-<7 punts 22 

7-<10 punts 13 

>10 punts 8 

Total 56 

Periodicitat 

anual 10 

2 anys 9 

3 anys 18 

4 anys 5 

5 anys 14 

Total 56 

Periodicitat de mostreig en el 

Programa de Seguiment i Control 
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Xarxa de la qualitat del sòl 

 

  
 

 

SPR SPR 

Medi Medi 

Freqüència Freqüència 

RD 
815/2013 

 

 

Potencials focus d’afecció 

 

  

 

 

Producció 

 

  

 

Emmagatzematge 

  

 

 

Manipulació 

 

  

Estructures soterrades          
(dipòsits i xarxes)  

Matèries 
primeres  Residus  

 

 

Serveis 
auxiliars 

 

  

 

Àrees sense  paviment o 
paviment malmès 

  

 

 

Característiques  

físico-químiques 

 

   

No volàtil 

  

 

Volàtil 

  

Vapors Sòls 

<10 anys 

Productes 
intermedis  

Productes 
acabats  

 

Sòlid 

  

 

Líquid 

  

 

Gas 

  

Aigües subterrànies 

Altres Històric  

Actual  
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Expedients valorats 

30 

Activitats de tractament de superfície a Catalunya 

Presentació IPS 

DEI 

352 207 81 

Emplaçaments investigats (qualitat sòl) 

En tràmit 

76 26 

Expedients DEI tramitats 

Es disposa IB 

No cal IB 

22 8 1 

1DSC 

14 en tràmit 

Investigació de la qualitat del sòl 

Número Mitjana Mínim Màxim 

Punts de mostreig 9 3 26 

Mostres de sòl 13 3 47 

Mostres d’aigua 3 0 8 

Mostres de vapors - 0 2 

10 

37 

30 

12 

5 

18 

Presència de contaminants 

Sense afecció

Metalls

TPH

CHC

Cianurs

Altres (BTEX, HAPS)
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Conclusions o aspectes a tenir en compte 
 

1. Aspectes crítics per valorar la necessitat de realitzar actuacions d’informe 

base acompanyat d’investigació intrusiva del subsòl: 

 

a) Substàncies perilloses rellevants. Quantitat i emmagatzematge. 

b) Mesures de protecció davant la contaminació del subsòl. 

c) Revisió d’activitats històriques. 

 

2. L’activitat haurà de mantenir un Programa de seguiment i control de 

l’activitat per les substancies perilloses rellevants. 

 

3. Al finalitzar l’activitat s’haurà de fer un informe de cessament de l’activitat 

i s’haurà d’avaluar novament l’estat de contaminació dels sòls i les aigües 

subterrànies. Quan es determini que s’ha produït un increment de la 

contaminació del subsòl entre la situació final i la situació al inici de 

l’activitat caldrà realitzar accions correctives. 
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