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Protecció de dades
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datos

de

En particular, ECOMUNDIS EDITORIAL, *SL. adoptarà les mesures de
seguretat que li siguin exigibles d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica
15/1999,
de de
13dades
de Desembre i el Reial decret
994/1999,
de 11verda
de Juny,
Protecció
Certificacions
– Compra
per a garantir la seguretat que han de reunir els fitxers, automatitzats que
En particular, ECOMUNDIS EDITORIAL, *SL. adoptarà les mesures de
ECOMUNDIS DISPOSA DE LES CERTIFICACIONS:
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15/1999, de 13 de Desembre i el Reial decret 994/1999, de 11 de Juny,
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que
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en
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a les persones que intervinguin en el tractament de dades de caràcter
personal
objecte del present contracte, atenent al nivell de seguretat que
personal objecte del present contracte, atenent al nivell de seguretat que
correspongui segons la naturalesa de les dades personals objecte de
correspongui
segons
labaixnaturalesa
tractament, sent en aquest
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i/o mig. Especialment de les dades personals objecte de
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Inscripció Agència
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Protecció de Dades.
Codi d'Inscripció: 2050950519
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Inscripció
Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En particular, ECOMUNDIS EDITORIAL, SL. adoptará las medidas de
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que
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de Junio, para garantizar la seguridad que deben reunir los ficheros,
automatizados que contengan datos de carácter personal, garantías que
se harán extensivas a las personas que intervengan en el tratamiento de

Servicio Solidario
Responsabilidad Social Corporativa [RSC]
ECOMUNDIS es una organización
registrada en Global Reporting
Initiative y da soporte a su misión
para el desarrollo de las guías de
sostenibilidad.
ECOMUNDIS asesora y efectúa análisis y
diagnósticos de stakeholders, desarrolla
Programas de RSC y edita informes y
memorias corporativas de RSC.

La sociedad ECOMUNDIS EDITORIAL, SL, en su
campaña de colaboración con la Asociación Española
Contra el Cáncer (Junta Provincial de Barcelona), seguirá
aportando a dicha organización en forma de donación
económica el importe correspondiente al 1% de la base
imponible de la facturación emitida a la empresa a través
de la denominada FACTURA SOLIDARIA.
Esta iniciativa del Programa de Responsabilidad Social
Corporativa de ECOMUNDIS, será ampliada nuevamente
para el ejercicio 2013.

Red de Alianzas Estratégicas para el
Medio Ambiente.
La Red de Alianzas Estratégicas para el Medio Ambiente, [RAEPMA]
integra un conjunto de sociedades mercantiles prestatarias de servicios y
productos destinados a la protección del Medio Ambiente.
Está constituida mediante convenios y acuerdos comerciales con el
propósito de concentrar recursos y expertos especialistas en sus
diferentes materias de trabajo para satisfacer a un mercado cada vez más
competitivo y exigente.
Permite el acercamiento al cliente final de todo un abanico de soluciones
cualificadas en Medio Ambiente garantizando una excelente ejecución de
los trabajos o el suministro de bienes de equipo en las mejores
condiciones y especificaciones.
Los consumidores de los servicios y productos de las empresas asociadas
a RAEPMA, utilizan el logo como garantía de atención al cliente y como
prueba de la calidad de servicio avalada por las sociedades que integran
la red.

www.accionsostenible.com

www.accionsostenible.org
ECOMUNDIS EDITORIAL,SL. Iniciativa empresarial
distinguida por la Diputación de Barcelona en la categoría
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) años
2006 y 2007

Índex
1

OBJECTE .................................................................................................................... 4

2

DESCRIPCIÓ DE LA NOVA ACTIVITAT PRODUCTIVA D’ENVASAT I POSTERIOR

DISTRIBUCIÓ DE GELEA REIAL ....................................................................................... 5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Classificació de la nova activitat ......................................................................................... 5
Ocupació de les instal·lacions ............................................................................................ 5
Processos associats .......................................................................................................... 5
Consum de matèries primeres ........................................................................................... 6
Productes finals obtinguts .................................................................................................. 6
Consum i abocament d’aigües residuals ............................................................................ 6
Emissions a l’atmosfera...................................................................................................... 7
Generació de residus ......................................................................................................... 7
Emissions de soroll ............................................................................................................ 7
Contaminació llumínica....................................................................................................... 7

STE PHARMAPACK SL. Accions correctores llicència ambiental i modificacions posteriors

3/8

1

OBJECTE

L’objecte d’aquesta memòria és descriure l’abast del canvi en l’activitat desenvolupada
en les instal·lacions que l’empresa STE PHARMAPACK SL, disposa en el municipi de
Vilabella, com a conseqüència de la incorporació d’una nova activitat d’envasat i
distribució de gelea reial.
D’aquesta manera es dona contestació als requeriments de documentació
complementària sol·licitats pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès dins del tràmit de
sol·licitud d’adequació de la llicència d’activitat existent.

2

DESCRIPCIÓ DE LA NOVA ACTIVITAT
POSTERIOR DISTRIBUCIÓ DE GELEA REIAL

PRODUCTIVA

D’ENVASAT

I

Amb data de 9 d’agost de 2010, l’empresa STE PHARMAPACK SL inicia davant de
l’Ajuntament de Vilabella el tràmit de sol·licitud de llicència ambiental per a l’activitat
d’”Injecció de plàstics amb decoració i acabats” que desenvolupa en el centre de
fabricació de que disposa en el mateix municipi.
En el transcurs d’esmena de les accions correctores derivades dels informes
d’avaluació dels projectes presentats, previ a l’emissió de l’informe ambiental per part
de l’Ajuntament, l’activitat ha portat a terme un seguit de modificacions en les seves
instal·lacions i activitat que no han de suposar un canvi substancial sobre el contingut
de la llicència.
Aquestes modificacions inclouen la incorporació d’una nova línea productiva consistent
en la mescla, envasat i posterior distribució de gelea reial.
A continuació es procedeix a descriure les característiques d’aquesta nova activitat per
tal d’avaluar l’abast d’aquests canvis i la seva substancialitat.

2.1 Classificació de la nova activitat
La nova activitat introduïda consistent en la mescla i envasat de complements
alimentaris (gelea reial) i posterior distribució, es trobaria classificada en l’epígraf 7.2.b

Matèria primera vegetal, amb una capacitat d’elaboració de productes acabats amb
una capacitat de producció menor a 300 t/dia (annex III)
2.2 Ocupació de les instal·lacions
La incorporació d’aquesta nova línea productiva no ha suposat un increment de les
instal·lacions destinades a processos de producció ja que han ocupat els espais
destinats a altres línees productives que han estat reduïdes o eliminades (zones
d’injecció de plàstic i serigrafiat final de producte).
Aquesta nova línea de producció estarà formada únicament per dues línees d’envasat i
els corresponents dipòsits de dosificació de la matèria primera (gelea reial i substàncies
complementàries).

2.3 Processos associats
El nou procés d’envasat consisteix en la recepció de la matèria primera (gelea reial), i
posterior mescla amb altres substàncies complementàries (aigua, vitamines i aromes)
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per a l’obtenció del producte final. Posteriorment es procedeix al seu envasat per a ser
distribuït.

2.4 Consum de matèries primeres
El volum de matèries primeres consumides previst és el que es detalla a continuació:

MATÈRIA PRIMA O AUXILIAR

QUANTITAT
ANUAL
CONSUMIDA

Gelea Reial

1.000 kg

Aigua potabilitzada

20.000 L

Vitamines

100 g

Aromes

100 g

SISTEMA
EMMAGATZEMATGE

Caixes de 10 kg de
capacitat paletitzades en
magatzem interior
Planta d’aigua
Flascons de 10 g en
magatzem interior
Flascons de 10 g en
magatzem interior

FRASES DE RISC
ASSOCIADES
RD 363/1995
RD 255/2003

-

2.5 Productes finals obtinguts
El volum de producció previst és el que es detalla a continuació:

PRODUCTE

QUANTITAT
ANUAL
PRODUÏDA

SISTEMA
EMMAGATZEMATGE

Gelea Reial envasada

20.700 kg

Vials de 10 ml encaixats i
paletitzats en magatzem
interior

FRASES DE RISC
ASSOCIADES
RD 363/1995
RD 255/2003

-

2.6 Consum i abocament d’aigües residuals
Es preveu un augment en el consum d’aigua de pou per a la neteja dels dipòsits
d’emmagatzematge en les línees d’envasat de la gelea, de 1,5 m3/any.
Per altra banda la nova línea d’envasat requereix de la incorporació d’aigua en el
producte. Donades les necessitats de potabilitat de l’aigua utilitzada, aquesta ha de ser
adquirida de forma externa a través d’una empresa de subministrament d’aigua
potable. Es preveu un consum de 20 m3 anuals d’aigua per a ser incorporada a
producte.

Aquesta línea d’envasat també porta associat un abocament d’aigües residuals
provinents de la neteja dels dipòsits d’emmagatzematge en les línees d’envasat del
producte (gelea reial). Aquests abocaments estaran constituïts per aigua bruta de
petites quantitats de gelea reial que en cap cas incorporen substàncies prioritàries
recollides a la normativa en matèria de protecció d’aigües. Tampoc suposa un augment
en la càrrega contaminant total dels abocaments de l’empresa donat el poc volum diari
abocat (7 litres d’aigua/dia).
Aquestes aigües son abocades a fossa sèptica tancada i posterior retirada per gestor
autoritzat.

2.7 Emissions a l’atmosfera
La nova línea de producció no porta associat cap focus vehiculat ni difús d’emissió de
contaminants a l’atmosfera.

2.8 Generació de residus
La nova línea d’envasat de complements alimentaris porta associada únicament la
generació de residus d’aigües brutes provinents de la neteja dels dipòsits
d’emmagatzematge en les línees d’envasat de la gelea reial. Es preveu una generació
aproximada de 1.500 L anuals d’aquest tipus de residu.
Aquestes aigües son emmagatzemades en una fossa sèptica i posteriorment són
retirades per gestor autoritzat. A data d’avui encara no s’ha realitzat cap retirada
d’aquest residu, però es preveu que sigui classificat com a residu de tipus no perillós
amb codi CER 161002 Residus líquids aquosos diferents dels especificats en el codi
161001, doncs l’únic element contaminant de l’aigua seran les restes de gelea reial que
es puguin arrossegar durant la neteja dels dipòsits.

2.9 Emissions de soroll
La inclusió de la nova activitat descrita en les instal·lacions ja existents no es preveu
que doni lloc a un increment perceptible de la immissió de soroll a l’exterior. Cal tenir en
compte que es tracta d’un recinte tancat i que la nova línea d’envasat no porta
associada cap instal·lació o aparell que generi un nou focus d’emissió de soroll a
l’exterior.

2.10 Contaminació llumínica
La inclusió de la nova activitat descrita en les instal·lacions ja existents no porta
associada un augment de la il·luminació exterior.
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Vilabella a 10 de gener de 2014

Vallivana Buenaventura

Pablo Chamorro

Técnica ambiental

Director tècnic

