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Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TecnATox)
TecnATox és un dels grups més actius, i amb més experiència científica a
nivell internacional, en el camp de la contaminació química mediambiental i
l’avaluació dels riscos per a la salut humana.
Llistat d’algunes entitats públiques i privades contractants dels nostres serveis:

Agència de Residus de Catalunya (ARC)
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Consell Comarcal del Priorat
Consell Comarcal del Baix Ebre
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya

Servei d’Incineració de Residus Urbans S.A.
BASF Espanyola S.A.
Uniland Cementera S.A.
GRECAT S.A.
LAFARGE S.A
Grup AGBAR
Gas Natural SDG, S.A.
Ercros Industrial, S.A.
Tractament i Selecció de Residus, S.A
Fundació Caixa de Sabadell
Fundació Mapfre
Fundació Caixa de Barcelona
Associació Nuclear Ascó - Vandellòs
Atlas Gestión Medioambiental S.A.
CEMEX Espanya, S.A.

Centre de Tecnologia Ambiental, Alimentària i Toxicològica (TecnATox)
TecnATox publica els resultats de la seva recerca en revistes científiques
internacionals. Actualment, ha publicat més de 450 articles.
Algunes publicacions internacionals (“peer-reviewed”) sobre
cimenteres i riscos per a la salut:
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Avaluació de riscos per a la
salut als entorns de les
fàbriques de ciment
d’UNILAND
a
Santa Margarida i els Monjos
i
Vallcarca

OBJECTIUS
1) Determinar les concentracions de metalls pesants, matèria
particulada <10 µm (PM10) i dioxines i furans (PCDD/Fs) en mostres de
sòls, vegetació, i aire recollides a les rodalies de les fàbriques de
ciment.
2) Avaluar els potencials riscos per a la salut de la població.
3) Estudiar l’evolució temporal de la contaminació:
- Santa Margarida i els Monjos: 2000 – 2001 – 2011
- Vallcarca: 2003 – 2006 – 2009

METODOLOGIA

Recollida de mostres de vegetació,
sòls i aire en punts situats a
diverses distàncies de la planta.

Anàlisi de

Monjos

Metalls (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn,
Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, V, Zn): Digestió
per microones i anàlisi per ICP-MS
Dioxines i furans: Extracció, cleanup i anàlisi per HRGC-HRMS
Vallcarca

Resultats (I): Metalls pesants
En tots els punts avaluats, les concentracions de metalls han estat
inferiors als Nivells Genèrics de Referència (NGR) -desenvolupats
per l’Agència de Residus de Catalunya- més restrictius,
corresponents a sòls per diversos usos (incloent-hi agrícoles). Així
mateix, són inferiors als criteris de qualitat de sòl agrícola
establerts legislativament en països europeus (Alemanya, Suïssa o
Irlanda) i americans (Canadà).
Les concentracions de metalls en vegetació estan a la part
baixa del rang corresponent a zones urbanes i rurals de
Catalunya prèviament analitzades.

Les concentracions de metalls i PM10 en tots els punts són molt
inferiors als límits legislatius establerts per la Unió Europea.
Les concentracions de metalls en aire estan a la part baixa del rang
en comparació amb les observades en altres indrets de Catalunya.

Resultats (II): Dioxines i furans

2003
2006
2009

1.15

1.05

1.00

Les concentracions de dioxines en els tres monitors ambientals
analitzats han estat molt baixes, presentant molts dels
congèneres, nivells per sota del límit de detecció analític.
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En línies generals, les concentracions de dioxines i furans són
similars, o fins i tot inferiors, a les trobades en altres zones de
de Catalunya. Aquests valors són típics de zones rurals.

0.14
PCDD/Fs (ng OMS TEQ/kg)

PCDD/Fs (ng TEQ/kg)

1.10

0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00

Vegetació

A efectes comparatius, la concentració en sòls és almenys 5
vegades inferior al nivell màxim de dioxines en sòls amb
finalitats agrícoles (5 ng TEQ/kg), segons les legislacions
alemanya i suïssa (les més restrictives).

COMPARACIÓ DE RISCOS (al llarg de la vida):
*Morir a causa d’un accident de trànsit................................. 1 entre 330
*Catalunya (Font: Instituto Nacional Estadística).

**Morir a causa d’un accident d’avió .................................... 1 entre 30.000
**EEUU (Font: US Department of Transportation)

Càncer per exposició dietètica a dioxines ............................. 1 entre 60.000
Càncer per exposició a dioxines i furans al
voltant d’una fàbrica de ciment d’Uniland
(en la situació de pitjor escenari)

1 entre 7.660.000

L’exposició ambiental a dioxines i furans només suposa un
0.6% del total. La ingesta de dioxines a través dels
aliments és molt superior, tot i trobar-se molt per sota dels
límits marcats per la Organització Mundial de la Salut.
L’exposició ambiental a dioxines a la zona correspon aproximadament a:
- Substituir el verat per salmó en la dieta (un cop a la setmana).
- El canvi en el consum diari (10 g) de mantega per margarina.

RISC i PERCEPCIÓ DEL RISC

L’emissió diària de dioxines per la fàbrica de ciment d’Uniland a Els Monjos és
equivalent a:

Les emissions anuals de dioxines generades per NOMÉS
QUATRE VEHICLES DIÈSEL que fan el trajecte Monjos-Barcelona

Diferent percepció del risc

Intoxicació, en cas d’emissions o en
situació d’emergència no controlats.

Intoxicació
alimentària
Chuang et al. (2010) Aerosol and Air Quality Research 10: 533-539.
Chang et al. (2004) Science of the Total Environment 325: 129-138.

MOLÈSTIES versus RISCOS
En el camp de l’anàlisi dels riscs, cal discernir entre 2 termes que porten a confusió:
Risc químic: Probabilitat de què l’exposició a una substància química, o mescla de
substàncies ,doni lloc a efectes adversos per a la salut de la població.
Molèstia: Pertorbació del benestar material del cos causada per una nosa o destorb.

EXEMPLES de MOLÈSTIES:
1) Gos d’un veí que borda

2) Mosquit a la nit

Riscos i percepcions errònies: Exemple I

a) Les fàbriques de ciment generen dioxines i alguns metalls.
b) Les dioxines i certs elements (As, Cd, Cr) són potencials
agents cancerígens.
llavors

c) Les fàbriques de ciment
suposen un
risc de càncer per a la població

Riscos i percepcions errònies: Exemple II

a) El trànsit de vehicles genera dioxines i alguns metalls.
b) Les dioxines i certs metalls (As, Cd, Cr) són potencials
agents cancerígens.
llavors

c) El trànsit de vehicles
suposa un risc de càncer per a la
població

Riscos i percepcions errònies: Exemple III
Qualsevol font de dioxines i metalls!!!

a) Els incendis forestals generen dioxines i alguns metalls.
b) Les dioxines i certs metalls (As, Cd, Cr) són potencials
agents cancerígens.
llavors

c) Els incendis forestals
suposen risc de càncer per a la
població

CONCLUSIONS (I)

• Els resultats dels diversos estudis experimentals, fets
a fàbriques de ciment de Catalunya en general, i a
Uniland S.A. en particular, indiquen que la utilització
de combustibles alternatius no suposa un increment
en les emissions de contaminants.
• Per tant, no es produeix cap impacte mediambiental
addicional a l’entorn de les fàbriques com a
conseqüència de l’ús esmentat.
• Tampoc hi ha cap increment en els riscos sobre la
salut de la població resident a les proximitats de les
fàbriques.

CONCLUSIONS (II)

• Les concentracions actuals de dioxines i metalls
pesants en mostres ambientals recollides a les
rodalies de les plantes d’Uniland a Vallcarca i Els
Monjos es troben (fins i tot considerant la situació
de “Pitjor Escenari”) dins dels límits establerts com
assumibles per la Generalitat de Catalunya per
diverses activitats, incloent-hi les agrícoles.
• No suposen tampoc riscos per a la salut de la
població.
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