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Normativa de referència
El sistema de gestió ambiental (SGA)
l’hem desenvolupat seguint les directrius
del Reglament EMAS Reglament (CE) nº
1221/2009 del Parlament Europeu i del
Consell, de 25 de novembre de 2009,
relatiu a la participació voluntària
d’organitzacions en un sistema comunitari
de gestió i auditoria mediambientals
(EMAS).
L’EMAS és un sistema voluntari de
gestió ambiental que permet a les
organitzacions avaluar i millorar el seu
comportament ambiental i difondre la
informació oportuna al públic i a altres
parts interessades.

Editorial

Explicació del projecte

Us presentem la Declaració ambiental de l’any 2011. Aquest
document és el resultat de l’esforç realitzat durant aquest any
des de l’àrea de Serveis i Sostenibilitat de l’Ajuntament, per tal
de fer més sostenible la gestió de les instal·lacions de l’edifici
ubicat al C/Mn. Cinto Verdaguer nº 4.

El projecte ha estat desenvolupat per l’àrea de Serveis i
Sostenibilitat de l’Ajuntament.

En aquest document hi trobareu dades d’interès sobre
aspectes ambientals que permeten veure les actuacions que
hem realitzat per tal de minimitzar l’impacte de les nostres
activitats, tant pel que fa al consum de recursos com a la
generació de residus. El document exposa l’impacte que
presenten les tasques administratives -atenció al ciutadà,
tramitació de projectes i expedients, recaptació d’impostos,
etc.-, el manteniment i la neteja de les instal·lacions, així com
altres aspectes relacionats amb acords i convenis signats amb
organitzacions afins com Dipsalut i l’Agència de Residus de
Catalunya.
Prenem aquesta declaració com a punt de partida per a una
millora continua de la gestió del medi ambient a les
instal·lacions municipals, i us animem a participar en aquest
procés aportant millores i suggeriments que tindrem en
compte en la nostra gestió futura.
Joan Giraut i Cot
Alcalde

Va començar l’any 2010 quan es va fer l’avaluació inicial.
A partir de la mateixa, es proposaren millores a realitzar, que més
tard es convertirien en objectius a assolir durant el període 20102011.
Durant l’any 2011 s’han recollit i analitzat tots els indicadors
ambientals per tal d’avaluar-ne el comportament ambiental i
gestionar d’una manera sostenible l’edifici de l’Ajuntament.
D’aquesta manera, hem definit i documentat els controls periòdics
a realitzar per tal de controlar els nostres consums (aigua, energia,
matèries primeres) així com també per assegurar la correcta gestió
de residus.
Hem implicat a tot el personal de l’edifici per tal de sensibilitzar-lo
vers el medi ambient, i dur a terme bones pràctiques ambientals
que ajudin a assolir els objectius plantejats.
Així mateix, volem transmetre aquesta manera de treballar a la
resta de ciutadans i ciutadanes, i per aquest motiu, realitzem
accions de comunicació i sensibilització.

Política ambiental (compromís)
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, en el seu afany per esdevenir exemple de gestió ambiental i essent conscients que el
desenvolupament de les seves activitats i prestacions de servei incideixen en gran part en les condicions ambientals del terme
municipal, ha decidit implantar un sistema de gestió ambiental a les seves instal·lacions i serveis que desenvolupa des de l’àrea de
Serveis i Sostenibilitat.
El sistema de gestió ambiental serà reflex de la intenció de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro de desenvolupar les seves activitats de
manera respectuosa amb el medi ambient, prevenir la contaminació i garantir un desenvolupament sostenible de l’entitat; i per tot això
l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro assumeix els següents compromisos:
1.

Complir i fer complir, en la mesura de les competències que per Llei són assumides per aquest Ajuntament, la normativa ambiental, així
com la que l'Ajuntament subscrigui voluntàriament, treballant per arribar als cims més alts de protecció ambiental.

2.

Integrar la política ambiental en la estratègia de gestió del municipi, tenint sempre present les condicions ambientals a l’hora de planificar
i prendre decisions en totes les activitats i els serveis que es presten, així com l’adopció de mesures de prevenció de la contaminació,
especialment en casos d’incidents o accidents.

3.

Preservar l’entorn municipal i compatibilitzar la nostra missió de garantir un servei d’alta qualitat i el desenvolupament econòmic del
municipi, amb la premissa bàsica de la preservació del medi ambient i els recursos naturals, en un procés de millora contínua.

4.
5.

Establir programes de sensibilització social per difondre el valor i la necessitat de protecció del medi ambient en el municipi.
Involucrar-hi les empreses que treballen per l'Ajuntament, perquè adoptin en les seves operacions mesures ambientals equivalents a les
nostres, considerant la variable ambiental amb referència per a la contractació i renovació de serveis.

6.

Promoure la millora ambiental i les activitats sostenibles; col·laborar amb les organitzacions governamentals interessades; i prestar
especial atenció a les empreses ubicades en el municipi, als nostres veïns i visitants.

Les actuacions adoptades per l'Ajuntament seran dinàmiques, es revisaran periòdicament,
es comunicaran a tot el personal i es posaran a disposició del públic en general.

Descripció del sistema de
gestió ambiental
El sistema l’hem desenvolupat en base a les directrius del
Reglament EMAS, desenvolupant els següents punts principals:

Política ambiental
Programa de gestió ambiental (objectius i fites)
Documentació del sistema (Manual de gestió, Procediments,
Instruccions de treball i Registres)
Auditories internes
Revisions per la Direcció
Declaració Ambiental
Hem implicat a tot el personal (incloses les empreses
subcontractades).
Les àrees que formen part de l’edifici de l’Ajuntament objecte
del projecte són:

Alcaldia
Regidoria de serveis, sostenibilitat i mobilitat
Serveis
Medi ambient
Sanitat
Mobilitat
Regidoria de turisme, comerç, empresa i ocupació
Turisme
Comerç
Comunicació

La política ambiental va estar
aprovada pel Ple Municipal
en data 28 de juliol del
2010.

Regidoria de cultura, patrimoni artístic, ensenyament i

noves tecnologies
Cultura
Ensenyament
Informàtica
Regidoria d’economia i hisenda
Cadastre
Hisenda/Intervenció
Compres
Regidoria de règim interior i recursos humans
Secretaria
Governació
Personal
Per tal de donar protagonisme i difondre millor el projecte, hem
creat una imatge i uns logotips específics per identificar el
projecte:

L’edifici de l’Ajuntament
L’edifici de la Casa de la Vila, ubicat al Carrer Mossèn Cinto
Verdaguer, núm. 4 del municipi de Castell-Platja d’Aro,
disposa de les dependències principals de l’Ajuntament i
l’Oficina de Turisme.
Es tracta d’un edifici de planta baixa, planta primera, segona
i altell situat al centre de Platja d’Aro, i destinat a les
oficines dels diferents departaments i serveis.
A banda de les tasques administratives de l’Ajuntament,
també s’han contemplat en el projecte totes les operacions
de neteja i manteniment del propi edifici, ja siguin
realitzades per personal propi o bé subcontractat -neteja de
les instal·lacions, manteniment aparells (climatització, equips
electrònics, extintors,...)-.
Pel desenvolupament del projecte s’ha identificat tota la
normativa aplicable, i se n’ha avaluat el compliment, tal i
com es mostra en el següent punt del present informe.

Nom:

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO

Adreça:

Carrer Mossèn Cinto Verdaguer, 4

Població:

CASTELL-PLATJA D’ARO (17250)

Tel:

972 81 72 84

Fax:

972 82 55 53
http://ciutada.platjadaro.com/

Web:

emas@platjadaro.com

E-mail:

Joan Giraut i Cot (Alcalde)

Representants:

Antoni Botellé i Vila (Regidor serveis i sostenibilitat)

OCUPACIÓ DEL SÒL:
L’edifici ocupa una superfície
construïda de 1355,94 m2 ,
repartits en planta baixa,
planta primera, segona i altell.
El solar de l’edifici ocupa
567 m2

Responsable del sistema:

David Pericay Albertí

Com es pot comprovar a la següent taula, corresponen més
de 25 m2 per persona (indicador de l’ocupació del sòl):
Superfície Treballadors Ratio(m2/treb)
(nº)
(m2)
1355,94

Compliment de la legislació
Tal com hem comentat en el punt anterior, hem identificat tota la
legislació que ens aplica a l’edifici, i n’hem avaluat el compliment.
Hem establert una sistemàtica que ens permet estar al dia de nous
requisits legals i hem avaluat els que ens apliquen per determinar si
cal emprendre o no mesures correctores.
Els principals tràmits/actuacions que estem obligats a realitzar són:
- Certificat d’un tècnic competent conforme complim amb la
normativa vigent en matèria d’incendis (18/02/11).
- Certificat d’un tècnic competent conforme disposem de permís
d’abocament (20/12/10)
- Certificat d’una entitat de control amb l’avaluació del compliment
de la normativa de baixa tensió (08/11/10).
- Controls periòdics i manteniment de la font ornamental per evitar
presència de legionel·la.
- Correcta gestió dels residus generats a les instal·lacions.
Tramesa de la sol·licitud d’inscripció com a productor de residus i
realització de l’estudi de minimització de residus especials
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25,11

(28/02/11).
- Correcte manteniment dels aparells i instal·lacions (caldera,
aparells d’aire condicionat, vehicles).
- Revisions periòdiques dels equips d’extinció.
-Revisions periòdiques de l’ascensor.

Comunicació /sensibilització
S’ha mantingut la campanya de comunicació i sensibilització als
nostres treballadors amb:
- El taulell d’anuncis a la segona planta (a l’àrea de serveis i
sostenibilitat)
- El correu electrònic emas@platjadaro.com
-Col·locació de cartells d’estalvi a les diferents instal·lacions
- Manteniment de l’espai EMAS a la pàgina web:
http://ciutada.platjadaro.com/emas.html

Per a qualsevol
consulta:
emas@platjadaro.com

Aspectes ambientals significatius
Per tal de determinar quins eren els aspectes significatius sobre els quals calia actuar per millorar la gestió ambiental, s’ha definit una sistemàtica en
base a uns criteris de:
● Magnitud
● Severitat
● Valoració de les parts interessades
● Factor de gestió
El producte resultant d’aplicar aquests criteris va determinar que per el període 2010-2011 eren significatius:
Consum de matèries primeres:
●Tòners
● Productes de neteja
Consum d’aigua:
● Sanitària, de neteja i de la font ornamental
Consum energia:
● Elèctrica (il·luminació, equips electrònics i climatització)
● Gas (calefacció)
Generació de residus:
● Envasos especials dels productes de neteja
L’Ajuntament pren mesures de control per evitar la presència de
legionel·la a la font ornamental. Fins al moment mai se n’ha detectat
la seva presència. No obstant això, es podria arribar a donar un
possible brot de legionel·la a la font ornamental com a situació
d’emergència.
Tots els aspectes significatius són considerats directes (tenim ple
control sobre la seva gestió) amb excepció dels envasos dels
productes de neteja que són generats per l’empresa de neteja i per
tant és considerat un aspecte ambiental indirecte.
Els consums considerats significatius tenen impacte ambiental pel
que fa a l’esgotament de recursos naturals (quan més quantitat,
més perillosos o de procedència més contaminant siguin pitjor).
La generació de residus perillosos o especials pot generar impacte
ambiental pel que fa a la possible contaminació del sòl i de les
aigües.
Pels aspectes considerats significatius hem definit objectius de
millora ambiental, així com també els hem tingut en compte en el
desenvolupament del sistema de gestió ambiental.

Matèries primeres
Controlem el consum de:
● Paper
● Tòners
● Productes de neteja
Tal i com es pot comprovar a les següents gràfiques, aquest 2011,
hem reduït el consum de paper pel que fa a valors absoluts i si ho
calculem per nombre de treballadors s’ha mantingut amb valors
similars als de l’any 2010.
El nombre de tòners consumits durant aquest 2011 ha augmentat
respecte l’any anterior. No obstant això, quan ho calculem per
nombre de treballadors l’augment ha estat poc significatiu.
Pel que fa a productes de neteja, s’ha reduït el nombre de
productes consumits. Aquesta reducció s’ha produït tant pel que fa
a valors absoluts com quan ho calculem per nombre de
treballadors.

Un treballador gasta de
mitjana 28 folis al dia,
suposa una reducció del
24% respecte 2008.

A continuació detallem les dades de comportament ambiental que
hem tingut per aquest 2011, i comparem els valors amb els d’anys
anteriors.

Per tal de poder realitzar comparatives
anuals, hem fet tots els càlculs tant en
valors absoluts com en base al número
de treballadors de l’edifici.
Any:

2008

2009

2010

2011

Nº
treb:

51,5

52,5

55,5
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Pel càlcul de totes les dades, s’han
considerat també treballadors amb
reduccions de jornada, per aquest motiu
el valor no és absolut.

Aigua

Energia elèctrica

Els usos que donem a l’aigua són assimilables a domèstics. L’aigua
s’utilitza per la neteja de les instal·lacions, ús dels sanitaris i per la
font ornamental exterior. L’abocament d’aquestes aigües es realitza
a la xarxa de clavegueram municipal.

L’energia elèctrica la utilitzem per la il·luminació, els equips
electrònics i la climatització.

Les mesures preses mitjançant la instal·lació de cartells d’estalvi i
de difusors de baix consum han permès que durant el 2011 s’hagi
reduït el consum d’aigua respecte els anys anteriors. Observant els
gràfics es pot comprovar com aquesta reducció del consum d’aigua
s’han produït tant en termes absoluts com en el consum per
treballador.

Durant el 2011 s’han
gastat de mitjana 18
litres per treballador i
dia.

El consum d’energia elèctrica també s’ha aconseguit reduir
respecte els anys anteriors. Analitzant les dades per trimestres,
observem com respecte l’any 2010 el consum d’electricitat s’ha
reduït o s’ha mantingut igual en tots els trimestres, excepte en el
segon en què hi ha hagut un lleuger augment respecte els anys
2009 i 2011.

Durant el 2011 s’han
consumit 102,05 Mwh, que
corresponen a 1,89
Mwh/treballador.

Gas
La utilització del gas és únicament per la calefacció. El consum de gas de l’edifici de l’ajuntament s’ha reduït respecte el 2010. En tots els trimestres,
excepte en el primer, el consum ha estat inferior al d’anys anteriors.

Un 64% del gas s’ha
utilitzat durant el primer
trimestre del 2011 per l’ús
de la calefacció.

Durant el 2011 s’han consumit
93,1 Mwh, que corresponen a
1,72 Mwh/treballador.

Combustible vehicles
El personal de l’edifici de l’Ajuntament disposa de 3 vehicles motoritzats . En controlem el consum, tot i que és poc significatiu respecte el consum de
les altres fonts d’energia utilitzades.
El consum total durant el 2011 ha estat de 1612 litres. Aquest consum ha estat superior a l’any 2010. Si ho convertim a kwh, hem consumit uns 10
kwh/any. Aquest consum representa el 4,5% de les emissions generades.

Emissions de CO2
El càlcul d’emissions de CO2 el realitzem
a partir dels consums energètics, a
través de factors de conversió establerts
a la Guia pràctica per al càlcul
d’emissions de gasos amb efecte
hivernacle (GEH), versió setembre del
2010.

Factors d’emissió
Energia eléctrica

385 g CO2/kWh

Gas natural

2,15 kg CO2/Nm3

Combustible

2,79 kg CO2/litre
de gasoil

vehicles

Durant aquest 2011, hem emès gairebé
7 Tn CO2 menys que l’any anterior. De
mitjana, cada treballador ha emès 1,15
Tn CO2.
Els consums energètics són un dels
aspectes significatius
de la nostra
activitat. El control que en portem és
exhaustiu, a través de les diferents
factures dels proveïdors. En cas de
detectar valors anormals, analitzem les
causes per tal de poder emprendre
accions per solucionar-ho o bé evitar
que torni a passar.

Amb la reducció de 6 tones
de CO2, 7 persones podrien
anar i tornar amb avió de
Barcelona a Nova York.

Generació de residus de l’edifici
Els residus que generem a les nostres instal·lacions són assimilables als domèstics. Disposem de diverses zones de recollida selectiva repartides per les
diferents plantes, per tal de facilitar-ne als treballadors la seva separació.
Duem a terme controls de quantitats generades de residus, per tal de determinar si la recollida selectiva s’efectua de manera constant. Tot i que
aparentment a la gràfica es pot observar la poca quantitat de residus d’envasos recollits, cal tenir en compte que la densitat d’aquests és molt baixa.
També generem altres tipus de residus, de forma molt puntual, derivats de manteniments realitzats a les instal·lacions (voluminosos, equips electrònics,
etc...). Per assegurar-ne la correcta gestió, aquests són destinats a la deixalleria municipal.
Pel que fa a residus especials, que són aquells sobre els quals cal prendre especial atenció per la seva perillositat, únicament generem algun envàs de
productes de neteja (tot i que la majoria poden ser recollits com a envasos domèstics). L’empresa contractada per realitzar el servei de neteja
n’assegura la seva gestió final. Durant l’any 2011 s’han generat 13 envasos de productes de neteja d’aquest tipus.

RECICLEM:
separem correctament els residus

Taules resum dels indicadors de comportament ambiental
Valors absoluts
Aspecte ambiental

Any

Unitats
2008

2009

2010

2011

Consum d'aigua

m3

407,00

804,00

376,00

347,00

Consum de paper

Tn

3,46

2,97

2,78

2,70

Consum de tòners

Tn

0,048

0,062

0,114

0,131

Consum d'energia elèctrica

MWh

128,13

132,11

121,67

102,05

Consum de gas

MWh

78,53

99,47

95,63

93,13

Emissions de CO2

TnCO2

68,95

75,70

69,54

62,59

Generació de residus de paper

Tn

3,39

1,88

2,51

2,64

Generació de residus d'envasos

Tn

0,31

0,34

0,36

0,34

Generació de residus de rebuig

Tn

-

2,50

2,50

2,50

Valors relatius
Aspecte ambiental

Any

Unitats
2008

2009

2010

2011

Consum d'aigua

m3/treballador

7,90

15,31

6,77

6,96

Consum de paper

Tn/treballador

0,07

0,06

0,05

0,05

Consum de tòners

Tn/treballador

0,001

0,001

0,001

0,001

Consum d'energia elèctrica

MWh/treballador

2,49

2,52

2,19

1,89

Consum de gas

MWh/treballador

1,52

1,89

1,72

1,72

Emissions de CO2

TnCO2/treballador

1,34

1,44

1,25

1,16

Generació de residus de paper

Tn/treballador

0,07

0,04

0,05

0,05

Generació de residus d'envasos

Tn/treballador

0,01

0,01

0,01

0,01

Generació de residus de rebuig

Tn/treballador

-

0,05

0,05

0,05

Objectius de millora
Tal com hem comentat anteriorment, després de realitzar el punt de partida de la nostra gestió ambiental, vàrem definir uns objectius de millora. Per
assolir aquests objectius, plantejats pel període 2010-2011, vàrem descriure les actuacions que duríem a terme, els seus responsables, els terminis i
els recursos necessaris per executar-les. A continuació, per cadascun dels objectius, fem un breu anàlisi del seu compliment.
OBJECTIU 1
REDUIR UN 10% EL CONSUM DE TòNERS I PAPER RESPECTE EL 2009
S’han realitzat les següents accions:
- Penjar rètols amb instruccions per reduir el consum de matèries primeres.
- Configurar l’opció de doble cara a les impressores que poden imprimir-hi.
A l’any 2009 s’havien consumit a l’edifici de l’ajuntament 62 tòners. Mentre que durant l’any 2011 se n’han consumit 131. Aquest objectiu no s’ha
complert i caldrà emprendre noves accions per tal d’intentar reduir-ne el consum.
Pel que fa al consum de paper s’ha reduït el consum de paper A3 en un 50 % (passant de 2 caixes consumides durant l’any 2009 a 1 a l’any 2011), el
de paper A4 s’ha reduït un 8,75 % (passant de les 240 caixes consumides al 2009 a les 219 caixes del 2011), però ha augmentat tant el consum de
caixes d’arxivadors plegables (passant de les 2 del 2009 a les 5 al 2011) com el de caixes d’expedients (passant de les 4 del 2009 a les 9 del 2011) .
OBJECTIU 2
QUANTIFICAR EL NOMBRE DE PRODUCTES DE NETEJA I OPTIMITZAR-NE L’ÚS I LA GESTIÓ
Les accions són:
- Sol·licitar a l’empresa la quantitat de productes que s’utilitzen per tal de poder fer-ne un seguiment anual.
- Millorar la zona on es guarden els productes de neteja i instal·lar-hi les fitxes de seguretat.
- Assegurar la correcta gestió dels envasos dels productes de neteja.
Comparant les dades recollides durant el 2010 (primer any en el qual hem pogut quantificar el consum de productes de neteja) amb les del 2011.
Podem dir que el consum total de productes de neteja s’ha reduït en un 16’5 %. També cal esmentar que durant l’any 2011 s’han deixat d’utilitzar
alguns productes específics i s’ha optat per netejar amb 3 productes més genèrics.
OBJECTIU 3
REDUIR EL CONSUM D’AIGUA A L’EDIFICI A 40 LITRES PER TREBALLADOR I DIA
Les accions que s’han realitzat són:
- Formar al personal sobre l’estalvi de l’aigua i instal·lar rètols amb instruccions per reduir-ne el consum.
- S’ha repassat l’estat dels airejadors i s’han col·locat en aquells punts on podien anar-hi.
- Marcar el núm. de buidatges anuals de la font ornamental.

A l’any 2009 el consum d’aigua per treballador i dia era de 42 l. La finalització de les obres de l’edifici de l’ajuntament i les mesures d’estalvi
portades a terme han permès que durant l’any 2011 es redueixi el consum d’aigua fins a 18 l per treballador i dia.
OBJECTIU 4
REDUIR LES EMISSIONS DE CO2 A MENYS DE 2 TnCO2/ TREBALLADOR
Les accions realitzades sobre aquest objectiu són:
- Formar al personal i instal·lar rètols informatius sobre l’estalvi d’energia
- Redactar i enviar al personal d’oficines un correu electrònic amb la instrucció per a la climatització de les oficines
Les emissions de CO2 produïdes a l’edifici de l’ajuntament s’han reduït considerablement des de l’any 2009. Durant l’any 2011 s’ha emès 1,16 Tn
CO2/treballador.

Per a l’assoliment d’aquests
objectius comptem amb la
participació de tots els
treballadors. Hem posat a la seva
disposició diversos canals de
comunicació que faciliten la seva
participació.

Validació de la Declaració Ambiental
Aquesta és una declaració ambiental actualitzada no validada. La darrera declaració ambiental validada disposa del nº d’acreditació ES-V-0010 i va ser
validada per TÜV Rheinland Ibérica, Inspection, Certification & Testing S.A. en data 15 d’abril de 2011.

