
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaració Ambiental de l’Ajuntament de Premià de Mar d’acord amb el Reglament Europeu 1221/2009 

Aquesta declaració és de caràcter públic i està a disposició de qualsevol persona o entitat 
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L’Ajuntament de Premià de Mar, amb l’objectiu d’assolir i demostrar un 

comportament ambiental efectiu, coneixent, prevenint i minimitzant el 

impacte de les seves activitats, ha implantat un Sistema de Gestió  

Ambiental (d’ara en endavant, SGA) a la Regidoria de Medi Ambient. 

 

El SGA implantat a la Regidoria de Medi Ambient està basat en el 

Reglament (CE) 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de 

novembre de 2009, pel qual permet que les organitzacions s’adhereixin  

amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria 

ambientals (EMAS), i per el que es deroga el Reglament (CE) 761/2001 i les 

decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió. 

 

La Declaració ambiental de l’Ajuntament de Premià de Mar – Regidoria de 

Medi Ambient, és un document en el qual es pretén dotar d’una màxima 

transparència el procés d’implantació del Sistema de Gestió Ambiental, tot 

posant a l’abast del públic aquella informació més rellevant en termes 

ambientals. 
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Presentació 
 

El municipi de Premià de Mar té una població de 27.399 habitants i és la segona ciutat més poblada 

de la comarca del Maresme amb 414.081 habitants. La seva extensió és molt minsa, amb prop de 2 Km2, fet 

que provoca que estigui pràcticament urbanitzada en la seva totalitat i que tingui una alta densitat 

poblacional. 

 

A nivell ambiental l’Ajuntament de Premià forma part: 

 

• Del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, que té per objectiu donar 

una solució conjunta a la necessitat de gestió dels residus municipals generats a la comarca. En 

aquesta línia s'inaugurà al novembre de 1994 el Centre Integral de Valorització de Residus del 

Maresme. Aquesta instal·lació permet un tractament dels residus respectuós amb el medi ambient 

basat en una valorització material de les fraccions reciclables i una posterior valorització energètica 

del rebuig. 

 

• De la Mancomunitat de Municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt pel servei de 

Deixalleria, que té per objectiu la construcció i manteniment del centre receptor de deixalles 

classificades, la gestió, explotació i bon funcionament del servei i la recepció selectiva de residus. 

 

Amb l’objectiu d’assolir i demostrar un efectiu comportament ambiental, coneixent, prevenint i 

minimitzant el impacte que poden tenir les seves activitats o serveis, l’Ajuntament de Premià de Mar dins 

de la Regidoria de Medi Ambient ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental que inclou les activitats 

pròpies que es porten a terme en la Regidoria i la Brigada de jardineria, i el seguiment del comportament 

ambiental de les subcontractes d’aquesta regidoria.  

 

Aquesta Regidoria realitza de manera directa les següents activitats, Gestió dels serveis i activitats de 

la Regidoria de Medi Ambient (Oficines) i Parcs i jardins (Brigada de jardineria). 

 

La neteja viària, la neteja i manteniment de platges i la recollida d’escombraries del municipi de 

Premià es realitza per mitja de subcontractes, és responsabilitat d’aquesta regidoria vetllar pel compliment 
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ambiental d’aquestes i per tant en l’abast del sistema de gestió ambiental tindrà un paper protagonista el 

seguiment del comportament ambiental d’aquestes empreses subcontractades. 

 

Amb la implantació del SGA, l’Ajuntament pretén demostrar el seu comportament ambiental 

sostenible i ser coherent amb les actuacions que duu a terme com a Administració pública amb 

competències al municipi de Premià de Mar. Aquest és el primer pas per garantir que les activitats de la 

Regidoria són respectuoses amb el medi ambient. 



 

1.1 Presentació de l’Ajuntament de Premià de Mar 
 

El responsable de l’Ajuntament de Premià de Mar és l’alcalde el Sr. Miquel Buch i Moya. 

A Premià de Mar existeix Ajuntament propi des de 1836. Està situat a la plaça de l’Ajuntament 

número 1. 

 

L’Ajuntament de Premià de Mar consta de les següents àrees: 

 

Alcaldia 

Serveis Centrals 

Serveis de Premsa  

Gabinet d’Alcaldia 

Serveis Econòmics 

Serveis a la persona 

Territori i ciutat 

Participació ciutadana 

 

Regidories 

Regidoria d’Ensenyament 

Regidoria d’Esports 

Regidoria d’Hisenda 

Regidoria d’Obres Públiques 

Regidoria d’Urbanisme 

Regidoria de Cooperació 

Regidoria de Cultura 

Regidoria de Sanitat i Salut Pública 

Regidoria de Seguretat Ciutadana 

Regidoria de Gent Gran 

Regidoria de Governació 

Regidoria de Joventut 

Regidoria de Medi Ambient 

Regidoria de Promoció Econòmica i Ciutat 

Regidoria Recursos Humans  

Regidoria de Serveis d’Informació i Comunicació 

Regidoria de Serveis Socials 

Consells municipals 

Organismes autònoms 

Adhesió 

 



 

 

Plànol 1. Situació de municipi de Premià de Mar 

 

     Plànol 2. Municipi de Premià de Mar 

 

 



 

1.2 Emplaçament de les instal·lacions 

1.2.1 Regidoria de Medi Ambient i Brigada Municipal 

 
La regidoria de Medi Ambient de Premià de Mar té les seves dependències en un edifici extern a 

l’Ajuntament de Premià. Aquest edifici, Can Roure, és un dels exemplars noucentista de la ciutat, situat al 

carrer Sant Antoni, 25, CP 08330 de Premià de Mar. Es tracta d’una zona urbana amb edificis residencials. 

Està format per un local d’oficines que desenvolupa el seguiment i gestió de les activitats que realitzen les 

diferents subcontractes que donen servei. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regidoria de Medi Ambient 

Edifici Can Roure 

C/ Sant Antoni, 25 

08330 Premià de Mar  

 

NIF P0817100A 

Brigada de jardineria 

C/ de la Plaça, 65 

08330 Premià de Mar 



 

1.2.2 Platges 

Les activitats de neteja de platges de Premià de Mar, per part de l’empresa subcontractada CESPA, 

incloses a l’abast del Sistema de Gestió Ambiental es realitzen a les següents 5 platges: 

• Platja de Llevant 

• Platja de Bellamar 

• Platja de l’Os 

• Platja de la Descàrrega 

• Platja de Ponent 

S’adjunten els plànols de cada platja (Annex I). 

L’activitat de neteja de platges es du a terme segons la temporada de l’any. Existeixen tres 

temporades: temporada baixa, temporada mitja i temporada alta. 

La neteja de la sorra es du a terme 1 cop per setmana durant la temporada baixa i diàriament en 

temporada alta. Paral·lelament, es duen a terme analítiques quinzenals de la sorra en temporada alta, per 

part de la Diputació de Barcelona. 

Durant la temporada alta, els peons que duen a terme la neteja estan distribuïts de la següent 

manera: 

- 1 peó per la platja de Llevant. 

- 1 peó per la platja de Bellamar i la platja de l’Os. 

- 1 peó per la platja de la Descàrrega i la platja de Ponent. 

- 2 peons per la neteja i desinfecció dels passos subterranis i les zones més properes a les platges, 

neteja de dutxes i recollida de brosses de la sorra. 

- 1 peó per la neteja de la sorra. 

Dues vegades a l’any (abril i juliol, aproximadament) es realitza un garbell de la sorra. 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) du a terme una inspecció de la qualitat de les aigües de la platja 

(setmanalment en temporada alta), on s’analitza el contingut d’Escherichia Coli i Estreptococs fecals. 

 



 

1.3 Activitats, serveis i personal involucrat 

 
La Regidoria realitza de manera directa les següents activitats: 

 

o Gestió dels serveis i activitats de la Regidoria de Medi Ambient, el qual es pot assimilar a una 

activitat purament d’oficines. 

o Manteniment i sustentació dels parcs i jardins públics del municipi mitjançant la Brigada de 

jardineria. 

 

La neteja viària, la neteja i manteniment de platges i la recollida d’escombraries del municipi de 

Premià es realitza per mitja de subcontractes, és responsabilitat d’aquesta regidoria vetllar pel compliment 

ambiental d’aquestes. 
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1.4  Organigrama 
 

 L’organigrama que es presenta a continuació pertany a l’estructura organitzativa pertinent a la 

Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Premià de mar, sense tenir en compte les demes regidories o 

parts formades per l’Ajuntament. 
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Presentació del sistema  
de gestió ambiental  

2.1 Política Ambiental 
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2.2 Descripció del Sistema de Gestió  Ambiental 
 

 El Sistema de Gestió Ambiental establert, defineix la planificació de les activitats, les responsabilitats, 

les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris que possibiliten el manteniment i el 

compliment  de la política ambiental, com també d’altres requisits  establerts pel Reglament EMAS.  

Estructura Organitzativa  

 

Regidora Medi Ambient 
 

Autoritat i responsabilitat màxima per definir, adaptar i aplicar les polítiques de l’Ajuntament de 

Premià de Mar pel que fa als aspectes de medi ambient, tant tècnics com econòmics i de personal. 

 

També assumeix la responsabilitat màxima en l’organització en matèria de medi ambient, política i 

objectius generals, i qui revisa i aprova la documentació i l’evolució del SGA que s’ha implantat per tal 

d’assegurar-ne  l’eficiència i la idoneïtat. 

 

Comitè Medi Ambient 
 

 Òrgan col·legiat que, en les reunions periòdiques, fa el seguiment i l’avaluació de la implantació, el 

desenvolupament i eficàcia del SGA. Participen en la elaboració, revisió i seguiment dels objectius 

ambientals i accions. 

 

Responsable del SGA 
 

 Dóna suport al desenvolupament i a la implantació del sistema, n’avalua l’eficiència i proposa 

accions de millora. Actua com a secretari del Comitè de Medi Ambient. Coordina la definició i l’aplicació de 

les eines de control del sistema (accions correctores, consultes, indicadors, etc.). Arxiva la documentació del 

SGA. 

 

 

 

Abast del SGA 

 

L’abast del Sistema de Gestió Ambiental inclou la gestió de la recollida de residus, neteja viaria i de 

platges i manteniment de zones verdes i arbrat públic del municipi de Premià de Mar. 
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Documentació del SGA 

 
• Política Ambiental: és la declaració per part de la Regidoria de Medi Ambient i, per tant, de 

l’Ajuntament de Premià de Mar, de les seves  intencions relacionades  amb el seu 

comportament ambiental. Proporciona el marc d’actuació del Sistema de Gestió Ambiental. 

• Manual del Sistema de Gestió: és el document bàsic del Sistema de Gestió Ambiental, en el 

qual s’estableix l’estructura. 

• Procediments generals: són documents complementaris del Sistema de Gestió Ambiental, 

en els quals es descriu, amb el nivell de detall en cada cas, la manera en que s’ha de dur a 

terme  un determinat procés previst en el Manual. 

• Instruccions de treball: són documents en els quals es descriu una activitat específica i que 

desenvolupen, d’aquesta manera, els procediments generals als quals fan referència. 

• Registres: són els documents que demostren el compliment dels diferents requisits del  

Sistema de Gestió Ambiental. 
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Descripció dels aspectes  
ambientals significatius 

 

 

La Regidoria identifica i avalua els aspectes ambientals de les seves activitats i serveis que pot 

controlar i aquells sobre els quals pot influir dins de l’abast definit del SGA, per tal de determinar els 

aspectes que tenen o poden tenir impactes significatius sobre el medi ambient. 

 

La sistemàtica establerta permet: 

 

Identificar 
 

S’identifiquen les activitats i els serveis amb possible repercussió ambiental i els aspectes ambientals 

associats. Els aspectes ambientals s’avaluen segons la seva naturalesa: 

 

Aspectes Ambientals 

Generació de residus Consum d’aigua  

Generació d’abocaments  Consum d’energia   

Consum de recursos naturals Soroll 

Afectació al sòl  Emissions a l’atmosfera de matèria  

Aspectes indirectes Aspectes ambientals d’emergència  

 
 

Definir criteris i avaluar  
 

S’han definit criteris per avaluar els aspectes que s’han identificat i per registrar les avaluacions que 

s’han dut a terme.  

Els criteris varien segons la naturalesa dels aspectes descrits anteriorment i es ponderen segons els 

següents vectors: 

• V1: Naturalesa de l’aspecte 

• V2: Valoració de la gestió ambiental o  disposició final 

3 
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• V3: Quantitat relativa (generada, consumida, afectació o freqüència segons l’aspecte) 

• V4: Mesures correctores 

• V5: Freqüència de generació o de consum 

• V6: Valor del paràmetre crític 

• V7: Modificació de les característiques del sòl (en el cas de l’aspecte ambienta “Afecció al sòl”) 

La ponderació es realitza amb puntuacions fixades en cada vector que oscil·len del 1 (mínim) i 10 

(màxim) i que depenen de la naturalesa de cada vector. 

El criteri de valoració es basa en comparar el valor de l’aspecte amb el valor a partir del qual és 

significatiu. 

 

Aspectes ambientals de situacions d’emergència 
 

Els aspectes ambientals que es produeixen en situació d’emergència es valoren segons els següents 

criteris: 

• Severitat: graduació de afectació a persones i al medi ambient. 

• Probabilitat: graduació de la possible ocurrència de la situació d’emergència. 

 

Mantenir al dia 
 

Es fa una revisió de la identificació i l’avaluació d’aspectes anualment i cada cop que es produeixi 

una nova situació o es disposi d’una nova instal·lació o servei; també sempre de qualsevol situació 

d’emergència que hagi tingut lloc. 

 

Definir objectius i pautes de control 
 

Els aspectes significatius s’han tingut en compte en la definició d’objectius ambientals de la 

Regidoria  i a l’hora d’establir pautes de control. 

S’han identificat  i avaluat  els grups d’aspectes següents: 
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Entrades: consums 

Aigua Eficiència energètica Biodiversitat 

Eficiència en el consum 
de materials 

 

 

 

Sortides: emissions 

Atmosfèriques Soroll Aigua 

Residus 

 

3.1 Aspectes ambientals directes 
 

 Els aspectes ambientals directes estan associats a les activitats  i els serveis de la Regidoria sobre els 

quals  s’exerceix un  control directe de gestió.  

 Els aspectes directes significatius (en color groc) i no significatius (en color blau) derivats de  la 

identificació i l’avaluació són els següents: 

Aspectes Ambientals Directes Impactes associats 

Consum d’aigua Consum aigua 

Consum d’electricitat Consum energia 

Consum de paper Recurs natural 

Residu tòner Residu perillós 

Residu equips elèctrics i electrònics Residu perillós 

Residu paper i cartró Residu no perillós  

Residu piles Residus perillós 

Residu fluorescents Residu perillós 

Residu mobiliari Residu no perillós 

Residu envasos Residu no perillós 

Medicaments caducats Residus perillós 

Soroll Contaminació acústica 

Regidoria 

Matèria orgànica Residu no perillós 

Residu de matèria  orgànica (podes i altres) Residu no perillós 

Consum electricitat Consum energia 

Consum aigua personal Consum aigua 

Consum de benzina (maquinària) Consum combustible 

Consum de gasoil (vehicles) Consum combustible 

Brigada 
jardineria 

Residu de productes fitosanitaris, plaguicides… Residus perillós 
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Residu plàstics sacs adob Residu no perillós 

Soroll maquinària Contaminació acústica 

Aerosols Residus perillós 

Emissions atmosfèriques dels vehicles Emissions atmosfèriques 

Olis usats Residus perillós 

Vehicles fora d'ús Residu no perillós 

Residus de resta o rebuig Residu no perillós 

Residus separats selectivament: paper i cartró Residu no perillós 

Residus separats selectivament: vidre Residu no perillós 

Residus separats selectivament: Envasos plàstics Residu no perillós 

Residus voluminosos Residu no perillós 

Recollida de runa Residu no perillós 

Neteja viària i 
gestió de 
residus 

Residus abandonats a la via pública, industrials, 
especials 

Residu perillós 

 

3.2 Aspectes ambientals indirectes 
 

 A més dels aspectes ambientals directes, la Regidoria identifica i avalua aquells aspectes  que són el 

resultat  de la seva intenció  amb tercers  i sobre els quals  pot influir  en un grau raonable (aspectes 

indirectes).  

 Els aspectes indirectes significatius (en color groc) i no significatius (en color blau) derivats de la 

identificació i l’avaluació són els següents: 

Aspectes Ambientals Indirectes Impactes associats 

Consum d'aigua xarxa potable (neteja viària) Residu no perillós 

Consum d'aigua freàtic (neteja viària) Consum aigua 

Abocament d'aigües residuals (neteja viària) Consum aigua 

Envasos, absorbents i productes per la neteja de 
graffitis 

Residu perillós 

Soroll Contaminació acústica 

Residus manteniment, instal·lacions/vehicles, olis, 
draps 

Residu perillós 

Emissions atmosfèriques dels vehicles Emissions atmosfèriques 

Neteja viària i 
gestió de 
residus 

Consum de combustible Consum combustible 

Residus derivats de la construcció (paviments, runes,) Residu no perillós 

Residus manteniment, instal·lacions/vehicles, olis, 
draps 

Residu perillós 

Emissions atmosfèriques dels vehicles Emissions atmosfèriques 

Soroll Contaminació acústica 

Platges 

Consum de combustible Consum combustible 
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Generació de residu químic dels lavabos de les platges  Residu químic 

Consum d'aigua a les dutxes Consum aigua 

Consum d'aigua als lavabos Consum aigua 

 

3.3 Aspectes ambientals d’emergència  
 

 Els aspectes ambientals d’emergència estan associats de situacions de risc potencials  raonablement 

previsibles. 

 Els aspectes ambientals d’emergència significatius derivats de la identificació i l’avaluació són els 

següents: 

Aspectes Ambientals Impactes associats 

Caiguda d’arbres Salut laboral i pública 

Gasos de combustió 

Fums 

Cendres volàtils 

Residus sòlids assimilables a urbans, mobiliari,… 

Infiltració de vessaments tòxics 

Extinció i neteja 

Incendi 

Aigües d'extinció i neteja 

Gasos de combustió 

Fums 

Cendres volàtils 

Residus sòlids assimilables a urbans, mobiliari,… 

Infiltració de vessaments tòxics 

Extinció i neteja 

Explosió 

Combustible empleat en l'extinció (camions de bombers…) i en cas de 
produir-se l'explosió als dipòsits, consum gasoil i gasolina 

Gasos de combustió 

Runes 

Aigües d'extinció i neteja 
Accident de trànsit 

Infiltració de vessaments tòxics 

Vessaments tòxics a la xarxa de sanejament 

Infiltració de vessaments tòxics Vessament accidental 

Absorbents contaminats, gasoil, olis 

Vessaments a la xarxa de sanejament amb substàncies dissoltes i en 
suspensió Inundacions. Fuites d'aigua 

Infiltració de vessaments tòxics 

 Aspecte ambiental significatius 
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Programa de gestió 

Ambiental 

 
 
 Per a l’establiment periòdic d’objectius i fites, s’han considerat els aspectes ambientals significatius, 

els requisits legals aplicables, les parts interessades, les opcions tecnològiques i la planificació i els recursos 

disponibles. 

 

 En concret, per l’establiment dels objectius d’aquest any (2010) s’han tingut en compte l’avaluació 

d’aspectes ambientals del any anterior i, per aquest motiu, s’han definit objectius relacionats amb la gestió 

de residus, reducció de consums de recursos de paper i material d’oficina i la disminució de residus 

perillosos. 

 

 Respecte als aspectes ambientals indirectes, tot i que no s’han definit objectius concrets en general, 

s’han implantat els procediments necessaris pel control  dels contractistes que realitzen les seves activitats a 

la Regidoria i que generen aspectes ambientals. Alguns aspectes ambientals indirectes els quals depenen 

directament de la acció de la Regidoria, i no dels procediments de les subcontractes, s’han establert els 

objectius concrets d’augmentar la segregació de residus reduint la producció general d’aquests i disminuir el 

consum d’aigua en les platges del municipi. 

 

 Els objectius de l’any 2010 són: 

 

1. Regidoria de medi ambient 

Reduir en un 10% el consum d'aigua 

Reduir el consum de paper utilitzat en un 5% 

Reduir en un 5% el consum de tòner respecte la situació actual 

Reduir en un 5% el residu de paper i cartró respecte la situació actual 

2. Brigada de Jardineria 

Reduir el consum de combustible (en base al consum de l'any en curs) en un 10% en 1 any i, en 
conseqüència, reduir les emissions de CO2 

3. Gestió de residus 

Reduir en un 5% el residus sòlids urbans (RSU) tot incrementant la segregació dels residus 

4 
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 Un cop definits els objectius, s’ha elaborat el Programa Anual de Gestió Ambiental, on per a cada 

objectiu s’han definit les fites necessàries per tal d’assolir-lo, així com les actuacions concretes que cal dur a 

terme, els responsables, el termini previst, els recursos assignats i l’indicador de seguiment. 

 

 A continuació, s’adjunta el Programa de Gestió Ambiental per l’any 2010 i també el grau de 

compliment de cadascuna de les fites segons la coloració següent: 

 
 

 Actuació implantada. 

 

 Actuació que tot i no estar implantada actualment es preveu  

complir en un termini determinat i definit. 

 

 Actuació no implantada i que suposa l’obertura d’una no 

conformitat dins del SGA. 

 
 
 La Regidoria fa un seguiment periòdic dels indicadors que permeten determinar el comportament 

ambiental de l’organització i preveure el compliment dels objectius definits pel Comitè Ambiental. 

 

 A sota de cada objectiu es detalla el seu compliment segons l’evolució dels indicadors . Així doncs: 

 
 

 L’indicador ha incrementat i com a tal no s’ha assolit  l’objectiu 

planificat. 

 

 L’indicador  ha disminuït per no s’ha assolit  el llindar definit per 

l’objectiu 

 

 L’indicador ha disminuït i s’ha assolit el llinda, per tant, s’ha 

assolit l’objectiu. 

 
 En cas de que la reducció o l’increment sigui mínim (inferior al 1%) es considera que l’indicador es 

manté i com a tal no s’ha assolit l’objectiu. 
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 A continuació, s’indica el compliment de cadascun dels objectius i les fites establertes per l’any 2010. 

1. Regidoria de medi ambient 
 

Reduir en un 10% el consum d'aigua 

Indicador: m3 consumits/treballador 

Programes Actuació Termini Responsable Compliment 

Fomentar l'ús eficient de 
l'aigua 

Sensibilitzar als treballadors amb 
bones pràctiques ambientals en 
l'ús de l'aigua a les oficines 

Desembre 
2010 

Comitè 
Ambiental 

 

Avisar al responsable de 
manteniment si alguna 
aixeta o cisterna perd 
aigua 

Instal·lar sistemes d'estalvi d'aigua 
(reductors de cabal) 

2011 
Comitè 

Ambiental 

 

 

Indicador Evolució Observacions 

Consum d’aigua 
(m

3
/treballador per any respecte el 2009) 

+53.5% Dades fins al segon semestre pero 
comparant-se la mitjana general 

   

Reduir el consum de paper utilitzat en un 5% 

Indicador: núm. fulls paper/treballador 

Programes Actuació Termini Responsable Compliment 

Fomentar l'ús de paper a 
dues cares 

Limitar la dimensió de 
lletra a 11 

Recomanació “NO 
IMPRESSIÓ” dels correus 
electrònics  

Impartir cursos de sensibilització 
ambiental 

Desembre 
2010 

 

Comitè 
Ambiental 

 

 
 

 

Indicador Evolució Observacions 

Consum de paper 
(nº fulls paper/treballador per any respecte el 2009) 
 

+31.1% 
Dades fins al segon semestre pero 
comparant-se la mitjana general 

   

Reduir en un 5% el consum de tòner 

Indicador: núm. tòner/treballador 

Programes Actuació Termini Responsable Compliment 

Impressió en opció 
esborrany sempre que 
sigui possible 

Impartir cursos de sensibilització 
ambiental 

Desembre 
2010 

Comitè 
Ambiental 

 

Fomentar la impressió 
responsable (només allò 
estrictament necessari) 

Instal·lar impressores en zones 
comunes i no en les taules dels 
treballadors 

Desembre 
2010 

Comitè 
Ambiental 

 

 

Indicador Evolució Observacions 
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Consum de tòner  
(unitats tòner/treballador per any respecte el 2009) 

 
+85.7% Dades fins al segon semestre pero 

comparant-se la mitjana general 

Reduir en un 5% el residu de paper i cartró 

Indicador: residu paper i cartró kg/treballador 

Programes Actuació Termini Responsable Compliment 

Fomentar l'ús de paper a 
dues cares 

Limitar la dimensió de 
lletra a 11 

Recomanació “NO 
IMPRESSIÓ” dels correus 
electrònics  

Impartir cursos de sensibilització 
ambiental 

Desembre 
2010 

 

Comitè 
Ambiental 

 

 
 

 

Indicador Evolució Observacions 

Consum de paper 
(kg/treballador per any respecte el 2009) 

+19.7% Dades fins al segon semestre pero 
comparant-se la mitjana general 

 

2. Brigada de jardineria 
 

Reduir el consum de gasoil en un 10%  

Indicador: litres/vehicle 

Programes Actuació Termini Responsable Compliment 

Elevar la freqüència de 
manteniment dels 
vehicles 

Rènting de vehicles 
Desembre 

2010 
Comitè 

Ambiental 

 

Fomentar la conducció 
eficient 

Elaboració de la guia: 
Consells per a una conducció 
eficient 

Desembre 
2010 

Comitè 
Ambiental 

 

 

Indicador Evolució Observacions 

Consum de gasoil 
(litres gasoil/vehicle per any respecte el 2009) 

+2.8%  Dades fins al segon semestre pero 
comparant-se la mitjana general 

 

3. Gestió de residus 
 

Reduir en un 10% el RSU tot incrementant la segregació dels residus 

Indicador: tn RSU / habitants 

Programes Actuació Termini Responsable Compliment 

Assegurar infraestructura 
suficient 

Subministrament de contenidors 
de recollida selectiva per assegurar 
que es disposa d'infraestructura 
suficient 

2011 
Comitè 

Ambiental 

 

Sensibilització a la 
població 

Campanyes de sensibilització a la 
població per donar a conèixer la 
importància de la segregació en 
origen de les diferents fraccions de 
residus 

2011 
Comitè 

Ambiental 
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Indicador Evolució Observacions 

Generació de RSU 
(Kg RSU) 

1% Dades fins al tercer semestre pero 
comparant-se la mitjana general 

Comportament ambiental 

de l’organització 

 
 A la Regidoria de Medi Ambient de Premià de Mar es porten a terme diferents controls d’indicadors 

per tal de fer el seguiment del Sistema de Gestió Ambiental. Tot seguit, es presenten les dades referents als 

diferents vectors que permeten demostrar l’acompliment ambiental assolit en el Sistema de Gestió 

Ambiental de la Regidoria. 

 

 La Regidoria controla tot un seguit d’indicadors que permeten disposar de dades objectives respecte 

al seu comportament ambiental. 

 

Indicadors de comportament ambiental 

Indicadors d’eficiència energètica 

• Indicador 1. Consum d’electricitat (MWh/treballador i any) 

• Indicador 2. Consum de gasoil (MWh/vehicle i any) 

• Indicador 3. Consum de benzina (MWh/treballador i any) 

• Indicador 4. Consum total d’energia (MWh/treballador i any) 

Indicadors d’aigua 

• Indicador 5. Consum de aigua Regidoria (m3/treballador i any) 

• Indicador 6. Consum d’aigua Platges (m3/km) 

Indicadors d’eficiència en el consum de materials 

• Indicador 7. Consum de paper (tn/treballador i any) 

• Indicador 8. Consum de tòner (tn/treballador i any) 

Indicadors de residus 

• Indicador 9. Quantitat de residu de paper i cartró (tn/treballador i any) 

• Indicador 10. Quantitat de restes vegetals (tn/treballador i any) 

• Indicador 11. Quantitat total de residu no perillós (tn/treballador i any) 

• Indicador 12.  Quantitat de tubs fluorescents (tn/treballador i any) 

• Indicador 13. Quantitat total de residu perillós (tn/treballador i any) 

• Indicador 14. Quantitat total de residu (tn/treballador i any) 

• Indicador 15. Quantitat de RSU (tn/habitant i any) 

Indicadors de biodiversitat 

5 
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• Indicador 16. Biodiversitat (m2 pavimentats/totals) 

Indicadors d’emissions 

• Indicador 17.Emissions (Tn equivalents CO2).  

Altres indicadors 

• Indicador 18. Participació dels treballadors 
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5.1 Indicadors d’eficiència energètica 

 

Consum d’electricitat 

 

Indicador 1. Consum d’electricitat (MWh/treballador i any) 

 

El gràfic següent mostra l’evolució del consum d’electricitat per treballador de tot l’edifici Can Roure 

(Regidoria de Medi Ambient i Recursos Humans). Es pot comprovar com els mesos de més consum 

corresponen als períodes de hivern i estiu, on s’ha suposat que aquests pics de consum provenen de la 

climatització que també es usada com a calefacció. 

 

 
 

A continuació, s’indica el consum d’electricitat dels últims quatre anys: 

 

  
A 

Consum 
absolut 

B  
Dimensió 

organització 

R 
Consum relatiu 

Promig mensual Variació 

Any MWh Treballadors MWh/treballadors MWh/treballadors % 

2007 20,341 10 2,034 0,185  

2008 23,061 10 2,306 0,192 3,78% 

2009 24,278 10 2,428 0,202 5,01% 

2010 10,194 10 1,019 0,146 -38,93% 
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En el moment de la realització de la Declaració Ambiental, encara no es disposa de dades del consum 

d’energia elèctrica a l’edifici de la Brigada de jardineria degut al recent trasllat a aquest nou local.  

 

El consum total d’energia elèctrica de l’edifici ha augmentat en els darrers anys i, tot i que no es 

disposa de la totalitat de les dades del 2010, s’observa que la tendència és a la disminució d’aquest consum 

en el darrer any. 

 

Abans de la implantació del Sistema de Gestió Ambiental, el consum d’energia arriba al seu màxim al 

2009, amb un increment progressiu anual.  

 

Si es comparen les dades de l’indicador de consum d’electricitat, s’observa que disminueix 

considerablement (38,93%) i, per tant, es compleix l’objectiu d’aquest any. Cal remarcar que la variació 

anual es realitza sobre la mitjana mensual per poder comparar encara que no es disposin dels consums 

totals d’aquest mateix any. 

 

Això pot ser degut, en part, a la realització d’una campanya de sensibilització basada en cursos 

concrets de conscienciació ambiental i cartells informatius en àrees o llocs específics per recordar als 

treballadors de la Regidoria de Medi Ambient l’apagada o suspensió dels aparells informàtics, llums, entre 

d’altres recomanacions, així com l’ús d’equips o bombetes de baix consum. 
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Consum de combustibles 

 

La Brigada de jardineria gestionada per la Regidoria de Medi Ambient utilitza diàriament gasoil pel 

parc de vehicles dels quals disposen utilitzats com a medi de transport per a desenvolupar les seves tasques 

diàries.  

 

Així mateix, a part de consum de gasoil, la Brigada de jardineria utilitza,en menys quantitats, benzina 

per el funcionament de maquinaria o estris motoritzats. 

 

Indicador 2. Consum de gasoil (MWh/treballador i any) 

 

En el gràfic següent, es mostren els volums mensuals de gasoil consumits per treballador de la qual 

s’ha disposat en cada moment. En aquest cas només es disposa de les dades mensuals dels últims dos anys. 

 

 
 

A continuació, es mostren els consums anuals totals dels quals es disposen dels quatre últims anys: 
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A 

Consum absolut 

B  
Dimensió 

organització 

R 
Consum relatiu 

Consum 
mensual 
relatiu 

 
Variació 

Any MWh Treballadors MWh/treballadors  % 

2007 10,72 5 2,14 178,7  

2008 8,43 5 1,69 140,6 -38,7 

2009 13,29 5 2,66 221,5 36,5 

2010 7,53 5 1,51 251,1 13,6 

 

 Tal i com s’observa al primer gràfic, la tendència de consum de gasoil és el mateix en tots dos 

períodes coincidint amb els canvis d’estació que afecten directament als jardins i, per tant, a la necessitat de 

manteniment d’aquests. 

 Si es comparen les dades de l’indicador de consum de gasoil, s’observa com en aquest any 2010 i, 

encara restant la dada de novembre - desembre, el consum total és semblant al del any anterior i la seva 

variació de la mitjana mensual ha disminuït un 2.8% (comparació del promig mensual). Tot i que ha 

disminuït, aquesta no arriba a l’objectiu previst per l’any 2010. 

 Fent un anàlisis de les dades i de les possibles causes, s’ha observat que en els últims períodes s’ha 

augmentat la zona enjardinada del municipi per el que ha propiciat un augment del nombre de viatges o 

quilòmetres de cada vehicle. Per aquest motiu, s’ha proposat a la Regidoria a partir del 2011 registrar els 

quilometres realitzats per cada vehicle per tal de poder realitzar un anàlisi més exhaustiu de les dades 

disponibles i, per tant, poder proposar objectius adequats i accions específiques. 

 Encara així, es va augmentar la freqüència de les revisions realitzades als vehicles per tal de 

optimitzar el seu funcionament mitjançant la contractació d’aquests amb “renting”. En aquests casos la 

companyia que lloga dels vehicles és la que s’encarrega de la periodicitat de les revisions i es garanteix amb 

aquest sistema vehicles nous d’alta eficiència. D’altra banda, es disposa d’una guia de conducció que es basa 

en la descripció de bones pràctiques o consells eficients per a la reducció del consum de gasoil que s’ha fet 

arribar a tots els treballadors de la Brigada de Jardineria. 
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Indicador 3. Consum de benzina (MWh/treballador i any) 

 

La Brigada de jardineria empra estris o eines motoritzats amb consum de benzina que s’utilitzen 

sobre tot en èpoques de poda i, per tant, puntualment. En aquest cas, es disposen les dades consumides 

totals anuals i, a partir d’aquest mateix any, es registraran els consums trimestralment.  

 

A continuació, es mostren els consums anuals totals dels quals es disposen dels quatre anys: 

 

  
A 

Consum absolut 

B  
Dimensió 

organització 

R 
Consum relatiu 

Variació 

Any MWh Treballadors MWh/treballadors % 

2007 3,11 5 0,623  

2008 3,49 5 0,698 2,70% 

2009 4,66 5 0,933 25,18% 

2010 1,84 5 0,368 -47,84% 
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Si es comparen les dades de l’indicador de consum de benzina durant aquest any, encara que no es disposa 

de les dades dels últims dos semestres, la mitjana mensual marca una disminució del 47,84% pel que 

compleix l’objectiu previst. 

 Aquesta disminució, després d’un període d’augment progressiu (2007-2009), pot ser deguda a la 

implantació d’un pla de manteniment de la maquinaria disposada i a la renovació constant d’aquesta per 

material més eficient i, per tant, de consum de benzina inferior.  

 

Consum Total d’Energia 

 

Indicador 4. Consum total d’energia (MWh/mitjana treballadors i anys) 

 

El consum total d’energia es basa en el sumatori del consum de l’electricitat de la Regidoria, gasolina 

i gasoil en unitats d’energia (MWh) i es distribueixen sobre el total en els següents percentatges: 

 

 



 34 

 

Any Electricitat Gasoil Benzina 

2007 59,51% 31,37% 9,12% 

2008 65,91% 24,11% 9,99% 

2009 57,48% 31,46% 11,06% 

2010 52,09% 38,50% 9,41% 

 

El consum més elevat del total d’energia es produeix a l’edifici Can Roure, segons s’observa al 

següent gràfic. Per aquest motiu, el consum d’electricitat és l’indicador que afecta de manera més directa al 

consum total d’energia. 

 

 

 

En en cas del gasoil i la benzina, no s’ha disposat del registre mensual de les dades fins al 2009, per la 

qual cosa, el consum total d’energia mensual es basa en els periodes anteriors únicament d’electricitat.  

A continuació, es mostren els consums absoluts, els relatius i la variació anual sobre els promitjos 

mensuals. 
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A 

Consum absolut 

B  
Producció / 
Dimensió 

organització 

R 
Consum relatiu 

Variació 

Any MWh Treballadors MWh/treballadors % 

2007 34,18 7,5 4,56  

2008 34,99 7,5 4,66 -6,57% 

2009 42,24 7,5 5,63 17,16% 

2010 19,57 7,5 2,61 -25,89% 

 

Tal i com s’observa a les dades, es produeix en la mitjana mensual una disminució clara d’un 25,9% 

en l’any de la implantació del sistema de gestió, demostrant-ne d’aquesta manera, l’eficàcia de les diferents 

accions emprades. La realització de campanyes i accions especifiques per a cada tipus de consum energètic 

ha repercutit de manera directa en el consum total. 
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5.2 Indicadors d’aigua 
 

 El consum d’aigua gestionat i controlat per la Regidoria de Medi Ambient procedeix de les 

següents diferents ubicacions i amb diversos usos: 

• Edifici de Can Roure (Regidoria): L’abastament d’aigua al edifici de Can Roure es fa a través de la 

xarxa municipal i el seu ús principal és sanitari (aigües sanitàries i aigües grises). 

• Xarxa de reg: L’abastament d’aigua de reg es realitza mitjançant la xarxa municipal. 

• Edifici Brigada: el consum d’aigua procedent de la xarxa municipal a l’edifici de la Brigada de 

jardineria encara no està registrat i, per tant, no es disposa de dades per a la realització de l’anàlisi 

d’aquestes, degut al recent trasllat a aquest nou edifici. 

• Neteja viària:  la neteja viària amb aigua es realitzada per la subcontracta CESPA mitjançant 

escombradores amb una capacitat de 8.000L. L’aigua utilitzada procedeix de aigües freàtiques i no 

existeixen comptadors, no obstant això, es coneix que el consum mitjà es de 10.000 litres dia amb un 

augment als mesos d’estiu. 

• Platges: consum d’aigua procedent de les dutxes situades al llarg de tota la superfície de les 

platges del municipi de Premià de Mar. 

 

Consum d’aigua a la Regidoria 
 

 

 El consum d’aigua correspon a tot l’edifici de Can Roure el qual la Regidoria de Medi Ambient el 

comparteix amb Recursos Humans. El gràfic següent mostra els consums mensuals d’aigua de xarxa dels 

últims dos anys ja que no es disposa de dades anteriors a aquest període.  

 

El consum general d’aigua té la mateixa tendència constant als llargs dels anys, amb un augment del 

consum en període estiuenc justificat per les altes temperatures. 

Indicador 5. Consum de aigua (m3/treballador i any) 
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A continuació, es mostren els consums anuals totals dels quals es disposa dels tres anys: 

 

A B  R 
  

Consum absolut 
Dimensió 

organització 
Consum relatiu 

Variació 

Any m3 Treballadors m3/treballadors % 

2008 85,00 10 8,50 -- 

2009 91,80 10 9,18 8 

2010 24,90 10 2,49 -45,7 

 

 Si es comparen les dades de l’indicador de consum d’aigua, s’observa com en aquest any 2010 el 

consum total disminueix clarament respecte al any anterior i la seva variació de la mitjana mensual 

disminueix en un 45,7% aproximadament, assolint i sobrepassant l’objectiu anual. 
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 Aquesta reducció del consum d’aigua a l’Edifici on està situada la Regidoria de Medi Ambient pot ser 

deguda, en part, a les actuacions dutes a terme durant aquest any. Aquestes accions es basen en la 

realització de diferents cursos de sensibilització als treballadors amb bones pràctiques ambientals en l'ús de 

l'aigua a les oficines i la instal·lació de sistemes d’estalvi com són, en aquest cas, reductors de cabal. 

 

Consum d’aigua Platges 

 

Indicador 6. Consum d’aigua Platges (m3/km) 

 

Les platges del municipi de Premià de Mar disposen de dutxes per a ús dels banyistes i es disposen 

dels consums totals anuals dels últims dos anys. 

A B  R 
  

Consum absolut 
Dimensió 

organització 
Consum relatiu 

Variació 

Any m3 m2 platges m3/Km % 

2009 3018,00 127735 0,0236  

2010 1428,00 127735 0,0112 -5,67 

 

Al no disposar de registres més acurats o dades en períodes inferiors de temps no es pot realitzar un 

seguiment i aplicar accions de millora en cas de observar que no s’arriba al objectiu fixat. Per aquest motiu 
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s’està plantejant des del propi Ajuntament la realització d’un seguiment trimestral o mensual cara el pròxim 

any. Tot i així, es pot afirmar que el consum principal es produeix en període estiuenc. 

Les dades disponibles d’aquest any 2010 pertanyen als dos primers trimestres, per la qual cosa la 

variació del consum és estimat. Per aquest motiu la disminució d’un 5.7% és una guia però no una dada que 

pel moment sigui rellevant. 

 

5.3 Indicadors d’eficiència en el consum de materials 

 

 El material d’oficina consumit preferentment a la Regidoria de Medi Ambient es basa 

en paper i tòner. 

 

Indicador 7. Consum de paper (tonelades/treballador i any) 

 

 Trimestralment es recopilen les dades de consum de paper per poder realitzar un seguiment dels 

objectius: 

 

 Tal i com mostren les dades del gràfic anterior, el consum de paper es manté constant al llarg del any 

sense sobre pics de consum en cap període específic. 

 A continuació, s’exposen els consums anuals totals des del 2008 de paper en la Regidoria: 
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A 

Consum absolut 

B  
Dimensió 

organització 

R 
Consum relatiu 

Variació 

Any Tones Treballadors Tones/treb % 

2008 0,348 10 0,0348 -- 

2009 0,375 10 0,0375 7,23 

2010 0,129 10 0,0129 -65,6 

 

 

 

 Si es comparen les dades de l’indicador de consum de paper s’observa com en aquest any 2010 i, 

encara restant la dada de novembre- desembre, el consum total disminueix clarament respecte a l’any 

anterior i la seva variació de la mitjana mensual disminueix fortament en un 69.4% assolint i sobrepassant 

l’objectiu anual. 

 Aquesta reducció dràstica del consum de paper a la Regidoria de Medi Ambient pot ser deguda a les 

actuacions dutes a terme durant aquest any. Aquestes accions es basen en la realització de diferents cursos 

de sensibilització als treballadors amb bones pràctiques ambientals on es fomentava i es recordava 

principalment: 

 

• Ús del paper en dues cares 

• Limitació de la dimensió de lletra  

• Recomanació de no impressió quan sigui possible 
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Indicador 8. Consum de tòner (tones/treballador i any) 

 

 El consum d’unitats senceres de tòner es produeix puntualment i de manera no contínua o contant 

en el temps, per aquest motiu no es tenen dades mensuals ni trimestrals, sinó que es van enregistrant a 

mesura que es consumeixen. 

 

  
A 

Consum 
absolut 

Consum 
mensual absolut 

B  
Dimensió 

organització 

R 
Consum relatiu 

Variació 

Any Tones Tones Treballadors Tones/treb % 

2007 1,85x10-3 1,54x10-3 10 1,85E-04  

2008 1,74x10-3 1,45x10-3 10 1,74E-04 -5,84 

2009 1,31x10-3 1,09x10-3 10 1,31E-04 -24,8 

2010 1,09x10-4 1,82x10-4 10 1,09E-05 -83,3 

 

 

 A continuació, es mostren les dades del consum anual de tòner: 

 

 
 

 El consum de tòner s’ha reduït coincidint amb l’evolució del consum de paper, el qual està clarament 

lligat ja que en aquest cas en general el paper consumit es utilitzat per imprimir. Per tant, les mateixes 

mesures empreses per la reducció del consum de paper involucra aquest paràmetre. 
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5.4 Generació de residus 

 Els principals residus generats a l’edifici de la Regidoria de Medi Ambient i la Brigada de jardineria 

són: 

Residus no Perillosos Residus Perillosos 

Paper i cartró Tubs fluorescents 

Restes vegetals Piles 

Material informàtic i electrònic Tòner 

Plàstic  

 

 La Regidoria de Medi Ambient, conscient que la millor gestió dels residus és la prevenció en l’origen, 

ha dut i durà a terme un seguit d’actuacions, com la sensibilització del personal, per tal de disminuir  la 

generació  de residus als seus centres de treball. 

 Alguns dels residus nomenats no es realitzen indicadors com a residu ja que el seu consum coincideix 

amb el de la seva generació com és el cas del tòner. Així mateix, es realitza amb els tubs fluorescents però en 

el cas contrari, no contemplant-ne en aquest anàlisis com a consum. 

 Actualment, no es tenen registres de quantitats generades de piles ja que la seva generació es molt 

reduïda, al igual que el seu ús al estar limitat a alguns comandaments o aparells elèctrics, tenint les piles una 

llarga vida al poc ús dels aparells i a la compra de piles alcalines. En el cas dels plàstics i material informàtic i 

electrònic es tindran registres a partir del següent any ja que encara no es disposen de dades recents per la 

baixa generació d’aquests. 

 

Residus no Perillosos 

 

Indicador 9. Quantitat de residu de paper i cartró (tn/treballador i any) 

 

 Les dades de generació de paper i cartró es comptabilitzen trimestralment, tot i que només es 

disposen les dades des de l’any anterior. Al gràfic següent s’indica la quantitat mensual de residu de paper i 

cartró generat durant el 2009 i les dades comptabilitzades fins al moment.  
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A continuació, es mostren les dades anuals de la generació de paper i cartró: 

 A B R 

 
Generació 
Absoluta 

Dimensió 
organització 

Generació 
Relativa 

Variació 

Any Tones Treballadors Tn/treb % 

1r Trim 0,39 10 0,039 

2n Trim 0,33 10 0,033 

3r Trim 0,24 10 0,024 

4t Trim 0,39 10 0,0139 

 

2009 1,35 10 0,135 -- 

1r Trim 0,1 10 0,01 

2n Trim 0,24 10 0,024 

3r Trim 0,40 10 0,040 

4t Trim 0,28 10 0,028 

 

2010 1,02 10 0,102 -24,3 

 

 Si es comparen les dades de l’indicador de la generació de residu de paper i cartró s’observa com en 

aquest any 2010 la generació total és un 24,3% inferior a la del 2009. 

 

Indicador 10. Quantitat de restes vegetals (tn/treballador) 

 

El residu de restes vegetals procedeix de les podes estacionals i del manteniment constant de parcs, 

jardins i arbreda del municipi de Premià de Mar. Es disposen d’aquest residu a partir del segon trimestre del 

2009 registrades en les següents taules/gràfics. 
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La generació total anual absoluta d’aquest residu ha de augmentar cada any tenint en compte el 

creixement constant de qualsevol arbre o arbust. D’aquesta manera, aquest és un residu que no es pot 

minimitzar de manera directa. Una manera indirecta és que els operaris encarregats de la poda estiguin 

formats adequadament i, per tant, que disposin dels coneixements necessaris per realitzar una poda optima 

i que els residus d’aquests siguin els justos. 

 

A 
Generació Absoluta 

B 
Dimensió 

organització 

R 
Generació Relativa 

Variació 
Any 

Tonelades treballadors Tn/treb % 

1r Trimestre 0,00 5 0,0  

2n Trimestre 0,00 5 0,0  

3r Trimestre 1,50 5 0,3  

4t Trimestre 24,30 5 4,9  

2009 25,80 5 5,2  

1r Trimestre 10,00 5 2,0  

2n Trimestre 30,60 5 6,1  

3r Trimestre 0,00 5 0,0  

4t Trimestre 0,00 5 0,0  

2010 30,60 5 6,1 15,69 

 

Tal i com es preveia  la variació de la mitjana trimestral augmenta un 15,69%, no obstant això, com 

les podes van molt lligades a les estacions, no es disposen encara de suficients dades per poder avaluar 

aquest indicador de manera adequada i objectiva. 

 

Indicador 11. Quantitat total de residu no perillós (tn/treballador) 

 

La quantitat total de residu no perillós es basa en el sumatori de totes les quantitats de residu paper, 

plàstic i restes vegetals generats.  

A B  R 

  
Consum absolut 

Dimensió 
organització 

Consum relatiu 
Variació 

Any Tones Treballadors Tones/treballador % 

2009 27,5 10 2,75 -- 

2010 32,0 10 3,2 16,4 
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Residus Perillosos 

 

Indicador 12. Quantitat de tubs fluorescents (tn/treballador i any) 

 

 La Regidoria de  Medi Ambient conscient de la perillositat del tipus de residu que suposa la 

generació de tubs fluorescents i la repercussió que tenen aquests sobre el medi, a l’igual que el tòner com a 

residu perillós, gestiona aquests residus mitjançant gestors autoritzats i intenta minimitzar-los en origen. 

 

 A continuació, es mostren les dades de quantitats unitàries generades de tubs fluorescents en els 

últims anys: 

A 
Generació Absoluta 

B 
Dimensió 

organització 

R 
Generació Relativa Variació 

Any 

Tones treballadors Tn/treb % 

2007 1,02E-02 10 1,02E-03   

2008 1,33E-02 10 1,33E-03 23,08 

2009 1,02E-02 10 1,02E-03 -30,39 

2010 1,4E-02 10 1,4E-03 28,57 

 

La generació d’unitats de residu de tubs fluorescents s’ha reduït progressivament en els darrers anys 

pel que no es contemplava com a objectiu i, per tant, no estava reflectit en el Programa anual de Gestió 

Ambiental. 

 

Tot i que les dades del 2010 no es disposen per complert, s’observa que la tendència per aquest any 

és superior a l’anterior i la mitjana mensual ha disminuït un 28,57%.  

 

 

Indicador 13. Quantitat de residus perillosos (tn/treballador i any) 

 

La quantitat total de residus perillosos és basa en el conjunt de tubs fluorescents i tòner generat a 

l’Ajuntament de Premià de Mar i es recopila en la següent taula: 

 

 2009 2010 
Residus perillosos 0,0115 0,014 

Tubs fluorescents 0,0102 0,01428 

Tòner 0,00 0,000109 
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Durant aquest últim període (2010) s’ha augmentat un 19.5% la generació total de residus perillosos. 

Aquest augment procedent de la generació de tubs fluorescents és un impacte que no es pot reduir o 

minimitzar de forma directa i repercuteix en la variació total. No obstant això, la variable de quantitat de 

tòner que es pot manipular mitjançant accions i programes de minimització han donat els seus fruits podent 

afirmar que han sigut eficients i adequades. 

 

Generació Total de Residus 

 

A continuació es mostren en conjunt les dades dels residus generats a l’Ajuntament de Premià de 

Mar segregats per la seva perillositat i tipologia. 

 
2009 

(Tn/Treb) 
2010 

(Tn/Treb) 
Variació 

 

Residus no perillosos 27,5 32,0 -16,4 % 

Paper i cartró 1,35 1,02  

Plàstics 0,361 0,364  

Restes vegetals 25,80 30,6  

Residus perillosos 0,0115 0,0143 19,6% 

Tubs fluorescents 0,0102 0,01428  

Tòner 0,0013 0,00011  

Piles 0 0  

Generació total (total) 27,5115 32,0143 16,37% 

   

   
Percentatge residus 
perillosos 0,01% 

Percentatge no perillosos 99,9% 
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Gestió dels Residus Sòlids Urbans (RSU) 

 

Indicador 15. Quantitat de residus sòlids urbans (tn RSU/habitants) 

 

La Regidoria  de Medi Ambient s’encarrega de la gestió dels residus recollits al municipi de Premià de 

Mar i la seva recollida està subcontractada. Així mateix, la Regidoria és la encarregada de captar o recollir el 

màxim de residus sòlids urbans mitjançant contenidors específics pels ciutadans i la recollida porta a porta 

pels comerços. 

 

La generació total anual del sumatori de tots els residus recollits selectivament més la fracció resta 

es recull a la taula següent: 

 

A 
Generació 
Absoluta 

B 
Padró 

R 
Generació Relativa  Variació 

Any 

Tones habitants Tn/hab. % 

2000 12808,21 24420 0,524  

2001 12314,68 24420 0,504 -4,01 

2002 12593,13 26334 0,478 -5,45 

2003 12567,21 27326 0,460 -3,98 

2004 11968,71 27464 0,436 -5,53 

2005 11523,59 27653 0,417 -4,58 

2006 12167,25 27860 0,437 4,58 

2007 10741,43 27590 0,389 -12,18 

2008 11650,42 27545 0,423 7,95 

2009 11301,98 27399 0,412 -2,54 

 

De manera generalitzada les variacions anuals tendeixen a disminuir, per tant, la generació de 

residus per habitant cada vegada és més petita. Aquest factor pot ser descrit per la conscienciació de la 

població, no només per campanyes promogudes des del propi ajuntament, sinó a nivell de la Generalitat que 

al llarg dels anys ha intentat conscienciar sobre aquest fet. 

Els Residus Sòlids Urbans principals que es generen i es recullen de manera selectiva queden 

registrats de manera pública a l’Agencia de Residus de Catalunya (ARC) i es basen en: 

• Matèria Orgànica 

• Vidre 

• Paper i cartró 

• Envasos lleugers 

• Piles 
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• Medicaments 

• Altres minoritaris 

Les dades dels residus generats anteriorment i recollits de manera selectiva es recopilen a la següent 

taula:  

Generació 
Absoluta 

Generació 
Relativa 

Variació 
Fracció 

respecte el 
total Any 

Tones Tn/hab. % (Tn/total)% 

2000 529,53 0,022  4,13 

2001 690,51 0,028 23,31 5,61 

2002 603,64 0,023 -23,36 4,79 

2003 768,19 0,028 18,46 6,11 

2004 670,69 0,024 -15,12 5,60 

2005 1897,27 0,069 64,41 16,46 

2006 2221,25 0,080 13,95 18,26 

2007 899,13 0,033 -144,65 8,37 

2008 2330,42 0,085 61,48 20,00 

2009 2332,48 0,085 0,62 20,64 

 

 

5.5 Indicadors de Biodiversitat 

 

Indicador 16. Afectació al sòl (m2 pavimentats/totals). 

 

El sòl que pot estar afectat per les activitats de la Regidoria són pròpiament les oficines en les quals 

es gestionen tots els serveis que ofereixen i la superfície que ocupa la brigada de jardineria. Les superfícies 

afectades es resumeixen a la següent taula: 

 

Indicador 
Unitat de 
mesura 

Àrea pavimentada m2 

Superfície de la planta de l'edifici on es troba la Regidoria de Medi Ambient 207,3 

Entrada 23,53 

Despatx 1 28,22 

Despatx 2 24,37 

Superfície Regidoria de Medi 
Ambient 

Zona comuna amb RRHH 10,34 
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Lavabos 10,34 

Superfície Brigada de Jardineria 673,3 

 

La superfície pavimentada o construïda en el cas del les oficines de la Regidoria  mostrada en la 

imatge següent no ha augmentat ni disminuït en el temps ja que es basa en un edifici d’antiga construcció i 

protegit, el qual s’intenta mantenir el seu estat amb reformes constants. Per aquest motiu no s’ha 

augmentat la possibilitat d’afectació al sòl. 

En el cas de la Brigada de jardineria, aquesta ha estat recentment traslladada a una nova ubicació el 

qual es basa en el mateix cas que les oficines. Es basa en una casa o masia conservada i protegida per 

l’Ajuntament de Premià de Mar, el qual  de la que s’aprofita un petit espai apartat  annex de la casa en sí per 

emmagatzematge d’eines i maquinaria. 

 

5.6 Indicadors d’emissions 
 

Les emissions atmosfèriques generades per les activitats derivades dels serveis oferts per la 

Regidoria es poden classificar en: 

• Focus fixos: emissions  d’equips fixos  que emeten  contaminants  a l’atmosfera 

o Edifici de la Regidoria de Medi Ambient i de la Brigada de jardineria: no disposa de focus 

fixes d’emissió. No obstant això es té en compte que la generació elèctrica te relacionada 

una emissió de CO2. 

• Focus mòbils: són les emissions que procedeixen dels vehicles i eines de la brigada de jardineria. Per 

a tota la flota de vehicles i eines  es duu a terme el manteniment necessari i es controla que, en el 

cas dels vehicles, tots hagin passat la ITV corresponent amb la periodicitat que marca la legislació 

vigent. 

A l’igual que en els indicadors d’eficiència energètica, la distribució de la mitjana dels últims 4 anys 

de la generació d’emissions de diòxid de carboni mostra una generació principal procedent del combustible 

d’energia elèctrica. 
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Les relacions utilitzades per obtenir les quantitats generades d’emissions de diòxid de carboni 

segons el consum de combustibles i electricitat estan reflectits a la següent taula.  

 

Tn CO2 / litres benzina 0,00233 

Tn CO2 / litres Gasoil 0,00264 

Tn CO2 / KWh Electricitat 0,000431 

 

Tot i que la generació de diòxid de carboni procedent de l’electricitat és la menor, aquesta segueix 

sent la principal amb una petita reducció comparant amb el consum de combustibles. 

A continuació, es representen gràficament la variació de les tones de CO2 totals distribuït en mesos. 
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La generació de diòxid de carboni és major en els mesos d’hivern procedent del consum elèctric del 

sistema de calefacció en concordança amb els indicadors d’eficiència energètica. 

 

A B  R 
  

Consum absolut 
Dimensió 

organització 
Consum relatiu 

Variació 

Any Tones CO2 Treballadors 
Tones 

CO2/treballador 
% 

2007 12,71 7,5   -- 

2008 13,29 7,5  4,40% 

2009 15,54 7,5  14,48% 

2010 7,08 7,5  -9,80% 

 

Tal i com s’observa a les dades, es produeix en la mitjana mensual una disminució clara d’un 9.8% en 

l’any de la implantació del sistema de gestió, demostrant-ne d’aquesta manera, l’eficàcia de les diferents 

accions emprades. La realització de campanyes i accions especifiques per a cada tipus de consum energètic 

ha repercutit de manera directa en la generació total de diòxid de carboni. Aquesta disminució anual també 

es reflexa en el gràfic següent. 

 

 

 

 



 52 

 

5.6 Altres indicadors 

Indicador 17. Participació dels treballadors  

 

La Regidoria està fortament conscienciada de la importància de la participació dels seus treballadors 

per a la millora del medi ambient i per aquest motiu va crear varis plans d’accions com són els següents: 

• Pla de formació anual 

• Bústia de suggeriments 

• Enquestes: per conèixer la percepció que tenen els treballadors sobre la gestió ambiental que es du 

a terme a l'Ajuntament 

Per altra banda, tot el personal format per les oficines de la Regidoria i la Brigada de jardineria han 

rebut almenys un dia de formació en els últims dos anys. Encara que s’han mantingut el número de 

suggeriments, ha augmentant el número de consultes, el qual significa que el personal s’interessa per la 

gestió mediambiental i vol millorar en la seva tasca. 

 

5.7 Abocaments d’aigües residuals 

Els abocaments d’aigües residuals de la Regidoria i els serveis que gestiona són: 

• Aigües residuals sanitàries 

• Abocaments d’aigües procedents de la neteja viària 

• Aigües pluvials 

• Residu químic dels lavabos situats a les platges  

• Aigües residuals procedents de les dutxes situades a les platges 

Les aigües residuals sanitàries de l’edifici on està situat la Regidoria de Medi Ambient s’aboquen 

directament a la xarxa de clavegueram general, al igual que les aigües generades durant el procés de neteja 

viària. 

A les platges del municipi existeix una font principal de generació d’aigües residuals: les aigües de les 

dutxes. Pel que fa a les aigües residuals o residu químic procedent dels lavabos portàtils de les platges, 

aquest està gestionat per l’empresa POLY-KLYN. Aquesta empresa s’encarrega del manteniment i recollida 

de les aigües produïdes, que es transporten a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Adrià 

del Besòs.  
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5.8 Soroll 

La ubicació de l’edifici (zona cèntrica amb activitat diürna) i el tipus d’activitat que s’hi fa realitza 

(sense maquinaria o equips especialment sorollosos) permeten afirmar que l’aportació de soroll per part de 

la Regidoria de Medi Ambient és relativament baixa. En el cas de l’activitat derivada de la Brigada de 

jardineria, el soroll principal prové dels vehicles i maquinaria utilitzada, dels quals es controla que es dugui a 

terme el manteniment necessari i, en el cas dels vehicles, tots hagin passat la ITV corresponent amb la 

periodicitat que marca la legislació vigent.  
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Requisits legals i altres 

requisits ambientals 

 

 

6.1 Grau de compliment de la legislació ambiental 

La Regidoria de Medi Ambient té establert un procediment que permet identificar totes les 

disposicions legals i altres disposicions relacionades amb els seus aspectes ambientals. 

Per tal d’identificar tots els requisits ambientals aplicables, la Regidoria disposa d’un servei extern 

que semestralment envia les disposicions aplicables. Els requisits rebuts són avaluats per la Regidoria i 

s’inclouen a la Taula de d’identificació, avaluació i registre de requisits legals. 

Semestralment (com a màxim), la Regidoria avalua el compliment de totes les disposicions. Una 

vegada avaluats tots els requisits legals, es pot concloure que la Regidoria de Medi Ambient  compleix tota la 

legislació  ambiental vigent que li és aplicable. 

 

6.2 Bones pràctiques ambientals 

La Regidoria ha dut a terme vàries campanyes de bones pràctiques ambientals tant a les oficines 

com a l’equip de la Brigada de jardineria informant sobre aquelles accions i hàbits que es poden seguir per 

contribuir a dur a terme  una gestió ambiental més eficaç i respectuosa amb el medi ambient. 

 

 

Edifici de la Regidoria de Medi Ambient 

  

Per dur-ho a terme a l’edifici de la Regidoria (oficines) s’ha elaborat tot un sistema de cartelleria  per 

tal que el personal es sensibilitzi.  

6 
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La campanya de bones pràctiques s’ha dirigit a tres àrees ben diferenciades: estalvi d’energia, ús 

d’aigua i consum paper de l’impressora. 
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Estalvi d’energia Ús d’aigua 

 

  
 

 

Consum de paper (impressora) 
 

 
 

 

 

Les bones pràctiques a l’oficina es basen en: 

 

• Criteris ambientals en la compra de material i d’equips d’oficina  

o Criteris a demanar al proveïdor (disposar de certificat ISO 14001, EMAS, …) 

o Criteris ambientals aplicables a la compra de material d’oficina (paper, consumibles d’oficina, 

consumibles d’informàtica i ofimàtica) 

 

• Eficiència en l’ús de l’aigua 

o Manteniment de les instal·lacions (garantir la detecció i reparació de fuites dels aparells) 
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o Instal·lació de mecanismes i/o sistemes d’estalvi d’aigua (reductors de cabal de les aixetes, 

contrapesos per les cisternes, ampolles d’aigua en les cisternes) 

o Estalvi d’aigua en la refrigeració/ calefacció (aparells amb recirculació, recirculació de 

condensats) 

o Ús eficient de l’aigua per part del personal ( formació en sensibilització ambiental) 

 

• Eficiència en l’ús del paper 

o Mesurar el consum de paper 

o Estalvi de paper en impressió i fotocòpies (doble cares, opció esborrany en impressions) 

o Reutilització de paper (doble cara) 

o Estalviar paper en comunicacions i documentació interna i externa 

 

• Eficiència energètica 

o Sectoritzar la il·luminació segons el tipus d’activitat i no excedir-se en la intensitat.  

o Instal·lació d’equips i mecanismes eficients d’enllumenat (làmpades halògenes amb un 

rendiment alt, fluorescents amb reflector) 

o Manteniment de l’enllumenat (netejar periòdicament làmpades i lluminària) 

o Bones pràctiques en l’ús habitual de l’enllumenat (utilitzar el llum quan realment sigui necessari, 

aprofitar i facilitar l’entrada de llum natural) 

o Adequació de les instal·lacions per a una climatització eficient 

o Ús eficient d’equips ofimàtics (desconnectar els monitors quan no s’utilitzin, utilitzar el mode 

sleep mode, apagar els equips en finalitzar la jornada  laboral) 

 

• Gestió de residus de l’oficina 

o Segregar els residus en origen (al lloc on es produeixen) 

o Segregar els residus i dipositar cadascun a la zona condicionada a l’efecte 

o No barrejar residus perillosos 

o Apilar el paper utilitzar sense arrugar per minimitzar espai i doblegar les caixes de cartró per 

reduir-ne el volum 

 

 

 



 58 

 

Brigada de jardineria 

 

En el cas de la Brigada de jardineria es va repartir a tot el personal implicat un document de consells 

de conducció eficient per minimitzar el consum de combustible del parc de vehicles i, per tant, reduir també 

les emissions de diòxid de carboni al medi. 

 

6.3 Comunicació ambiental 

S’ha establert un procediment de comunicació interna entre els treballadors i externa amb els 

ciutadans. Així mateix, s’ha creat un Comitè Ambiental per assegurar la màxima implicació  possible de les 

diferents unitats organitzatives de la Regidoria. 

Per les comunicacions internes que no són d’interès general, es realitza una comunicació individual a 

la persona interessada i de forma verbal. Si la comunicació és d’interès general, tot el personal de 

l’Ajuntament o bé un grup ampli de treballadors, es realitza de forma verbal o per mail. 

Les comunicacions externes són aquelles que arriben des d’entitats alienes a l’Ajuntament de 

Premià de Mar (usuaris, veïns, organismes, ciutadans, etc.) mitjançant qualsevol canal (correu postal, correu 

electrònic, fax, contacte personal, telèfon) i que han de ser tramitades per el Responsable del SGA. La 

comunicació als ciutadans es porta a terme mitjançant la pàgina web (www.premiademar.cat), la revista 

municipal “Vila Primilia” i campanyes específiques. 
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Verificació de la  

Declaració Ambiental 

 

 

La informació inclosa en aquesta Declaració Ambiental s’ajusta als requisits que expressa el 

Reglament (CE) 1221/2009, del Parlament Europeu i del Consell , de 25 de novembre  de 2009, pel qual 

permet que les organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari  a un sistema  comunitari de gestió i 

auditoria ambientals (EMAS). 

 

La present Declaració Ambiental ha sigut validada per SGS ICS Ibérica, S.A. amb data .............. 

 

SGS està acreditada per l’Entitat Nacional D’acreditació (ENAC) com a Verificador Ambiental amb 

número ES-V-0009. 

 

Termini per validar la pròxima Declaració Ambiental: ................... 

 

 

Signatura i segell: 

 

Maria Isabel Ferreras 

Regidora de Medi Ambient 
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