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PRESEN
NTACIÓ
La Fundació Eng
grunes és una entita
at privada
a d’iniciativ
va social, constituïd
da l’any
1982, q
que lluita contra
c
la pobresa a ttravés de la inserció laboral i so
ocial de persones
p
margin
nades o excloses, i co
om a emprresa d’inse
erció mitjan
nçant la prroducció de
d béns
i serveis. Basem la n
nostra estratègia d’in
ntervenció
ó en la inse
erció pel
treball com
c
a eiina fonam
mental per potencia
ar l’autoe
estima i
l’autonomia person
nal del treballador.
La Fundació Engru
unes, porta més de 35 anys ttreballant com a
a d’Inserci ó, amb col·lectius
c
en risc d
d’exclusió social i
Empresa
realitzan
nt esforço s per asssolir dia a dia ells seus objectius
fundacio
onals: la iintegració de perso
ones en riisc d’exclusió, al
mercat ordinari.
o
Gràcies a l’esforç d’entitats com la no
ostra, al de
esembre de
d l’any
2002 ne
eix la Llei 27/2002, de 20 de
d desemb
bre, de mesures
m
legislatives per la regulació
ó de les Em
mpreses d’Inserció, el que ens o
obliga a va
alorar la
necessitat de re
ealitzar can
nvis a l’orrganització
ó i pel compliment de la normativa
vigent. Al juliol de l’any
y 2008 ess posa en
e marxa Engruness, Recupe
eració i
Manten
niment, Em
mpresa d’’Inserció, S.L.U., participada al 100% per la Fu
undació
Engrunes i mante
enint els objectius
o
ffundaciona
als, la matteixa menttalitat de treball i
complint els requisits norm
matius vige
ents. Neix amb l’objjectiu de fomentar el bon
compo
ortament ambiental
a
i la reutilitzzació dels residus co
om a eina per la inte
egració
d’aque
ests col•le
ectius. Des de fa an
nys, realitzem les no
ostres activvitats prod
ductives
tenint e
en compte
e els impactes que a
aquestes tenen
t
sobrre el medi ambient i com a
comple
ement de l’activitat social
s
i de recerca d’oportunit
d
ats pels me
enys afavo
orits.
Aquestta Declara
ació Ambie
ental aporrta les dad
des de la gestió
g
reallitzada a le
es dues
entitatss durant l’any 2017 i deixa pa
alès el com
mpromís de
d les due
es entitats amb el
nostre e
entorn. De
e les dues entitats
e
es d
deriva Eng
grunes com
m a denom
minació co
omercial
i que utilitzem de
e forma ge
eneral en a
aquest doc
cument. Ess parla d’En
ngrunes co
om una
única u
unitat, deg
gut a que
e en cap moment, la creació
ó de la n
nova emprresa ha
suposat canvis sig
gnificatius en les acttivitats que
e es realitze
en, compa
artint els mateixos
m
espais d
de treball i essent aq
quests canv
vis principa
alment de caràcter llegal.
La Seu Social de les dues entitats
e
es ttroba a Mo
ontcada I Reixac, esspais comp
partits a
on es troben pa
art dels differents cen
ntres i àre
ees de treball i des d’on es porta
p
la
coordin
nació i la direcció de totes l es activita
ats que ess duen a terme. L’a
activitat
Social, es gestiona des de la SSeu Social, proporc
cionant fe
eina, form
mació i
acomp
panyamen
nt i amb l’o
objectiu d e potencia
ar les capacitats de
e les persones per
accedir al merca
at ordinari.
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1.1

Dades d’interèss

Fundac
ció Privada
a Engrunes
CIF.: G
G-58111535
5
• Produ
uctor de re
esidus: P-39
9715.2
• Transportista de
e residus: T--1893
• Transport de ressidus no esspecials
proced
dents de la
a construcc
ció o
demolició: TRC-7
• Gesto
or de residus: E-1198.10
•Registtre d’emprreses amb Risc
d’Amia
ant número
o: 46/AB/0
08

En
ngrunes, Recuperaciió i Manten
niment,
Em
mpresa d’IInserció, S..L.U.
CIF.:
C
B-64200
0264
 Producto
or de residu
us: P-57704
4.1
 Registre d’empre
eses amb
b Risc
d’Amiant
 número: 87/AB/09

a:
Adreça
 C/ R
Roca Plana
a, 14-16
 Políg
gon Industrrial Coll de Montcad a
 08110 Montcada i Reixac
c
 Barc
celona
 Tel.: 93.582.99.9
99
 Fax: 93.582.99.98

Web
b: www.eng
grunes.org
g
E-m@il: e
engrunes@
@engrunes.org
a de difere
ents instal·la
acions perr realitzar le
es seves a
activitats. Compta
C
am
mb
Engrunes disposa
una Se
eu Social des d’on es gestion
na, coord
dina i s’org
ganitza to
ot el funcio
onament de
l’entitat.
Seu Soc
cial: 2.577,42 m2 con
nstruïts
da, Engrunes compta
a amb altre
es instal•la
acions perttanyents a altres mun
nicipis.
A band
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1.2

Activita
ats d’Eng
grunes inc
closes en
n la decla
aració am
mbiental

Les dife
erents activ
vitats que es porten a terme des d’Engru
unes i que entren a la
a Declarac
ció
Ambien
ntal segon
ns els requissits EMAS só
ón les segü
üents:
Constru
ucció


M
Manteniment , Reha
abilitació i R
Reformes In
ntegrals en
n l’activitatt de constrrucció

Residuss


Rec
collida, pre
eparació per
p a la re
eutilització, valoritzac
ció, transp
port i gestiió de resid
dus
urba
ans
 C
C/ Roca Pla
ana, 14-16
Po
olígon Indu
ustrial Coll de Montca
ada
08
8110 Montc
cada i Reix
xac



Gesstió de Deixxalleries
 Deixalleria Cerdanyola
C
a del Vallè
ès
C
Ctra. de San
nt Cugat, Km.
K 2,2



08290 Cerdanyo
ola del Vallès
Barcelona

Ate
enció als ussuaris dels punts verd
ds de zona
a

 PV
VZ Les Corrts / Pedrallbes
Av
vda. Esplugues, 58-60
08
8034 Barce
elona

 PVZ
Z Vall d’Heb
bron
Avd
da. Estatut de Catalu
unya, s/n.
08035 Barcelo
ona

L’abastt del SIG
G de la Fundació Privada Engrunes i d’Eng runes, Re
ecuperació
ó i
Manten
niment, Em
mpresa d’In
nserció,S.L..U. és:
 Mantenime
ent , Rehab
bilitació i R
Reformes Integrals
I
en
e l’activita
at de consttrucció
ociolaborall de col·lecctius en risc
sc d’exclusiió social
 IInserció so
 Recollida, preparació
ó per a la rreutilització
ió, valoritza
ació, transp
sport i gesttió de resid
dus

u
urbans
 G
Gestió de deixalleries
d
es
 A
Atenció alss usuaris dels
d
punts v
verds de zo
ona
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1.3

Organiització

L’organ
nització ess veu reflec
ctida a co
ontinuació, als organ
nigrames d
de les dues entitats, de
la Fund
dació Engru
unes i d’En
ngrunes, Re
ecuperació
ó i Manten
niment, Em
mpresa d’Inserció, S.L.U.

FUNDACIÓ PRIVA
ADA ENGRU
UNES
PATRONAT

Consell de
d Direcció

Presidèn
ncia
Executtiu

Direcció
General

Direcció
Gestió de
Residus i Serveiss

Direcc
ció
Àrea So
ocial

Direcció
Construcció

Administració
i finances

Comissió del S.I.
I.G.
Gerència Engrunes,
Rec
ecuperació i Manrteniment,
E.I., S.L.U.

Seguimentt social
Itinerari d’in
nserció

Activitats de
Residus i Serveis

Activitats de la
Construcció

ENGRUNES, RECUPERACIÓ I MANTENIM
MENT, EMPRESA D’INS
SERCIÓ, S.LL.U.
PA
ATRONAT
Fund
dació Engrunes

ecuperació i Mantenimen
nt , E.I., S.L.U
Engrunes , Re

Conselll d’Administració

Tècnic d’Ins
serció

Gerent
EN
NGRUNES,
E
E.I.,S.L.U.

Centtres de treball

Sistema Integral de Gestió
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2 SISTEMA IN
NTEGRAL DE GESTTIÓ
Engrunes, des de
el seu naixe
ement ha a
anat mantenint el se
eu compro
omís per la sostenibilitat
empressarial, alho
ora que promou
p
i re
ealitza la seva tasca
a laboral i social. Fruit d’aquest
pa el SIG com a ein
ora. Aque
compro
omís, l’any
y 2005 es desenvolu
d
na de millo
est procés ha
permèss establir i implantar un sistem
ma de gestió, afavo
orint la inc
corporació
ó de diversses
pràctiq
ques ambie
entals respectuoses a
amb el me
edi ambien
nt així com
m d’eines per
p potenc
ciar
l’eficièn
ncia ambie
ental als processos p
productius i de serveiss.
La nosstra entitatt ha dese
envolupat el Sistema de Gesstió Ambie
ental d’ac
cord amb el
Reglam
ment Europ
peu 1221/2
2009 i el Re glament Europeu
E
2017 /1505, p
pel que es permet a les
organittzacions adherir-se amb
a
carà cter volun
ntari a un Sistema C
Comunitarii de Gestió i
Auditorria Ambien
ntal (EMAS).
Els prin
ncipals age
ents implic
cats en el mantenim
ment del SIG
S
són la
a Direcció que liderra i
s’implic
ca directam
ment en el mantenim
ment del Sistema i els diferents responsab
bles de cada
é participe
centre o àrea de
e treball, que
q
també
en i fan participar e
els seus em
mpleats en
n el
desenv
volupamen
nt diari del SIG i la mi llora del co
omportam
ment ambie
ental.
La nosttra entitat compleix
c
la
a normativ
va ambien
ntal vigent en tots els seus àmbits.
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2.1

Política
aambiental (Polític
ca del SIG)
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2.2

SIG, ge
estió amb
biental i g
gestió de
e l’activita
at

La imp
plantació del
d Sistema
a Integral de Gestió
ó ens ha facilitat
f
l’a
anàlisi i la identificac
ció
d’elem
ments de millora
m
en el funciona ment i gesstió dels differents Ce
entres de Trreball. Ens ha
permèss introduir canvis en
e la pràcttica professsional, inc
corporar i a
aplicar controls relattius
als imp
pactes ambientals i als processsos de less diferents activitats que realitzem, dona
ant
compliment a la normativa
a legal que
e ens afec
cta i coberrtura a les necessitatts dels nosttres
clients. Ens perm
met realitza
ar una ge
estió orden
nada, ince
entivant la
a millora continua
c
i la
identific
cació de les
l necessitats dels d
diferents actors que hi particip
pen en la gestió
g
i en
n la
millora del nostre entorn.
Pel que
e fa al l’a
activitat social, la ge
estió ambie
ental ha estat
e
i és u
una eina vàlida
v
perr la
formac
ció dels tre
eballadors procedentts de l’exc
clusió socia
al. Els valorss socials i el
e respecte
ea
medi a
ambient, im
mplícits en
n la nostra activitat, els
e hàbits de
d treball, el treball en
e equip i els
diferen
nts aspecte
es tècnics de l’activi tat, s’asso
oleixen mittjançant e l desenvollupament de
les diferents feine
es diàries que es prog
gramen.

Setembrre 2018

Declaració A
Ambiental EM
MAS III

Pàgina9 de 47

A l’ago
ost de 2015, desprèss de 5 anyys de func
cionamentt com a g
gestors de residus, he
em
tramita
at un canv
vi no substancial de
e la llicènc
cia d’activitat en la
a que hem
m incorpo
orat
l’activittat de pre
eparació per
p la reut ilització PxxR de RAEE i increm
mentat la quantitat de
a les insta l·lacions ( de 1.978 a 2.934 ton
residus anuals a gestionar
g
nes /any) i la capacitat
de resid
dus emma
agatzematts (de 95 a 136,8 tone
es). El canvi afecta principalm
ment al RA
AEE,
a la rob
ba i als ressidus espec
cials. Enca
ara estem en procés de tramita
ació, que pel que fa
aa
RAEE és co
la prep
paració pe
er la reutilitzzació del R
omplexa i hem hagu
ut de complementarr la
docum
mentació diverses veg
gades.

3 ASPECTES AMBIENT
A
TALS
L’avalu
uació amb
biental ha
a presenta
at com a resultat una
u
identiificació dels aspectes
ambien
ntals associats a le
es activita
ats produc
ctives. S’h
han aplica
at criteris d’avaluac
ció
centratts en quatrre factors:











V
Volum/qua
antitat/freq
qüència (1 ,2,3).
Pel que fa
a als residu
us que ge
estionem hem donatt més pun
ntuació quan un resiidu
baixa de quantitat
q
i menys qu
uan puja (al contrari de com e
es fa norm
malment am
mb
a
altres aspe
ectes ambientals), e
excepte pe
er la fracció
ó rebuig, p
perquè el fet de que
e el
rresidu arrib
bi a nosaltres i el pug
guem segrregar i don
nar-li una g
gestió corrrecta, que és
la nostra activitat,
a
té
é una repe rcussió possitiva, i perr tant, si en
ns arriben menys
m
resid
dus
v
volem que
e l’aspecte
e ens surti significatiu
u. Si les en
ntrades-sort
rtides són esporàdiqu
e
ues
ffem una valoració se
egons mà xims/mínim
ms o per pe
eriodicitat..
Perillositat (1,2,3).
A major pe
erillositat major
m
puntu
uació
Impacte al
a medi (1,2
2, 3 / 2,4,8)
La puntua
ació estàndard és 1 ,2,3 per to
ots els asp
pectes exc
cepte pelss residus que
q
g
gestionem
m. Tal com fem al critteri “quantitat” aquí ens intere
essa puntuar alt aquells
rresidus que tenen un
u alt valo
or, ja sigui per la sev
va reutilitza
ació (8 pu
unts) o el seu
s
rreciclatge
e (4).
C
Complime
ent legal i d’altres
d
req
quisits (1,2,8
8)
Q
Quan hi ha
h un inco
ompliment de requissit la puntuació és 88, per tal de forçarr la
ssignificànc
cia de l’asp
pecte
C
Capacitat de millora
a (1,2,3)
Es tracta d’alguna manera d
d’identifica
ar on estem, i aque
est “estar” va lligat en
certa man
c
nera al nostre contexxt
Punt de vissta de les parts
p
intere
essades (1,,2,3)

El suma
atori d’aqu
uests facto
ors, quan d
dona una quantitat
q
superior
s
a 11 es classsifica com
ma
Aspectte Ambienttal significa
atiu.
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Llistat i avaluació
ó d’aspecte
es ambienttals directe
es
Els asp
pectes am
mbientals s’han iden tificat en 3 blocs, depenent
d
de l’activ
vitat que els
genera
a:
 Recollida, valoritzaciió, transpo
ort i gestió de
d residus urbans
 A
Activitat de rehabilitació i consstrucció
 Residus qu
ue es gestio
onen a la D
Deixalleria de Cerdanyola
Els resultats d’aqu
uestes ava
aluacions só
ón els segü
üents:
Els asp
pectes ambientals siignificatiuss els hem assenyala
at amb un
n color dife
erent sego
ons
tinguin una afectació ne
egativa (e
en color vermell)
v
o positiva (en colo
or verd). Els
d’afectació neg
gativa apa
areixen co m a rellev
vants quan el paràm
metre exp
perimenta un
creixem
ment i els d’afectac
ció positiv
va és quan el parà
àmetre de
ecreix. Els d’afectac
ció
e si arribe
positiva
a són els re
elatius als residus,
r
que
en a les nosstres instal ·lacions, com a gesttors
de resid
dus, pode
em recuperar-los i eviitar que va
agin a tractament co
om a rebuiig.
La majjoria dels aspectes ambienta
als depene
en de las nostres ac
ctivitats i serveis, pe
erò
també hi ha d’altres asp
pectes que
e es deue
en a la nostra
n
actitivitat, que
e no pode
em
controllar-los dire
ectament o sobre elss quals ten
nim un marrge limitat d’incidència. Exemp
ple
d’aque
ests aspecttes ambien
ntals són e l consum de
d combustible, les e
emissions atmosfèriqu
a
ues
i el sorroll que generen els mitjans del nostre
es proveïdo
ors quan ens lliuren
n materialss o
n els nostre
recullen
es residus; un altre e
exemple éss el cas de
el servei d’a
atenció alls usuaris dels
d
Punts V
Verds de Zo
ona, que en
e tant que
e no gestio
onem el co
onjunt del servei la in
ncidència en
els asp
pectes am
mbientals só
ón limitatss. En relac
ció als proveïdors i a
als produc
ctes que ens
e
provee
eixen, disp
posem de criteris qu
ue apliquem en diversos ca
asos per tal de red
duir
l’impac
cte ambien
ntal d’aqu
uests i tamb
bé de pautes per info
ormar i sen
nsibilitzar als proveïdo
ors.
Per altrra banda, els resulta
ats ambien
ntals d’alg
guns aspec
ctes ambie
entals com
m la recollida
de volu
uminosos o d’altres residus,
r
el volum de la recollida de roba
a o el percentatge de
materia
als reciclables que es
e recullen
n en les deixalleries, estan rela
acionats amb
a
diversses
qüestio
ons com só
ón:
- Nivell de sensibilitzac
s
ció de la p
població i implicació
ó en les po
olítiques de
e residus dels
d
a
ajuntamen
nts on treballem
- Facilitats i incentius dels
d
Ajunta
aments cap
p als ciutad
dans
- C
Circumstàncies econ
nòmiques d
d’un mom
ment donatt
- Hàbits
- I d’altres
Ens fixe
em com a criteri, pe
er tal d’inc
cidir en aq
quests aspe
ectes amb
bientals in
ndirectes, per
p
una ba
anda, en escollir
e
sempre que e ns és possiible aquellls proveïdo
ors que mo
ostren bon
nes
pràctiq
ques ambie
entals i perr un altre e
en formar als
a nostres treballado
t
rs per a qu
ue les tingu
uin.
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NAU MONTCADA
A I REIXAC I ACTIVITATTS DE RECO
OLIDA I TRA
ANSPORT D
DE RESIDUS:

Procés

Vector Ambiental
A

CON
NSUMS

Ofic
cines
Mag
gatzem de
triattge de
resid
dus

Condicions
N

Electricitat

N

Aigua

N

Combustiblle vehicles

N

Pap
per

N

Tòners i cartutxos tinta

N

Productess químics

N

Embalatges

N

Aigües re
esiduals
domèstiq
ques i de
nete
eja

N

Emissions vehicles

N

N

Emissionss difuses
desinfecc
ció roba
Emission
ns gasos
refrige
erants
Residus municipals
m
barre
ejats
Reciclatg
ge paper

N

Reciclatge
e plàstics

N

Reciclatge Metalls

N

Reciclatge oli vegetal

N

RAE
EE’S

N

Tèxtil rec
cuperats

N

Volumiinosos
recup
perats

N

Reciclatg
ge fusta

N

Reciclatge
e de piles

N

Reciclatg
ge Tòners

N

Reciclatge fluorescents

N

Residu
us de
medica
aments
Reciclatge olis
mine
erals
Gestió de
e residus
propis

ABOCAMEN
NTS A L’AIGUA

EMISSION
NS A L’AIRE

A
N

RES
SIDUS

N
N
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Procés

Vector Ambiental
A

Condicions
N

Aspecte ambiental
a

ÚS DEL SÒL

N

Gestió de
e residus
mantenim
ment de
vehic
cles
Ocupació del sòl

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
A

N

Emissió de
d soroll

CONTAMINA
ACIÓ LUMINICA
A

N

Llum ex
xteriors

E

Emissionss incendi

E

Residus incendi

E

Aigües contaminades
incendis
Abocaments
substàncies químiques
Trenca
ament
fluoresscents
Trencament amiant

EMERG
GÈNCIES

E
E
E

Avalua
ació

Pel que
e fa als ressidus barrejjats, respe cte a l’any
y 2016 hem
m generat més quan
ntitat, enca
ara
que he
em baixat en
e percen
ntatge. Si n
no compta
abilitzem els volumino
osos que trransferim a la
planta de valoritzzació, el pe
ercentatge
e es manté
é bastant estable.
e
Identifiq
quem que
e hi ha posssibilitat de
e millora; part
p
d’aqu
uesta fracc
ció és rebu
uig tèxtil que
q
per van
ndalisme (robatori
(
als contenid
dors) i per l’exigència de qualiitat en el mercat
m
de
e la
segona
a mà, dism
minueix la capacitat
c
d
de valoritza
ació. Hem de cercarr nous merrcats tant per
p
la reutillització com pel recic
clatge.
De la reutilitzaciió tant de
e tèxtil co
om de volluminosos encara q
que en qu
uantitat he
em
milloratt, respectte l’any 2016 (sen
nse recup
perar-nos de les quantitats del 2015),
de millora
percen
ntualment no. Identtifiquem q
que ens cal
c
fer actuacions d
a i baixar el
percen
ntatge de valoritzac
ció externa
a del tèxtil que és el
e principa l repte d’E
Engrunes, en
quant a la reutilitzzació.
La resta
a de residu
us que surten significa
atius es de
eu a que hem gestion
nat menys quantitat
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DEIXALLLERIA DE CERDANYO
C
OLA
Procés

Vector Ambiental
A

CON
NSUMS

Rec
collida residus ABOCAMENTTS D’AIGUA
mu
unicipals a la
d
deixalleria
EMISSIONS ATMOSFERA

RESIDUS

CONTAMINA
ACIÓ
ACÚSTICA
CONTAMINA
ACIÓ
LLUMINOSA

EMERG
GÈNCIES

Condicions

Aspecte ambiental
a

N

Electricitat

N

Aigua

N

Productess químics

N

Combustiblle vehicles

N

Aigües re
esiduals
domèstiq
ques i de
nete
eja

N

Emissions vehicles

N
N

Residus municipals
barrejats-REBUIG
Terres i Runes

N

Residus com
mpostables

N

Residus reciclables

N

Residus reu
utilitzables

N

Tractamen
nt residus
espec
cials

N

Soroll

N

Llums ex
xteriors

E

Emissionss incendi

E

Residus incendi
i

E

Aigües contaminades
ndis
incen
Abocament substància
quím
mics

E

Avalua
ació

Pel que
e fa als resiidus comp
postables, l a quantita
at de kg de
e poda qu e es gestio
ona a la
deixalle
eria està bastant esta
able. L’ide
entifiquem com a sign
nificatiu p erquè, en tant que és
é
compo
ostable, éss important que es ge
estioni a la
a deixalleria
a i per tantt ens intere
essa fer-ne
un segu
uiment esp
pecífic.
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OBRES MANTENIM
MENT I REHA
ABILITZACIÓ
Ó
Procés

Vector Ambiental
A

CON
NSUMS

Condicions
N

Electricitat

N

Aigua

N

Productess químics

N

Combustiblle vehicles

N

Aigües re
esiduals
domèstiq
ques i de
nete
eja

N

Emissions vehicles

N

Residus--REBUIG

N
N

Residus no especials
segre
egats
Residus runa

N

Residus especials
e

ABOCAMEN
NTS D’AIGUA
EMISSIONS ATMOSFERA

RES
SIDUS
Obres de
ma
anteniment i
rehabilitació en
edificis

Aspecte ambiental
a

Avalua
ació

Residuss poda
Residus voluminosos
CONTAM
MINACIÓ
ACÚ
ÚSTICA

EMERG
GÈNCIES

N

Soroll

E

Emissionss incendi

E

Residus incendi

E

Aigües contaminades
incendis
Abocament substància
quím
mica
Fuita d’aigua

E
E

Pel que
e fa als re
esidus-reb
buig, enca
ara que la
a quantitatt gestiona
ada, respe
ecte als an
nys
anterio
ors, ha baixxat en quantitat i en percentatge sobre el
e total gesstionat, ho identifique
em
com a significa
atiu; cal fer-ne el seguime
ent per detectar
d
c
capacitat de millo
ora
(desba
allestamentt, segregac
ció,...)
Pel qu
ue als ressidus de poda, ge
estionem algunes quantitats esporàdicament. Els
identifiq
quem com
m a signific
catius pe
erquè ens interessa tenir-los
t
ide
entificats i seguir-ne la
evolució en el tem
mps.
Els residus volum
minosos, éss la fracci ó que es gestiona sense valo
oritzar, possem el foc
cus
d’atenció sobre aquest re
esidus per maximitza
ar la valorrització, en
n la mesu
ura que sig
gui
possible
e.
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4 OB
BJECTIUS I FITES
Anualm
ment, al començam
c
ment de l’’exercici, establim els objec
ctius i fitess a assollir i
concre
etem la pla
anificació de les ac
ctivitats a dur a term
me durantt l’any, pe
er aconseg
guir
totes le
es fites ma
arcades en
ntre les qu
uals s’inclo
ouen les de millores ambienta
als en tots els
àmbits de l’activ
vitat. Deterrminem less línies d’actuació, els
e responsa
ables i els mecanism
mes
necessaris.
Els obje
ectius i fitess es renove
en anualm
ment i es rev
visen periòdicament .
Objecttius i fites ambientals per l’any 2
2018
Període
e: 1 de gene
er fins 31 de
e desembre
e de 2018

Objec
ctiu

Àrea
ao
activ
vitat
on
n
s'apllica

Fita

Optimitzar en les
operac
cions de logísttica

Reduiir el
consum
m de
combusstible

Reduiir el
consu
um
d’enerrgia

Setembrre 2018

Organ
nitzar sessions
formattives en condu
ucció
eficien
nt

Revisió: Julio
ol 2019

Indicador de seguiment

En construcció
or a 5.23 l/servei
Inferio
Totta
Engru
unes

dus
En resid
inferio
or a 12.90 l/ton
nes
gestio
onades

Inversió
ó en renovació de
flota

cle renovat
1 vehic

Fer un
na campanya de
sensib
bilització per l’e
estalvi
d’ene
ergia a l’entitatt

m d’electricitat inferior
Consum
a 127.7
75 MWH

Fer un
n canvi de
comercialitzadora i una
baixad
da de contrac
ctació
de po
otència
Fer un
n estudi del que
e
repressentaria en inv
versió
i estalv
vi d’energia per a
la insta
al·lacions de MiR
M
de pla
aques
fotovo
oltaiques i solars
tèrmiq
ques

Totta
Engru
unes

ar l’actuació de
d canvi
Finalitza
de llum
minàries on sigu
ui
possible
e, per unes de baix
consum
m, i col·locar cartells
informa
atius i amb con
nsignes
de redu
ucció a tota la
a
instal·la
ació

M
Mitjans /
a
activitats

Rec
cursos
inte
erns

ançament i
Fina
Rec
cursos
prop
pis

R
Recursos
propis

Responsa
R
ble de la
Frreqüèn
implanta
c de
cia
ció i
m
mesura
seguimen
s
t

Director
D
de
cada
c
Centre
C
de
treball
t
Equip
E
Coordinad
C
or
o del SIG

Anual

Director
D
de
cada
centre de
treball
Equip
Coordinad
C
or del SIG

Anual

d comercialittzadora i
Canvi de
baixada de potència
a feta
r
Estudi realitzat
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Període
e: 1 de gene
er fins 31 de
e desembre
e de 2018

Objec
ctiu

Àrea
ao
activ
vitat
on
n
s'apllica

Fita

Col·locar dispositius de
reducció de consum
ma
les aixxetes i col·loca
ar
cartells informatius i amb
consig
gnes de reducció a
tota la
a instal·lació

Totta
Engru
unes

M
Mitjans /
a
activitats

Incre
ementar l’equip de
treball en la secció
ó de
roba

R
Recursos
propis

Director
D
de
cada
centre de
treball
Equip
E
Coordinad
C
or
o del SIG

Totta
Engru
unes

nguts de
Reduir els valors obtin
ultat
rebuig en el 2017 resu
inferior a 12.7 %

Equip de
Gestió de
Residus i
Serveis

R
Recursos
propis

erar el % de re
ebuig
Recupe
sobre el
e residu generat del
2017 o millorar-lo. Valor
inferior al 13.72%
enor quantitat que
a) Me
l’a
any 2017, 496.25kg
Totta
Engru
unes

b)

Menor impressions
que
l’any
y
2017,
129.812 imp
p.

O
Objectiu

R
Recursos
propis

Directors
D
de
d tots els
centres
c
de
treball

Va
aloració de compliment
c
ucció hem baixxat la relació l//servei de 6,244 a 5.23l/serve
ei;
En constru
reducció d
de 19,45%

Reduir el consum de
d
co
ombustible
a relació de l/ttones de 13,233l/tn a 12.90 l/tn
En residus hem baixat la
Objectiu a
assolit.

Declaració A
Ambiental EM
MAS III

Anual

Equip de
Construcci
C
ó

4.2 Valoració dels obje
ectius i fittes de l’a
any 2017

Setembrre 2018

Anual

Incrementar els valorrs de
ació obtingutss en el
reutilitza
2017 re
esultat superior al 18.4%

Fer un
na sessió forma
ativa
als ofic
cials i encarreg
gats
de co
onstrucció

bilització sobrre el
Reducc
ció de Sensib
per i
la com
mpra consum de pap
d’impressions en ofic
cines
materrial i
consu
ums
d’oficiines

disposittius de reducció de
consum
m a les aixetes
col·locats
Cartellss informatius amb
consign
nes de reducc
ció a tota
la instal·lació col·loc
cats

Rev
visar processoss de
valo
orització en ressidus

Aprofita
ament
de residus

Indicador de seguiment

Responsa
R
ble de la
Frreqüèn
implanta
c de
cia
ció i
m
mesura
seguimen
s
t

Consum
m d’aigua infe
erior a
307 m3
3/anuals

Aplica
ar mesures de
reducció de consum
ms i
fer sen
nsibilització

Reduiir el
consu
um
d’aig
gua

Revisió: Julio
ol 2019
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Anual

O
Objectiu

Va
aloració de compliment
c
WH
Hem conssumit 127.75MW
ementat en 6.5
52% , respecte l’any 2016. Es un resultat que
Hem incre
valorem n
negativament, tot i haver canviat tota la llu
uminària de la
mera i totes les oficines a LED
D, l’increment l’associem
planta prim
principalm
ment a la clima
atització (hem
m afegit un nou
u aparell, per poder
p
cobrir méss adequadam
ment la climatitzzació d’alguna
a zona d’oficin
nes )

Redu
uir el consum
d
d’energia

no assolit.
Objectiu n

Hem conssumit 307 m3 .
d canvi de disspositius
No s’han ffet les actuacions previstes de
et la comunica
ació prevista
No hem fe

Redu
uir el consum
d
d’aigua

7 vam tenir una
a fuita d’aigua
a què creiem q
que ha contrib
buït a
L’any 2017
l’incremen
nt de consum. També hem in
ncrementat el rentat pel que
e fa a
les carpess
no assolit.
Objectiu n

btingut de reuttilització en la gestió
g
de resid
dus de Serveis el
e
El valor ob
2017 és su perior en kg re
eutilitzats, però
ò no en percen
ntatge sobre el
e total
uem com al re
esponsable
gestionat, que és del 18.4 % . Identifiqu
principal ll’increment de
el percentatge
e de la valoritzzant externa del
d
tèxtil que ha pujat en un 20% respecte
e a l’any ante
erior (de 26.41
1% a
31.81%). To
ot i així , fem una valoració positiva
p
en tan
nt que no hem
incrementtat la plantilla però sí el núm de kg reutilitza
ats
parcialment asssolit
Objectiu p

Apro
ofitament de
residus

ge, sobre el to
otal de residu
La quantittat de rebuig, en percentatg
gestionat ha millorat. El valor obtingutt en el 2017 éss inferior. El resu
ultat
és de 12.7
76%
assolit
Objectiu a
otal de residu
El percenttatge de rebuig a construcció , sobre el to
generat, h
ha millorat. El valor
v
obtingut en
e el 2017 és in
nferior . El resultat és
de 13,72%
%
assolit
Objectiu a

Reducció de la
comp
pra material i
consu
ums d’oficines

Setembrre 2018

Durant l’a ny 2017
25 kg de pape
er , 1.53 % més . Objectiu en
a) Hem comprat 496.2
és d’assolimen
nt (cal fer una
a avaluació a mig termini pe
er
procé
detec
ctar els resultats de les accio
ons preses)
b)

Hem iimprès 129.812
2 còpies (4,32
2% menys)
Obje
ectiu assolit
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Tal com
m s’indica, no hem assolit tots e
els objectiu
us que ens varen fixarr. Globalm
ment els qu
ue
més en
ns preocup
pa són els relacionats
r
s amb la gestió de re
esidus.
Pel que
e fa al co
onsum de llum creiem
m que les mesures que
q
tenim
m previstes adoptar pel
p
2018, a curt term
mini ens permetrà, ssi no baixa
ar molt el consum, sí consum
mir amb una
u
menor incidència
a ambienta
al.
Dels re
esultats de
e gestió de
d residus,, cal que prestem atenció a
als processsos intern
ns i
es durant el 2018. Hem de ten
observe
em com evolucione
e
en les dade
nir en com
mpte, tamb
bé,
que en
n la valoritzzació de residus hi h
ha una com
mponent de
d “qualita
at” del ma
aterial reco
ollit
que pot canvia
ar, per factors dive
ersos (tipu
us de serv
veis realitzzats, marc
c econòm
mic,
um produc
ctes low c
cost, ...), i en conse
eqüència vvariar el potencial
p
increment consu
de
valoritzzació que tenen
t
els re
esidus reco
ollits.
Pel que
e fa al consum d’aigua no he
em assolit els objectius fixats; c
creiem qu
ue tenim poc
p
marge de millora
a i que, en
ncara que ens falta implantar alguna m
millora tècnica d’esta
alvi,
observe
em que el màxim d’e
esforç l’he
em de dedicar a la se
ensibilitzac
ció.
Pel que
e fa al consum de co
ombustible
e, hem millo
orat en els ratis espec
cífics, tant en l’activitat
de gestió de resid
dus com en la de co
onstrucció.
El marg
ge de millo
ora el pode
em obtenirr en una bo
ona optimització de la logística
a, un bon pla
p
de man
nteniment de la flota
a de vehic les i en la conducció
c
ó eficient.

5 CO
OMPORTA
AMENT AMBIENTA
A
AL
5.1

Consum
ms

Referen
nt al consu
ums de ma
atèries prim
meres i altre
es subministres, la po
olítica d’En
ngrunes éss la
de triarr aquells que
q
tinguin
n una men
nor incidèn
ncia ambie
ental; pel q
que fa a les quantitats
treballe
em per re
eduir-ne el consum al mínim possible: electricita
at, aigua, combustib
ble,
produc
ctes de ne
eteja de le
es instal·lac
cions i d’hiigienització
ó de la ro ba de seg
gona mà per
p
botigue
es, i altres....
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5.1.1 Consum
C
elè
èctric
La nau de Montc
cada i Reix
xac d’Engrrunes té 2.5
577,42 m2 més 432,552 m2 de pati
p
annexx. El
consum
m elèctric es produe
eix per l’úss dels llums als maga
atzems i a les oficines, utilitzac
ció
dels sisttemes info
ormàtics, utilització d
dels dos ascensors i dos
d munta
acàrreguess, pel sistem
ma
de callefacció/re
efrigeració
ó, un carre
egador pe
er un carretó eleva dor, una màquina de
premsa
ar i empaq
quetar la roba
r
i una premsa pel
p cartró. Actualme
ent de form
ma regularr hi
ha/fan ús de les instal·lacions 57 perso
ones.
El núm
mero de treballado
t
rs que in
ndiquem són
s
els qu
ue per te
erme mig utilitzen les
instal·la
acions i que directam
ment estan
n implicats en els con
nsum.
Tal i co
om es pot veure
v
a la taula, ha augmenta
at el consu
um anual e
en MWh re
especte l’a
any
2016. Id
dentifiquem
m com a reposable de l’increment a la instal·lació
ó d’un nou
u aparell més
m
de clim
matització per
p arribarr a àrees d
d’oficines, on era insu
uficient.

(Font del factor de conversió a CO2: Oficina canvi climàtic)

SEU CEN
NTRAL
Any

Co
onsum
anual

(M
MWh)

Consum
C

Núm.

(M
MWh)/m2 T reballadors

Consum
m/

Em issions
CCO2

Tn
neq CO2/

nº
treballadors/any

((Tn)

nº
treballadors

2015

12
20.33

0.047

56

2.14
4

366.34*

0,65

2016

11
19.93

0.047

57

2.10
0

3 6.94

0,65

2017

12
27.76

0.050

57

2.24
4

3 9.35

0,69

(*dada que h
hem rectificat perq
què hem detectat un error de registre
e

Valorem
m que tenim marge de millora en el conssum en 2 aspectes:
a
ú
ús de lets i hàbits delss
treballa
adors
En quant a l’ús de
e lets, enc
cara ens fa
alta instal·la
ar algunes lluminàriess; tenim prrevist
finalitza
ar tota la in
nstal·lació durant l’an
ny 2018.
En quant als hàbiits dels treb
balladors h
hem de ferr accions de
d sensibilittzació: ús d’ascensor
d
rs,
ús racio
onal de la climatitzac
ció i altres..
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Per l’an
ny 2018 rev
visarem la potencia q
que tenim contracta
ada i la co
omercialitza
adora per tal
de trob
bar punt de
d millora en el con
nsum i vole
em fer un estudi de
e viabilitat per instal·lar
plaque
es solars.

5.1.2 Consum
C
d’a
aigua
L’aigua
a que s’utilitza a les nostres
n
insta
al·lacions és
é tota de xarxa.
A la Seu Central el
e consum al 2017 ha
a estat de 307
3 m3, sup
perior a l’a
any 2016.
A l’any
y 2017 hem
m tingut una fuita d’a
aigua , que
e pot ser ha
a estat la rresponsable d’aquesst
increment. Una altra
a
raó de
e l’increme
ent de con
nsum l’atrib
buïm a que
e hem renttat més en
els últim
ms 2 anys. A l’any 201
13 van com
mprar 80 carpes i a mida
m
que h
ho anem necessitant
n
t
les ane
em rentant, cosa que
e hem fet m
més intensa
ament els últims 2 an
nys.
Considerem que el consum
m pot tenir possibilitatts de millora
a encara q
que limitad
des. Encara
a
ens faltten d’instal·lar mecanisme d’esstalvi en allguns punts i no hem
m fet accio
ons de
comun
nicació que
e ens varen proposa r.
A la taula adjuntta es mostrra com ha
a evolucion
nat el consum en elss darrers anys, així co
om
el conssum deriva
at de cada
a treballado
or que està
à a les nosstres instal·llacions.
El núm
mero de treballado
t
rs que in
ndiquem són
s
els qu
ue per te
erme mig utilitzen les
instal·la
acions i que directam
ment estan
n implicats en els con
nsum.

Consum aigua anua
al
((m3)

Nú
úm.
treballladors

C
Consum/nú
úm.
Treballado
ors

2
2015

28
87

56

5.13

2
2016

30
03

57

5,32

2
2017

30
07

57

5,39

5.1.3 Consum
C
de
e combustiible
El consum de combustib
c
ble per la seva inc
cidència ambiental
a
i econòm
mica, és un
paràmetre sobre
e el que fe
em un con
ntrol. La millora
m
de la gestió llogística de
d les nosttres
activita
ats és el priincipal objectiu sobrre el que in
ncidim perr tal de red
duir-ne l’impacte.
Engrunes mou una flota de
d 27 vehiicles que formen pa
art dels eq
quips de treball de les
diferen
nts activitatts. La Consstrucció m
mou 8 vehic
cles i Gestiió de Resid
dus i Serve
eis en mou 19
vehicle
es amb una
a quantita
at importan
nt de vehic
cles de gra
an tonatge
e (els cam
mions de grran
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tonatge porten incorporatt el sistem
ma SCR, Re
educció Catalítica
C
Selectiva que perm
met
reduir e
el nivell d’e
emissions).
Les varriacions en
n el consum
m de com bustible a Engrunes estan asso
ociades, principalme
ent,
al volum d’activ
vitat de gestió
g
de rresidu. En no ser elss adjudica
ataris del transport de
deixalle
eries, duran
nt els últims anys ha a
anat baixa
ant el conssum.
A l’ago
ost de l’an
ny 2016 va
a haver un
na canvi en
e el servei de reco
ollida selec
ctiva de Sa
ant
Cugat passant de
d ser dom
miciliaria a fer-se al carrer.
c
Aquest canvvi implica realitzar
r
rutes
fixes tant si hi ha residu com
m si no, la qual cosa creiem qu
ue pot havver incidir en
e el consu
um
de l’an
ny 2017 que
q
ha pujat
p
i en conseqüè
ència ha augmenttat les ton
nes de CO2
genera
ades. Per contra
c
ha hagut
h
un d
descens en el consu
um per ton
na recollida
a passant de
13.23 l//tona de l’a
any 2016 a 12,90 l/to
ona l’any 2017.
.
TTOTA
L’ENTITAT

Consum
Litres

Emission
ns
Núm..
Tneq C
CO2/nº
Tn. CO2 treballad
dors treballladors

2015

87.44
47

244**

144

1,,69

2016

82.00
06

228

135

1,,69

2017

89.17
72

248

135

1,,87

Càlcul CO2: facto
C
or de conversió font l'Oficina Ca
atalana del canv
vi climàtic
*dada
d
que hem rectificat perquè hem
m detectat que en la dada hi havia un
n error de registre

Pels pro
opers any
ys, a la me
esura que els resulta
ats econòm
mic ho pe
ermetin, vo
olem fer una
u
renova
ació d’aquells vehicle
es que no ttenen etiqueta ambiental.
L’any 2
2018 adqu
uirirem un vehicle
v
ag
gas

5.1.4 Consum
C
de
e paper

Es conssumeix paper tant en
e les gestiió administtratives de
e l’entitat c
com per complimen
c
tar
la docu
umentació
ó en realitzzar qualsev
vol servei (pressupo
ost, albarà i altres...),, així com en
les ope
eracions de
e valoritzac
ció.
Com a bona pràctica implantada s'a
aprofiten re
estes de paper que e
es recullen
n als domic
cilis
reduintt així, el consum de paper
p
nou i la seva compra.
Valorem
m que hi ha
h capacitat de mill ora en l’úss de documentació digital, qu
ue encara no
està de
el tot norm
malitzada i en l’ús d
de paper per identificar els d
diferents elements
e
q
que
s’utilitze
en en el processos
p
de
d valoritzzació, que tot i que fem servirr molt pap
per reutilitzzat,
aper nou.
quan n
no en tenim
m hem de fer
f servir pa
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L'increm
ment o desscens en el
e consum d
de paper pot estar in
nfluenciat també en que
hi
hagi o no renov
vació o no
ous concurrsos públic
cs, que req
quereixen l'elaborac
ció de mo
olta
docum
mentació a presenta
ar. Esperem
m que en un futur, amb la prresentació
ó electròniica
puguem
m reduir aq
quests con
nsum.

5.1.5

TOTA
L’ENTITA
AT

Consu
um
pape
er
(folis/to nes)

2015

140.500/0
0,731

2016

103.000/0
0,489

2017

102.000/0
0,496

Consum
Núm.
N
ton
nes/treballa
ador
treba
alladors
144

0,005

135
135

0,004
0.004

C
Consum
de
e tòners

A les instal·lacion
ns d’Engrun
nes tenim 4 impresso
ores multi-fu
unció, 1 im
mpressora in
ndividual a
serveis i 1 impresssora individ
dual que la
a fa servir la deixallerria de Cerd
danyola.
càrrega
Consum tòners Unitats rec
tòners imp ressores
copies
Núm.
Serveiss i
realitzades treballadorrs
nció i
multi fun
Constrrucció
multiussuari

Còp
pies
/trebal ladors

unitats de
u
c
càrrega
/
tre
eballador

2
2015

5**

119.248

141

845,73

0,035

2
2016

12*

135.674

132

1027,83

0,091*

2
2017

17

129.812

133

976,03

0,128

* Erro r de re
egistre co rregit . N o vam co mptabilittzar els co nsums de recàrregues de
e Direcció i Serveiss
** No inclo u unitats de càrrega de 2 impreso ress (amb co ntracte de
d manteniment to
o t inclò s, factura sense
s
registre d'un
nitats de càrrega)

Observ
vem una disminució
d
ó en el nú
úmero de còpies però un au
ugment en
n el consu
um
d’unita
ats de càrrregues (he
em compt abilitzat per data de compra , no de consum). A la
valorac
ció dels asp
pectes am
mbiental el valor està al límit.
consum, principalme
Ens call revisar prrocedimen
nts i fer difu
usió-formac
ció per red
duir-ne el c
p
ent
utilitzan
nt cada ve
egada mé
és el forma
at digital. Farem
F
un seguiment
s
continuatt del consu
um
per ide
entificar po
ossibilitats de
d millora e
en els resultats.
La deixxalleria de Cerdanyola té és un
na impresso
ora diferen
nt i l'indicad
dor que esstimem mé
és
adequat, per la incidència
a en la gesstió administrativa de
el servei, éss el númerro d’usuariss.

Setembrre 2018

Declaració A
Ambiental EM
MAS III

P
Pàgina23 de 47

Unitatts consum
cartu
utxos tinta
imp ressores
indiividuals

Con
nsum tòne
ers
Deiixalleria de
e
Cerrdanyola

número
d'usuariss

cartuttxos
/usua
aris

2015

5

989
94

0,0005
505

2016

7

986
65

0,0007
710

2017

8

1018
86

0,0007
785

En el cas de la deixalleria
d
hi
h ha un in
ncrement. No tenim comptabil
c
itzades elss números de
còpies però ha hagut mé
és consum
m. Farem un seguim
ment contiinuat del consum per
p
identific
car possibiilitats de millora
m
en e ls resultats..

TOTA L’ENTITAT

Consum
cartutxoss
cartutxos /
N
Núm.
Còpies
tinta
treballad
treba
alladors /trreballadors
dor
es
impressore
individualls
828,11
11
19.248
144
5
0,03

rrecàrrega tòners
im
mpressores multi
m
pies
cop
funció i
realitzzades
multiusua ri

20
015

5**

20
016

12*

13
35.674

135

9
1004,99

7

0,05

20
017

17

12
29.812

136

954,50
0

8

0,06

* Erro r de reg
gistre co rregit . No vam
v
co mptabilitzar els
e co nsums de recà
àrregues de Direcció i Serveis
** No inclo u unitats de càrrega de
d 2 impreso res (am b co ntracte de man
nteniment to t inclò s , factura sense registre d'unitats de càrrrega)

5.1.6

C
Consum
de
e producte
es químics

Els prod
ductes quím
mics que s’utilitzen
s
só
ón diferentts segons l’activitat d
de que este
em parlant:
Seu Ce
entral Monttcada



Productes de neteja
a i manten
niment de
e l’edifici: parlem
p
de
e producte
es de nete
eja,
pintures, algun oli tip
pus 3 en 1.
p
la desinfecció
d
ó es fa
a servir un
Producte desinfectant de roba: per
producte(glutaralde
ehid) classiificat com
m a Nociu, i que req
quereix de
e mesures de
sseguretat pel seu ús.. Fa uns an
nys es feia servir un producte am
mb caractterístiques de
perillositat molt més rellevants.

Deixalle
eria de Ce
erdanyola


Productes de neteja i manteni ment de l’edifici: parlem de prroductes de
d neteja,
pintures, algun oli tip
pus 3 en 1.
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Activitats de mantenime
m
ent i rehab
bilitació d’e
edificis



Productes de neteja i manteni ment de l’edifici: parlem de prroductes de
d neteja i
a
algun prod
ducte per desengan xar moque
etes o tasq
ques similarrs.
Pintures i vernissos:
v
Destacar qu
ue les pintu
ures que s’utilitzen qu
uan es pintten escoles
ssón amb ecoetiquet
e
ta.

Els prod
ductes que
e consumim
m són assim
milables a domèstics i en el cass de constrrucció
sempre
e que és po
ossible opttem pels p roductes amb
a
ecoettiqueta.

5.1.7

C
Consum
d’e
embalatge
es

S’utilitze
en a la nau
u de Montcada excllusivamentt, per la ve
enda de ro
oba reutilitzzable
classific
cada a l’engròs (bale
es de roba
a i sacs de sabates, bosses
b
i com
mplementts).
Hem re
ecopilat less dades de
els últims 3 anys que les
l mostrem
m en la tau
ula adjunta
a.
Nu
um
Kg
treballladors embalatge/nú
úm
trreballadors

Con
nsum
emba
alatges
k
kg

Tona de roba
a
venudes
embalada

Kg. Em
mbalatge/To
ona
de ro
oba venuda
a

2015
5

738
8,05

232,50

3,17

1444

5,13

2016
6

785
5,90

257.49

3,05

1335

5,82

2017
7

661
1.25

228.67

2.89

1335

4.90

erencies ob
bservades en quant a kg d’em
mbalatge /ttona de ro
oba, creiem
m que no són
s
Les dife
molt sig
gnificative
es (diferènc
cies que n
no arriben al 5%). Fa
arem una valoració
ó continuada
d’aque
est valor per
p
identifficar possi bilitats de
e millora en
e els resu
ultats. Respecte al kg
d’embalatge/treballadors el
e valor ob
bservat ha baixat de forma imp
portant.

5.2

Emissio
ons atmosfèriquess

Engrunes té associades emissions
e
c
corresponents al fu
uncioname
ent dels vehicles
v
q
que
efectue
en la rec
collida i el
e transporrt dels ressidus i tam
mbé el trrasllat delss equips de
rehabilitació i ma
antenimentt d’habitattges.
Els vehiicles passe
en les revisions tècniq
ques pertin
nents per assegurar
a
q
que les sev
ves emissio
ons
són adequades als
a estànda
ards actua
als i comple
eixen la no
ormativa viigent. Som
m conscien
nts i
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estem a
atents a fe
er un bon mantenime
m
ent dels ve
ehicles perr tal de red
duir el nive
ell d’emissio
ons
dels no
ostres vehic
cles.
A la SSeu Sociall d’Engrun
nes es dissposa de bombes de calor que contenen gassos
en
refrigerrants, i que
e en cas de
d funcion
nament an
normal, ja que
q
aquessts gasos funcionen
f
circuit tancat, po
odrien ser alliberats a l’atmossfera amb el conseq
qüent imp
pacte com
m a
gasos ffluorats. Al final de 2015
2
vam ffer una rem
modelació
ó del sistem
ma de clim
matització de
les nosttres instal·llacions i va
am planific
car d’incre
ementar el
e número d’aparells. A Finals del
d
2016 va
am finalitzar el pla de
d renovac
ció incorporant un aparell
a
mé
és potent a la zona de
direcció (traslladant el que
e hi havia a la zona de direcciió a la zon
na d’oficines de Serv
veis
orçar el sisttema). De tots el siste
ema fem els
e controlss i el mante
eniment requerits perr la
per refo
Normativa.
Dintre d
de l’activittat de la trria i selecc
ció de la ro
oba per la seva reutillització, es procedeixx a
amb gluta
la higie
enització d’aquesta
d
araldehid (producte classificatt com a no
ociu) en una
u
Sala de
e desinfec
cció. Aque
esta Sala é
és estanca
a i té una sortida d’a
aire a l’ex
xterior, perr la
ventilac
ció de la mateixa,
m
pe
er reduir ells riscos laborals que
e comporta
aria la emissió de gassos
a l’interior de la nau.
n
L’operació d’hig
gienització
ó es realitza
a 1 cop a la
a setmana
a.

5.3

Contam
minació lumínica

La contaminació
ó lumínica que generra Engrune
es ve dona
at per l’enl lumenat exterior
e
de les
instal·la
acions de Montcada
M
a i Reixac. TTé poca in
ncidència: 4 punts de
e llum que
e enfoquen
n el
pati exterior i el rè
ètol.
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Mapes zonificac ió contamina
ació lumínica
a. Llei 6/20011
Ma
apa zonificac
ció lumínica E2

Les insttal·lacions de Montcada i Reixa
ac estan en
e un políg
gon industrrial i la fina
alització de
e la
jornada
a laboral és
é com a màxim
m
fins a les 19:00
0 hores, per tant a l’h
horari de l’estiu els llums
i rètol e
exteriors, esstan desac
ctivats i no s’utilitzen; i a l’horari d’hivern, ss’encenen
n des de le
es
17:00 hores fins 20
0:00 hores.
Com s’observa en
e el gràffic, les insttal·lacions (punt verrmell) esta
an dins de
e la Zona E2
(Protec
cció alta) al
a límit de la Zona E3
3 (Protecció moderada). Per la
a quantitatt de llum que
q
genere
em / horess de il·lumiinació, no hi ha afectació a considerar
c
r que ens faci adop
ptar
mesure
es especialls.
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5.4

Aigüess residualls

Actualm
ment, Fun
ndació En
ngrunes té contracta
a amb Ag
gües de B
Barcelona pels Serv
veis
d’aigua
a de boca
a y connexió a la xxarxa de claveguera
am. La fund
dació Eng
grunes nom
més
genera
a abocaments de aigües resid
duals sanitàries o do
omèstique s provinen
nts del esp
pais
sanitariis que se trobant
t
en
n los distintts punts de
el edifici ( magatzem
m, oficiness, Seu Social,
com a la Deixalle
eria)
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Les aigües residua
als són abocades a la xarxa de
d clavegu
ueram mun
ue connec
cta
nicipal, qu
amb la
a xarxa de
e col·lecto
ors, transp
portant less aigües re
esiduals i p
pluvials a les estacio
ons
depura
adores d’a
aigües residuals, gesstionats pe
er l’Empressa Aigües de Barce
elona. Esttén
connec
ctats responsableme
ent per la gestions y tractame
ent adequa
ada d’aqu
uet residuss. A
les De
eixalleries, seu sociial
s’ab
boquen aigües d’o
origen plu
uvial al claveguera
c
am
corresp
ponent a cada
c
instal·lació.

X
Xarxa de col•lectors
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Depurradora Montc
cada i Reixac
c

5.5

Residus

ollida i seg
gregació de
d residus é
és l’activita
at principa
al de l’Entittat, ja sigu
ui a la plan
nta
La reco
de triattge de Mo
ontcada, com
c
la ge stió de la Deixalleria i els puntss verds, o les recollid
des
d’algun
ns residus a Sant Cug
gat i Calde
es de Monttbui.
onat amb els residuss també h em de ten
nir en com
mpte els re
esidus que genera ta
ant
Relacio
l’activittat de gesstió de ressidus (adm
ministració i manteniiment de la infraesttructura i del
d
vehicle
es) com la de rehabilitació i ma
anteniment d ‘edificiss.
De les activitats relacionad
des amb lla gestió de
d residus,, els resid
dus que ge
estionem són
s
principalment d’o
origen dom
mèstic o asssimilable a domèstic
c.
Com a residus no perillo
osos gestio
onem: resiidu tèxtil i assimilab
bles, fusta i ferro dels
d
volumin
nosos, pap
per de la recollida a emprese
es i administracions públiques i runa de la
rehabilitació i mantenimen
nt d’habita
atges. Els residus cla
assificats c
com a no perillosos es
nen segonss la normativa vigentt i donant prioritat a la reutilitza
ació vers el
e reciclatg
ge i
gestion
al recic
clatge verss al dipòsit controlat i/o incinerració. Els processos
p
d
de valoritza
ació es fan
na
la seu central d’Engrunes:: selecció i prepara
ació per la
a reutilitza ció, desba
allestamen
nt i
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classific
cació. Com
m a residuss perillososs es reculle
en i gestion
nen algunss tipus de RAEE
R
i algu
uns
residus especialss domèstic
cs en petiites quanttitats, proc
cedents ta
ant de less recollide
es i
buidatss de pisos com
c
de les tasques d
de rehabilitació i ma
antenimentt d’habitattges; aque
ests
residus es classifiq
quen i es lliuren a gesstors autoritzats.

Seu central Montc
cada i Reix
xac: activiitat Gestió de Residus i Serveis
En aqu
uesta nau arriben le
es recollide
es de resid
dus provine
ents dels se
ervei de 010, buidattge
de piso
os i locals, recollida de roba dels conttenidors ro
oba amiga
a i d’altres, recollid
des
selectiv
ves, etc... que
q
realitza
a Engruness.
Desprè
ès de la se
egregació i classifica
ació que es realitza
a a la nosttra nau, es
e prioritza la
reutilitza
ació d’aquells mate
erials que p
puguin tenir una sortiida al merrcat de seg
gona mà i la
valoritzzació d’aq
quelles fraccions de
e residus que
q
tinguin possibilittat de tornar al cic
cle
produc
ctiu. Es segueixen els criteris de priorització
ó basats en:

Prevenció
ó Reutilització V
Valorització
ó  Abocament
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Es prese
enten les dades
d
de l’any 2017 i la compa
arativa am
mb els dos ú
últims anys.

Tn. Resiidusgestionats

201
15

2016
6

Cartró i paper
Metallss
Fusta
Plàstic
Vidre
RAEE
Rebuig
g
Volumiinosos
01
10
de
(valorittzació exterrna)
Terres i runes
Especia
alsdomèstic
cs
Total

115
5,43
48
8,66
89
9,80
14
4,24
6
6,57
16
6,83
80
0,65

115,6
69
49,7
72
87,9
91
19,7
70
12,5
57
36,3
33
134,8
88

64
4,22

96,6
60

3
3,33
3
3,77
443
3,50

4,1
13
5,2
26
562,7
77

201
15

2016
6

BCN

Tn de p
productesob
btinguts de la
valoritzzació/reutilittzació de
residus
Volumiinosos reutillitzables
Tèxtilre
eutilitzable
Drap
Valoritzzació extern
na tèxtil
Total

28
8,35
38,2
21
348
8,06 291,9
94
406
6,55 309,5
53
303
3,79 431,3
39
1086
6,75 1071,0
07

Total Tn
n. gestionad
des

1530
0,24 1633,8
84

% s/total
7,08%
%
3,04%
%
5,38%
%
1,21%
%
0,77%
%
2,22%
%
14,2%
%
0,25%
%
0,32%
%

2017
84,72
134,00
92,54
14,98
38,76
45,17
161,64
81,58
4,12
2,54
660,19

%
s/total
4,43%
7,01%
4,84%
0,78%
2,03%
2,36%
12,7%
0,22%
0,13%

2017
20,2%
%
18,95%
%
26,41%
%

46,47
305,57
291,44
608,13
1251,61

18,4%
15,25%
31,81%

1911,81

Nota
a: Dins la fracc
ció rebuig s’inc
clou el volumin
nosos del 010

Setembrre 2018

Declaració A
Ambiental EM
MAS III

P
Pàgina32 de 47

2015
Total Tn.
T gestiona
ades

2016

2017

1.530,2
24 1.633,84
4

Total num
n
treball adors
Total Tn.
T Gestiona
ades/num treballadorss

1.911,8
81

14
44

135
5

13
35

10,63

12,10
0

14,16

A la ac
ctivitat de gestió
g
de re
esidus, com
mparant els
e resultats amb els d
de l’any 20
016, cal
destac
car 4 aspec
ctes:
 La quantitat de resid
dus gestion
nat ha puja
at en 17 %. Ha crescu
ut tant en residu
r
no
ttèxtil com en el tèxtil
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La quantitat de reutilitzat ha ba
aixat de 20
0,2% a 18,4
4%. La qua
antitat de kg
k ha pujatt
però no el % sobre el total de kkg gestiona
ats.
El percenttatge de frracció tèxttil que exte
ernalitzem ha pujat u
una mica més
m del 20%
%
rrespecte a la de l’an
ny 2016. En
n la part de
e producte
e total teni m un marg
ge de millo
ora
bastant im
mportant (p
percentual ment, en el
e conjunt respecte l’’any 2016, no ha
c
canviat: 65
5.6% l’any 2016 / 65.5
5% l’any 20
017)
Hem incrementat less tones gesstionades per
p treballa
ador

Pel que
e fa als resu
ultats globals, tot i va
alorar alguns resultatss positius, n
no estem contents.
c
Tenim m
molt marge
e encara pel
p que fa a l’activita
at de valorrització tèxxtil que enss ha de
permettre crear més
m llocs de
e treball i in
ncrementa
ar el % de reutilització
r
ó.
La partt que més ens preocu
upa és el p
percentatg
ge de valo
orització de
el residu tèxtil que no
o
gestion
nem directament.
Tot i qu
ue els resulttats estan relacionat
r
ts directam
ment amb qualitat de
el residu en
ntrant, que
e
no dep
pèn de nossaltres, hau
urem de id entificar punts
p
de miillora en el processoss de
valoritzzació, que és l’altre fa
actor impo
ortant que incideix en
n els resulta
ats.
Els nosttres reptes principals són:
 Identificarr els punt de
d millora e
en l’operativa de valorització
 Crear eine
es de conttrol i d’ava
aluació con
ntinua per millorar-op
ptimitzar els processo
os.
 La recerca de vies per la com
mercialitzac
ció-aprofitament dells reciclablles tèxtils.
Altres m
mesures pe
er obtenir millors
m
resul tats bàsica
ament són de dispon
nibilitat d’e
espai i
d’incre
ement de llocs de treball, ja que
e els proce
essos són de
d difícil me
ecanitzaciió i per
poder ffer una milllor classific
cació es re
equereix de
e molt espai .
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Activita
ats de reha
abilitació i mantenim
ment d’edificis
Els resid
dus que es generen a l’activita t de la Construcció, es segregu
uen a l’obra i es portten
directa
ament a less deixalleries més pro
operes.
us (Tn)
Residu
Cartró
Fusta

20
015
0,38
16,04

20
016
0,37
2
25,15

2017
7
0,,71
22,,63

Plàstic rígid

0,12

0,67

0,,38

Vidre

1,06

0,27

0
0,4

Mobles per valoritzzar

1,03

3,48

4,,31

12,14
0,76
34,81
0,03
1,57

13
1,33
4
46,48
0,85
1,22
0,23
93,06

11,,26
0,,89
38
1,,14
1,9
0,,49
82,,11

Rebuig
d Poda
Restes de
Terra i Runes
R
Ferralla
Residuss perillosos
RAEE
Totals

67,94

El percentatge de rebuig so
obre el de residus és::

% de reb
buig / total

2015
17,86%

2016
%
13,97%

2017
7
13,72
2%

dus per serv
vei són:
Les tones de resid
An
ny
Tn any
Total se
erveis
Tn/serveis

2015
67,94
4
1785
0,038
8

2016
93,0
06
2347
0,04
40

20117
82,,11
25334
0,0032

dades glob
bals, de l’a
any 2017 rrespecte a les de l’any 2016, vvalorem qu
ue:
De les d
 Hi ha una petita miillora en lla gestió respecte
r
al
a % de re
ebuig sobre
e el total de
rresidus, qu
ue ha baixa
at al voltan
nt de 2%.
 Hi ha un empitjora
ament en la gestió del mobles per va
aloritzar; ha
h hagut un
iincrement del 40% (d
del 3.75% d
de l’any 20
016 a al 5..25% sobre
e el total de
e l’any 2017),
e
at a la deixxalleria barrejats
el que vol dir que elss hem lliura
 Les tn de residus
r
per servei, en
ncara que
e depèn del tipus de
e servei qu
ue es realitza,
ha baixat al voltant del
d 18%
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L’activiitat de la construcciió aplica d
de forma estrica el “Pla de prrevenció de
d residus de
cada a
actuació” fent
f
la sep
paració de
e residus a la mateixa
a obra, pe rò encara hi ha marrge
de millo
ora
Els nosttres reptes principals són:
 Identificarr els punt de
d millora e
en l’operativa de valorització
 Crear eine
es de conttrol i d’ava
aluació con
ntinua per millorar-op
ptimitzar els processo
os.

Valorac
ció global residus ac
ctivitats Ge
estió de Ressidus - Reh
habilitació i Mantenim
ment
En el co
onjunt de l’activitat
l
destaquem
d
m que ha hagut
h
una millora en
n la gestió en
e tant que
hem ba
aixat el % de rebuig generat re
especte a l’any 2016
6 (12.76% e
en front de
el 14.86%) en
e
un 9.89
9 %.

Tn. resid
dus totals gestionat
tota l'entitat (Resid
dus i
Constru
ucció)
Tn. rebu
uig
% de re
ebuig / tota
al

20 15

2016

2017

1.599,6
60

1.726
6,47

199
93,92

157,0
02
9,82
2%

244
4,48
14,1
16%

25
54,48
12,76%

Deixalle
eria de Ce
erdanyola
A la D
Deixalleria es fa la recepció
r
dels residu
us que po
orten els u
usuaris (pa
articulars del
d
municip
pi o petits empresariss).
aplicant criteris
c
amb
bientals en
n la gestió dels resid
dus,
La gesttió de Deiixalleries es realitza a
donantt molta importància a l’atenci ó que se lii dona a l’usuari i esssent coherrents amb les
explica
acions i am
mb la tasc
ca formativ
va que ess realitza i de la seg
gregació dels
d
difere
ents
residus.. En aquessta línia ess realitzen accions de
d difusió de
d bones pràctique
es ambienttals
relacionades am
mb els residus, tantss als clientts habituals de les activitats de recollida
domiciliària com als usuariss de les De
eixalleries: lliuramentt de tríptic
cs, visites programades,
de
realitza
ació de tallers, partic
cipació en
n accions de la setm
mana euro
opea de prevenció
p
residus..
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A la ge
estió de les deixallerie
es es dispossa en 6 tipus de sortid
des diferen
nts:
Comp
postatge: Re
esidu proced
dent dels tre
eballs de ja
ardineria
Dipòsit controlat-runa: terres i runes
Materiial recupera
able: Bateriies, paper i cartró, fil elèctric,
e
porexpan, envvasos HDPE
E natural,
envasos HDPE co
olor, envassos PET, ma
atalassos, envasos
e
plàstic film, en
nvasos plàstic mixt,
P
envasos tetrabrikks, ferralla, fusta, meta
alls, olis veg
getals de cuina, olis
envasos plàstic PVC,
als de mo
otor, pneum
màtics, rad
diografies, RAEE, vidrre envàs color, vidre envàs
minera
transp
parent, vidre
e pla color, vidre pla tra
ansparent.
Especials: fluoresscents i llum
ms de Hg, piles, àcidss, bases, dissolvents, a
aerosols, co
osmètics,
fitosan
nitaris, sòlidss i pastososs, envasos bruts, enva
asos no ide
entificats, ollis no regen
nerables,
tòners, altres.
èxtil, volumiinosos
Materiial reutilitzatt: Ampolles de cava, tè
Rebuig
g: fracció resta,
r
aque
ell residu qu
ue no entra
a en les ca
ategories a
anteriors i no es pot
reutilitzzar ni reciclar

Presenttem el bala
anç de les tones gesstionades durant
d
l’an
ny 2017
2015
2

2016
2

2017

CO
OMPOSTATG
GE

26
65,41

269,22

2243.93

TE
ERRES I RUNE
ES

46
65,57

511,79

5513.11

RE
ECICLATGE

32
22,94

34
44,98

4413.85

RE
ESIDUS PERILLLOSOS

17,60

16,88

23.63

RE
EUTILITZACIO
O

10,57

9,36

8.99

60,94

45,31
4

Tn
n. Gestiona
ades

RE
EBUIG

TTotals

1.1
143,03

1.198,24

43.24

1246.75

El percentatge de rebuig so
obre el de residus és::

% de rebuig / total

Setembrre 2018

20
015

2016
2

5,3
35%

3,78%
3
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Els resu
ultats del 2017
2
han millorat
m
res pecte als del 2016. La deixalle
eria de Ce
erdanyola té
molt bo
ons resulta
ats , a banda dels fa
actors externs (la “qu
ualitat” dell residu entrant) és una
u
deixalle
eria amb 3 persones que pode
en realitzar i realitzen un bon pro
océs de va
alorització.
Per va
alorar l’evo
olució de l’ús de lla deixalle
eria, adjun
ntem el q
quadre de
e l’indicad
dor
tones/h
habitant/a
any. Podem
m afirmar q
que l’ús d’aquesta
d
instal·lació
ó està molt consolida
at i
les dad
des no variem gaiire d’una any per un altre (hem aug
gmentat els
e dígits de
l’indica
ador). Cad
da any ha hagut
h
una petita millora respec
cta l’any a
anterior.
Any 2015
Hab.

Tn.

TTn residus
/
/hab/any.

Any 2016
6
Hab.

0,0
0199
57.413

1.143

Setembrre 2018

(19.9 kg/h/a) 57.543

Tn.
1.198

Tn residus
/h
hab/any.

Any 2017
Hab.

Tn.

0,0
0208
(20
0,8 kg/h/a) 57.723
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5.6

Contam
minació acústica

La seu central de
e Fundació
ó engruness es troba ubicat
u
y classificat c
conforme als
a mapes de
capacitat acústic
c, zones de
e sensibilita
at acústica
a i usos de sòl, del m unicipi de Montcada
ay
Reixac realitzat en el any
y 2013, la classificac
cions corre
espon con
nforme ma
andat la Llei
L
16/2002
2, de 28 de juny, de prote
ecció contra la contaminaciió acústic
ca: la nosstra
zonifica
ació acústic es classsifica amb
b zona C2 predomini
p
de sòl d’ú
ús industria
als. los limites
descritss a la sigue
em taula:
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Tal com
m s’indica en el pro
ojecte tècn
nic de la llicència ambiental
a
(pàgina 21),
2
en ferr la
mesura
a del soroll provocat en les nosttres instal·lacions deg
gudes a l’a
activitat que es realittza
ens trob
bem amb els següen
nts nivells d
d’emissionss:
Nivell d
de recepciió en locals d’edificiss colindantts:
N
Nivell d'em
missió produ
uït per l'ac tivitat = 71,51 dBA.
N
Nivell d'aïllament parets delimittadores = 47,00
4
dBA.
2
24,51 dBA<
< 40 dBA (n
nivell adeq
quat)
Nivell d
de recepciió en la via
a pública p
per la faça
ana:
N
Nivell d'em
missió produ
uït per l'ac tivitat = 71,51 dBA.
N
Nivell d'aïllament parets delimittadores = 47,00
4
dBA.
2
24,51 dBA<
< 65 dBA(n
nivell adeq uat)
Nivell d
de recepciió en la via
a pública p
per finestre
es en la via
a pública:
N
Nivell d'em
missió produ
uït per l'ac tivitat = 71,51 dBA.
N
Nivell d'aïllament porrta = 12,00
0 dBA.
5
59,51 dBA<
< 65 dBA(n
nivell adeq uat)
Nivell d
de recepciió en la via
a pública p
per les porttes en la viia pública::
N
Nivell d'em
missió produ
uït per l'ac tivitat = 71,51 dBA.
N
Nivell d'aïllament porrta = 8,00 d
dBA.
6
63,51 dBA<
< 65 dBA (n
nivell adeq
quat)
En tantt que no ha hagut canvi d’acttivitat, que
e els horaris los horariris de treba
all són de 7 a
19 hore
es, l’impacte és reduïït i conform
me a la No
ormativa vig
gent .
Les Deixalleries mantenen
m
uns horarris equivale
ents, en fu
unció de l ’ordenanç
ça municip
pal
corresp
ponent i ess situen llun
ny de zone s residenciials.
Pel que fa al soroll del transport,
t
els vehicles passen
n els conttrols tècnics de sorroll,
emocio
onés de diòxid de ca
arboni, i a la nau las nostres ac
ctivitats no sobrepasssen los crite
eris
descritss por la llei. no tenim
m queixes d
dels veïns.
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cla
assificació C
C2 predomini de sòl de us industrial

5.7

Contam
minació del sòl

Acttualment fu
undació engrunes se
e et troba ubicat conforme el p
pla urbaníístic de
Cattalunya, es
e troben classificat c
com sòl consolidat co
on la qualifficació A1
1 sòl
indu
ustrials.
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Mapa urban
nístic de Cata
alunya classifficació de uss del sol urbà
à consolidat

El risc de contamina
c
ació del sòl és mínim
m
(asssociat a situacionss potenciials
d’e
emergència
a o accide
entals) deg
gut al tipus d’activita
at que s’e
executa. La
a Seu Social i
la D
Deixalleria estan
e
com
mpletamen
nt pavimen
ntades.

Qualificaciions dels sol Engrunes A1
1 Industrial
Setembrre 2018
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5.8

Biodiverrsitat

Engrunes compta
a amb une
es instal·lac
cions que ocupen un total de 2.577,42 m2 construïïts i
la quantitat de treballado
ors durant el 2014 ha
h estat de
d 144 , a
això dona un valor de
biodive
ersitat de 19,092
1
m2/treballad or.
Calcule
en la biod
diversitat para una o
ocupació màxima,
m
que
q
pot va
aria depen
ndent del los
contrac
ctes.
Biodive
ersitat
A M2 c
construïts

Ocupació
O
màxima
m
2.577,42 m2
2

B ocup
pació de treballadorss
C Biodiiversitat=
(A/ B)

13
35
19
9,092m2 /treballadorr

5.9

1.1 Emergèncie
es

En cas d’incendi,, les instal·lacions est ant condic
cionades segons
s
la n
normativa legal vigent i
dispose
en d’alarm
ma conne
ectada a una Central d’alarmes qu
ue avisaria
a als serv
veis
d’urgències en cas de necessita
at. Cada Centre de treba
all disposa d’un Pla
P
d’Auto
oprotecció i Emergèn
ncies per a
actuar en cas d’ince
endi i de vvessamentss accidenttals
de qua
alsevol tipu
us. Periòdic
cament ess realitzen simulacre
es d’emerg
gència a cada
c
Cen
ntre
de treb
ball.

5.10
0 Eficiència energ
gètica
La com
mparativa dels
d
últims 3 anys mo
ostra una lle
eugera disminució en
n l’eficiènc
cia
energè
ètica respe
ecte als 2 anys
a
anterio
ors. (dades emissió CO2:
C
oficin a canvi cliimàtic)
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144 Tre
eballadors

Any 2015
120,33

Consum elèctric ( MWh)

87.447

Consum
m combustible ( L )

Tota
al

tones equivalent CO2/
trreballadorss*
0,25 Tn. C O2/Treb.*
1,69 Tn. C O2/Treb*.
1,94
4 Tn. CO2/Trreb.

(*dada que hem
h
rectificat perq
què hem detectat un erro r de registrre)

135 Tre
eballadors

Any 2016

Consum elèctric ( MWh)

119,93

Consum
m combustible ( L )

82.006
Tota
al

135 Tre
eballadors

Any 2017

Consum elèctric ( MWh)

127,76

m combustible ( L )
Consum

89.172
al
Tota

tones equivalent CO2/
t
treballador
s
0,27 Tn. CO2/Treb.
C
1,69 Tn. CO2/Treb.
C
1,96
6 Tn. CO2/Trreb.
tones equivalent CO2/
t
treballador
s
0,29 Tn. CO2/Treb.
C
1,84 Tn. CO2/Treb.
C
2,13
3 Tn. CO2/Trreb.

6 NO
ORMATIV
VA APLIC
CABLE
6.1

Activita
at, preve
enció i co
ontrol ambiental

 Eng
grunes té la
a Llicència Ambienta
al de l’activ
vitat des de l’any 20009
 Es c
compleix i s’aplica la
a Llei 20/20
009 de prevenció i control amb
biental i la
a llei 22/2011,
de residus i sò
òls contaminats

6.2

Aigüess residualls

 Les aigües ab
bocades só
ón aigües ssanitàries
 El se
ervei de clavegueram
m està con
nnectat a la Xarxa Municipal
M
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6.3



















Residus (perillosos i no p
perillososs)

Totss els residuss són segre
egats conv
venientment per faciilitar-ne la c
correcta gestió.
g
La FFundació Engrunes
E
disposa
d
de Codi de Gestor
G
de residus
r
E-11198.10
us T-1893
La FFundació Engrunes
E
disposa
d
de Codi de Transportista de residu
La FFundació Engrunes
E
disposa
d
de Codi de productor
p
de
d residus P-39715.2
Eng
grunes, Rec
cuperació
ó i Manten
niment disp
posa de Codi
C
de p
productor de
d residus P577
704.1
La Fundació Engrunes,, realitza anualmen
nt la Decla
aració An
nual de Re
esidus perr a
Gesstors (DARIG).
Eng
grunes, Rec
cuperació i Mantenim
ment, Emp
presa d’Inse
erció, S.L.U
U., realitza anualment
a
t la
Dec
claració An
nual de Re
esidus per a producto
ors (DARI).
Es d
disposa de
e tota la documenta
ació acred
ditativa de la gestió de residuss així com els
corrresponents registres de
d sortida..
Totss els residu
us es transp
porten/gesstionen mitjançant trransportiste
es/gestors autoritzatss o
bé mitjançant deixalleria (quan sig
gui requisitt del client).
Es c
compleix el
e Decret 93
3/1999 i less seves disposicions posteriors
p
ssobre proc
cediments de
gesstió de resid
dus.
No s’accepta
a a les instal·lacions cap residu
u que no estigui
e
con
ntemplat a la Llicènc
cia
Ambiental.
Als contracte
es d’obres i als plec
cs de con
ndicions generals
g
i/o
o específiques conssta
l’ob
bligació d’acreditar la correctta gestió de
d les rune
es. Els resp
ponsables de l’activitat
porrten el con
ntrol de la correcta g
gestió delss residus ge
enerats. La
a Fundació
ó Engruness al
ó i
Reg
gistre de Transportist
T
tes de Re
esidus no especials
e
proceden ts de la construcci
c
dem
molició am
mb el cod
di TRC-7, segons ell Decret 89/2010
8
e n el que s’aprova el
programa de gestió de residus de
e la constru
ucció de Catalunya
C
(PROGROC
C).
Els residus esspecials s’envasen, emmagatzemen i etiqueten segons la normativa
vige
ent i, en ca
ap cas, es superen e ls sis mesoss màxims d’emmaga
d
atzematge
e.
En ttotes les in
nstal·lacion
ns es dispo
osa d’un Pla d’Autop
protecció p
per, entre altres, pod
der
acttuar davan
nt de vessa
aments ac
ccidentals, segons el Reial Dec
cret 393/20
007 de 23 de
març.
Es disposa d’assegura
ança de Responsabilitat Ambiental
A
per cob
brir possib
bles
afectacions al
a Medi Am
mbient, pro
ovocades per
p les nosttres activita
ats.
Es d
gregació dels
disposa de
e diferents contenido
ors a les insstal·lacionss per la seg
d
difere
ents
resid
dus.
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6.4

Vehicle
es

 Es m
mantenen al dia els mantenime
m
ents necesssaris als ve
ehicles.
 Es p
passen les ITV’s nece
essàries a le
es caracte
erístiques de cada ve
ehicle, tal com estipu
ula
la n
normativa vigent.
v

6.5

Obres

compleix amb
a
la qu
ualificació profession
nal del pe
ersonal que
e efectua les butlletes
 Es c
d’in
nstal·lació de gas, aig
gua i llum.
 Als contracte
es d’obra i als plec
cs de condicions a on s’esp
pecifica, s’acredita
s
la
corrrecta gesttió dels resiidus així co
om les corrresponentss llicències d’obres municipals.
m
En
cass d’obres majors
m
es contempla la normativa vigent.
 L’en
ntitat dispo
osa d’un procedime
ent a on s’especific
ca la nece
essitat de segregar els
resid
dus i realitzzar una ge
estió efectiv
va d’aque
ests.
 Sem
mpre que així ens ho perme
et el client, apliquem mesu
ures d’eco
o-eficiència
a i
sosttenibilitat a les reform
mes integra
als que rea
alitzem.

6.6

Emissio
ons a l’atmosfera

Els focu
us d’emissió
ó que es deriven
d
de l’activitat d’Engrune
es són:
 Els g
generats pels
p
vehicles, que esstan contro
olades mittjançant le
es revisionss periòdiqu
ues
d’ITTV (Reial De
ecret 2042
2/1994, de 14 d’octubre, pel qu
ue es regulla la inspecció Tècniica
de vehicles), que
q
les rea
alitzem qua
an corresp
pon.
 Els g
gasos del sistema
s
de climatitza ció (Regla
amento (U
UE) N o 51 7/2014 de
el Parlame
ent
Euro
opeu i del Consell de
e 16 d’abri l de 2014 sobre gaso
os fluorats d
d’efecte hivernacle,
delss què fem un control a través d
del servei de
d manteniment delss aparells.

6.7

Sorolls

 El so
oroll causa
at per l’entitat complleix amb la
a normativa
a vigent.
 Amb els vehic
cles, en cap cas es su
upera els líímits de co
ontaminac
ció acústica
a.
 Es c
compleix el
e Decret 176/2009 de
e protecciió contra la
a contami nació acú
ústica.
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6.8

Altres

 A
Anualment es realitzzen simula cres d’em
mergència per comp
provar que
e les mesures
p
proposade
es són les més
m adientts.

7 TER
RMINI PER LA SEG
GÜENT VEERIFICAC
CIÓ
Fundac
ció Privada Engrunes i Engrunes, Recuperac
ció i Manteniment, E.I.., S.L.U, es compromet
c
ten
anualm
ment a elabo
orar la decla
aració amb
biental.

Última da
ata de reno
ovació de dades:
Data de revisió
r
de dades:
d

31 de dessembre de 2017

Setem
mbre de 201
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Nom del verificador Mediambient
M
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SGS INT
TERNATION
NAL CERTIF
FICATION S
SERVICES IBERICA,
I
S.A.U.
SGS INT
TERNATION
NAL CERTIF
FICATION S
SERVICES IBERICA,
I
S.A.U. està a
acreditada per ENAC
com a v
verificadora
a ambientall amb el nú
úm. ES-V-00
009 i és entitat habilittada per la Direcció
General de Qualita
at Ambienta
al de la Gen
neralitat de
e Catalunya
a amb el nú mero 034-V
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