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1. INTRODUCCIÓ 

A NATURALEA som conscients de la importància de la protecció del medi ambient i considerem positiu prendre el compromís 
d’avançar cap a un desenvolupament sostenible. Dins aquest context, el 2009 es prengué la iniciativa d’implantar un Sistema Integrat 
de Gestió de Qualitat i Medi Ambient (SIG).  
 
Es considera que és una eina per desenvolupar la nostra activitat d’una manera respectuosa amb el medi ambient i a la vegada una 
eina efectiva per a  l’autoavaluació ambiental i que permet desencadenar un procés de millora contínua en el treball diari. 
Finalment, també es considera que la implantació d’aquest sistema serveix per organitzar bona part de les tasques internes i millorar 
en la seva organització, més enllà fins i tot dels aspectes ambientals.  
 
És per aquest motiu que es va implantar un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) segons el Reglament Europeu EMAS-III (Reglament 
(UE) 2017/1505, 28 d’agost de 2017 i les modificacions del Reglament (UE) 2018/2026) i la Norma UNE-EN-ISO 14001. 
 
Aquests sistemes han de permetre avaluar i millorar el compliment ambiental i difondre la informació pertinent als clients i grups 
d’interès de l’organització. 
 
Aquesta Declaració Ambiental té per objecte facilitar al públic i a qualsevol part interessada informació sobre del comportament 
ambiental de l'organització i es podrà trobar a la pàgina web de la empresa (http://www.naturalea.eu), quan s’hagi aprovat. 
 

Les dades declarades a la present declaració ambiental comprenen el període de gener  a desembre de 2020.   
 

  

http://www.naturalea.eu/
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L’abast del sistema de gestió ambiental  de NATURALEA CONSERVACIÓ inclou com a activitats pròpies, la:  

 

Elaboració i Execució de projectes per a la restauració i conservació d’espais naturals o naturalitzats 
 

per a les quals 

 

 
Instal·lació Illes flotants 

el Sistema de Gestió Ambiental és una eina 

d’autoavaluació que ens permet valorar els impactes 

ambientals associats a l’activitat de NATURALEA 

Conservació. 

 

 A partir d’aquest coneixement es desencadena un 

procés de millora contínua en el treball diari per a 

minimitzar aquests impactes i finalment s’estableixen 

uns mecanismes d’autocontrol per vetllar pel bon 

funcionament de tota l’estructura del sistema.  
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2. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

 

NATURALEA està ubicada, des de l’any 2012, al terme municipal de Castellar del Vallès,  

al Pol. Ind. Can Carner (vegeu plànol a la dreta). 
 

NATURALEA Conservació neix el 1995 com a evolució de NATURALEA s.c.p., 

consultoria ambiental especialitzada en projectes de conservació i de restauració 

d’espais degradats. En l’actualitat disposa d’un equip tècnic, així com d’equips assessors 

especialistes en diversos àmbits (biòlegs, enginyers tècnics agrícoles i forestals, 

arquitectes, geòlegs, geògrafs, etc). 

Som socis de l’APEVC (Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya). 
 
NATURALEA Conservació es dedica a la redacció de projectes i als treballs de camp 

per a la recuperació i conservació d’espais naturals i naturalitzats.  

 
Les característiques específiques de l‘organització són les següents:   
 

 Personal especialitzat amb una bona formació teòrica i pràctica. 
 Utilització de tecnologia específica com la bioenginyeria, sempre en 

consonància amb l’entorn. En aquest sentit, NATURALEA presenta una llarga 
experiència en l’aplicació de tècniques i l’ús de materials de bioenginyeria, tant 
en plantejament de projectes com en execució. 

 Minimització en l’ús de maquinària pesada, productes químics o altres 
 procediments que puguin ocasionar impactes en el medi. 

 

1 

2 

Castellar del Vallès 

 Vallès Occidental 
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Les dades principals de l’organització són: 

 

Nom: NATURALEA Conservació S.L. 

Adreça: c/ Terra Alta, 51 – Pol. Ind. Can Carner  

Municipi: Castellar del Vallès 

Comarca: Vallès Occidental 

Codi Postal: 08211 

Telèfon: 93 730 16 32 

Web: www.naturalea.eu 

NACE Rev.2 
81.30 Activitats de jardineria 

71.11 Serveis tècnics d’arquitectura (ordenació i planificació paisatgística) 

 

 

El total d’espai que ocupa l’empresa és una nau formada per magatzem i oficines, d’una superfície de 441 m2.  
 
L’equivalent anual de treballadors de NATURALEA del 2020 és de 21,6 treballadors. 
 
 

L’any 2020 quedarà marcat per la pandèmia del COVID-19 i els seus efectes. A NATURALEA, sortosament, no han sigut massa 

negatius; estrictament només s’ha fet ERTE dels treballadors durant el període de confinament d’Abril i Maig?  
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Taula 1 ORGANIGRAMA de l’organització1 

 

                                                 
1 Ed.6, 01-06-2020 

GERÈNCIA 
Salut Ribera 

Albert Sorolla 

 

RESP. SIG 
Mireia Gambús 

RESP. ECONÒMIC 
FINANCIER I 

COMPRES 
Salut Ribera 

DIRECCIÓ TÈCNICA I 

COMERCIAL 
Albert Sorolla 

Tècnics 
OBRES 

Tècnics  
PROJECTES 

Encarregats 

Oficials 

Peons 
Resp. Manteniment 
magatzem 

Administrativa 

Director 

Qualitat 
Vegetal 
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3. ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS DE NATURALEA CONSERVACIÓ (finalitzades durant l’any’2020) 

 Classificació   Codi   TÍTOL 

Activitat  1: restauració ambiental de zones degradades 

 O1001 Projecte de l’arranjament de 19 fonts del Parc Natural de la Serra de Collserola, dins el territori municipal de la ciutat de Barcelona 

 O1006 Construcció de dos sorrals als patis de l’Escola Bressol El Petit Montseny 

 O1029 Desbrossada a la Riera de Caldes 

 O1034 
Creació d’escales de fusta 
Projecte de connexió per a vianants entre els carrers Oristà i Bosc i arranjament del talús entre el carrer Oristà i el Rec Comtal 

 O1036 Construcció de murets de protecció i formació de terrasses en talús a Can Rectoret segons memòria tècnica 

 O1038 Millora de les escales d’accés a Gallecs per Santa Perpètua de Mogoda 

 O1039 Revegetació als entorns de Can Vila 

 O1046 Actuació de reforç de la passarel·la d'accés del cementiri. 

 O1050 Consolidació dels talussos- 

 O1081 Protecció dels marges del braç secundari realitzat a la riera de Santa Coloma al Parc de Sant Salvador 

 O1084 Impermeabilització i naturalització d’una bassa en una finca a la serra de Font-Rubí a Mediona 

 O1111 Revegetació d’una bassa al Parc dels Pinetons 

 O1130 Obres manteniment i reparació Mur Cal Massana 

 O1178 Restauració de la Font de la Portella i accés 

 O944 Actuacions complementàries d’arranjament de la font del Rabassalet al Parc Natural de Collserola 

 O971 Millora i revegetació del canal de l’Hotel Marítim de Roses 

  P465 Informe sobre l’aprofitament de l’aigua de pluja al Parc de la República a Terrassa 

Activitat  2: restauració de camins i senders 

 O1009 
Contracte menor de gestió d’efectes erosius en la drecera de la pista forestal La Carrerada (muntanya de l’Amigó) al Parc de la 
Serralada Marina 

 O1128 Millora del ferm d’un camí i ordenació del mateix al carrer Agricultura del Masnou entre els carrers torrent de Can Gaió i Teià 

 O1174 Proposta de tancament de dreceres a Serralada Marina 
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 O850 Creació de dos passos de pedra a la Riera Gavarressa a Avinyó 

  O994 Treballs de millora del primer tram del camí de Puigmoltó a Rocamar 

Activitat  3: tractament de talussos 

 O1062 Millora de talussos a aigües avall del Molí de Bojons a la Riera Major 

 O1066 Consolidació talús amb escullera revegetada 

 O1088 Restauració d'un talús a l'Avinguda Villadelprat a Valldoreix 

 O1103 Consolidació de talussos al Parking Service Castellbisbal 

 O1104 Reparació i estabilització talús cm.Castellví, 46 a Barcelona 

 O1110 Consolidació d'un talús al Cementiri de Collserola 

 O1154 Suport per a arranjament talús 

 O583 Proposta de protecció d’un tram del talús fluvial del Mogent a Montornès del Vallès 

 O872 Estabilització de talussos a la finca Can Lincon a Mataró 

 O883 Consolidació del talús del carrer del Mar 

 O937 Estabilització i millora d'un talús al carrer dels Horts a Palau Solità i Plegamans 

 O940 Construcció de sepultures al cementiri 

  O991 Consolidació d’un talús al Parc del Laberint d’Horta, Barcelona 

Activitat  4: gestió forestal: treballs forestals i de desbrossada 

 O1188 Desbrossament de dins del torrent de la Coma i de la retirada d'arbrat gran que comporta perill al camí de Sant Hilari 

  O94601 Eliminació de l’al·lòctona invasora Alternanthera philoxeroides a la riera de Cànoves 

  O965 Revegetació entorns al cim del Puig de la Creu 

Activitat  6: consolidació d’espais i elements d’interès històric 

 O952 
Pla d'actuacions per a l'ordencació de l'ús públic i la consrvació de l'espai de Sant Feliuet de Savassona (fase 1) a l'Espai Natural de les 
Guilleries Savassona 

Activitat  7: restauració d’espais fluvials 

 O1000 
Treballs de manteniment i conservació de lleres en trams no urbans. Programa de manetniment i conservació de lleres 2018-2019. 
LOT 1:Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Sabadell i Sant Cugat del Vallès 

  O817 Restauració del tram del Ripoll entre el pont de Turell i la resclosa de la font de la Riera 

 O895 
Actuación de rehabilitación y mejora de los ecosistemas acuáticos en el Barranco de Barcheta en la demarcación del Júcar. En el 
marco del proyecto GUARDIANES DEL JÚCAR. 



 

Pàg.11 de 50 

 

 

DECLARACIÓ AMBIENTAL 2020 
 

Abril’2021 

Activitat  8: creació i restauració de zones humides, basses i llacunes 

 O1011 Recuperació de la bassa de Can Balasc 

 O1037 

NATURALITZACIÓ, MILLORA I/O POTENCIACIÓ DE LA FAUNA DE 5 BASSES SEGONS EL PROJECTE DE MESURES CORRECTORES I 
COMPENSATÒRIES DEL REGADIU DEL SISTEMA SEGARRA-GARRIGUES. DECLARACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 2010. CAMPANYA 2019-
2020. Clau: MA-19900. 

  O1076 Posada en marxa del sistema de depuració amb aiguamolls artificials al refugi de l’Estany Llong per l’estiu 2020 

 O1106 Naturalització de basses d’amfibis 

Activitat  9: construcció de depuradores naturals 

  O998 Construcció d'un filtre vegetal a la sobreeixida de la depuradora del càmping de Fontmartina 

 P447 Assessorament per la construcció d’un sistema de depuració amb aiguamoll artificial en una finca particular a Albelda 

Activitat 10: informes tècnics 

 P434 Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística del projecte de Pas per a peixos a Món Sant Benet (Navarcles) 

 P438 

Informe tècnic per a l’estabilització d’un talús  
 
a Nalec 

  P451 Memòria tècnica valorada de l’estabilització dels límits de parcel·la de l’horta municipal. Fase I al TM de Barberà del Vallès 

 P487 Validació Gual de Sant Isidre a Santa Eulàlia de Ronçana 

Activitat 11: Redacció propostes executives 

 P287 Projecte executiu de millora del torrent de Can Rovira 

 P358 Memòria tècnica valorada d’ordenació de l’horta municipal de la Verneda de Can Deu a Sabadell. Fase III 

 P363 Restauració d’un torrent del riu Besòs situat al costat de l’EDAR de Montornès del Vallès 

 P371 Projecte executiu de restauració d’un tram de la Riera de Rafamans 

 P388 Estudi de millora de la riera de Saltseseugues a Begur 

 P390 Memòria tècnica valorada de rehabilitació de la bassa gran de Can Masdeu al Parc de Collserola 

 P396 Projecte de restauració del torrent Soldevila a Sallent 

 P416 Construcció d’un pas per a peixos al riu Ter a la resclosa de Gallifa 

 P427 Projecte executiu de millora paisatgística i gestió de l’escorrentiu en el Camí del Mig com a camí rural al Masnou 

 P430 Millora del llac de l’avinguda Francesc Macià de Parets del Vallès 

 P444 Informe obras de la CH Segura 
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 P446 Memòria valorada per a la millora del pati de l’EBM Coloraines a Terrassa 

 P452 Memòria tècnica valorada de millora de la llera del riu Ondara al tram urbà de Tàrrega amb tècniques de bioenginyeria del paisatge 

 P453 Restauració paisatgística i ordenación de l’ús social a l’Estanyol de la Guinardera 

 P457 Projecte d’Implementació de l'itinerari de l'anella verda de la ciutat de Berga: actuacions en camins i elements patrimonials 

 P460 Redacció projecte mediambiental de l'entorn fluvial d'un tram de la llera del riu Ripoll 

 P466 

Projecte per a la creació d’un camí fluvial des del pont del Turell fins a la palanca del camí de Castellar Vell al riu Ripoll a Castellar del 
Vallès 
Tram font de la Riera-pont de Turell i tram can Barba-can Juliana 

 P467 Projecte Bàsic de les obres de reparació i estabilització del talús del marge esquerre de la riera de Gaià 

 P471 Projecte de millora de guals del torrent del Sorral, al municipi de Santa Eulàlia de Ronçana 

  P474 Projecte executiu Gestió hidràulica, ambiental i paisatgística del riu Mèder en el tram de les Adoberies 

 P483 Treballs de manteniment i millora del riu Foix en el tram urbà aigües avall de l’avinguda Catalunya a Santa Margarida i els Monjos 

Activitat 12: Projecte I+D 

  P440 Sistema de depuració natural de les aigües residuals de les Bodegues Marçà 

  P441 
ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SUPORT PER A LA VALORACIÓ DELS DANYS OCASIONATS AL 
DOMINI PÚBLIC a la Demarcació Territorial de Llobregat-Foix 

Activitat 13: Formació 

 F154 Jornada de formació inici per coneixaments en tècniques de bioenginyeria 

Activitat 14: Direcció obra 

 D015 Direcció d'obra pel projecte de millora de talussos al Riu Gaià a Santa Coloma de Queralt 

  D016 Direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de l'obra d'ordenació i millora del camí del mig com a camí rural del Masnou 
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4. EXEMPLES D’OBRES FETES PER NATURALEA (algunes fotos)  

O850 Creació de dos passos de pedra a la Riera Gavarressa a Avinyó 
 
 

 
 
 

 
 

Abans 
 

 
 
 

 
 

Després 
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O998 Instal·lació d’un tractament terciari de depuració amb sistemes naturals al Càmping Fontmartina, dins del 
Parc Natural del Montseny 

Imatges d’ABANS i DURANT l’actuació Imatges de DESPRÉS de l’actuació 
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O1001 PROJECTE D’ARRANJAMENT DE 19 FONTS DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA AL  
TM DE BARCELONA 

ABANS i DESPRÉS – Font Can Llevallol ABANS i DESPRÉS – Font de Sant Ramón ABANS i DESPRÉS – Font dels plàtans 

   
Imatge DESPRÉS d’actuar – Font Muguera Imatge DESPRÉS d’actuar – Font del Bacallà Imatge DESPRÉS d’actuar – Font de Canyelles 
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O1006 Construcció de dos sorrals als patis de l’Escola Bressol El Petit Montseny 
Imatges DURANT l’actuació Imatges DESPRÉS de l’actuació 

  
 

O1034 Creació d’una escala de connexió entre el passatge Reixagó i la Rotonda del carrer del Bosc a través del talús existent al 
T.M. de Montcada i Reixach 

Imatges DURANT l’actuació Imatges DESPRÉS de l’actuació 
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O817 Restauració del tram del Ripoll entre el Pont del Turell i la resclosa de la Font de la Riera a Castellar del Vallès 
Imatges ABANS de l’actuació Imatges DESPRÉS de l’actuació 

  

O1037 Naturalització i millora i/o potenciació de la fauna de 5 basses 
Imatges ABANS de l’actuació – Bassa de Preixana Imatges DESPRÉS de l’actuació – Bassa de Preixana 
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O1104 Reparació del talús al camí de Castellví 
Imatges ABANS de l’actuació Imatges DESPRÉS de l’actuació 

  

O1000 Treballs de manteniment i conservació de lleres en trams no urbans. Programa de manteniment i conservació de lleres 
2018-2019. LOT 1 

Imatges ABANS de l’actuació Imatges DURANT l’actuació Imatges DESPRÉS de l’actuació 
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5. POLÍTICA AMBIENTAL Ed.5 

NATURALEA CONSERVACIÓ S.L., sensibles a la voluntat de donar un bon servei i amb una implicació directa en la qualitat i el medi ambient, hem 
decidit implantar un sistema integrat per la gestió de la qualitat i el medi ambient, apostant així  per seguir actius en la millora de la qualitat dels servicis 
que oferim, i amb el compromís permanent amb la protecció i conservació del medi en totes les activitats que desenvolupem.  

Per tal de que això es converteixi en una realitat, mantenim actualitzat el sistema integrat de gestió, establint com a principi bàsic de la nostra política 
de qualitat i medi ambient:  

 Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, disminuint la utilització de recursos naturals, prevenint la contaminació, reciclant 
i reduint els residus que generem. 

 Utilitzar tecnologia específica com la bioenginyeria, sempre en consonància amb l’entorn, per aconseguir una correcta conservació i restauració 
d’espais naturals i naturalitzats, i disminuir la petjada ecològica de la nostra activitat. 

  Minimitzar l’ús de maquinària pesada, productes químics o altres procediments que puguin ocasionar impactes directes o indirectes en el medi.  

 Disposar d’un equip tècnic preparat per adequar les actuacions i per garantir la màxima qualitat dels nostres treballs. La nostra direcció d’obra 
garanteix la qualitat i els nivells d’acabat. 

 Complir sempre amb tots els requisits legals i altres que la organització subscrigui, buscant sempre la millora contínua dels nostres processos i 
serveis. 

 Proporcionar als nostres treballadors la informació i formació adequada en relació als aspectes ambientals i la gestió dels mateixos, per tal que es 
puguin implicar en el projecte i complir els objectius de millora. 

 Informar i sensibilitzar als nostres clients, proveïdors i subcontractistes del treball que s’està fent i implicar-los en la millora del comportament 
ambiental. 

 Contractar el consum elèctric a l’empresa que ens garanteix que genera tanta energia alternativa com els seus clients consumeixen. 
 L’empresa decideix a partir del mes de març del 2013 formar part de l’economia del Be Comú. 

 Naturalea treballa en la recerca i el desenvolupament per trobar noves tècniques que millorin el medi ambient. 
Aquesta política de qualitat i medi ambient és el marc de referència per a establir i revisar els objectius i fites de millora contínua i amb ella, Naturalea 

Conservació S.L. vol contribuir a la protecció i millora del medi ambient per a que la societat actual i les generacions futures en puguin gaudir.  
Signat: (La Direcció) Gener’2018 
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6. PRESENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) de NATURALEA està basat en la norma internacional ISO 14.001 i en el Reglament Europeu 

EMAS mitjançant el qual permet que les empreses s’adhereixin amb caràcter voluntari a un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria 

Mediambientals. 

Es tracta d’un sistema de millora contínua que 

s’insereix en la gestió global de l’organització. La 

base conceptual és la Política Ambiental definida 

per la gerència de l’empresa i presentada en 

l’apartat anterior. A partir d’aquesta política, es 

duu a terme una anàlisi dels aspectes ambientals 

de l’activitat i es defineix un programa d’actuació, 

en el qual s’estableixen uns objectius per tal de 

reduir l' impacte de l’activitat. Aquestes actuacions 

es realitzen i finalment hi ha un seguit de 

mecanismes d’autocontrol que periòdicament 

supervisen el bon funcionament del sistema. 

  

Ho resumim en un MAPA DE PROCESSOS  
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7. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS 

Per tal de poder identificar els aspectes ambientals en condicions normals (N), anormals (A) i d’emergència (E),  NATURALEA ha 

definit les diferents activitats que es desenvolupen a l’ organització, identificant els aspectes ambientals generats associats a cada 

activitat, tant els directes (D) com els indirectes (I). 

 

Un cop identificats els efectes que generen les diferents activitats de l’organització, realitza la seva valoració segons els conceptes i 

criteris que s’han definit. Es consideren significatius els aspectes ambientals identificats amb puntuació igual o major a 45 punts.  

 

Per avaluar la importància dels aspectes ambientals, en condicions normals i anormals, es tindran en compte els següents criteris:  
 

 Magnitud (M):  Reflexa l’augment o la disminució o la presència o absència d’un criteri en que es dóna un efecte ambiental 

respecte de l’anterior revisió. 

 Freqüència (F): Reflexa la freqüència en la que es dóna aquest aspecte ambiental. 

 Severitat (S): Mesura la repercussió o perillositat. 

 
Per avaluar la importància dels aspectes ambientals en condicions d’emergència, es tindran en compte els següents criteris:  

 
 Probabilitat (P):  Probabilitat d’ocurrència de la situació. 

 Capacitat (C): Capacitat de control existent (suficiència de les mesures de control existents).  

 Severitat (S): Severitat de l’aspecte ambiental originat, en cas de pèrdua del control. 
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NATURALEA va identificar a principis de l’any 2020, en condicions normals, anormals i d’emergència els següents aspectes 

ambientals significatius: Consum de combustible, emissions de CO2 de les màquines. 
 

OPERACIONS ASPECTE AMBIENTAL 

Normal 

Anormal 

Emergència 

Directe   

Indirecte 
IMPACTE AMBIENTAL 

Desplaçament amb vehicle i Ús 

de maquinària per a l’execució 

d’obres 

Consum de combustible. N D 
Exhauriment de 

recursos naturals 

Emissions de CO2 de les 

màquines 
N D 

Contaminació 

atmosfèrica 

Activitat d’Oficines Recollida selectiva de PLÀSTICS N D 
Contaminació 

ambiental i de sòls 

 

Per a tots els aspectes ambientals que resulten significatius, s’ha establert, mitjançant la implantació del sistema de gestió ambiental, 

un control operacional amb mesura i seguiment  

És necessari mencionar que, d’acord amb el servei que dóna NATURALEA, es recullen residus en les obres i es gestionen com a 

propis, però en cap cas són produïts per NATURALEA, en el sentit que no se’n pot controlar la generació i per això no són objecte 

de tractament com impacte ambiental directe. En tot cas és indirecte i l’impacte és sempre positiu/NO SIGNIFICATIU ja que és a 

benefici del medi ambient el retirar-los (amb càrrec a NATURALEA) però del tot imprevisibles les quantitats i en tot cas, com més 

millor. El que s’ha de cuidar és no fer aportacions de les obres als contenidors d’oficines.  
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8. PROGRAMA AMBIENTAL  

Per a minimitzar els impactes derivats dels aspectes significatius i d’altres que són considerats importants de NATURALEA s’han 

definit accions concretes a desenvolupar per a continuar amb la millora contínua del SGA i la protecció del medi.  

 

La millor manera d’aconseguir-ho és establir el Programa Ambiental, on es recullen els objectius i les fites ambientals de l’empresa, 

juntament amb les responsabilitats, els recursos i el temps previst de realització corresponent. A continuació es mostra els objectius 

previstos en aquest programa de l’organització. 

 

El PROGRAMA AMBIENTAL definit pel 2020, el sisè any d’implantació del SGA, constava de les següents objectius ambientals: 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Reducció del consum de combustible = Reducció emissions de CO2. 

 

2. Reducció del Residus de PLÀSTICs 
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9. CONTROLS I MESURES 

 

Per tal d’avaluar objectivament el comportament 

mediambiental de NATURALEA, es determinen 

uns indicadors bàsics referits a mesures i se’n fa el 

seguiment per al seu control.  

D’acord amb EMAS III i amb l’activitat pròpia de la 

companyia es prenen: 

Valors totals anuals (A) de: 

 ENERGIA (electricitat, combustibles). 

 MATERIALS. 

 AIGUA. 

 RESIDUS. 

 BIODIVERSITAT. 

 EMISSIONS. 
 

Actualment NO HI HA indicadors específics del 

nostre sector (DRS) 

 

Taula 2 Xifres de producció global (B) de NATURALEA 

 

Valors totals anuals (B) 2017 2018 2019 2020 
Treballadors totals1) 12,56 14,65 18,45 21,64 

Treballadors d’oficina1) 5,70 6,23 6,88 8,05 
Treballadors de camp1) 6,33 8,17 10,44 12,19 

Obres i Projectes 
iniciats 124 192 169 202 

Quantitat hores Total 59 89 82 91 
Quantitat hores de 

CAMP 
122.263 125.333 122.882 141.179 

kilòmetres recorreguts 
en TOTAL 

44.577 54.962 48.841 58.782 

kilòmetres recorreguts 
en OBRA 

77.686 70.371 74.040 82.397 

1) Es compatibilitzen segons hores realitzades respecte les possibles; per això hi 

ha valor amb decimals. 
 

I obtenim les corresponents ràtios o valors indicadors resultants de la 

Relació (R=A/B), prenent els més representatius  

. 
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9.1. ENERGIA 

A NATURALEA el consum d’energia correspon a COMBUSTIBLES per als cotxes i les màquines i ELECTRICITAT per als equips 
d'oficina, la il·luminació i la calefacció. No disposem de fonts pròpies d’energia renovable. 
 
Els resultats del consum d’energia2 dels darrers anys són:  
Taula 3 Gràfic d’ENERGIA CONSUMIDA a Naturalea 

 

 Taula 4 Gràfic DISTRIBUCIÓ de l’ENERGIA 

En la distribució del consum d'energia, el més 

significatiu és el combustible pels desplaçaments 

en cotxes, l'electricitat en les Oficines i el 

combustible de les màquines en les obres 

 
O sia, fins el 85% de l’energia que requereix 

NATURALEA per a dur a terme la seva activitat és 

pels cotxes (i això és constant en els darrers anys). 

Anàlisi: El consum d’energia total del 2019 ha estat de 139MW·h (19MW·h més que l’any passat i un 3% més respecte la mitjana 
dels 3 anys anteriors) i de 6,3 MW·h per treballador, que vol dir una reducció considerable (28%), perquè l’augment relatiu 
de treballadors (+24%) ha estat més important. 

                                                 
2 'S'utilitzen factors de conversió per tal de calcular en MW·h l'energia dels combustibles; http://www.inega.es/informacion/diccionario_de_termos/unidades_de_conversion.html 
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9.1.1. Energia de COMBUSTIBLES FÒSSILS  

El combustible que es consumeix a NATURALEA és degut als desplaçaments dels treballadors per arribar a les zones d’execució 
d’obres, dels comercials per visitar clients i de les màquines que necessiten combustible. 
Els consums detallats es resumeixen a la següent  
 

Aspecte Ambiental Valor absolut 
% diferència 

respecte la mitjana 

històrica 

Fórmula 

Indicador 
Valors Indicadors 

% diferència 

respecte la mitjana 

històrica 

Taula 5 Quantitats i ràtios 

COMBUSTIBLES FÒSSILS (A) 2017 2018 2019 2020 
Mitjana  

Dif.%’ 

2020 
R=A/B 2017 2018 2019 2020 Mitjana 

Dif.%’ 

2020 

Consum de combustible (Litres) 10.521 10.236 10.224 12.907 10.327 25% Litres/Treballador 837,1 698,3 554,0 596,4 696,7 -14,4% 

Consum de combustible (Litres) 
maquinària obra 

338 399 556 628 431 46% Litres / 100hores 
obra 

3,03 2,75 3,04 3,27 2,9 11,2% 

Consum de combustible (Litres) 
Cotxes OBRA 

4.437 5.177 4.921 7.495 4.882 54% Litres/100km 9,95 9,42 10,30 12,75 9,892 28,9% 

Consum de combustible (Litres) 
Cotxes COMERCIALS 

5.746 4.660 4.746 4.784 5.014 -5% Litres/100km 7,40 6,62 6,26 5,81 6,760 -14,12% 

 

La millora global de consum de combustible per treballador es basa en l’augment d’aquests, mentre que empitjora els resultats a 
l’OBRA perquè ha augmentat més encara els consums de combustible tant de cotxes com de màquines. Pot ser per envelliment dels 
cotxes és una causa, però respecte màquines només podem clarificar que les apliquem sempre que convingui i és lògic que se’ls 
doni prioritat (si es pot fer amb màquina abans que manual) a canvi de reduir les hores dedicades. 
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Taula 6 Gràfic de COMBUSTIBLES FÒSSILS 

 
 

Anàlisi dels valors globals: 

 

El combustible gastat el 2020 ha augmentat a l’any anterior 

(12.907Litres) i augmenten els dels cotxes COMERCIALS, d’OBRES i 

MÀQUINES, degut a que en general, ha augmentat les obres.  

 

El de les vehicles d’OBRES és el més significatiu respecte el promig 

dels 3 darrers anys. 

Anàlisi dels valors relatius: 

 

Augmenta en els cotxes d’OBRA (+23%) i el combustible per MÀQUINES 

(+7,6%). Mentre que els vehicles de COMERCIAL (-7,1%), d’acord amb la 

implementació del teletreball. 
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9.1.2. Energia ELÈCTRICA  

A NATURALEA en consum d’electricitat correspon a il·luminació i calefacció durant l’ús de les instal·lacions. Els usuaris principals 

són (només) el personal d’oficina i les instal·lacions de la Nau. 

Els resultats del consum d’energia elèctrica són: 
 
Taula 7 Dades i Gràfic del consum d’ELECTRICITAT 

Aspecte Ambiental 
Valor absolut % diferència 

respecte la mitjana 

històrica 

Formula 

Indicador 

Valors Indicadors 
% diferència respecte 

la mitjana històrica 

ENERGIA ELÈCTRICA 
2017 2018 2019 2020 Mitjana 

Dif.% 

2020 
R=A/B 2017 2018 2019 2020 

Mitjana 
Dif.% 

2019 

Consum electricitat (MW·h) 11,65 12,11 11,93 10,39 11,90 -13% 
MW·h/núm. 
treballadors  

2,04 1,94 1,73 1,29 1,91 -32% 

 

 
Anàlisi: 
 

El consum d’electricitat total del 2020 ha estat de 
10,39MWh (1,51MW·h menys respecte la Mitjana) 
i de 1,29 MW·h per treballador d’oficina, ha 
disminuït bastant (-32%). 
Aquesta disminució correspon a un menor consum 
amb més persones a l’oficina, aquest any es veu 
justificat per a la crisi de la COVID-19 i l’augment 
del teletreball en el personal d’oficina. 

 

11,7 12,1

11,9 10,4

5,7 6,2
6,9

8,1

2,04
1,94

1,73
1,29

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

 2017  2018  2019  2020

MWh MWh/Op.OFICINA
Consum ELECTRICITAT

 Electricitat

 Núm. treballadors d'OFICINA

 Energia ELECTRICA/Núm treballadors OFICINA (MW·h/u.)



 

Pàg.31 de 50 

 

 

DECLARACIÓ AMBIENTAL 2020 
 

Abril’2021 

9.2. MATERIALS 

El consum de matèries primeres de NATURALEA no és gaire important, degut a l’activitat de l’organització (serveis). Llavors, els 
productes principals que s'utilitzen són bàsicament material d’oficina (PAPER i FOTOCÒPIES3), que essencialment requereixen els 
TÈCNICS per a la DIR. d’OBRA, OBRA i PROJECTES. En la presentació d’ofertes els clients, com en la resta d’activitats, es dona 
prioritat a l’entrega digital. A l’Administració gairebé ja no hi ha consum d’aquests materials.  
 

Les dades de consum de Materials  

Taula 8 Consum de MATERIALS 

Aspecte Ambiental 
Valor absolut 

% diferència respecte 

la mitjana històrica 

Formula 

Indicador 

Valors Indicadors % diferència 

respecte la mitjana 

històrica 

CONSUM de . . .   
2017 2018 2019 2020 Mitjana 

Dif.% 

2019 
R=A/B 2017 2018 2019 2020 

Mitjana 
Dif.% 

2019 

PAPER (kg) 74,8 99,8 26,6 9,7 67,1 -86% 
kg / Hores 

TÈCNICS 
(DO+O+PRJ.) 

1,269 1,121 0,325 0,107 0,905 -88% 

PAPER en Fulls DIN-A4 

Eq.(uni.) 
15.000 20.000 5.338 1.948 13.446 -86% 

Uni. / Hores 
TÈCNICS 

(DO+O+PRJ.) 
3,80 4,39 1,06 0,32 3,080 -90% 

FOTOCÒPIES (u) 11.185 12.010 13.490 8.746 12.228 -28% 
Uni. / Hores 

TÈCNICS 
(DO+O+PRJ.) 

2,8 2,6 2,7 1,4 2,714 -47% 

 

El paper, des de 2015, sempre és de tipus RECICLAT i amb característiques ECO. 
 
Obs.: El consum Material de PAPER expressat en kg es refereix estrictament al pes del material (independent del tipus realment 
usat, en mida i/o gramatge), però a nivell d’indicador ens sembla més escaient expressar-ho en unitats equivalents de Fulls DIN-A4. 
 

  

                                                 
3 Antigament es gastaven tòners de tinta, però des del 2016, el proveïdor ho gestiona i factura el consum d’imprimir/fotocopiar. 
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Taula 9 Gràfic de consum de materials: PAPER i FOTOCÒPIES 
 

 

 

Anàlisi 

El present any hi ha hagut una gran disminució en el consum de Paper BLANC (-3.390 fulls DIN-A4) igual que de 

FOTOCÒPIES (-4.744). La disminució d’aquest indicador també és degut a la implementació del teletreball. 
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9.3. AIGUA 

L’activitat de NATURALEA implica un consum d’aigua de xarxa que s’utilitza pels lavabos i pel manteniment de les 

instal·lacions.  El consum d’aigua és controlat mensualment per tal de detectar possibles fuites. Els consums d’aigua de 

NATURALEA han estat  

 

Aspecte Ambiental 
Valor absolut % diferència respecte la 

mitjana històrica 

Formula 

Indicador 

Valors Indicadors % diferència respecte 

la mitjana històrica 

Taula 10 CONSUM 

d’AIGUA  2017 2018 2019 2020 Mitjana 
Dif.% 

2019 
R=A/B 2017 2018 2019 2020 

Mitjana 
Dif.% 

2019 

Consum d’aigua de xarxa 

(m3) 
51,4 52,6 74,2 68,9 59,4 16% m³/ 

treballador 4,094 3,588 4,019 3,185 3,9 -18,3% 

Taula 11 Gràfic CONSUM d’AIGUA 

 

 

Anàlisi: 

 

El consum d’aigua total del 2020 ha estat de 68,9m³ 

(5,3m³ menys que l’any anterior) que s’explica per la 

disminució de l’activitat a oficines degudes a la crisi de 

la COVID-19. 
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Taula 12 Gràfic CONSUM d’AIGUA vs MESURES d’ESTALVI a Castellar del Vallès (O29) 

 

 
L'Ordenança Municipal de Castellar del Vallès per a l’Estalvi 
d’aigua (O29 de 27/03/2012) fixa un consum màxim per 
persona i dia (Annex A), amb els següents usos: 
dutxa - cisternes wc* - lavabo* - rentadora - cuina - 
rentavaixelles – altres* 
establint el corresponent a ESTALVI requerit. 
A NATURALEA ho comptem x dia treballat, respecte els 
*elements usats a la Nau 
 
Anàlisi 

Per l’any 2020 amb 21,6 treballadors i 197 dies laborals 

correspon un límit màxim anual de 179,07m³ en consum 

d’aigua i a NATURALEA ha estat de 74m³. Per tant 

s’acompleix el requisit (i només gastem el 41%). 
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9.4. RESIDUS (GENERACIÓ) 

NATURALEA genera residus com a conseqüència de la seva activitat i els tracta convenientment segons la seva tipologia i perillositat, 
però també es fa càrrec dels residus que apareixen a les obres on actua i això té un mèrit afegit (i no pas  un greuge, tot i que ho 
podria semblar al constar com a “productor” d’aquests) perquè la nostra activitat suposa una retirada i el tractament adequat de 
residus del medi ambient. Tanmateix, no pot proposar-se cap acció de millora al respecte perquè no pot saber quins residus trobarà 
(és un aspecte INDIRECTE). 
Per tant distingim els residus GENERATS en la nostra activitat  dels RECOLLITS durant l’execució d’obres  
 

Aspecte Ambiental  Valor absolut 
% diferència 

respecte la 

mitjana 

històrica 

Formula 

Indicador 
Valors Indicadors 

% diferència 

respecte la 

mitjana històrica 

Taula 13 Residus GENERATS Uni. 2017 2018 2019 2020 
Mitjana Dif.% 

2019 
R=A/B 2017 2018 2019 2020 

Mitjana 
Dif.% 

2019 

 Residus BANALS  Tn 1,68 1,68 1,59 1,99 1,65 21% 
kg / Núm. 

treballadors  
133,7 114,7 86,2 92,0 111,5 -18% 

 Paper i Cartró (Recollida 
selectiva) 

Tn 1,54 1,68 1,4 1,68 1,54 9% 
kg / Núm. 

treballadors  
122,6 114,7 75,9 77,6 104,4 -26% 

PLÀSTICS (Recollida selectiva). Tn 1,54 1,68 1,54 1,54 1,59 -3% 
kg / Núm. 

treballadors  
122,6 114,7 83,5 71,2 106,9 -33% 

ALTRES 
Tn 

2,0 0,1 0,8 0,21 0,96 -78% 
- - - - - - - 

TOTAL 
Tn 

6,78 5,10 5,33 5,42 5,73 -5% - - - - - - - 

 

En ALTRES s’inclouen residus generats (p.e.) en neteges puntuals fetes a les instal·lacions, que no corresponen ni a BANALS, nio 

a PAPER ni a PLÀSTIC (com pot ser FUSTA ò FERRALLA).  
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Taula 14 Gràfic Residus GENERATS a les Instal·lacions 

 

 
Anàlisi 
 
En la disposició, a la mateixa Nau, dels 
corresponents contenidors per a la 
segregació dels residus BANALS, 
PAPER i PLÀSTICS, observem que els 
darrers anys les quantitats són molt iguals 
i constants (p.e. els anys 2018 i 2019). 
Això és degut a que el gestor només ens 
dóna la dada en volum (i estadísticament 
establim el pes, 1m³=140kg, quan és ple). 
Per això, el 2020 hem procurat supervisar 
el contingut real. 
 
 
Llavors, només la variació del núm. de 
treballadors fa canviar la ràtio i la reducció 
durant ‘2020 és prou significativa. 
 

 

  

 2017  2018  2019  2020

 Núm. treballadors Totals 12,6 14,6 18,5 21,6

 PLÀSTICS 1540 1680 1540 1540

 PAPER I CARTRÓ 1540 1680 1400 1680

 BANALS 1680 1680 1590 1990
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A banda d’aquests, propis de l’activitat diària, hi ha els residus ESPECIALS que apareixen puntualment, sobretot per al manteniment 

de les instal·lacions (inclosos els cotxes i les màquines, és clar) 

 

Aspecte Ambiental  Valor absolut 

% diferència 

respecte la 

mitjana 

històrica 

Formula 

Indicador 
Valors Indicadors 

% diferència 

respecte la 

mitjana històrica 

Taula 15 Residus  

ESPECIALS GENERATS 
Uni. 

2017 2018 2019 2020 
Mitjana Dif.% 

2020 
R=A/B 

2017 2018 2019 2020 
Mitjana 

Dif.% 

2020 

Residus d'equips elèctrics i electrònics 
(RAEE). 

kg 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000 0,0003 -100% 
 g / hores 
OFICINA  

0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0 

 Residus de bateries de cotxe  Uni. 0 0 1 1 0,33 200% 
Núm. bateries / 

100.000km  
0,00 0,00 0,81 0,71 0,00 0,00 

 Residus de filtres d'oli i gas-oil (o 
gasolina)  Uni. 8 9 7 6 8,00 -25% 

Núm. filtres / 
100.000km  

6,54 7,18 5,70 4,25 6,54 7,18 

 Oli de motor residual   L 34,5 33,2 37,8 27,9 35,17 -21% 
 Litres / 

100.000km  
28,2 26,5 30,8 19,8 28,2 26,5 

 Residus de Vehicles Fora d'Ús (VFU)  Uni. 0,0 0,0 0,0 0,0     
 Tones / 

100.000km  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Anàlisi: Els RAEE són residus totalment esporàdics i s’han reduït encara més des que la legislació requereix no llençar equips 
informàtics si encara són operatius (cal cedir-los, p.e.). També les bateries segueixen cicles d’acord amb la seva durada i els VFU 
és del tot inusual. Llavors queden els olis i filtres del manteniment de cotxes i màquines, normalment anual i en la ràtio respecte el 
seu ús (km, hores,..) observem una reducció significativa, primer perque la mitjana és més alta (degut el valor extra de 2016) i 
segon perquè al modernitzar la flota, el manteniment es redueix. 
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9.4.1. Aigües RESIDUALS 

Des que estem només a la nau (any 2012) i ja no tenim viver ni depuradora, ni tampoc cap procés productiu que usi aigua, les aigües 

residuals van a la xarxa municipal, perquè no comporten cap risc de vessament perillós ni tòxic. 

 

 Una part de l’aigua que desguassa d’una pica rentamans (aigua grisa), s’aprofita per al reg de la part de davant de la nau.  
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9.5. BIODIVERSITAT 

9.5.1. Ocupació de sòl (superfície Segellada vs Orientada a la Natura) 

Referent a l’espai ocupat (m²) com a representatiu de l’efecte que suposa l’activitat de NATURALEA en aquest aspecte, es relaciona 

la nau ocupada (espai segellat) i el nombre de treballadors.  

Per compensar aquesta ocupació de sol industrial de la nau, ens hem adherit a la Iniciativa COMPENSANATURA 

(https://selvans.ong/compensanatura/?lang=es) que amb l’objectiu de (sic) “preservar els paratges naturals i reduir petjada 

ecològica”, hem fet una aportació (des de l’any 2015) comprant 200m² dels drets de tala de bosc durant 25anys. 

 Amb això aconseguim afavorir la BIODIVERSITAT, ja que és un espai orientat a la natura.  

https://selvans.ong/compensanatura/?lang=es
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Taula 16 Dades i gràfic de BIODIVERSITAT 

Aspecte Ambiental  Valor absolut 
% diferència 

respecte la 

mitjana 

històrica 

Formula 

Indicador 
Valors Indicadors 

% diferència 

respecte la 

mitjana històrica 

BIODIVERSITAT Uni. 2017 2018 2019 2020 
Mitjana Dif.% 

2019 
R=A/B 2017 2018 2019 2020 

Mitjana 
Dif.% 

2019 

 Nau industrial a Castellar  m² 441 441 441 441 441 0% - - - - - - - 

 Superfície destinada a natura m² 200 200 200 200 200 0% - - - - - - - 

Superfície segellada m² 241 241 241 241 241 0% 
m² / Núm. 

treballadors  
19,2 16,4 13,0 11,1 16,20 -31% 

 

 

Anàlisi 

 
A partir de l’espai ocupat per la nau de Castellar, 
amb una superfície de 440,6m², hi descomptem  el 
corresponent al bosc de Compensanatura (200m²); 
llavors les variacions de l’indicador són 
proporcionals amb el nombre de treballadors, de 
manera que l’augment de personal fa que reduïm 
la ràtio de Biodiversitat. 

2017 2018 2019  2020

 SUPERFICIE Ocupada (m²) 440,6 440,6 440,6 440,6

 COMPENSANATURA (
accióNatura ) x25 Anys

-200 -200 -200 -200

 Núm. treballadors Totals 12,6 14,6 18,5 21,6

 SUPERFICIE Ocupada /
Núm. treballadors OFICINA

(m²/op.)
19,2 16,4 13,0 11,1

440,6 440,6 440,6 440,6

-200 -200 -200 -200

12,6 14,6 18,5 21,6
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9.5.2. Residus RECOLLITS 

D’acord amb el senyalat a RESIDUS, el fet de recollir i gestionar els trobats (no pas generats) en l’execució d’obres té un valor 
respecte el medi ambient i més concretament en benefici de la biodiversitat, pel que se n’exposa aquí una relació quantitativa que 
mostra conseqüències clarament positives de l’activitat de NATURALEA, per bé que només pot registrar-ho, ja que és un impacte 
INDIRECTE 
 

Taula 17 Gràfic de Residus RECOLLITS en obres 

 

 
És digne d’esmenar l’augment dels residus recollits en 

obres aquest 2020, passant de decenes a centenars de 

TN recolldes. En concret el residu més recollit ha estat 

els residus vegetals, degut a les obres de manteniment i 

conservació de lleres que consistien principalment en 

l’extracció de canya (Arundo donax). L’objectiu en 

aquest cas ha estat la valorització d’aquest residu que 

en alguns casosha resultat complicat per la facilitat de 

rebrot. 

 

En tot cas, per part de NATURALEA, a més de l’acció 

de retirar-les, s’obté també la corresponent classificació 

per a la seva gestió. 
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9.6. EMISSIONS 

9.6.1. Emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle4 

A continuació s’identifiquen les emissions atmosfèriques que es generen a NATURALEA i es fa un resum dels mecanismes de control 

que es duen a terme: 
Taula 18 Característiques de les Emissions 

CONTAMINANT FOCUS EMISSOR CAUSA I ORIGEN MECANISMES DE CONTROL I ELIMINACIÓ 

Gasos de motors de combustió Vehicles  

 Desplaçament a les 

obres, visites a clients, 

maquinària d’obra.     

 Manteniment dels equips i vehicles 

 Tots els vehicles de motor que són 

objecte d’un control i seguiment de les 

seves emissions mitjançant inspeccions 

tècniques de vehicles 

 Marcatge CE de les màquines i 

equips llogats 

COV’S (Compostos orgànics volàtils) 

 

Emmagatzematge  de gasoil 

i gasolina. 

Proveir de combustibles 

els equips i maquinària. 

 Comunicacions als treballadors de 

bones pràctiques    

Olors No s’aprecien   

Soroll 
Vehicles, maquinària a l‘aire 

lliure  

Circulació de vehicles,  

treballs a l’exterior amb 

maquinària. 

 

 Marcatge CE de la maquinària a 

l’exterior 

Emissions Pols, partícules Pols del terra  Circulació de vehicles.    Bones pràctiques per conduir 

Emissions pel consum d’Energia 

Elèctrica de xarxa 

Generació d’energia 

elèctrica 

Aparells elèctrics de la 

instal·lació (Nau) 

 Contractar comercialitzadora 

d’electricitat 100% d’origen renovable5 

                                                 
4 Els factors de conversió (equivalència en Tn de CO2 de litres de gasolina, gasoil o MW·h) s’han obtingut de la Guia de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 
per cada any corresponent 
5 https://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2019 CNMC: Listado de Informes de Etiquetado de electricidad’2019; SomEnergia 

https://gdo.cnmc.es/CNE/resumenGdo.do?anio=2019
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Les emissions procedents del consum de combustible dels vehicles i la maquinària i de l’energia elèctrica han estat: 

Aspecte Ambiental Valor absolut 
% diferència 

respecte la mitjana 

històrica 

Formula 

Indicador 
Valors Indicadors 

% diferència respecte 

la mitjana històrica 

Taula 19 EMISSIONS 

ATMOSFÈRIQUES  2017 2018 2019 2020 
Mitjana Dif.% 

2019 
R=A/B 

2017 2018 2019 2020 

Mitjana 
Dif.% 

2019 

TOTALS  (Tn eq. CO2) 26,74 27,66 26,03 31,51 26,8 18% 
Tn eq CO2 / 

Núm.treballadors 
2,13 1,89 1,41 1,46 1,81 -19,5% 

Maquinària 0,74 0,86 1,20 1,42 0,93 53% 
g eq. CO2 / hores 

obres 
66,1 59,4 65,5 74,0 63,66 16% 

Cotxes 25,45 24,27 23,70 30,08 24,5 23% gCO2/km 208,1 193,6 192,8 213,1 198,19 8% 

EXTRA6 0,18. 0,53 2,54 1,14 1,10 5% -- -- -- -- -- -- -- 

Taula 20 Gràfic d’EMISSIONS atmosfèriques  

 

Anàlisi  
 

En paral·lel amb el vist en 
COMBUSTIBLES FOSSILS (els que 
originen TOTES les emissions) tenim 
resultats similars, excepte en 
l’electricitat, que hi ha ESTALVI 
d’emissions de CO2 perquè ens 
subministra una comercialitzadora 
verda (Som Energia) i així deixa de 
suposar emissions de CO2), però tot i 
així procurem per l’estalvi energètic que 
aquest any no s’ha aconseguit degut als 
vehicles. 

Electricitat -4,57 -3,89 -2,88 -1,56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

El nostre consum elèctric, 100% d’origen renovable, suposa ESTALVI d’emissions de CO2 (encara que no els restem del total, sí que els evitem). 

                                                 
6 Anotem emissions generades en desplaçaments extraordinaris en avió, en els que puntualment viatgem, d’acord amb http://www.icao.int 
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9.6.2. Soroll 

Com es resumeix en el quadre d’emissions atmosfèriques, l’activitat genera soroll en el desplaçament de vehicles, i en les tasques 

d’execució d’obres. Els cotxes passen la ITV i la maquinària i equips propis disposen de marcatge CE, i és un requisit indispensable 

en els equips que es lloguen. 

 

Segons la resolució de l’autorització ambiental per part de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, l’organització està exempta de realitzar 

sonometries.  

 

Fins a la data no s’ha rebut cap queixa per part de veïns o altres parts interessades.  
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10. FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

 

La formació i sensibilització del personal és un punt clau per al desenvolupament del sistema de gestió ambiental. Per aquest motiu  

NATURALEA ha establert un Pla de Formació Anual on es fa especial esment a la formació ambiental dels seus treballadors.  
  

S’han realitzat varies accions encaminades a la comunicació i sensibilització tant del propi personal de NATURALEA com a la resta 

d’agents implicats: 
 

 Entrega del Manual de Bones Pràctiques a tots els treballadors.  

 Formació en sensibilització ambiental a tot el personal. 

 Enviament del protocol d’actuació ambiental i les cartes de compromís als proveïdors. 
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11. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA  

Pel que fa a les mesures de seguretat, NATURALEA compta amb els extintors homologats, tots ells degudament revisats i en els 

quals es realitza un seguiment periòdic.   

 

D’altra banda s’ha explicat a tots els treballadors com han d’actuar davant emergències ambientals i se’ls ha informat del PLA 

D’EMERGÈNCIES. 

 

A data d’avui no s’ha produït cap accident o incident amb repercussions ambientals importants.  

 

Per tal de controlar els possibles accidents i/o incidents, NATURALEA posa en pràctica, periòdicament, l’activació del Pla 

d’Emergència mitjançant simulacres. 
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12. COMPORTAMENT RESPECTE ALS REQUISITS LEGALS I ELS SEUS IMPACTES AMBIENTALS 

Els requisits legals que apliquen a Naturalea estan establerts i s’actualitzen periòdicament; mensualment es revisa si hi ha novetats i com afecten 
al sistema. Per a les Obres, es consulta l’aplicació de la legislació específica i s’estableix  el necessari pel seu compliment. 
 

El resum de l’avaluació i compliment dels requisits legals es pot resumir a la següent:  

Vector Normativa aplicable Descripció del requisit Accions per donar compliment 

Qualificació 

- LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 

ambiental de les activitats. 

- ORDENANÇA D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL,  DE 

SEGURETAT I DE SALUT PÚBLICA de Castellar del Vallès (O_031). 

- Norma UNE-EN-ISO 9001:2015. Sistemes de gestió de Qualitat. 

- Norma UNE-EN-ISO 14001: 2015. Sistemes de gestió ambiental. 

Requisits amb orientació pel seu ús. 

- Reglament europeu nº 1221/2009 (EMAS III), de gestió i 

auditoria mediambientals.  

- Reial Decret 239/2013, de 5 d'abril, pel qual s'estableixen les 

normes per a l'aplicació del Reglament (CE) núm. 1221/2009 

del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 

2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un 

sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals 

(EMAS). 

-Reglament 1505/2017,  de 28/08/2017,  modificació annexes I, 

II y III del Reglament (CE) núm. 1221/2009 

-Reglament 2026/2018,  de 19/12/2018,  modificació annex IV 

del Reglament (CE) núm. 1221/2009 

Llicència ambiental per a 

NATURALEA, de l’autoritat 

local. 

 

 

Requisits d’aplicació de les 

normes de Qualitat i Medi 

Ambient 

Obtenció i manteniment de la 

deguda Llicència Ambiental 

atorgada per l’Ajuntament de 

Castellar del Vallès des de 

2/12/2011. 

 

Certificació del SIG de Qualitat i 

Medi Ambient amb AENOR des 

de 2009 
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Vector Normativa aplicable Descripció del requisit Accions per donar compliment 

Residus 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei reguladora dels residus. 

 

- LLEI 5/2017... Modificació del text refós de la Llei reguladora 

dels residus. 

-  

- Decret 88/2010, de 29/06/2010, S'aprova el Programa de gestió 

de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el 

Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de 

residus. (DOGC núm 5664, de 06/07/2010) 

 

- Decisión 955/2014, de 18/12/2014, se modifica la Decisión 

2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

(DOCE nº L 370, de 30/12/2014) 

 

-  Decret 93/1999, de 6 d'abril sobre procediments de gestió de 

residus, publicat en el DOGC núm. 2865 el 12 d’abril de 1999. 

 

- Real Decreto 110/2015, de 20/02/2015, Sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos.  (BOE nº 45, 

de  21/02/2015)_{RAEE} 

Disposar del número de 

productor de residus de 

NATURALEA. 

NATURALEA està registrada com 

a productor de residus amb el 

número d P-47130.2. 

Disposar de contenidors per 

a la correcta segregació 

dels residus. 

Es disposen dels contenidors 

necessaris d’acord amb els 

residus produïts a la instal·lació i 

a les obres.  

Transportar i gestionar 

adequadament els residus 

produïts. 

Els proveïdors gestors i 

transportistes de residus estan 

ACREDITATS. 

Declaració Anual de Residus 

Industrials (DARI), si 

correspon 

Controlar la quantitat i tipus de 

residus 

NO LLENÇAR Equips elèctrics 

si funcionen; DONAR-LOS 

per a re-utilitzar-los 

Control de residus RAEE 

Seguretat 

industrial 

- Real Decreto 842/2002 de 02-08 por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

| 

Disposar del butlletí de 

reconeixement de la baixa 

tensió de NATURALEA. 

Obtenir el butlletí, contractar el 

subministrament elèctric i usar 

adequadament la instal·lació. 

http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_1_2009.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Consultes%20i%20tramits/Normativa/Normativa%20catalana%20en%20materia%20de%20residus/decret_92_1999.pdf
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Vector Normativa aplicable Descripció del requisit Accions per donar compliment 

 -LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels 

establiments, les instal·lacions i els productes. (DOGC núm. 6679, 

de 05/08/2014) 

| 

- Real Decreto 2135/1980, de 26-09, sobre liberalización 

industrial.  

 

- Real Decreto 2042/1994, de 14/10/1994, Se regula la 

Inspección Técnica de Vehículos (ITV).  (BOE nº275, de 

17/11/1994) + Real Decreto 711/2006 de 09/06/2006. 

Establir les característiques 

de les instal·lacions i els seus 

manteniments 

Projecte tècnic (extern) de les 

instal·lacions amb 

característiques i requisits. 

Realitzar el manteniment i les 

inspeccions dels equips, 

vehicles i instal·lacions. 

Màquines amb marcat CE 

(mínim). 

Tots els equips, vehicles i 

instal·lacions, estan inclosos dins 

del manteniment preventiu i 

compleixen amb la legislació. 

Es realitzen els manteniments i 

inspeccions corresponents per a 

la prevenció d’accidents. 

Incendis 

- Real Decreto 2267/2004, 03-12-2004, por el que se aprueba el 

Reglamento de seguridad contra incendios en los 

establecimientos industriales (RSCIEI). 

- LLEI 3/2010 de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en Establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

-Real Decreto 513/2017. Reglamento de instalaciones de 

protección contra incendios. 

Realitzar revisions 

periòdiques dels elements 

contra incendis de 

NATURALEA. 

Es realitzen les revisions 

periòdiques dels sistemes anti-

incendis amb el suport de 

proveïdor ACREDITAT 

 

Emergències 

- Ley 17/2015, de 09/07/2015, Del Sistema Nacional de 

Protección Civil.  (BOE nº 164, de 10/07/2015). 

- Ley 4/1997 de 20-05, de protección civil de Catalunya. 

- Ley 9/2007, del 30-07-2007, del Centro de Atención y Gestión 

de Llamadas de Urgencias 112 Cataluña. 

Disposar de Pla 

d’emergències. 

Es disposa de Pla 

d’Emergències. 

Aigües 

- Decreto 130/2003, de 13-05-2003, por el que se aprueba el 

Reglamento de los servicios públicos de saneamiento. 

- REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE 

CASTELLAR DEL VALLES (R_028) 

- ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ESTALVI D’AIGUA DE 

CASTELLAR DEL VALLÈS (O_029) 

Liquidació dels cànons de 

l’aigua. 

No fer abocaments prohibits 

Procurar per l’estalvi en l’ús 

d’aigua 

Tributació amb la facturació del 

consum d’aigua. 

Preservar l’ús d’aigua com de 

tipus domèstic. 

Control del consum d’aigua 
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13.  PROPERA DECLARACIÓ MEDIAMBIENTAL I SIGNATURES 

Una propera Declaració Ambiental corresponent al període 2021 està prevista publicar-la el 1r semestre del 2022. 

 

 

 

 

 

Salut Ribera  

Gerència i Responsable de Qualitat i Medi ambient 

 

 

 


