PLA D’AMBIENTALITZACIÓ
2013 – 2017

PLA D’AMBIENTALITZACIÓ

ÍNDEX
2
1. Presentació de l’empresa ...........................................................................................................................
2. Introducció .................................................................................................................................................3
3. Objectius del Pla ..................................................................................................................................... 4
2.1. Objectiu general
2.2. Objectius específics
4. Metodologia ..............................................................................................................................................5
5. Diagnosi estratègica .................................................................................................................................6
4.1. Residus
4.2. Energia
4.3. Mobilitat
4.4. Aigua
4.4. Educació ambiental
6. Contingut del pla .......................................................................................................................................11
6.1. Característiques de les accions
6.2. Línies estratègiques
6.3. Programes d’actuació
6.4. Accions
6.5. Temporització i prioritats
7. Pla de seguiment .....................................................................................................................................32
8. Annexos .......................................................................................................................................................35
Annex I. Aprovació del Pla estratègic d’ambientalització d’ATC-SIG en “Junta de socis”.

1

PLA D’AMBIENTALITZACIÓ

1. Presentació de l’empresa
ATC-SIG és un empresa que va néixer, fa més de 10 anys, amb l’objectiu d’oferir a l’administració
pública i al sector privat, serveis d’àmbit territorial, especialment vinculats al medi ambient i la
cartografia.
Segons ha anat evolucionant el concepte, atc ha adaptat el seu servei a l'estreta relació que
s'esdevé entre desenvolupament territorial i medi ambient. Partint de l'òptica més concreta
basada en estudis i elaboració d'informes de sistemes naturals, amb les conseqüents propostes
d'actuació i divulgació d'aquest patrimoni, els aspectes vinculats a l'eficiència energètica (PAES,
auditories, etc.), la responsabilitat ambiental (estudis d'ambientalització) i la implementació de
millores en l'àmbit de les energies renovables (fotovoltaica, etc.) ha crescut sensiblement en els
darrers anys. En tots els casos, sempre donant una importància rellevant a la participació
ciutadana en tots els projectes .
Posteriorment va diversificar la seva oferta de serveis en el camp de la planificació territorial,
gestió tributària i gestió patrimonial.
Donada la vinculació al territori dels serveis oferts per ATC-SIG, l’empresa manté una
implantació territorial el més propera possible al client. Per aquesta raó ATC-SIG disposa de
dues oficines ubicades una a Barcelona i l’altra a Girona.
L’equip d’ATC-SIG, multidisciplinari i experimentat en els camps dels serveis oferts, està format
per un total de 19 treballadors els quals es troben repartits entre les oficines de Barcelona (12)
i de Girona (7), malgrat hi ha al voltant d’unes 5 persones que contínuament es desplacen a les
diferents seus dels clients per donar servei.
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2. Introducció
És prou conegut que les preocupacions mediambientals de la ciutadania han anat creixent de
forma continuada en els darrers anys. La dècada dels anys 90 va ser especialment important
quant a la translació d’aquestes preocupacions en actuacions de tota mena: parlem de mesures,
de programes, de normatives, etc.
Des de tot tipus d’agents econòmics les iniciatives no han parat. Fundacions, associacions, entitats
locals, governs, empreses han anat entrant en un creixent procés de defensa de
l’ambientalització amb el rerefons de la sostenibilitat com un objectiu ineludible per al futur de
la societat.
ATC-SIG, donat els camps en què treballa, va optar per adoptar una posició en aquest àmbit
d’actuació i sensibilització, convençuts que calia involucrar al conjunt dels treballadors, motiu pel
qual va redactar un pla d’ambientalització pel període 2009 - 2012.
La aplicació d’aquest pla va suposar la incorporació de valors i polítiques ambientals en el
funcionament de l'empresa i en els hàbits ambientals dels treballadors. De fet, el seu objectiu
era planificar i estructurar el conjunt d'accions que s'havien de portar a terme per tal d'introduir
satisfactòriament els temes relacionats amb el medi ambient i, per tant, avançar cap a un
desenvolupament sostenible del conjunt de l’empresa.
Aquest pla no s’ha desenvolupat en la seva totalitat. D’altra banda, part de la plantilla ha
canviat i també la ubicació de la seu de Girona, motiu pel qual calia una actualització del
document per tal de seguir treballant en la sensibilització dels treballadors i implantar mesures,
més i noves, d’eficiència i estalvi en els diversos camps.
És obligat fer un esment especial a l’elevat grau de conscienciació i sensibilització dels gran part
dels treballadors, donada en molts cassos per la formació acadèmica rebuda i la seva
sensibilitat individual, i per tant l’elevat compromís que presenten, el qual ens assegura una
elevada participació en el procés d’elaboració del pla així com la predisposició en l’execució
de les accions definides.
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3. Objectius
3.1. Objectiu general
El pla d’ambientalizació d’ATC-SIG es planteja com l’eina per gestionar de forma sostenible els
recursos ambientals dels que fa ús, així com de promoure actituds respectuoses amb el medi
ambient en el diferents àmbits.
Així doncs, l’objectiu principal és el d’incorporar objectius i determinar actuacions de millora
ambiental i promoció d’actituds i hàbits ambientalment adequades a la totalitat dels àmbits en
els quals es desenvolupa l’actuació de l’empresa i dels seus treballadors.
3.2. Objectius específics
- Estendre els hàbits d’actuació ambientalment correctes a tots els àmbits de la vida quotidiana
de l’empresa.
- Establir mecanismes de seguiment i millora contínua de la qualitat ambiental de les oficines.
- Introduir hàbits i continguts mediambientals en els projectes que es desenvolupen.
- Col·laborar activament en la millora ambiental de l’entorn.
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4. Metodologia
Per a la redacció del present Pla s’ha seguit la metodologia emprada en el pla anterior. Així
doncs, s’ha realitzat una diagnosi ambiental estratègica de les activitats de l’empresa així com
de les seves oficines. Aquesta diagnosi, realitzada a partir del coneixement previ i de la
participació dels seus treballadors, determina per a les 5 temàtiques estudiades, les
problemàtiques que presenta, així com les fortaleses existents en matèria de medi ambient.
Les temàtiques estudiades han estat les següents:
RESIDUS

ENERGIA

MOBILITAT

AIGUA

SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL

En funció dels resultats obtinguts s’ha elaborat una proposta de Pla que recull les actuacions pels
anys 2013-2017, emmarcades en diferents línies estratègiques, que han de permetre millorar el
comportament ambiental de l’empresa i dels seus treballadors.
El Pla d’ambientalització s’estructura a partir de la definició de 5 línies estratègiques, cadascuna
d’elles fa referència als 5 grans àmbits d’estudi (gestió de residus, estalvi i eficiència energètica,
mobilitat sostenible, estalvi d’aigua i sensibilització ambiental) i que constitueixen els eixos
principals d’actuació. Cadascuna d’elles conté uns objectius específics que defineixen els
diferents programes d’actuació, els quals es concreten en un seguit d’actuacions.
Línies estratègiques
Tenen com objectiu formular els grans eixos d’actuació i millora en el camí cap a un model de
comportament sostenible.
Programes d’actuació
Permeten estructurar les accions concretes. Són programes que pretenen incloure aspectes
diversos per aportar solucions el màxim de polivalents possibles, a l’hora que han de tenir un
caràcter exemplificador, ja que d’aquesta manera serviran per emprendre dinàmiques de
consens i participació que permetin integrar una gran diversitat d’agents.
Accions
Són les actuacions concretes i ben definides que responen a les problemàtiques i/o mancances
detectades. Aquestes ens permetran materialitzar els objectius de cada programa d’actuació i
línia estratègica. Per a la seva comprensió s'incorporaran els següents apartats: descripció,
objectius, grau de prioritat, agents responsables, fonts de finançament, entre d’altres.

5

PLA D’AMBIENTALITZACIÓ

5. Diagnosi estratègica
Per a la definició de les accions que el Pla d’Ambientalització ha de recollir, s’ha elaborat una
diagnosi ambiental estratègica, la qual defineix la situació de partida per cadascun dels àmbits
estudiats (residus, energia, mobilitat, aigua i educació ambiental) i detecta l’estat ambiental de
cadascun d’ells. Això ens permet identificar els principals punts forts (accions i hàbits que ja es
duen a terme amb criteris de sostenibilitat) i els punts febles (problemàtiques que queden per
resoldre) més significatius.
Com ja s’ha comentat amb anterioritat, en l’elaboració de la present diagnosi hi ha col·laborat
tots els treballadors de l’empresa, aportant una diagnosi individual, fruit de la reflexió personal.

5.1. Residus
5.1.1. Síntesi de la situació actual
- Paper
El paper és un dels principals materials que l’empresa utilitza per a les seves tasques
diàries, donat l’elevat nombre de documents, informes, etc. que imprimeix. Previ al pla
anterior (2009-2012), ambdues oficines ja disposaven d’una impressora que permetia
impressions dúplex (dues cares en una) i impressions a doble cara de forma automàtica.
A més, aquesta maquinària també disposa de l’opció de realitzar impressions amb
estalvi de tòner i una safata de paper on s’hi ubica paper utilitzat per una cara i per
tant la reutilització d’aquest paper.
Malgrat tot, el nombre d’impressions que es realitzen és molt elevat. En alguns cassos
per motius estrictes de projecte però en d’altres per manca de sensibilització i/o un mal
hàbit adquirit per part dels treballadors.
Per a cadascuna de les estacions de treball (taules) es disposa d’una paperera
utilitzada, únicament, per l’eliminació de paper. I pels casos en que el paper és
confidencial perquè recull dades protegides existeix una destructora de paper el qual
evita que tota aquesta documentació s’hagi de destruir en una incineradora.
A la sala de màquines de les oficines hi ha unes lleixes on s’hi deixa el paper utilitzat
per una cara perquè altra gent el pugui reutilitzar.
També és important la utilització de paper de eixugar les mans, enlloc de les tovalloles
habituals per qüestions sanitàries. En aquest sentit, cal millorar la sensibilització entre els
treballadors a l’hora de fer servir aquest paper, per exemple, agafant únicament un
cada vegada que sigui necessari.
- Recollida selectiva
Malgrat no ser una empresa que generi grans quantitats de brossa (excepte paper, com
ja s’ha esmentat), s’ha implantat un sistema de recollida selectiva.
Pel que fa a l’oficina de Girona es disposa de cubells per la recollida de l’orgànica (en
la qual s’hi llencen les restes orgàniques dels treballadors que dinen a l’oficina),
d’envasos (per les ampolles d’aigua, principalment, dels treballadors) i de rebuig.
Respecte el vidre, un residu poc habitual, es diposita en una bossa de plàstic per
traslladar-lo fins al contenidor.
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Respecte l’oficina de Barcelona, manca la recollida de matèria orgànica, donat que no
existeixen contenidors propers a l’oficina per aquest tipus de residu. Per la resta de
residus es disposa d’un cubell el qual es troba identificat amb unes etiquetes del color
característic en funció del residus que s’hi ha de llençar.
Malgrat l’ús de la carmanyola és generalitzat entre tots els treballadors que es queden
a dinar a l’oficina, no passa el mateix amb l’embolcall dels entrepans de l’esmorzar,
utilitzant-se en algun cas paper d’alumini.
- Consum d’aigua embotellada
L’empresa ofereix al seus treballadors aigua per poder satisfer les necessitats
d’hidratació en tot moment. La compra d’aquesta aigua a Girona, però, és de paquets
d’ampolles de litre i mig o 2 litres. La gran quantitat d’aigua consumida fa que es
generin un elevat nombre d’envasos de plàstic.
A Barcelona es disposa d’una font d’aigua que utilitza garrafes.

5.1.2 Diagnosi estratègica. Detecció de punts forts i punts febles
Punt forts
Reutilització del paper imprès per una
cara

Punts febles
Elevat nombre d’impressions.

Impressions dúplex, impressions a
doble cara i impressions amb opció
d’estalvi de tòner.

Manca de cubell d’orgànica en
l’oficina de Barcelona.

Existència de cubells de brossa per a
tot tipus de residus (orgànic, plàstic,
paper, rebuig i vidre). (Oficina de
Girona)

Inexistència d’una política de compra
verda per material d’oficina (inclòs
paper reciclat) i de neteja.

Paperera de paper en cadascuna de
les estacions de treball

No utilització de bosses orgàniques
en el cubell dels residus orgànics.

Proximitat a les àrees d’aportació de
residus, inclús piles.

Utilització d’ampolles d’aigua de
litre i mig o dos per als treballadors.

Utilització de piles recarregables

Malbaratament del paper de mans
amb una utilització excessiva.

Destructora de paper confidencial
Ús de la deixalleria per a residus
especials (fluorescents, ordinadors, etc.)

5.2. Energia
5.2.1. Síntesi de la situació actual
- Llum
El sistema d’il·luminació de les oficines és amb fluorescents convencionals en les estàncies
on el llum es requereix que estigui obert en períodes de llarga duració. En d’altres
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espais de menor freqüentació (principalment lavabo) on l’obertura de la llum es
esporàdica i de curta durada existeixen bombetes de baix consum.
Ambdues oficines tenen una orientació i un elevat nombre de finestrals que permeten
utilitzar en alguns sectors de l’oficina la llum natural i no haver de tenir encès els
fluorescents.
A banda, són elevats els aparells endollats a la corrent (ordinadors, impressores,
nevera, etc.) però els necessaris pel treball diari dels treballadors.
- Sistemes de climatització ( refrigeració i calefacció)
Ambdues oficines disposen d’una bomba de fred i calor, amb sortidors repartits en tota
l’oficina. Existeix un termòstat que permet regular la temperatura mínima i màxima de
l’oficina.
Les disputes per la temperatura adequada, tan a l’estiu com a l’hivern, són freqüents i no
existeix un consens que permeti un bon funcionament del sistema de refrigeració i
calefacció. Durant els mesos de més fred, de novembre a febrer, les temperatures a les
que es manté la calefacció és entre 20 i 24ºC. Mentre que a l’estiu (juliol i agost) és
entre 19 i 22ºC. La resta de mesos de l’any s’utilitza molt poc ja que els grans finestrals i
l’entrada de llum solar és suficient per regular la temperatura.
Els caps de setmana dels mesos d’estiu i d’hivern, s’atura tot el sistema fet que provoca
que en èpoques molt càlides o molt fredes, l’oficina s’escalfi o refredi excessivament, i el
primer dia laborable, després de festiu o cap de setmana, és molt costós posar-la a una
temperatura adequada, arribant al punt de connexió de ventiladors o radiadors d’oli i
estufes elèctriques.
Els finestrals de l’oficina de la nova oficina de Girona són de PVC amb finestra de
doble vidre i proporcionen un bon aïllament. No és així, en el cas de Barcelona, on les
finestres són de fusta.
A banda, cal esmentar l’existència de terra de parquet en l’oficina de Barcelona que
actua com aïllant tèrmic.
5.2.2 Diagnosi estratègica. Detecció de punts forts i punts febles
Punt forts

Punts febles

Finestres de PVC amb tancament de
doble vidre (oficina de Girona)

Tancament poc hermètic de les
finestres (a Barcelona).

Il·luminació solar important (sobretot a
la oficina de Girona)

Finestres de fusta (oficina de
Barcelona).

Utilització correcte de la il·luminació
artificial en les estàncies que no s'utilitzen

No rendiment òptim del sistema de
refrigeració i calefacció de l’oficina de
Barcelona

Tancament dels ordinadors,
calefacció/aire condicionat i llum al final
de la jornada laboral

Ús irracional de la calefacció i aire
condicionat, així com connexió de
ventiladors, estufes d’oli i elèctriques
per la comoditat individual.

Bon dimensionament de les dues
oficines al nombre actual de treballadors
que permet malbarataments energètics

Manca d’elements de protecció solar
al finestral de l’oficina de Girona que
redueixi l’augment de temperatura
durant els mesos de més calor i l’ús de
la refrigeració

Terres de parquet a l’oficina de

Utilització de dues pantalles per
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Barcelona

persona
Tecnologia d’il·luminació poc eficient
Electrodomèstics amb una etiqueta
de certificació energètica dolenta i amb
elevat consum (p.ex. neveres).

5.3. Mobilitat
5.3.1. Síntesi de la situació actual
- Ubicació de les oficines
L’empresa, actualment, disposa de dues oficines. Una d’elles a Girona i una altra a
Barcelona.
L’oficina de Girona es troba ubicada al centre de la ciutat (avinguda Ramon Folch) on
hi ha una parada de la Girocleta (servei públic d’utilització de la bicicleta per la
mobilitat sostenible a la ciutat), una parada d’autobús de les línies 1, 2, 6, 8 i 11 del bus
urbà i, molt propera (7 minuts a peu), l’estació central de tren i d’autobusos. Aquesta
ubicació permet la mobilitat sostenible al conjunt de treballadors que resideixen a la
pròpia ciutat de Girona i aquells que resideixen en municipis amb connexió de línies
d’autobús i ferrocarril amb Girona.
Pel que fa a l’oficina de Barcelona (carrer Sardenya) té propera dues estacions de
metro (L4 i L2). Una d’elles (Sagrada Família) a dues parades (màxim 10 minuts) de
l’estació de ferrocarril del Clot. El que permet que treballadors d’ambdues oficines
puguin desplaçar-se, en les ocasions necessàries, a través de ferrocarril.
- Mobilitat laboral
Per la realització de part de les tasques i projectes que desenvolupa l’empresa (treball
de camp, atenció al públic, tasques de comercialització, reunions de control de projecte,
etc.) és molt freqüent el desplaçament en vehicle privat dels responsables i treballadors
al llarg de tot el territori català, principalment.
Malgrat l’elevat nombre de desplaçaments, aquest són aprofitats pel màxim nombre de
persones que han de fer aquell mateix recorregut o similar.
5.3.2 Diagnosi estratègica. Detecció de punts forts i punts febles
Punt forts
Bon accés amb transport públic a
ambdues oficines

Punts febles
Elevat nombre de desplaçaments
amb vehicle propi per motius laborals.

Racionalització d’itineraris per motius
de feina.

5.4. Aigua
5.4.1. Síntesi de la situació actual
- Consum d’aigua potable
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No existeix un consum important d’aigua potable. Estrictament s’utilitza per a la neteja i
higiene personal (rentador de mans) i de la oficina, i per la cadena del wàter.
Per estalviar-ne el màxim el seu ús es varen instal·lar uns difusor en el rentador de mans
del lavabo.
En l’oficina de Girona ja es disposa d’un sistema de doble descàrrega per tal d’estalviar
aigua. No és així a l’oficina de Barcelona.

5.4.2 Diagnosi estratègica. Detecció de punts forts i punts febles
Punt forts
Difusors a les aixetes dels lavabos

Sistema de doble descàrrega als
wàters de l’oficina de Girona

Punts febles
Consum elevat d’aigua en la
cisterna del wàter de Barcelona. Cap
sistema, ni automàtic ni manual, per
l’estalvi d’aigua.
Pèrdua d’aigua en algunes de les
aixetes.

5.5. Sensibilització ambiental
5.5.1. Síntesi de la situació actual
- Conscienciació i sensibilització ambiental
L’aplicació de criteris i pràctiques ambientals a l’empresa ha estat, en moltes ocasions,
una iniciativa dels propis treballadors. Molts d’ells, amb una formació en temes
ambientals molt important (geògrafs, ambientòlegs,...) i molt conscients de les
problemàtiques ambientals existents al planeta.
Malgrat tot, no són tots ni suficients, i encara existeixen algunes pràctiques i hàbits poc
sostenibles.
5.5.2 Diagnosi estratègica. Detecció de punts forts i punts febles
Punt forts
Formació acadèmica dels treballadors

Punts febles
Manca de fulletons i/o cartells de
conscienciació i informació als
treballadors (existents i noves
incorporacions) sobre funcionament de
temes ambientals. (Especialment a
l’oficina de Girona)
Manca de sensibilització i
conscienciació per part d'alguns
treballadors
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6. Contingut del Pla
En aquest apartat es defineixen les actuacions que han de permetre a l’empresa augmentar el
seu compromís amb el medi ambient i introduir hàbits sostenibles en els àmbits en que es
desenvolupa l’activitat de l’empresa així com en els seus treballadors.
La base del Pla és la diagnosi prèvia realitzada per cadascun dels diferents àmbits de
l’empresa amb la participació dels treballadors en la identificació els aspectes positius i
negatius.
El Pla s’articula a partir de tres nivells que permeten una millor concreció dels objectius i
instruments necessaris per a la seva aplicació:
•

1er nivell: Les línies estratègiques. Responen als objectius prioritaris als quals vol tendir,
en termes mediambientals, l’empresa. Les línies intenten mantenir una visió de conjunt,
integrant tots els factors d’incidència ambiental, per la qual cosa demanen un treball
conjunt des de diferents agents que actuen a l’empresa.

•

2on nivell: Programes d’actuació. Defineixen els objectius bàsics de cada línia.

•

3er nivell: Accions. Cada programa es concreta en diverses accions. La diagnosi posa
de relleu els aspectes en què cal incidir per fer compatible l’ambientalització de
l’empresa i dels seus treballadors. Cada problemàtica detectada genera, per tant,
alguna proposta d’actuació preventiva o correctora dels seus efectes negatius. Les
accions, estructurades en fitxes, es prioritzen i es determina el termini d’execució, es
defineixen els agents i persones responsables, es preveuen les fonts de finançament i
incorporen uns indicadors com a sistemes de control i d’avaluació permanent.

El nombre de línies, programes i accions del Pla és el següent:

Total

Línies estratègiques

Programes

Accions

1ª

2

6

2ª

2

2

3ª

1

1

4ª

1

1

5º

2

3

5

8

13

6.1. Característiques de les accions
Línia estratègica: Nom i número de la línia estratègica a la que pertany l’acció.
Programa d’actuació: Nom i número del programa d’actuacions al que pertany l’acció.
Acció: Nom de l’acció i identificador d’ordre en relació a la línia estratègica i programa al que
pertany.
Objectiu: Objectiu específic que vol assolir l’acció concreta.
Temàtica: Inclou el pictograma de la temàtica corresponen.
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RESIDUS

ENERGIA

MOBILITAT

AIGUA

SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL

Descripció: Resum breu de la justificació i les eines per dur a terme l’actuació.
Grau prioritat: Estableix el grau de prioritat en l’aplicació de l’acció en funció de la seva
importància i/o necessitat, determinant-se tres graus de prioritat: alt, mitjà i baix.
Durada d’execució: Estableix el termini d’execució proposat per a que es completi l’acció,
considerant:
•

Curta: durant el 2013

•

Mitja: fins al 2015

•

Llarga: fins al 2017

Termini d’execució: Valora l’horitzó temporal d’implantació de l’acció. Es diferencia entre:
•

Curt: en el 2013

•

Mitjà: abans de la fi del 2015

•

Llarg: abans de la fi del 2017

Tipus: Indica el tipus d’actuació. Es classifica entre
•

Estudi. Actuacions que consisteixen en l’elaboració d’estudis que permetin conèixer i
valorar millor àmbits, processos o problemàtiques rellevants a nivell de sostenibilitat.

•

Proposta. Accions diverses vinculades a la gestió de l’empresa que permeten avançar
cap a la sostenibilitat així com les relacionades amb l’educació per la sostenibilitat.

•

Correcció. Accions previstes per trencar inèrcies d’actuacions que s’estan portant a terme
però que no incorporen criteris de sostenibilitat.

Periodicitat: Període i freqüència de temps en els que s’ha de desenvolupar l’acció. Pot ser una
acció que es desenvolupi de manera puntual, continuada o en determinats períodes de temps.
Cost de l’actuació: Estimació orientativa del pressupost (expressat en euros o hores de treball)
que es requerirà per portar a terme l’acció. Aquesta valoració planteja força dificultats,
especialment quan les actuacions no es poden detallar a un nivell suficient com per pressupostarles, o bé quan es tracta d’accions que són a llarg termini. En molts casos es recomana analitzar
la situació amb detall per poder determinar si calen o no actuacions. En aquests casos a al fitxa
apareix “indefinit”.
Algunes de les accions poden ser interioritzades i executades directament pel propi personal de
l’empresa, sense que comporti un cost addicional sobre el seu pressupost: en aquests casos es
considera la valoració en hores.
Font de finançament: Relació de fonts que poden contribuir aportant els recursos econòmics
necessaris per a la implementació del Pla.
Agents implicats: Tots aquells agents que estan involucrats en l’acció i permeten que es pugui dur
a terme. Per tant, inclou no només aquells que executen l’acció sinó també aquells a qui va
dirigida.
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Indicadors de seguiment: Formen part del Pla de seguiment i estan relacionats directa o
indirectament amb l’acció proposada. Es tracta de poder avaluar i comprovar si amb l’aplicació
de les actuacions s’ha aconseguit els objectius proposats.

6.2. Definició de les línies estratègiques
Les línies estratègiques definides són les següents:
Línia estratègica 1

Objectiu

Línia estratègica 2

Objectiu

Línia estratègica 3

Objectiu

Línia estratègica 4

Objectiu
Línia estratègica 5

Objectiu

Gestió de residus

Generar una política interna de residus que reposi sobre el principi
de les tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar)
Control del consum energètic

Establir unes mesures que permetin la màxima eficiència i estalvi en el
consum de l’energia.
Millora de la mobilitat

Vetllar per la progressiva disminució de l’ús del vehicle particular en
pro de la mobilitat amb mitjans de transport més eficients
energèticament i ambientalment més sostenibles
Estalvi d’aigua

Instal·lació de mecanismes per augmentar l’estalvi d’aigua
Augment de la sensibilització ambiental

Promoure actuacions encaminades a informar i/o sensibilitzar al
treballador.
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6.3. Definició dels programes d’actuació
Els programes d’actuació definits, per a cada línia estratègica, són els següents:
Línia estratègica 1

Objectiu

Programa 1.1
Objectiu
Programa 1.2
Objectiu

Línia estratègica 2

Objectiu

Programa 2.1
Objectiu
Programa 2.2
Objectiu

Línia estratègica 3

Objectiu

Programa 3.1
Objectiu

Gestió de residus

Generar una política interna de residus que reposi sobre el principi
de les tres erres (reduir, reutilitzar i reciclar)
Reduir la generació de residus
Evitar la generació de residus inútils i innecessaris
Reciclar els residus generats
Millorar el procés de la recollida selectiva

Control del consum energètic

Establir unes mesures que permetin la màxima eficiència en el consum
de l’energia.
Estalvi energètic
Promoure hàbits que fomentin l’estalvi energètic
Eficiència energètica
Utilitzar tecnologia més eficient energèticament

Millora de la mobilitat

Vetllar per la progressiva disminució de l’ús del vehicle particular en
pro de la mobilitat amb mitjans de transport més eficients
energèticament i ambientalment més sostenibles
Optimització dels desplaçaments
Evitar en la mesura del possible els desplaçaments en vehicle
particular i aprofitar el màxim els necessaris
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Línia estratègica 4

Objectiu
Programa 4.1
Objectiu

Línia estratègica 5

Objectiu

Programa 5.1
Objectiu

Programa 5.2
Objectiu

Estalvi d’aigua

Assolir una reducció del consum d’aigua
Incorporar sistemes d’estalvi d’aigua
Millorar l’eficiència de les instal·lacions per augmentar l’estalvi
d’aigua

Augment de la sensibilització ambiental

Promoure actuacions encaminades a informar i/o sensibilitzar al
treballador.
Promoure l’educació ambiental
Sensibilitzar ambientalment als treballadors de l’empresa respecte
els seus hàbits de treball
Millorar la gestió ambiental de l’empresa
Augmentar la responsabilitat ambiental en la presa de decisions i
actuacions de l’empresa
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6.4. Definició de les accions

Línia estratègica 1.

Gestió de residus

Programa 1.1.

Reduir la generació de residus

Acció 1.1.1

Substitució de les entregues de projectes en paper a entregues de
la documentació en digital

Objectiu
Reduir l’ús del paper
Temàtica

Descripció
Any rere any són molts els projectes presentats als clients en format paper. Aquest format
caldria canviar-se pel format digital, en els cassos que el client ho permeti. D’aquesta manera,
a banda de l’estalvi de paper, permet penjar el projecte a la xarxa (en cas que sigui públic).
Prioritat

Termini d’execució

Alta

Mitjà

Periodicitat

Durada d’execució

Continuada

Llarg

Tipus

Agents implicats

Correcció

Empresa i clients

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació

ATC-SIG, SL.

Compra de CD’s però menys de paper i
material per enquadernar.

Indicador/s de seguiment
1. Grau d’utilització del paper
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Línia estratègica 1.

Gestió de residus

Programa 1.1.

Reduir la generació de residus

Acció 1.1.2

Incloure el text “Abans d'imprimir aquest correu, pensa si és realment
necessari” en la signatura digital dels correus electrònics

Objectiu
Evitar impressions del tot innecessàries i sensibilitzar al treballador i client.
Temàtica

Descripció
Proporcionar el text acordat als treballadors per tal de que l’incorporin a l’assignatura dels
seus correus electrònics.
Prioritat

Termini d’execució

Baix

Curt

Periodicitat

Durada d’execució

Continuada

Curt

Tipus

Agents implicats

Proposta

Treballadors empresa

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
0

Indicador/s de seguiment
1. Grau d’utilització del paper
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Línia estratègica 1.

Gestió de residus

Programa 1.1.

Reduir la generació de residus

Acció 1.1.3

Reduir la mida del cos de lletra i dels marges en els documents
que es generin

Objectiu
Reduir l’ús del paper
Temàtica

Descripció
La dimensió de lletra utilitzada tradicionalment (12) i els marges que s’utilitzen (els que
apareixen per defecte en el processador de textos) poden reduir-se i ajustar-se de tal manera
que els informes, documents, etc. que es redactin ocupin un menor nombre de pàgines i en
conseqüència un es produeix un estalvi de paper.
Prioritat

Termini d’execució

Alta

Mitjà

Periodicitat

Durada d’execució

Continuada

Llarg

Tipus

Agents implicats

Correcció

Empresa i clients

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
0

Indicador/s de seguiment
1. Grau d’utilització del paper
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Línia estratègica 1.

Gestió de residus

Programa 1.2.

Reciclar els residus generals

Acció 1.2.1

Instal·lar cubells de matèria orgànica a l’oficina de Barcelona

Objectiu
Fomentar el reciclatge de la matèria orgànica
Temàtica

Descripció
Col·locació d’un cubell per a la recollida orgànica al costat de la resta de cubells de recollida
de brossa, amb el cartell indicant els materials a abocar-hi.
Prioritat

Termini d’execució

Alta

Curt

Periodicitat

Durada d’execució

Puntual

Curt

Tipus

Agents implicats

Correcció

Direcció i treballadors

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació

ATC-SIG, SL.

10€ un cubell

Indicador/s de seguiment
2. Grau de conscienciació en matèria de reciclatge
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Línia estratègica 1.

Gestió de residus

Programa 1.2.

Reciclar els residus generals

Acció 1.2.2

Compra verda de material d’oficina i de neteja

Objectiu
Reduir l’impacte ambiental de les tasques i inclús reduir el cost econòmic global.
Temàtica

Descripció
Sempre que sigui possible es tendirà a adquirir productes i materials que disposin d’etiquetat
ecològic, de producció local o que en el procés de producció desenvolupin procediments de
menor impacte sobre el medi ambient (paper reciclat, productes que generin menys residus,
etc.)
Prioritat

Termini d’execució

Mitjà

Mitjà

Periodicitat

Durada d’execució

Continuada

Mitja

Tipus

Agents implicats

Proposta

Direcció / Àrea de compra

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació

ATC-SIG, SL.

La diferència entre productes reciclats o
ecològics amb els que no ho són.

Indicador/s de seguiment
3. Nombre de productes amb etiqueta verda
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Línia estratègica 1.

Gestió de residus

Programa 1.2.

Reciclar els residus generals

Acció 1.2.3

Cartells de senyalització de recollida selectiva

Objectiu
Millorar la pràctica del reciclatge
Temàtica

Descripció
Elaborar uns cartells identificadors dels diferents cubells de recollida selectiva, indicant que cal
dipositar-hi en cadascun d’ells.
Prioritat

Termini d’execució

Alta

Curt

Periodicitat

Durada d’execució

Puntual

Curt

Tipus

Agents implicats

Proposta

Treballadors

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
0

Indicador/s de seguiment
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Línia estratègica 2

Control del consum energètic

Programa 2.1

Estalvi energètic

Acció 2.1.1

Redacció d’un document de bones pràctiques en l’estalvi energètic

Objectiu
Propiciar uns bons hàbits del treballador per a l’estalvi d’energia
Temàtica

Descripció
El document ha d’incloure totes aquelles tasques, de fàcil aplicació, que permeten un estalvi
d’energia: apagar l’ordinador al final del dia (especialment fent èmfasi a les pantalles),
apagar la impressora, encendre els llums quan sigui necessari i utilitzar la llum natural sempre
que sigui possible, configurar l’opció d’estalvi energètic de la pantalla de l’ordinador de
manera que s’apagui automàticament després d’un determinat temps, utilització correcte de
l’aparell de refrigeració, apagar la cafetera quan no està en ús, etc.
Prioritat

Termini d’execució

Mitjà

Curt

Periodicitat

Durada d’execució

Puntual

Mitja

Tipus

Agents implicats

Estudi

Direcció i treballadors

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
0

Indicador/s de seguiment
4. Despesa energètica
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Línia estratègica 2

Control del consum energètic

Programa 2.2

Eficiència energètica

Acció 2.1.1

Canviar bombetes per d’altres de baix consum

Objectiu
Estalviar energia
Temàtica

Descripció
Existeixen, en alguna de les sales i wàters, de les oficines, bombetes incandescents. Caldria
canviar-les per d’altres de baix consum. També seria convenient mirar l’opció de canviar el
balast dels fluorescents per un d’electrònic molt més eficient.
Prioritat

Termini d’execució

Alta

Curt

Periodicitat

Durada d’execució

Puntual

Mitja

Tipus

Agents implicats

Estudi

Direcció i treballadors

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
0

Indicador/s de seguiment
4. Despesa energètica
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Línia estratègica 2

Control del consum energètic

Programa 2.2

Eficiència energètica

Acció 2.1.2

Instal·lar elements de protecció solar a les finestres

Objectiu
Estalviar energia
Temàtica

Descripció
L’oficina de Girona presenta un gran finestral a la façana principal que provoca que durant les
primeres hores del matí la temperatura augmenti molt durant les èpoques de més calor degut a
la influència directa del sol. Aquest efecte es mitigaria si s’instal·lés algun element de protecció
solar (mòbil) que es pogués posar i treure en funció de l’època de l’any i de la radiació de sol.
Prioritat

Termini d’execució

Baixa

Mitjà

Periodicitat

Durada d’execució

Puntual

Curta

Tipus

Agents implicats

Estudi

Direcció i treballadors

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
Variable segons instal·lació

Indicador/s de seguiment
4. Despesa energètica
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Línia estratègica 3

Augment de la mobilitat sostenible

Programa 3.1

Optimització dels desplaçaments

Acció 3.1.1

Utilització de la videoconferència

Objectiu
Reduir els desplaçaments en vehicle particular
Temàtica

Descripció
En desplaçaments que no sigui possible utilitzar transport públic i que els motius del
desplaçament ho permetin (exemple: reunions de control de projecte, reunions per resolució de
dubtes, etc.) introduir la pràctica d’elaborar reunions a distància a través de la
videoconferència.
Prioritat

Termini d’execució

Mitja

Llarg

Periodicitat

Durada d’execució

Puntual

Mitja

Tipus

Agents implicats

Proposta

Clients i empresa

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
0

Indicador/s de seguiment
5. Quilometratge realitzat
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Línia estratègica 4

Estalvi d’aigua

Programa 4.1

Incorporar sistemes d’aigua

Acció 4.1.1

Instal·lació de sistema d'estalvi d'aigua a les cisternes del wàter

Objectiu
Augmentar l’estalvi d’aigua
Temàtica

Descripció
Canviar el sistema de cadena del wàter per un sistema de control de doble descàrrega o bé
instal·lar algun objecte de grans dimensions en la cisterna.
Prioritat

Termini d’execució

Alta

Curt

Periodicitat

Durada d’execució

Puntual

Curt

Tipus

Agents implicats

Correcció

Direcció

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació

ATC-SIG, SL.

130€ un sanitari amb doble descàrrega

Indicador/s de seguiment
6. Despesa de l’aigua
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Línia estratègica 5

Sensibilització ambiental

Programa 5.1

Promoure l’educació ambiental

Acció 5.1.1

Creació del Plafó d’ambientalització

Objectiu
Mantenir informat al treballador de les pràctiques ambientals i augmentar-ne la seva
sensibilització
Temàtica

Descripció
Instal·lació, en cadascuna de les oficines, d’uns plafons de suro on s’informi del funcionament del
pla d’ambientalització i de temes relacionats amb el medi ambient.
Crear-hi un apartat “Aconsellem” on s’hi suggereixin actituds de bones pràctiques respecte a la
reducció, reutilització i reciclatge dels residus generats diàriament, així com en l’estalvi
energètic i d’aigua, entre d’altres.
Prioritat

Termini d’execució

Mitja

Curt

Periodicitat

Durada d’execució

Continuada

Mitja

Tipus

Agents implicats

Proposta

Direcció i treballadors

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació

ATC-SIG, SL.

Hores

Indicador/s de seguiment
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Línia estratègica 5

Sensibilització ambiental

Programa 5.2

Millorar la gestió ambiental de l’empresa

Acció 5.2.1

Creació de la Comissió de Seguiment del Pla d’Ambientalització

Objectiu
Crear un mecanisme de control de l’execució del Pla, per dur a terme les actuacions distribuint
funcions, responsabilitats i eines de treball.

Temàtica

Descripció
Les accions proposades en el present document no han de quedar arxivades i s’ha de controlar
la seva execució
La Comissió de Seguiment ha de servir per donar continuïtat al procés, a través de la
implantació del Pla d’Ambientalització. Aquesta Comissió ha d’estar formada per representants
dels diferents estrats de l’empresa: direcció i treballadors.
Prioritat

Termini d’execució

Alta

Curt

Periodicitat

Durada d’execució

Continuada

Llarg

Tipus

Agents implicats

Proposta

Direcció i treballadors

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
0

Indicador/s de seguiment
7. Grau de desenvolupament de les accions del Pla
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Línia estratègica 5

Sensibilització ambiental

Programa 5.2

Millorar la gestió ambiental de l’empresa

Acció 5.2.2

Adherir-se al Programa “Acords Voluntaris”

Objectiu
Prendre compromís ferm, i actitud responsable, amb el medi ambient.

Temàtica

Descripció
L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris
amb organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions
de gasos amb efecte d’hivernacle.
L’empresa caldria que s’hi adherís, fet que la compromet, de forma voluntària, a fer el
seguiment de les emissions i establir mesures que contribueixen a la seva reducció.
Prioritat

Termini d’execució

Mitjà

Mitjà

Periodicitat

Durada d’execució

Puntual

Llarg

Tipus

Agents implicats

Proposta

Direcció i treballadors

Possibles fonts de finançament

Cost de l’actuació
0

Indicador/s de seguiment
4. Despesa energètica
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6.5. Temporització i priorització de les accions.
Totes les accions definides al Pla porten adjuntes una estimació del termini d’execució així com la
seva priorització.
Els terminis i el nivell de priorització de les accions poden canviar en funció de les necessitats que
puguin aparèixer en cada moment a l’empresa.
Tot seguit es presenta un resum de les actuacions segons aquests dos paràmetres.

Línies estratègiques

Programes

Accions

5

8

14

PRIORITZACIÓ I TERMINIS D'EXECUCIÓ
Prioritat
Alta
Mitja
Baixa
TOTAL
6
5
3
14
Termini
Curt
Mitjà
Llarg TOTAL
8
5
1
14

ACCIONS ORDENADES PER PRIORITAT
Acció
Prioritat
Creació de la Comissió de Seguiment del Pla d’Ambientalització
Alta
Instal·lació de sistema d'estalvi d'aigua a les cisternes del wàter
Alta
Instal·lar cubells de matèria orgànica a l’oficina de Barcelona
Alta

Termini
Curt
Curt
Curt

Substitució de les entregues de projectes en paper a entregues de
la documentació en digital

Alta

Mitjà

Reduir la mida del cos de lletra i dels marges en els documents
que es generin

Alta

Mitjà

Canviar bombetes per d’altres de baix consum

Alta

Curt

Instal·lar elements de protecció solar a les finestres

Baixa

Mitjà

Redacció d’un document de bones pràctiques en l’estalvi energètic
Creació del Plafó d’ambientalització
Compra verda de material d’oficina i de neteja
Utilització de la videoconferència
Adherir-se al programa d’ “Acords Voluntaris”
Incloure el text “Abans d'imprimir aquest correu, pensa si és
realment necessari” en la signatura digital dels correus electrònics

Mitja
Mitja
Mitja
Mitja
Mitja

Curt
Curt
Mitjà
Llarg
Mitjà

Baixa

Curt

Baixa

Curt

Prioritat
Alta
Alta
Alta
Mitjà
Mitjà

Termini
Curt
Curt
Curt
Curt
Curt

Cartells de senyalització de recollida selectiva
ACCIONS ORDENADES PER TERMINI
Acció
Creació de la Comissió de Seguiment del Pla d’Ambientalització
Instal·lació de sistema d'estalvi d'aigua a les cisternes del wàter
Instal·lar cubells de matèria orgànica a l’oficina de Barcelona
Redacció d’un document de bones pràctiques en l’estalvi energètic
Creació del Plafó d’ambientalització
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Incloure el text “Abans d'imprimir aquest correu, pensa si és
realment necessari” en la signatura digital dels correus electrònics

Baixa

Curt

Cartells de senyalització de recollida selectiva

Baixa

Curt

Canviar bombetes per d’altres de baix consum

Alta

Curt

Substitució de les entregues de projectes en paper a entregues de
la documentació en digital
Compra verda de material d’oficina i de neteja

Alta

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Alta

Mitjà

Mitja
Mitjà

Mitjà
Llarg

Reduir la mida del cos de lletra i dels marges en els documents
que es generin
Adherir-se al programa d’ “Acords Voluntaris”
Utilització de la videoconferència
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7. Pla de seguiment
En el pla de seguiment s’hi defineix el sistema d’avaluació continuada i periòdica del
desenvolupament i dels resultats obtinguts amb la implantació del pla d’ambientalització.
Es tracta, a través d’un seguit d’indicadors, d’avaluar si les accions integrades en el Pla ajuden o
no, a assolir al llarg del temps els objectius plantejats amb les línies estratègiques i els
programes d’actuació.
Per a cada indicador s’ha elaborat una fitxa en la que hi consten els següents paràmetres:
Nom de l’indicador: Nom i número de l’indicador.
Objectiu: Objecte que pretén ser avaluat
Temàtica: Inclou el pictograma de la temàtica corresponen.
RESIDUS

ENERGIA

MOBILITAT

AIGUA

SENSIBILITZACIÓ
AMBIENTAL

Càlcul: Fórmula necessària per elaborar el càlcul.
Resultat (maig 2013): Resultat de l’aplicació de la fórmula en el moment actual de la redacció
de document i que indica la situació en el moment previ a la implantació del Pla.
Tendència desitjada de l’indicador: Indica la tendència que hauria d’assolir l’indicador un cop
executada l’actuació. Aquesta pot ser:
•

Reduir. Quan els resultats obtinguts són superiors respecte la situació desitjada.

•

Mantenir-se. Quan els resultats obtinguts són els òptims i la tendència és mantenir la
situació actual.

•

Augmentar. Quan els resultats obtinguts són menors respecte la situació desitjada.

Periodicitat: Els indicadors estan pensant, generalment, per a ser calculats anualment i donar-los
a conèixer al conjunt de treballadors.
Font d’informació: Indica la font d’on obtenir les dades per poder realitzar el càlcul.
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Nom de l’indicador
1. Grau d’utilització del paper
Objectiu
Controlar el nombre d’impressions que es realitzen
Temàtica

Càlcul
Número d’impressions en blanc i negre + (número d’impressions a color/3)
La impressora existent a l’oficina indica el nombre d’impressions i fotocòpies que es duen a
terme. Cal tenir en compte que les impressions a color s’han de dividir per 3 ja la màquina
comptabilitza 3 còpies per cada fotocòpia a color que es realitza.
Resultats

Tendència desitjada de l’indicador

GIRONA (maig 2013): 257.201

Reduir

BARCELONA (maig 2013): 114.229
Periodicitat

Font d’informació

Mensual

La impressora

Nom de l’indicador
2. Grau de conscienciació en matèria de reciclatge
Objectiu
Saber l’existència d’oportunitats del reciclatge dels residus generats a partir de conèixer el
nombre de contenidors disponibles a l’oficina
Temàtica

Càlcul
Calcular el nombre de papereres i altres recipients existents a les oficines per a l’abocament de
residus.
Resultats (any 2013)

Tendència desitjada de l’indicador

GIRONA:

Augmentar, sobretot en el cas de
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1 paperera pel rebuig

Barcelona, almenys amb 1 paperera per
l’orgànica.

1 paperera pel plàstic
1 paperera per l’orgànica
8 papereres pel paper
BARCELONA:
1 paperera pel rebuig
1 paperera pel plàstic
5 paperers pel paper
Periodicitat

Font d’informació

Anual

Nom de l’indicador
3. Nombre de productes amb etiqueta verda
Objectiu
Saber el nombre de productes amb etiqueta ecològica/reciclable que es compren i s’utilitzen
per tal de controlar si es duen a terme els processos de compra verda
Temàtica

Càlcul
Calcular el nombre de productes i materials que s’utilitzen a l’oficina amb etiqueta verda
Resultats (any 2013)

Tendència desitjada de l’indicador

2 (típpex i paper)

Augmentar.

Periodicitat

Font d’informació

Anual

Factures de la compra de material
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Nom de l’indicador
4. Despesa energètica
Objectiu
Controlar la despesa energètica de les oficines
Temàtica

Càlcul
Mirar el cost de la factura de la llum.
Resultats

Tendència desitjada de l’indicador

GIRONA (22/11/2012 a 20/12/2012):
215,66 €

Reduir

BARCELONA (14/11/2012 a
14/01/2013): 398,82 €
Periodicitat

Font d’informació

Bimestral

Factura de la llum

Nom de l’indicador
5. Quilometratge realitzat
Objectiu
Conèixer les distàncies dels desplaçaments realitzats pels treballadors
Temàtica

Càlcul
∑ Km per treballador al mes
A partir del programa de partes de l’empresa es pot conèixer el quilometratge realitzat per
treballador. Cal sumar el de tots els treballadors al mes.
Resultats

Tendència desitjada de l’indicador
Reduir

Periodicitat

Font d’informació

Mensual

Programa de partes
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Nom de l’indicador
6. Despesa de l’aigua
Objectiu
Controlar la despesa d’aigua de les oficines
Temàtica

Càlcul
Mirar el cost de la factura de l’aigua
Resultats

Tendència desitjada de l’indicador
Reduir

Periodicitat

Font d’informació

Bimestral

Factura de l’aigua

Nom de l’indicador
7. Grau de desenvolupament de les accions del Pla
Objectiu
Conèixer quin percentatge de les accions proposades en el Pla s’han desenvolupat des de la
seva aprovació.
Temàtica

Càlcul
Accions realitzades
% accions proposades = ————————————— x 100
Accions totals proposades
Resultats (any 2013)
0/13 = 0%

Tendència desitjada de l’indicador
Augmentar

Periodicitat

Font d’informació

Anual

Empresa
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