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INFORME DELS ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

1.Introducció: 

L’anàlisi ambiental té com a objectiu definir la situació ambiental de l’AEIC/COEIC/ICT en el 
seu estat de partida per tal de poder definir la seva situació inicial i començar a establir els 
mecanismes per a la seva correcta gestió. 

A més de ser una eina per determinar la situació del centre, també és una recomanació de la 
norma ISO 14:001 en el seu annex A.1, on comenta que l’avaluació hauria de cobrir els 
següents camps: 

- la identificació dels aspectes ambientals, inclosos aquells associats amb l’operació en 
condicions, condicions anormals incloses les d’arrencada i parada, i situacions d’emergència 
i accidents; 

- la identificació de requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui; 

- un examen de totes les pràctiques i procediments de gestió ambiental existents, inclosos 
els associats amb les activitats de compres i contractació; 

- una avaluació de les situacions prèvies d’emergència i accidents previs. 

2.Descripció de l’activitat de l’AEIC/COEIC/ICT: 

Aquest anàlisis ambiental està centrat en les instal·lacions que té l'AEIC/COEIC/ICT en la 
seva seu a via Laietana 39 de Barcelona, excloent d’aquestes el bar, tampoc s’inclou les 
plantes de la mútua d’enginyers ni els locals de la caixa d’enginyers. 

La superfície del local és de 2.351m2 repartits en una planta baixa i sis pisos, dels quals  el 
primer correspon al bar i el segon a la mútua d’enginyers. 

L’activitat està oberta uns 250 dies a l’any i compren la següent  jornada laboral: 

- Del 10 de setembre al 23 de Juny l’horari és de dilluns 9h a 19h i el divendres de 9h a 
15h. 

- Del 25 de Juny al 10 de setembre de dilluns a divendres de 9h a 15h. 

L’activitat no s’atura al migdia, ja que es fan torns per anar dinar, i l’horari flexible permet que 
hi hagi gent treballant abans de l’horari d’obertura i després de l’horari de tancament. 

Les instal·lacions de la seu són bàsicament oficines, sent la planta baixa sent el hall de 
l’edifici, la tercera i quarta planta oficines, la cinquena sales de reunions i despatxos i la 
sisena menjador pels treballadors, el servei de reprografia. 

3.Identificació dels aspectes ambientals significatius: 

Donat que les activitats més importants de l’oficina són similars no ha sortit cap procés que 
tingués un impacte molt superior als altres. En canvi si que hi han aspectes que tenen un 
major impacte de forma clarament diferenciada. Els aspectes més significatius degut al 
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funcionament de l’AEIC/COEIC/ICT són per una banda el consum d’energia i per l’altre els 
residus perillosos. 

L’aspecte més significatiu és el consum d’energia, ja que la falta de mecanismes de gestió i 
control d’aquest i al seu ús continuat pel treball, la il·luminació i la climatització fan que tingui 
una incidència considerable. 

La il·luminació interior de l’edifici consta bàsicament de fluorescents que es solen obrir a 
primera hora i que no es tanquen fins al final. Aquests fluorescents no poden seleccionar-se 
per fases, per tal de reduir el seu consum si la il·luminació natural fos suficient per les 
necessitats del treball. Apart d’això també hi ha llums als lavabos que tenen interruptor 
d’encesa i apagada, d’aquesta forma només estan encesos quan es fan servir. 

La climatització de l’edifici està centralitzada, havent una instal·lació de climatització de 
fred/calor situada a la part superior de l’edifici, i fent-se la distribució a través de conductes 
repartits per les diferents plantes. L’aire climatitzat surt per difusors i la temperatura es pot 
regular de forma independent a les diferents estances. Els termòstats que permeten el 
control de la temperatura estan bloquejats amb una caixeta de plàstic, de tal forma que s’ha 
de demanar permís per regular l’aire condicionat. 

Un altre aspecte important en el consum d’energia són els equips electrònics, principalment 
els ordinadors. La major part dels treballadors utilitzen l’ordinador en el seu dia a dia, de 
forma que en l’horari laboral la major part de pantalles i torres estan en funcionament. Els 
equips perifèrics dels ordinadors solen estar en funcionament, els perifèrics més comuns són 
les impressores. 

Un aspecte ambiental significatiu i localitzat en unes instal·lacions concretes és el consum 
d’aigües en els lavabos. En els sanitaris de l’AEIC/COEIC/ICT no disposen de sistemes de 
doble descarrega de la cisterna. Apart dels lavabos tampoc hi ha grans consums d’aigües en 
el desenvolupament de l’activitat. De la mateixa forma que el consum d’aigua en els lavabos 
és important, l’abocament d’aquesta al clavegueram també és un aspecte significatiu. 

Finalment un altre punt important és la generació de residus a conseqüència del 
funcionament de l’activitat. En el circuit de recollida i gestió de residus es fa la recollida 
selectiva de paper i plàstic. També s’emmagatzemem els residus especials per a un 
posterior tractament. Per la recollida del paper hi ha dipositades per les plantes diversos 
contenidors per al reciclatge de paper. Aquests contenidors estan posats al costat de les 
impressores i també als punts on es generen més residus de paper.  

S’ha instal·lat contenidors pel plàstic ubicats al costat de les màquines de vending. També 
s’ha distribuït gots reutilitzables als treballadors per disminuir el consum. 

Els residus més destacables són els residus especials, per la seva perillositat . Pel 
funcionament de l’activitat no es generen gran quantitats de residus especials, aquests 
residus es guarden i es retornen al proveïdor 

A la sisena planta on hi ha el servei de menjador pels treballadors del col·legi disposa de 
contenidors per llençar les restes de menjar, així com els tovallons i les tovalles. El fet que no 
hi hagi una recollida selectiva de les restes del menjador fa que aquest aspecte ambiental 
surti significatiu. 
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Els vectors ambientals a aquests aspectes queden recollits en el registre d’identificació i 
avaluació dels aspectes ambiental (RE-EIC-17), en el moment en que es va redactar aquest 
informe aquest eren els vectors associats al desenvolupament de l’activitat: 

S’han suposat dues situacions d’emergència com les més probables, una inundació de les 
instal·lacions de l’organització o un incendi en l’edifici. 

Ambientalment parlant en cas que hi hagués una inundació de les instal·lacions  suposaria 
un abocament d’aigües residuals i en cas que la inundació es donés a causa d’una fuita 
també es donaria un consum extraordinari d’aigua. 

En cas d’incendi els principals efectes ambientals que suposaria són l’emissió de fums de 
combustió a l’atmosfera i la possible generació d’un seguit de runa de les parts calcinades de 
l’edifici. 

Cal destacar que el grau d’incidència ambiental d’aquestes situacions depèn en gran mesura 
de la magnitud que pugui arribar agafar l’emergència. 

4.Accions de millora. 

1.- Acció número 1 

L’AEIC/COEIC/ICT s’ha proposat fer un estudi de l’eficiència energètica de l’edifici, per 
aquest motiu s’ha contactat amb una empresa especialitzada per a que faci aquest estudi, 
analitzant les instal·lacions elèctriques i la climatització, i d’aquesta forma saber com es troba 
l’edifici per tal de poder extreure les conclusions que siguin necessàries per tal de millor 
aquest aspecte.  Per tal de tenir un control d’aquesta acció s’obre l’informe d’acció de millora 
corresponent (RE-EIC-10).   

1.1.- Acció número 2 

Es vol instal·lar al menjador de la sisena planta un contenidor per tal de fer la recollida 
selectiva de les deixalles generades en els àpats, ja que els residus que es generen en 
aquella zona van a parar al rebuig. D’aquesta forma es podrà fer la recollida selectiva dels 
plàstics i s’estudiarà la possibilitat de separar  la matèria orgànica que actualment es llença al 
rebuig.  

Responsable:  

Termini:  

1.2.- Acció número 3 

Es farà una campanya de sensibilització a tot el personal de l’organització per tal de 
conscienciar-lo de la importància de la correcta gestió dels aspectes ambientals. Per tal de 
tenir un control d’aquesta acció s’obre l’informe d’acció preventiva corresponent (RE-EIC-10). 
  

El seguiment d’aquestes tres accions es realitzarà a través de les actes del Comitè de 
Qualitat. 
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1.- OBJECTIU 

Establir la sistemàtica per identificar i avaluar els aspectes ambientals de les activitats i 
serveis desenvolupats per l’AEIC/COEIC/ICT, així com registrar els significatius, amb la 
finalitat d’assegurar que es tenen en compte per l’establiment dels objectius mediambientals. 

2.- ABAST 

Aquest procediment s’aplica a totes les activitats de l’AEIC/COEIC/ICT que poden tenir com 
a conseqüència un impacte mediambiental. 

3.- RESPONSABILITAT 

La responsabilitat d’actualitzar i  revisar aquest procediment és del Responsable de Qualitat 
de l’AEIC/COEIC/ICT, sent el Director General el responsable de la seva aprovació.  

4.- REFERÈNCIES 

Aquest capítol desenvolupa part dels  el capítols 2 i 7 del Manual de Qualitat i Medi Ambient i 
ha estat desenvolupat segons la Norma ISO 14001:2004. 
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5.- DESENVOLUPAMENT 
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RE-EIC-14 Identificació i 
avaluació dels aspectes ambientals

ASPECTES 
AMBIENTALS 

SIGNIFICATIUS 
IDENTIFICATS 
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5.1.- Identificació dels aspectes ambientals  

Es defineixen els aspectes ambientals com aquells elements de les activitats i serveis de 
l’AEIC/COEIC/ICT que puguin interactuar amb el medi ambient. 

L’AEIC/COEIC/ICT recull aquells elements de les seves activitats i serveis que puguin 
originar impacte sobre el medi ambient segons els diferents aspectes ambientals. Aquest 
registre constitueix la font a partir de la qual es determinen aquells aspectes susceptibles de 
produir impactes mediambientals significatius. 

Per elaborar aquest registre es contemplen els aspectes ambientals següents: 

- Residus especials 

- Residus no especials (paper i cartró, plàstics, altres residus) 

- Abocament d’aigües residuas 

- Contaminació atmosfèrica 

- Contaminació acústica 

- Contaminació lumínica 

- Consums (energia i aigua) 

 

Les activitats i serveis que es tenen en compte són 

- Processos estratègics  

- Processos de línea distingint entre els següents departaments segons el mapa de 
processos:   

Àrea professional 

Serveis Ocupacionals 

Biblioteca, Informació i Documentació  

Comissions, Activitats i Serveis 

- Processos de suport 

- Servei de Neteja 

- Sanitaris 

- Manteniment d’instal·lacions 

- Menjador 
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- Situacions d’emergència 

A continuació s’identifiquen els diferents aspectes mediambientals associats a cada 
activitat o servei definit, diferenciant entre condicions normals de funcionament (activitat 
habitual) com anormals (condicions associades a manteniment i neteja i serveis associats 
que no formen part de l’activitat de l’organització: menjador i sanitaris) o situacions 
d’emergència (accidents reals i/o potencials). Aquesta identificació queda registrada al 
registre d’identificació i avaluació dels aspectes ambientals (RE-EIC-14). 

El Responsable de Qualitat manté actualitzat aquest registre, de forma que com a mínim 
anualment o bé cada vegada que s’experimenti un canvi significatiu en qualsevol activitat del 
AEIC/COEIC/ICT, es revisa la identificació i avaluació dels aspectes ambientals. 

5.2.-  Avaluació dels aspectes ambientals 

Una vegada identificats els aspectes mediambientals generats per activitat o servei es 
realitza una avaluació en funció del grau d’impacte sobre el medi ambient, obtenint-se l’índex 
ambiental (IA) per a cada aspecte i activitat/servei del AEIC/COEIC/ICT.  
 

Els resultats es registren al registre RE-EIC-14 Identificació i avaluació dels aspectes 
ambientals 

En situacions normals i anormals, cada un dels aspectes ambientals identificats es quantifica 
utilitzant els criteris per a cada aspecte ambiental descrits a continuació. La puntuació va de 
l’1 al 3, on l’1 representa la possibilitat més favorable i el 3 la més desfavorable. 

Generació de residus 

Criteris Valor Descripció 
1 Residu no especial assimilable a urbà 
2 Residu no especial no assimilable a urbà Perillositat (P) 
3 Residu especial 

 1 Quantitat generada inferior al 1% dels residus 
2 Quantitat generada entre el 1% i el 10% del total Quantitat (Q) 
3 Quantitat generada superior al 10% del total de residus generats 
1 Valoralització/recuperació (reutilització) 
2 Recollida selectiva (reciclatge) Gestió (G) 
3 Tractament finalista (eliminació) 
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Abocament aigües residuals 

Criteris Valor Descripció 
1 Aigües pluvials 
2 Aigües assimilables a urbanes Perillositat (P) 
3 Aigües de procés 

 1 Entre 0-50 l per treballador i dia 
2 Entre 50-75 l per treballador i dia Quantitat (Q) 
3 > 75 l per treballador i dia 

  

Contaminació atmosfèrica 

No es fixen criteris d’avaluació per la contaminació atmosfèrica en situacions normals i 
anormals al no detectar cap interrelació amb el medi pel que fa aquest aspecte. Si algun 
canvi en l’organització crees qualsevol impacte associat es procediria a establir criteris 
d’avaluació i a l’avaluació d’aquest aspecte. 

Contaminació acústica i contaminació acústica 

Els aspectes ambientals de contaminació acústica i contaminació llumínica s’ha 
considerat que no són significatius donada la situació geogràfica de les instal·lacions, al 
centre de Barcelona, on el soroll i les fonts de llum de la ciutat són molt més grans que 
les generades pel funcionament del COEIC/AEIC/ICT. Si algun canvi en l’organització 
crees qualsevol impacte associat a aquests aspectes es procediria a establir criteris 
d’avaluació i a l’avaluació dels mateixos. 

Consum d’energia 

Criteris Valor Descripció 
1 No continu o puntual 
2 Continu durant part del dia  (ús de fluorescents -1 punt) Freqüencia/probabilitat 
3 Continu durant tot el dia (ús de fluorescents -1punt) 

 1 Consum en menys de la meitat d’una planta 
2 Consum en més de la meitat d’una planta Quantitat (Q) 
3 Consum en tota una planta 
1 Hi ha mecanismes de reducció de consum i s’ha fet conscienciació del 

personal  
2 S’ha fet conscienciació del personal Gestió (G) 

3 No s’ha fet res 
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Consum d’aigua  

Criteris Valor Descripció 
1 No continu o puntual 
2 Continu durant part del dia   Freqüencia / probabilitat 

(F/P) 
3 Continu durant tot el dia  

 1 Entre 0-50 l per treballador i dia 
2 Entre 50-75 l per treballador i dia Quantitat (Q) 
3 > 75 l per treballador i dia 
1 Hi ha mecanismes de reducció de consum i s’ha fet conscienciació del 

personal  
2 S’ha fet conscienciació del personal Gestió (G) 

3 No s’ha fet res 
  

Situacions d’emergència 

Criteris Valor Descripció 
1 Petita magnitud 
2 Gran magnitud que no obliga la parada de l’activitat Perillositat (P) 
3 Gran magnitud que obliga la parada de l’activitat 

 1 No ha passat mai o probabilitat baixa 
2 Ha passat un cop o probabilitat mitja Freqüencia / probabilitat 

(F/P) 
3 Ha passat més d’un cop o probabilitat alta 
1 Existeixen mesures de prevenció i actuació 
2 No existeixen mesures de prevenció però si d’actuació Gestió (G) 
3 No existeixen ni mesures de prevenció ni d’actuació 

  
Per a la valoració de les caselles amb diferents ítems, el valor final de la mateixa, s’obté a 
partir del valor més alt obtingut a l’avaluació de cadascun dels ítems. 

En funció dels criteris anteriors, es calcula el índex ambiental per cada casella segons 
l’aspecte ambiental y la operació: 

Càlcul del IA:        IA = C1 x C2 x C3 

 

Pels  aspectes amb només 2 criteris, es multiplica per 2 (valor mig) per tal de que tots els 
aspectes siguin comparables entre ells. 

A continuació es sumen totes les caselles per aspecte (columnes) i per operació (files). 

Es considera un aspecte ambiental significatiu aquell que el seu índex ambiental supera els 
X punts per casella y els Y punts per columna o fila:  
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X: els 3 criteris amb valor mitjà (2 x 2 x 2 = 8 punts) 

Y: la meitat de les caselles significatives (8 x 5 = 40 punts) 

Els aspectes considerats significatius es marquen en vermell al registre RE-EIC-14. 
 
Anualment es revisen els diferents aspectes ambientals i s’actualitza la seva valoració 
quantificada, de forma que es manté actualitzada aquesta puntuació. Els valors es 
recullen al registre RE-EIC-17 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals i 
s’analitzen els valors a l’informe  d’identificació dels aspectes ambientals significatius. 
 

L’actualització del registre correspon al responsable de Qualitat, el qual ha d’actualitzar-lo 
periòdicament i incloure els canvis precisos derivats de: no conformitats; nova legislació, 
auditories o noves instal·lacions i/o modificacions o canvis de procés. 

6.- DOCUMENTS I REGISTRES 

6.1.- Documents 

Informe d’identificació dels aspectes ambientals significatius. 

6.2.- Registres 

L’activitat que genera aquest procediment  es reflecteix en els següents registres: 

RE-EIC-17 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals  

 

7.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 

EDICIÓ DATA DESCRIPCIÓ 

01  Primera edició del procediment 
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1.- OBJECTIU 

L’objecte d’aquest procediment és establir la sistemàtica per al correcte consum d’aigua i 
electricitat emprats durant l’activitat al AEIC/COEIC/ICT a la seva seu de via Laietana. 

2.- ABAST 

Aquest procediment s’aplica a totes les activitats desenvolupades a l’AEIC/COEIC/ICT que 
puguin tenir com a conseqüència la generació de residus. 

3.- RESPONSABILITAT 

La responsabilitat d’actualitzar i  revisar aquest procediment és del Responsable de Qualitat 
de l’AEIC/COEIC/ICT, sent el Director General el responsable de la seva aprovació.  

El Responsable de Qualitat és el encarregat de vetllar pel compliment de tot el descrit en el 
procediment, així com de detectar i dotar dels recursos necessaris a la empresa per la 
correcta gestió dels residus. 

Els responsables de departament han d’informar de tot el personal al seu càrrec la manera 
de gestionar els residus generats durant el procés tal i com es descriu al procediment. 

Altres responsabilitats queden descrites al desenvolupament. 

 

4.- REFERÈNCIES 

Aquest capítol desenvolupa part del  el capítol 7 del Manual de Qualitat i Medi Ambient i ha 
estat desenvolupat segons la Norma ISO 14001:2004. 

 

5.- DESENVOLUPAMENT 

5.1.- Identificació dels consums  

Distingirem els consums de l’AEIC/COEIC/ICT en els següents apartats, ja que són els que 
tenen una major incidència: 

-Consum d’energia 

-Consum d’aigua 

 

5.2.-  Consum d’energia 

El consum d’energia es concentra en tres grans punts: il·luminació, climatització i equips 
informàtics. 
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La il·luminació de l’edifici és tant exterior, per il·luminar la façana a la nit, com interior, per 
realitzar les tasques pròpies. La il·luminació interior consisteix bàsicament en fluorescents 
repartits en les diferents plantes de l’edifici. Aquests fluorescents es solen obrir a l’inici de 
l’activitat i tancar-se al finalitzar aquesta. El lavabos disposen d’un enllumenat diferent, que 
s’obre i s’apaga autònomament de l’enllumenat general, així com les sales de reunions i el 
menjador. 

Els equips informàtics estan bàsicament localitzats en la quarta i la tercera planta de l’edifici, 
sent la major part d’ells per a ús dels treballadors, però també n’hi ha de disponibles per als 
col·legiats i associats a la tercera planta a la biblioteca. Els equips informàtics disposen d’un 
SAI per garantir el seu funcionament en cas que hi hagués alguna aturada en el 
subministrament elèctric. Finalment també hi ha un seguit de perifèrics, impressores, 
escàners, etc., que complementen als ordinadors en les seves funcions. 

Hi ha una unitat de climatització a la part superior de l’edifici alimentada per la corrent 
elèctrica. La climatització és de fred/calor, podent escalfar o refredar les instal·lacions segons 
la demanda. A partir d’aquí es distribueix per tot  l’edifici, podent-se regular les estances de 
l’edifici. 

5.3.-  Consum d’aigua 

El principal consum d’aigua es produeix en els diferents lavabos distribuïts a l’edifici, encara 
que també s’utilitza per la neteja tant de l’edifici com en la sisena planta pels plats, sent 
aquestes dues últimes molt inferiors a la primera. 

Els lavabos són d’accés al públic i als treballadors, estan diferenciats per sexes, exceptuant 
el de la planta sisena. Aquests lavabos disposen de piques i tasses en tots els lavabos  i 
urinari en el d’homes. Les cisternes dels wàters no disposen de doble descarrega ni cap 
sistema de reducció de consum.  

Aquestes aigües s’aboquen al clavegueram com a aigües assimilables a urbanes. 

5.4.-  Control dels consums i gestió administrativa 

La gestió administrativa dels consums és responsabilitat del Responsable de Qualitat que 
anualment omple el registre de control de consum d’aigua i energia (RE-EIC-18). 
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6.- DOCUMENTS I REGISTRES 

6.1.- Documents 

6.2.- Registres 

L’activitat que genera aquest procediment  es reflecteix en els següents registres: 

RE-EIC-18 Control de consum d’aigua i energia  

  

7.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 

 

EDICIÓ DATA DESCRIPCIÓ 

01  Primera edició del procediment 
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Consum d'aigua (m3)

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total
Any 2008 568 568
Any 2007 644 588 499 499 558
Objectiu 2008 612 559 474 474 530

Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre Total
Any 2008 51.290 47.950 49.620
Any 2007 60.880 56.980 51.870 51.450 73.320 61.090 69.350 53.930 51.290 74.530 67.180 55.020 60.574
Objectiu 2008 57.836 54.131 49.277 48.878 69.654 58.036 65.883 51.234 48.726 70.804 63.821 52.269 57.545

RE-EIC-18
Edició: 01
Data: 18.02.08

Consum electricitat (kwh)

CONTROL DEL CONSUM D'AIGUA I ENERGIA
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PR-EIC-16 

 
CONTROL DE RESIDUS 

  

 

 

1.- OBJECTIU 

2.- ABAST 

3.- RESPONSABILITAT 

4.- REFERÈNCIES 

5.- DESENVOLUPAMENT 
5.1.- Identificació dels residus 

5.1.1.- Residus especials: 
5.1.2.- Residus no especials: 

5.2.- Gestió interna dels residus 
5.2.1.- Residus especials 
5.2.2.- Residus no especials 

6.- DOCUMENTS I REGISTRES 
6.1.- Documents 
6.2.- Registres 

7.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 

 

 

 

REVISIÓ APROVACIÓ 

 

DATA: 

 

SIGNATURA: 

 

DATA: 

 

SIGNATURA: 
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1.- OBJECTIU 

Establir la sistemàtica per a la correcta gestió dels residus generats, especials i no especials, 
durant l’activitat a l’AEIC/COEIC/ICT a la seva seu de Via Laietana. 

2.- ABAST 

El procediment es aplicable a totes les activitats desenvolupades a l’organització que puguin 
tenir com a conseqüència la generació de residus. 

3.- RESPONSABILITAT 

La responsabilitat d’actualitzar i  revisar aquest procediment és del Responsable de Qualitat 
de l’AEIC/COEIC/ICT, sent el Director General el responsable de la seva aprovació.  

El Responsable de Serveis Generals és l’encarregat de vetllar pel compliment del 
procediment, així com de detectar y dotar dels recursos necessaris a l’organització per la 
correcta gestió dels residus. 

La manera de gestionar els residus es comunica a través de la intranet, sent els 
responsables de departament els encarregats de vetllar pel seu compliment. 

Altres responsabilitats queden descrites al desenvolupament. 

4.- REFERÈNCIES 

Aquest capítol desenvolupa part del  el capítol 7 del Manual de Qualitat i Medi Ambient i ha 
estat desenvolupat segons la Norma ISO 14001:2004. 

5.- DESENVOLUPAMENT 

5.1.- Identificació dels residus  

En la classificació de residus generats per l’AEIC/COEIC/ICT, podem distingir entre: 

5.1.1.- Residus especials: 

Residus qualificats com a perillosos per la normativa bàsica de l’Estat i per la normativa 
comunitària. 
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Dintre aquesta tipologia podem trobar: 

- residus d’oficina: tòners, piles, cartutxos de tinta, CD’s 

- envasos de productes de neteja 

- fluorescents i equips electrònics espatllats 

5.1.2.- Residus no especials: 

 Residus no qualificats com especials. 

Dintre aquesta tipologia podem trobar residus assimilables a urbans: paper i cartró, plàstic i 
envasos, vidre, matèria orgànica i rebuig. 

Els contenidors de residus tant especials com no especials s’identifiquen per facilitar la 
correcta gestió dels mateixos. 

La classificació i identificació d’aquests residus es troba al RE-EIC-19 Identificació de 
Residus. 

5.2.-  Gestió interna dels residus 

Amb la finalitat de tenir ben identificats els residus, a l’AEIC/COEIC/ICT disposa de punts de 
recollida especificats amb contenidors diferenciats per residus especials i residus no 
especials. Tot el personal és coneixedor de la ubicació d’aquests punts de recollida. 

5.2.1.- Residus especials 

Els residus especials que es generen són tònners i cartutxos, fluorescents, CDs i piles, així 
com envasos de productes de neteja i equips electrònics espatllats. 

Els tònners i cartutxos gastats es deixen al costat dels nous i es retornen al subministrador 
quan es compren de nous. 

Les piles gastades també es guarden al costat de les noves i periòdicament es porten a un 
contenidor de piles, o a la deixalleria municipal juntament amb els CD’s. 

Els envasos de productes de neteja, tot i ser residus especials, en oficines es permet la 
mateixa gestió que pels envasos o plàstics assimilables a urbans. L’AEIC/COEIC/ICT 
gestiona aquests residus dipositant-los en el contenidor de reciclatge específic. 
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Els fluorescents i les bombetes fluorescents es guarden en un contenidor especial per a ells i 
es retornen periòdicament al proveïdor per al seu reciclatge. 

Finalment, els equips electrònics espatllats són recollits per un gestor autoritzat. Els equips 
electrònics obsolets, però que encara funcionen, es donen a l’ONG Enginyers Sense 
Fronteres. 

D’acord amb el Real Decret 833/1988, cap residu especial, encara que la quantitat produïda 
no ho requereixi, s’emmagatzemarà per un període superior a sis mesos. 

5.2.2.- Residus no especials 

Els contenidors per a la recollida selectiva de paper es troben a cada planta excepte a la 5a 
planta, i són de dos tipus: 

- els específics per a destrucció confidencial: el paper dipositat en aquests contenidors 
és recollit periòdicament per l’empresa autoritzada que el destrueix i finalment, el recicla. 

- de recollida de diaris, revistes i cartrons: es buiden periòdicament i el seu contingut 
es diposita en els contenidors municipals corresponents. 

Els contenidors per al reciclatge de plàstic també es troben a cada planta de l’edifici, excepte 
a la 5a, i el seu contingut es buida periòdicament per tal de dur-lo al contenidor municipal 
corresponent. Tot i que no hi ha contenidors específics a la cinquena planta, el servei de 
neteja en fa una recollida selectiva diàriament. 

Les papereres i contenidors de rebuig es troben a totes les plantes de l’edifici. 

6.- DOCUMENTS I REGISTRES 

6.1.- Documents 

6.2.- Registres 

L’activitat que genera aquest procediment  es reflecteix en els següents registres: 

RE-EIC-19  Identificació de Residus 
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7.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 

 

EDICIÓ DATA DESCRIPCIÓ 

01  Primera edició del procediment 
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Residu Codi CER Residu Especial Gestor Codi de gestor Observacions Quantitat 2008 1r 
Semestre

Cartró i paper 200101 No Ajuntament BCN \

Paper confidencial 200101 No Destrucción Confidencial, S.A. \
El paper es trasllada a l'empresa 

recuperadora de paper  
BEOTIBAR RECYCLING, S.L.

Plàstic 200103 No Ajuntament BCN \

Fluorescents 200121 Sí Retorn a proveïdor \

Piles 200133 Sí Retorn a proveïdor \

Tòners 080317 Sí Retorn a proveïdor \

Rebuig 200301 No Ajuntament BCN \

CD's 200199 Sí Destrucción Confidencial, S.A. TRUCAR DCD

Equips electrònics 200135 Sí Ajuntament BCN \

RE-EIC-19
Edició: 01
Data: 18.02.08

200101

200103

200114

200116

200118

200122

200198

200199

CRC (Classificació de 
Residus Catalana)

IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS

200101
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PR-EIC-17 

 
COMUNICACIÓ INTERNA/EXTERNA 

  

ÍNDEX 

1.- OBJECTIU 

2.- ABAST 

3.- RESPONSABILITAT 

4.- REFERÈNCIES 

5.- DESENVOLUPAMENT 
5.1.- Comunicació Interna 
5.2.- Comunicació Externa 

6.- DOCUMENTS I REGISTRES 
6.1.- Documents 
6.2.- Registres 

7.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓ APROVACIÓ 

 

DATA: 

 

SIGNATURA: 

 

DATA: 

 

SIGNATURA: 
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1.- OBJECTIU 

L’objecte d’aquest procediment és establir la sistemàtica per assegurar que 
l’AEIC/COEIC/ICT coneix, identifica i  comunica interna i externament  els aspectes 
relacionats amb el sistema integrat de gestió i aquells que l’AEIC/COEIC/ICT consideri 
rellevants.  

2.- ABAST 

Aquest procediment s’aplica a la comunicació del personal de l’organització les informacions 
més rellevants que es deriven del Sistema Integrat de Gestió (SIG), divulgació i comunicació 
interna, i totes aquelles informacions d’interès i/o sol·licitades per terceres parts interessades 
i/o la normativa legal aplicable (comunicació externa). 

3.- RESPONSABILITAT 

La responsabilitat d’actualitzar i  revisar aquest procediment és del Responsable de Qualitat i 
Medi Ambient de l’AEIC/COEIC/ICT, sent el Director General el responsable de la seva 
aprovació.  

4.- REFERÈNCIES 

Aquest capítol desenvolupa part del capítol 2 del Manual de Qualitat i Medi Ambient i ha 
estat desenvolupat segons la Norma ISO 14001:2004. 

5.- DESENVOLUPAMENT 

5.1.- Comunicació Interna 

Anualment es comunicarà a tot el personal els nous objectius ambientals del SIG, a través de 
la intranet 

En el cas de que es produeixi una modificació en la política integrada, aquesta es 
comunicarà a tot el personal. Aquesta es troba sempre disponible i actualitzada a la intranet. 

A les noves incorporacions, se’ls informarà dels principals aspectes relatius al Sistema 
Integrat de Gestió, a través del Manual d’Acollida. 

 

La decisió de comunicar a tots els treballadors aquells aspectes de Qualitat i Medi Ambient 
que consideri oportuns és del Comitè de Qualitat. Aquesta comunicació es realitzarà 
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normalment a través de la intranet i, en els casos en què es consideri oportú, a través de 
reunions de departament. 

La comunicació interna és  horitzontal, vertical (ascendent i descendent), de forma que tota la 
organització té informació relativa als aspectes generals del Sistema, i en particular dels que 
els afectin. 

A les reunions del Comitè de Qualitat es tracten i es decideixen els punts a comunicar a tota 
l’organització, i aquests poden ser relatius a: 

· Evolució dels objectius 

· Indicadors del SIG 

· No conformitats detectades 

· Accions correctores i/o preventives adoptades 

· Modificacions del marc legal aplicable 

· Modificacions de la documentació 

5.2.- Comunicació externa  

El Comitè de Qualitat determina la informació que pot ser objecte de difusió pública a clients i 
proveïdors i a terceres persones interessades, i en cada cas el format, la periodicitat i el 
canal de difusió més adequat. 

Totes les demandes d’informació no obligatòria de l’administració, clients i proveïdors i altres 
persones interessades són tractades pel Comitè de Qualitat, el qual pren la decisió de 
documentar i donar resposta, o arxivar la sol·licitud, quedant constància de la decisió. 

Les decisions preses pel Comitè de Qualitat respecte la comunicació  externa quedaran 
reflectides en l’acta corresponent a la reunió. 

 

Per a les demandes d’informació obligatòria relatives als tràmits administratius el Comitè de 
Qualitat tindrà en consideració els requisits legals aplicables i en funció d’ells prepararà la 
informació requerida 

6.- DOCUMENTS I REGISTRES 

6.1.- Documents 
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Actes del Comitè de Qualitat 

6.2.- Registres 

 

7.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 

EDICIÓ DATA DESCRIPCIÓ 

01  Primera edició del procediment 

 



Annex  :  Documents del Sistema de Gestiió Ambiental  Pàg. 35 

 

PR-EIC-18 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS REQUISITS 
LEGALS 

  

ÍNDEX 

1.- OBJECTIU 

2.- ABAST 

3.- RESPONSABILITAT 

4.- REFERÈNCIES 

5.- DESENVOLUPAMENT 
5.1.- Identificació de la normativa d’aplicació i altres convenis 
5.2.- Control dels requisits 
5.3.- Avaluació del compliment dels requisits legals 

6.- DOCUMENTS I REGISTRES 
6.1.- Documents 
6.2.- Registres 

7.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 

 

 

 

 

 

 

 

REVISIÓ APROVACIÓ 

 

DATA: 

 

SIGNATURA: 

 

DATA: 

 

SIGNATURA: 
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1.- OBJECTIU 

L’objecte d’aquest procediment és  establir la sistemàtica a per identificar, actualitzar, 
registrar i avaluar el compliment dels requisits legals i dels requisits de caràcter ambiental 
subscrits per l’AEIC/COEIC/ICT  de forma voluntària associats a les seves activitats i 
instal·lacions. 

2.- ABAST 

Aquest procediment abasta tota la legislació i altres normatives de caràcter ambiental, 
relacionades amb les instal·lacions, activitats i serveis de l’AEIC/COEIC/ICT i els seus 
aspectes ambientals, així com altres requisits sotmesos de forma voluntària per 
l’organització. 

3.- RESPONSABILITAT 

La responsabilitat d’actualitzar i  revisar aquest procediment és del Responsable de Qualitat 
de l’AEIC/COEIC/ICT, sent el Director General el responsable de la seva aprovació.  

4.- REFERÈNCIES 

Aquest capítol desenvolupa part dels capítols 2 i 8 del Manual de Qualitat i ha estat 
desenvolupat segons la Norma ISO 14001:2004.   
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5.- DESENVOLUPAMENT 

 

 

 

R. Qualitat 

R. Qualitat  
 
 

R. Qualitat  
 

DLPLUS 
R. Qualitat  

DL PLUS 

DL PLUS IDENTIFICAR LEGISLACIÓ 
APLICABLE I CONVENIS 

IDENTIFICAR ELS REQUISITS 

AVALUAR EL COMPLIMENT 

ES 
COMPLEIX? 

SI 

NO 

PROPOSAR I APLICAR 
MESURES 

FI 

COMUNICAR AL PERSONAL 
DE L’ORGANITZACIÓ 

INTRANET, REUNIONS DE 
DEPARTAMENTS 

R. Qualitat  

ACTA DEL COMITÉ DE 
QUALITAT 
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5.1.- Identificació de la normativa d’aplicació i altres convenis 

Es recopila tota la normativa de caràcter ambiental que és aplicable a l’organització 
mitjançant les següents fonts : 

-Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

-Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

-Butlletí Oficial de L’Estat 

-Diari Oficial de la Comunitat Europea 

-Convenis subscrits de forma voluntària per l’AEIC/COEIC/ICT 

L’eina habitual d’identificació de la normativa és el DL Plus, servei que ofereix l’ICT. Aquest 
programa permet classificar la normativa, segons un perfil personalitzat, detallant l’àmbit 
geogràfic, la temàtica i els requeriments  de cada norma. 

Periòdicament les persones autoritzades reben una alerta del DL Plus informant de 
l’actualització de la normativa ambiental susceptible d’aplicar a l’organització 

Una vegada identificada aquesta norma el Responsable de Qualitat decideix si és d’aplicació 
o no a l’organització. 

5.2.- Control dels requisits 

De la legislació aplicable s’identifiquen els requeriments concrets que afecten a 
l’AEIC/COEIC/ICT, quedant reflectits al propi DL Plus. Un cop identificats, el Responsable de 
Qualitat informa als responsables dels diferents departaments dels requisits que els hi 
afecten per a que vetllin pel seu compliment. 

 5.3.- Avaluació del compliment dels requisits legals 

Periòdicament el Responsable de Qualitat comprova el compliment dels requisits legals 
aplicables. En el cas que no es compleixi un requisit s’obrirà un informe de no conformitat 
(RE-EIC-08) per tal d’establir mesures corresponents. A més, es registrarà en el DL Plus. 

Anualment en l’informe de revisió del sistema es fa una valoració de l’estat legal de 
l’organització i de les accions dutes a terme al llarg de l’any per assolir el compliment dels 
requisits legals aplicables. 
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6.- DOCUMENTS I REGISTRES 

6.1.- Documents 

DL Plus 

6.2.- Registres 

L’activitat que genera aquest procediment  es reflecteix en els següents registres: 

RE-EIC-08 Informe de no conformitat  

7.- REGISTRE DE MODIFICACIONS 

EDICIÓ DATA DESCRIPCIÓ 

01  Primera edició del procediment 
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RE-EIC-10 

INFORME D’ACCIÓ CORRECTORA/  
PREVENTIVA / DE MILLORA 

 
Codi de l’acció: 2008.02  

DADES DE L’ACCIÓ: 
Departament: Comitè de Qualitat Correctora  
Responsable: Anna Secanell Preventiva  

Data: 25/02/2008 
Tipus d’acció: 

de Millora  
  

Comitè de Qualitat:  de data: 11/01/08 
No Conformitat Interna codi: 
No Conformitat d’auditoria codi: 

ORIGEN DE L’ACCIÓ: 

De nou servei codi:  
 

 
 
ANÀLISI DE LES CAUSES: 
El desconeixement de la norma ISO 14001 i del que suposa la seva implantació per 
part dels membres de l’organització. 
A més un requisit de la norma és la realització de formació i sensibilització dels 
membres de l’organització respecte als aspectes ambientals. 
 
 
 
ACCIÓ PROPOSADA, RESPONSABLE I TERMINI: 
Fer sessions explicatives a tots els membres de l’organització per tal de: 

- Explicar els canvis en el sistema de gestió a conseqüència de  la implantació 
de la norma UNE-EN-ISO 14001. 

- Exposar els aspectes ambientals significatius que afecten a l’organització. 
- Sensibilitzar als treballadors sobre els impactes ambientals derivats del treball 

a l’organització. 
- Formar als treballadors en els nous procediments derivats de l’avaluació dels 

aspectes ambientals (control de residus PR-EIC-16, gestió de consums PR-
EIC-15). 

 
Responsable: Anna Secanell 
Termini: 11/04/2008 
 
 
Signatura del responsable de l’acció:                                                                Assabentat el Responsable 
de Qualitat: 
 
 
 
 
 
 
Data:   10/04/08                                                                                                                  Data: 10/04/08 
 
 

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROBLEMA:
La implantació d’un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient requereix 
que els membres de l’organització estiguin formats i sensibilitzats en els aspectes 
ambientals i en els canvis que la norma ISO 14001 suposa. 
 
 
 

3 

4 

5 

1 

2 
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TANCAMENT DE L’ACCIÓ: 
 
S’han realitzat 2 sessions formatives sobre la norma ISO 14001:2004 els dies 1 i 7 
d’abril a tot el personal. S’ha registrat en el registre de formació corresponent. 
El document utilitzat per les sessions s’ha posat a disponibilitat de tot el personal a 
través de la intranet.  
Per a les noves incorporacions s’inclourà un aparat al Manual d’Acollida. 
 
 
Signatura del responsable de l’acció:                                                                Assabentat el Responsable 
de Qualitat: 
 
 
 
 
 
 
Data: 10/04/08                                                                                                                  Data: 10/04/08 
 
 
COMPROVACIÓ DE L’EFICÀCIA DE L’ACCIÓ: 
 
Després  de realitzar l’auditoria interna segons  la norma ISO 14001:2004, ha quedat 
patent l’eficàcia de les  sess ions  formatives . 
 
 
 
 
 
Signatura del responsable de l’acció:                                                                Assabentat el Responsable 
de Qualitat: 
 
 
 
 
Data:    10/04/08                                                                                                               Data: 10/04/08 
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