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DECLARACIÓ AMBIENTAL 
La present Declaració Ambiental pretén facilitar al públic i a les parts interessades la
informació sobre l’impacte, el comportament i la millora contínua en matèria ambiental de
l’activitat municipal i en concret de les 6 dependències municipals incloses al sistema de
gestió ambiental de l’Ajuntament de Granollers (SGA), en compliment del Reglament (CE)
1221/2009 del Parlament Europeu, pel qual es permet que les organitzacions s’adhereixin
amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS). El
present document és la quarta declaració ambiental emesa per l’Ajuntament de Granollers i
mostra l'evolució del sistema de gestió ambiental fins a setembre de 2010. Cal destacar que
les dades que principalment tracta aquesta declaració ambiental són les recollides fins al
tancament del cicle anual 2009.

1. PRESENTACIÓ

1.1Granollers, l’Ajuntament i la sostenibilitat

Granollers , amb una població de 60.658 habitants (padró 2009), es troba situat al bell mig
de la plana del Vallès. La ciutat, que s'estén sobre una superfície de 14,89 Km2, ha anat
creixent al voltant dels marges del riu Congost i disposa de nombroses infraestructures
viàries que connecten amb Barcelona, les comarques d’interior de Catalunya i França.
Aquesta bona situació geogràfica i de comunicacions han atorgat a Granollers la capitalitat
del Vallès Oriental, comarca que avui destaca pel seu potencial econòmic (quart PIB més
important de Catalunya).

L’Ajuntament de Granollers és una corporació local amb una plantilla de 587 persones
(RRHH AjGranollers, març de 2010), que s’estructura en una alcaldia, 6 àrees específiques,
els patronats municipals, les societats municipals i els instituts municipals. 

El compromís ambiental de l’Ajuntament s’han fet palès en els darrers anys amb accions
encaminades al desenvolupament sostenible, com ara:

� Adhesions voluntàries a projectes, programes i pactes ambientals locals, autonòmics i
europeus:
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� Implantació  de sistemes de gestió ambiental  en les dependències municipals.

Aquesta implantació ha estat gradual i progressiva a partir del treball recollit en el Pla
d'Acció ambiental Municipal del 2003. El sistema de gestió ambiental municipal és va
certificar al 2007 amb la verificació externa per part d'entitats verificadores acreditades de 5
dependències municipals. 

La nova Agenda 21 Local, aprovada el gener de 2009, ha inclòs entre les seves accions
prioritàries l’ampliació del sistema de gestió ambiental en més dependències municipals
(veure blog de l’Agenda 21L a www.granollers.cat apartat Gestió Integrada cap a la
sostenibilitat). És per aquest motiu que pel present 2010 el Laboratori Municipal ha passat a
formar part del SGA, essent la 6a dependència registrada en el EMAS.

1.2 Dades d’interès de l’organització en relació a la gestió
ambiental

L’Ajuntament desenvolupa nombroses accions de caire ambiental per tal contribuir en el
desenvolupament sostenible. Per assolir aquest objectiu, l’Ajuntament organitza grups de
treballs interdepartamentals per tractar les diferents matèries ambientals:

� AIGUA - Comissió de gestió integral de l'aigua a Granollers
� ENERGIA - Grup de Gestió energètica i Canvi Climàtic
� PATRIMONI NATURAL – Comissió de Patrimoni i Consell Assessor del Medi Natural
� EDUCACIÓ AMBIENTAL-Consell de Coordinació pedagògica

En el cas d'altres matèries ambientals, la metodologia de treball de l’Ajuntament és la
següent:
� MOBILITAT – Creació d’un servei específic de mobilitat dins de l’Àrea de Serveis

Municipals, Mobilitat i Seguretat.
� COMPRA VERDA – Coordinació entre l’Oficina de Compres i Contractacions, Serveis

Informàtics i el Servei de Medi Ambient
� EDUCACIÓ AMBIENTAL – Oferta diversa proposades pel Servei d’Educació, Museu de

Ciències de Granollers “La Tela” i el Servei de Medi Ambient.

4

Font.  Medi Ambient 2010



1.2.1 Gestió municipal de l’aigua

La comissió municipal de gestió de l’aigua  està formada pels següents departaments:
� Serveis Municipals
� Servei de Medi Ambient i Espais Verds
� Servei d’Obres i Projectes
� Servei d’Urbanisme
� Representants polítics
� Sorea (empresa concessionària de l’aigua de xarxa)

Els objectius d’aquesta comissió són les següents:

� Incentivar projectes per l’ús dels recursos hídrics alternatius, especialment la posada en
marxa de la xarxa d’aigua no potable de Granollers

� Gestionar els períodes de sequera
� Millorar l’abastament d’aigua de xarxa a la població 
� Promoure la sensibilització dels ciutadans vers l’ús racional de l’aigua
� Valorar els consums d’aigua per sectors al municipi
� Vetllar per l’aplicació de l’Ordenança municipal sobre estalvi d’aigua a Granollers (BOPB

núm. 189 del 08/08/07)

Com a resultats  de la Comissió municipal es pot destacar: 

� Recuperació de pous en desús i legalitzacions dels aprofitaments davant l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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Recuperació del pou de l’estació d’autobusos per al reg del parc i 

creació d’un punt de recàrrega de neteja viària a Granollers centre.
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� Construcció d’una xarxa d’aigua no potable per l’abastament municipal de reg, neteja
viària i neteja de clavegueram.

� Creació d’un aiguamoll de tractament terciari de part de les aigües de l’efluent de
l’estació depuradora de Granollers i construcció d’una planta d’aigües regenerades, que
tracta les aigües procedents de l’aiguamoll i les impulsa pel consum de reg d’espais
verds. 

6

Circuit de l'aigua des de la Depuradora ( foto aèria) a la planta d'aigües regenerades( D) ,passant per 

l'aiguamoll de Can Cabanyes( C) .

Font: Medi Ambient 2010

Sistema de telegestió i control de la xarxa d'aigua no potable a inicis del 2010 (imatge superior). Esquema del control de 

l'aiguamoll i planta d'aigües regenerades de Can Cabanyes (imatge dreta) de la xarxa municipal d’aigua no potable. 

Font: Espais Verds 2010



� Programació de campanyes d’estalvi d’aigua per conscienciar a la ciutadania i
professionals.

� Seguiment de l’evolució del consum d’aigua de xarxa de Granollers, especialment en
cas d’activació del decret de sequera.

Dades d'abastament d'aigua municipal per sectors

Font: Indicadors de l’A21L.

1.2.2 Gestió municipal de l’energia

El grup de Gestió energètica i Canvi Climàtic  està format pels següents departaments:
� Serveis Municipals
� Servei de Medi Ambient i Espais Verds
� Servei d’Obres i Projectes

Els objectius de treball  d’aquest grup es basen en els següents eixos:
� Debatre, impulsar i informar de les línies estratègiques a seguir contra el canvi climàtic
� Elaborar l’informe anual de consum energètic a partir de les dades extretes del

Gemweb.
� Millora en la contractació a partir de les noves tarifes i detecció de mesures per millorar

l’eficiència energètica.
� Reducció en els consums d’energia i de la contaminació lluminosa provinent de

l’enllumenat públic.
� Optimitzar la gestió energètica i d’altres consums a partir de tota la informació facilitada

per les eines informàtiques

Com a resultats  de la del grup d’energia es pot destacar: 
� Control dels consums d’energia elèctrica, a través de l’aplicatiu Gemweb, de totes les

dependències i instal·lacions municipals
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L’Ajuntament de Granollers  compta amb 6 instal·lacions esportives amb sistemes d’aprofitament de l’energia , a

més d’un sistema d’aprofitament geotèrmic al centre de cultural per a la pau de Can Jonch

Font: Servei de Medi Ambient  2010

� Promocionar les energies renovables al municipi, especialment als edificis i instal·lacions
municipals.

Captadors Superfície
(m2)

KWh anuals
estimats

Estalvi emissions
CO2 (t CO2
equivalents)

PAVELLÓ MUNICIPAL (2000) 20 42.6 34.080 6,39
PAVELLÓ MUNICIPAL “EL
TUB”(2003)

20 40 32.000 6

PISTES D’ATLETISME (2004) 8 13.6 10.880 2,04
PAVELLÓ DE CAN BASSA (2008) 36 90 72.000 13,5
PISTES DE TENNIS (2003) 18 34.2 27.360 5,13
EMT 16 28 23000 4,31
TOTAL 118 248,4 199320 37,37

� Redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) com a document marc pel
compliment dels requisits del Pacte d’Alcaldes contra el canvi climàtic aprovat al juliol de
2008.
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Evolució de l'eficiència en el  consum d'enllumenat públic
Font: Informe Gem web.

Dades calculades a partir de la metodologia DESGEL adaptada a dades facilitades per Barcelona Regional.

Font: Servei de Medi Ambient
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� Difusió de Bones Pràctiques per reduir el consum energètic (ciutadania, escoles,
indústria, personal de l’Ajuntament…). Bloc del PAES que conté fitxes de bones
pràctiques per a la llar , l'oficina, l'escola , el comerç, la indústria i l'esport:
http://granollers.cat/blogs/paes/estalviem-energia-i-emissions/

� Introducció de millores d’eficiència de l’enllumenat públic i reduir la contaminació
lluminosa: 

• reducció de la potència de les làmpades, 
• substitució de les cèl·lules fotoelèctriques per rellotges astronòmics, 
• instal·lació d’aparells de reducció de flux de capçalera, 
• adaptació de tarifes 
• canvi de reactàncies.

1.2.3 Gestió municipal del patrimoni natural i de l a biodiversitat

Els grups de treballs intradepartamentals encarregats de la gestió del patrimoni natural i la
biodiversitat són la comissió de patrimoni , que també vetllar pel patrimoni arquitectònic i
arqueològic, i el consell assessor del medi natural . 

L’objecte d’aquests grups de treball pel que fa al patrimoni natural són:
� Vetllar per la conservació del patrimoni natural catalogat pel Pla especial de protecció i

gestió del patrimoni natural de Granollers, aprovat al 2004.
� Implantar les actuacions recollides als plans de gestió dels Espais Naturals i els

Elements Botànics d’Interès Municipal
� Recuperar i restaurar hàbitats d’interès ecològic, sobretot els considerats espais naturals

d’interès municipal.
� Conservar la xarxa de camins interiors i de connexió entre espais
� Gestionar el arbrat protegit i els seus perímetres.
� Fomentar els estudis sobre la flora i la fauna local

Com a resultats  d’aquests grups de treball es pot destacar: 
• Restauració de l’espai fluvial del riu Congost per afavorir la revegetació de ribera i el

retorn de les poblacions animals potencials. 

Imatges de treballs de restauració fluvials efectuats durant el període 2009-2010.

Font: Servei de Medi Ambient  2010

• Creació de nous hàbitats a l’espai natural de Can
Cabanyes 

• Vetllar per les figures de protecció del medi natural i l’espai riu Congost - Can
Cabanyes inclòs dins la Xarxa Natura 2000
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El riu Congost i l’espai natural de Can Cabanyes comptem a les figures de protecció de refugi de pesca, 

refugi de fauna salvatge i espai xarxa natura 2000. 

A més, la pràctica totalitat del terme municipal es zona de seguretat de cacera

Font: Servei de Medi Ambient  2010

• Estudis científics del medi natural amb propostes de gestió dels espais

• Col·laboració amb projectes ambientals de conservació del patrimoni natural: Red de
Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010, Xarxa de Custòdia del Territori, Agrupació
de Defensa Forestal Montseny-Congost i Projecte Rius

• Informació i educació ambiental a través de les webs de l'Ajuntament de Granollers,
Museu de Ciències Natural de Granollers (Can Cabanyes) i l'Agenda Escolar
Europea de la Diputació de Barcelona.

http://www.granollers.cat/medi-ambient     
http://www.museugranollersciencies.org/cabanyes
http://xarxaenxarxa.diba.cat/tags/agenda-escolar

 
1.2.4 Mobilitat sostenible 

L’Ajuntament de Granollers, preocupat per la mobilitat que es duu el terme municipal, ha
creat un Departament específic anomenat Servei municipals de Mobilitat i Seguretat.

Els objectius de treball  d’aquesta àrea es basen en els següents eixos:
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Informe tècnic anual del funcionament i 
gestió de l’aiguamoll de Can Cabanyes 
(esquerra) i un dels informes de 
biodiversidad generats pel Museu de 
Ciències Naturals de Granollers “La Tela” 
(dreta).
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• Configurar un sistema de transport més eficient.
• Augmentar la integració social i l’accessibilitat més universal.
• Millorar les condicions de salut dels ciutadans.
• Assegurar més seguretat en els desplaçaments.
• Establir unes pautes de mobilitat més sostenibles.

Com a resultats  d’aquest serveis municipals es pot destacar:
• L’ aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana, amb data del 30/06/2009.

L’objectiu principal d’aquest Pla és millorar l’accessibilitat i reduir els impactes
negatius del transport . 

•
• Creació dels itineraris per vianants. 
• Difusió del servei de carsharing (http://www.avancar.es/cat).
• Implantació de la campanya del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire.

Granollers va comptar amb la unitat d’educació ambiental de la Generalitat de
Catalunya; l’ambibús visitada per més de 500 alumnes.

•
• Introducció del servei de cotxes i pàrkings compartits (http://www.compartir.org).
• Introducció de més transport públic i el lloguer de cotxes per hores.
• Implantació del servei de préstec de bicicletes públiques per als desplaçaments

interns de la ciutat: Ambicia’t.
http://ambiciat.granollers.cat/ambiciat/estaciones/estaciones.aspx

1.3 Organització municipal

Per tenir una idea de la magnitud de l’Ajuntament i els organismes relacionats, a continuació
s’ofereixen algunes dades referents al pressupost, la plantilla i l’organització municipal.
Aquestes dades permeten comprendre millor els efectes que l’activitat municipal pot tenir
sobre el medi ambient, tot i tractar-se majoritàriament d’una activitat de serveis. No obstant,
com es veurà al proper apartat, per ara l’abast del sistema de gestió ambiental comprèn tan
sols algunes de les àrees municipals.

L’Ajuntament de Granollers és una corporació local amb una plantilla aproximada de 587
persones estructurada en una alcaldia, , 6 àrees específiques, els patronats municipals, les
societats municipals i els instituts municipals. La plantilla de l’àmbit del SGA és d’unes 302
persones.

A l’organigrama adjunt es detalla l’organització municipal:
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Font: Ajuntament de Granollers, setembre 2010.

1.3  Abast del sistema de gestió ambiental
 
El sistema de gestió ambiental es desenvolupa en les següents dependències municipals:

• Edifici Pl. de la Porxada, 6 (Edifici històric Ajuntament) – gestió administrativa
• Edifici  C. de Sant Josep, 7 – gestió administrativa
• Impremta Municipal (C. de Lluís Companys, 3)
• Policia Local (C. de la Princesa, 55) 
• Unitat Operativa de Serveis i magatzem (C. de Lluís Companys, 5 / nova ubicació

des de 2009 a C. Can Many, 8)
• Laboratori Municipal ( Joan Camps i Giró, 3)

Dins d'aquestes dependències les activitats incloses dins de l'abast són:
12



• Gestió ambiental de les activitats administratives de l'Ajuntament en els edificis
Porxada 6, Sant Josep 7 i Policia Local. 

• Gestió ambiental de les activitats de disseny, maquetació i edició de material imprès
en paper a la Impremta Municipal. 

• Gestió ambiental de les activitats d'execució d'analítiques de control ambiental i salut
pública per l'Ajuntament i tercers al Laboratori de Salut Pública. 

• Gestió ambiental de les activitats de manteniment del municipi de la Unitat Operativa
de Serveis.

Un detall més exhaustiu de l'abast del sistema es mostra a la següent taula:

Dependència municipal
Principals activitats i serveis que s’hi

porten a la pràctica
Edifici Pl. de la Porxada, 6 • Gestió ambiental de les activitats

administratives als departaments:

• Oficina de Defensa del Ciutadà
• Gabinet d’alcaldia
• Secretaria
• Gabinet d’Imatge i comunicació
• Recursos Humans
• Prevenció de Riscos Laborals
• Organització i Logística
• Sistemes d’Informació

Edifici C. Sant Josep, 7 • Gestió ambiental de les activitats
administratives als departaments:

• Arxiu Municipal
• Oficina d’Atenció al Ciutadà
• Hisenda
• Intervenció 
• Tresoreria
• Gestió Tributària
• Planificació econòmica i control

pressupostari
• Serveis municipals i manteniment
• Servei de Mobilitat
• Oficina de Via Pública i Mercats
• Activitats
• Urbanisme
• Obres i Projectes
• Àrea Territorial

Unitat Operativa de Serveis i
magatzem (C. Can Many, 8)

• Gestió ambiental de les activitats:

• Disseny, maquetació i edició de
pancartes i similars

• Manteniment de vehicles de la brigada
• Retolació de carrers
• Senyalització viària
• Manteniment de semàfors
• Activitats de lampisteria 
• Activitats de fusteria
• Emmagatzematge 
• Logística interna
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Impremta municipal (C. de Lluís
Companys, 1)

• Gestió ambiental de les activitats de:
•

• Disseny, maquetació i edició de
material imprès en paper

Policia Local (C. de la Princesa, 55) • Gestió ambiental de les activitats
administratives als departaments de:

•
• Activitat administrativa (oficines)
• Policia Local
• Protecció Civil
• Sancions 

Laboratori Municipal • Gestió ambiental de les activitats de:
•

• Servei de mostreig i execució
d’analítiques de control ambiental i
salut pública per l’Ajuntament i
tercers

Font: Elaboració pròpia a partir del Manual del SGA, 2010

2. EL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL

2.1La política ambiental

L’Ajuntament de Granollers, administració pública conscient de la importància de preservar
el medi ambient, ha decidit implantar un sistema de gestió ambiental d’acord amb la Norma
UNE-EN ISO 14001 i el Reglament EMAS a 6 de les seves dependències municipals (Edifici
de la Pl. de Porxada, 6; Edifici C. Sant Josep, 7; Unitat Operativa de Serveis; Impremta
municipal; Policia Local i Laboratori Municipal).  

El compromís de l’Ajuntament de Granollers es concreta en els següents principis
d’actuació: 

- Complir la legislació ambiental vigent així com altres compromisos en matèria de medi
ambient que l’Ajuntament ha adoptat de forma voluntària (A21 Local, Carta d’Aalborg,
Pacte d'Alcaldes: Pla d'acció per l'Energia Sostenible, etc.). 

- Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i eliminar -en la
mesura que sigui possible- l’impacte ambiental de les seves activitats i serveis tant en
condicions normals, anormals com d’emergència. 

- Treballar per millorar de forma contínua les pràctiques ambientals que porta a terme.

- Fer un ús responsable dels recursos naturals i treballar per minimitzar la producció de
residus tot potenciant - quan aquesta minimització no sigui possible - el reciclatge o la
reutilització dels mateixos. 

- Formar, sensibilitzar i implicar a tot l’equip humà de l’organització per tal de fer-los
partícips de la política ambiental.
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- Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental. 
- Difondre aquesta política ambiental i el compromís ambiental als proveïdors,

contractistes i ciutadania en general. 

Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de Granollers

Granollers, 12 de juliol de 2010

2.2Descripció del sistema de gestió ambiental

El sistema de gestió ambiental de les 6 dependències municipals s'estructura en un conjunt
d'eines que ens permeten desenvolupar les diferents activitats reduint al màxim el seu
impacte ambiental.

El Manual del SGA és el document bàsic que defineix l’estructura organitzativa, fent
referència als processos, procediments i recursos que l’Ajuntament de Granollers posa en
marxa.
Els procediments són documents per sistematitzar i organitzar totes les activitats
relacionades amb el SGA de l’Ajuntament de Granollers i complir amb els compromisos del
Manual.

Les instruccions són els documents que indiquen com realitzar les diferents operacions
d’una activitat, àrea o servei i els seus detalls operatius. Les PNT o Procediments
Normalitzats de Treball són similars a les instruccions però específics del Laboratori, de
fet, també indiquen la manera de duu a terme determinades activitats.

Els registres  demostren l’acompliment dels diferents requisits del SGA.

Dins d'aquests documents es defineixen les funcions i responsabilitats en matèria de gestió
ambiental del personal que coordina, realitza i verifica les activitats que incideixen en la
gestió ambiental de les dependències municipals incloses en l’abast del SGA. 
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Tota l'organització en relació a la implantació del SGA és la que es detalla en la figura
adjunta.

3. DESCRIPCIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS

3.1Aspectes ambientals: identificació, metodologia i seguiment

Cada any, o quan hi hagin canvis rellevants, s'avaluen els aspectes ambientals directes,
indirectes i potencials mitjançant un Procediment per a la identificació i avaluació dels
aspectes ambientals  i s'estableix els que són significatius.

Es consideren aspectes directes aquells sobre els quals l’organització té plena capacitat de
control (tant en condicions de funcionament normal com en condicions d'emergència),
mentre que els indirectes són sobre els quals es pot exercir un cert grau de control o
influència, encara que no es pugui assegurar el control total. 

Els criteris utilitzats per a avaluar el grau de significança dels diferents aspectes són:

• Aspectes directes en condicions normals: 
Significança = Magnitud + Possibilitat d’implantar mesures + Existència de
regulació

• Aspectes directes en condicions d’emergència: 
Significança  = Probabilitat x severitat
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• Aspectes indirectes: 
Significança = Perjudici a la imatge de l’organització + Probabilitat/freqüència +
Possibilitat d’implantar mesures + Grau d’incidència sobre el medi ambient

Per tal d’assegurar-nos que controlem les activitats relacionades amb els nostres aspectes
ambientals significatius, hem establert uns procediments específics:

• PRO-SGA-07 Procediment de compres i contractacions
• PRO-SGA-08 Procediment de gestió dels residus 
• PRO-SGA-09 Procediment de gestió de les emissions atmosfèriques
• PRO-SGA-10 Procediment de gestió dels recursos energètics 
• PRO-SGA-11 Procediment de gestió de l’aigua

Per a aquells aspectes que els són d’aplicació algun tipus de requisit legal, el Coordinador
del SGA ha elaborat un check list mitjançant el qual classifica els requisits legals en funció
de l’àmbit temàtic, defineix les accions pendents per a garantir el acompliment total de la
normativa, identifica els responsables i mostra el seu grau de compliment.

Al conjunt de les dependències incloses al SGA s’han identificat els grups d’aspectes
ambientals següents:

Font: Elaboració pròpia, 2010.
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3.2  Aspectes directes

A continuació s’exposen els aspectes ambientals directes, així com els principals indicadors
de comportament ambiental del SGA, que vénen establerts a través dels procediments de
Gestió de residus, de Gestió dels recursos energètics i de Gestió de l’aigua.

A la taula següent s’observen els aspectes directes significatius, de cada una de les
dependències. 

ASPECTES IMPACTES

Edifici La Porxada

Consum d'energia Consum de recursos naturals

Generació de residus perillosos:
tòners Contaminació de l'entorn 

Emissions de gasos
contaminants

Contaminació atmosfèrica

Edifici St.Josep

Consum d'aigua Abocament d'aigües residuals
Disminució dels recursos hídrics

Consum d'energia Consum de recursos naturals

Generació de residus perillosos:
tòners

Contaminació de l'entorn 

Emissions de gasos
contaminants Contaminació atmosfèrica

Oficines Policia Local

Consum d'aigua
Abocament d'aigües residuals
Disminució dels recursos hídrics

Consum d'energia Consum de recursos naturals

Generació de residus perillosos:
tòners

Contaminació de l'entorn 

Emissions de gasos
contaminants Contaminació atmosfèrica

Impremta  municipal
Consum d'aigua Abocament d'aigües residuals

Disminució dels recursos hídrics

Consum d'energia Consum de recursos naturals

Unitat Operativa de
Serveis: instal·lacions

comunes (oficines,
menjador, vestidors)

Consum d'aigua
Abocament d'aigües residuals
Disminució dels recursos hídrics

Generació de residus perillosos:
tòners Contaminació de l'entorn 

Emissions de gasos
contaminants Contaminació atmosfèrica

Unitat Operativa de
Serveis: magatzem+
àrea d'aportació de

residus+sala de caldera

Consum de productes Gasoil Emissions de gasos contaminants

Unitat Operativa de
Serveis: taller de

fusteria

Generació de residus perillosos:
vernissos, coles i massilles de 2
components

Contaminació de l'entorn 

Unitat Operativa de
Serveis: taller

d'electricitat/ lampisteria

Generació de residus perillosos:
lubricants Contaminació de l'entorn 

Unitat Operativa de
Serveis: taller de pintura

Generació de residus perillosos:
pintures, dissolvents Contaminació de l'entorn 
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Unitat Operativa de
Serveis:

Serralleria/metall

Generació de residus perillosos:
dissolvents Contaminació de l'entorn 

Unitat Operativa de
Serveis: Senyalització

Generació de residus perillosos:
dissolvents i pintures

Contaminació de l'entorn 

Unitat Operativa de
Serveis: Mecànic

Generació de residus perillosos:
olis Contaminació de l'entorn 

Laboratori

Consum d'aigua Abocament d'aigües residuals
Disminució dels recursos hídrics

Generació de residus perillosos:
fluorescents i làmpades de baix
consum Contaminació de l'entorn

Generació de residus perillosos:
tòners Contaminació de l'entorn

Generació de residus perillosos:
microbiològics Contaminació de l'entorn

Generació de residus perillosos:
químics Contaminació de l'entorn
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3.2.1 Consum de recursos i productes 1

3.2.1.1 Aigua

1. Consum d’aigua 
2. Indicador Bàsic de l'Aigua

1.  Consum d’aigua  

El consum d'aigua anual pel que respecte a les dependències del SGA assenyalen les
següent tendències al llarg dels anys: 

1 Les dependències de la impremta municipal i el lab oratori de salut pública no tenen
pólisses de consum pròpies sinó compartides amb d'a ltres activitats de l'Ajuntament. Per tant,
cal aclarir el següent: 
- Sobre els valors expressats com a Laboratori: corresponen a les activitats del laboratori de

salut pública i al centre Centre de Atenció i Segui ment de les drogodependències (CAS).Cal dir
que cal dir que bona part del consums corresponents  a aquesta pólissa els efectua el
laboratori, ja que el CAS només registra activitat d'oficina i atenció a usuaris.

- Sobre els valors expressats com a Impremta: corresponen a totes les  d'activitats i obres
que es desenvolupen a Roca Umbert, una antiga fàbri ca textil que actualment compta amb una
biblioteca, un centre cultural “la troca”, un centr e audiovisual i altres. La impremta només

efectua un petit consum dintre del consum general r egistrat per la pólissa Roca Umbert .
20

Evolució i comparatives entre diferents anys dels consums d'aigua per dependència
Font: Ajuntament de Granollers 2010

Consum daigua
PORXADA 6 852 971 1372 878 729
IMPREMTA 1279 1883 1036 976 1963
NOVA U.O.S. - - - - 50 (2 mesos)
ST. JOSEP 7 475 472 472 490 480
GUARDIA URBANA 682 582 583 625 590
LABORATORI - - - 219 202

TOTAL 3288 3908 3463 3188 4014

2005 [m³] 2006 [m³] 2007 [m³] 2008 [m³] 2009 [m³]

Aigua
PORXADA 6 13,97% 41,00% -36,00% -16,97
IMPREMTA 47,22% -44,98% -5,79% 101,13
NOVA U.O.S. - - - -
ST. JOSEP 7 -0,63% 0,00% 3,81% -2,04
GUARDIA URBANA -14,66% 0,02% 7,20% -5,6
LABORATORI - - - -8,76

Comparativa interanual 
2005-2006

Comparativa interanual 
2006-2007

Comparativa interanual 
2007-2008

Comparativa interanual 
2008-2009



TENDÈNCIA OBSERVACIONS

Porxada 6

És un edifici amb un horari extens que no només
resta obert a l'horari d'oficines. Malgrat comptar un
nombre estable de treballadors, el nombre de
visitants de la dependència influeix de manera
significativa en els consums d’aigua. 

En el darrers cicles anuals s’han aconseguit
reduccions importants de consum, fins a aconseguir
el mínim històric registrat al 2009. Va ser en aquest
any quan es van desenvolupar les obres de
rehabilitació d'una part de l'edifici, que conjuntament
amb la conscienciació del personal i les millores en
les tasques de manteniment han permès una
important reducció del consum d'aigua en els
darrers dos anys. 

Impremta

Dintre dels valors registrats com a Impremta es
computa el consum d'aigua de Roca Umbert que
comptabilitza el consum de la impremta i també del
gener 2009 de la UOS (després es va efectuar el
trasllat definitiu). 

Roca Umbert és una gran instal·lació que presenta
consums molt variables al llarg dels darrers anys,
molt influenciat per les grans obres que es fan dins
de les del complex Roca Umbert, com les que
s'estan desenvolupant durant el darrer any al nou
centre audiovisual. 

Sant Josep 7

En el període 2005-2009 s'han registrat uns
consums bastant estables malgrat l'increment
d'usuaris de l'OAC que es  produeix any rera any 

Cal destacar que en darrer any s'ha produït un
descens de 10 m3 de consum, possiblement
ocasionats per la col·locació d'adhesius informatius
sobre la doble pulsació de les cisternes dels
lavabos.

Policia Local (Princesa 55)

El consum d’aigua d’aquesta dependència oberta 24
hores durant 365 dies a l’any no ha reflexat grans
variacions en els darrers anys. El petit descens
detectat durant el darrer any es deu a la instal·lació
de reductors de cabal a  diferents aixetes de l'edifici.

Nova UOS __

Aquesta nova dependència que va entra en
funcionament a finals del mes de gener de 2009
compta amb mecanismes d'estalvi d'aigua que
permetran un consum més racional en comparació
amb l'anterior instal·lació. 

No s'avalua l'evolució ja que no es disposa de dades
interanuals
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TENDÈNCIA OBSERVACIONS

Porxada 6

L’edifici de la Porxada, malgrat ser la
dependència amb menys treballadors, és
l’edifici que mostra un indicador ponderat 2009
més elevat amb 16 kWh/treballador/dia, degut
a que els usuaris reals són molts més que els
53 treballadors que es suposen pel càlcul de
l’indicador (falten representants polítics,
assistents a actes, visitants...). Tot i aquesta
dada, no es pot considerar un augment
excessiu, ja que gran part de l'increment
energètic és conseqüència de les obres de
rehabilitació de part de l'edifici que es van
realitzar durant el 2009.

Impremta __

Per primera vegada des de la implantació del
sistema de gestió ambiental en el 2006, s'ha
pogut comptar amb dades de consum
energètic de la impremta, fet que facilitarà
considerablement la correcta gestió energètica.

No s'avalua l'evolució, perquè antigament es
treballava amb el consum energètic de tot el
complex Roca Umbert.

Sant Josep 7

La despesa elèctrica registrada al 2007 a
l’edifici de Sant Josep va suposar un increment
significatiu respecte a anys anteriors, motivat
per males pràctiques en l´ús de la refrigeració i
la instal·lació d’una cortina d’aire a l’Oficina
d’Atenció al Ciutada. Afortunadament, després
de diverses sessions formatives per promoure
l’ús adient de l’aire condicionat i l’enllumenat
entre d’altres, durant els anys 2008 i 2009
s’està registrant una disminució del consum
elèctric d'aquesta seu administrativa

Policia Local (Princesa 55)

L'edifici de la policia local ha registrat un
augment de consum elèctric en el darrer cicle
2008-2009. Aquest augment en part és pot
justificar ja que durant els darrers anys s'han
registrats valors de consums molt baixos.
Caldrà torna a treballar per recuperar la bona
tendència.
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Criteri ambiental Tipus de producte i quantitat
Paper 100% reciclat i lliure de clor (TCF) Paper DIN A3 i DIN A4, 2
Paper 100% reciclat, lliure de clor i amb
etiqueta Àngel Blau 

Sobres, 6 dels 9 models adquirits el 2008

Paper 100% reciclat i blanquejat amb diòxid
de clor (ECF)

Etiquetes, 3 dels 5 models adquirits el 2008

Envàs reciclable i del que es realitza recollida
selectiva per empresa autoritzada

Cartutx de tintes per a impressores, 12 del total de
models adquirits el 2008

Envàs reciclable i del que es realitza recollida
selectiva per empresa autoritzada

Tóners per a impressores, 11 dels 11 models
adquirits el 2007

Tintes a l’aigua, sense dissolvents orgànics
volàtils

Retoladors, 13 dels 17 models adquirits el 2007

Cola sense dissolvents orgànics volàtils Cola sòlida blanca, 1 
Utilitzen recursos renovables Calculadora solar,1
Monomaterials de polipropilè (PP) o acetat de
cel·lulosa, de llarga durada.

Diferents productes de plàstic, 23 (cinta adhesiva,
separadors, papereres, dossiers, tapes, fundes,
etc.)

Font: REG-SGA07-01 Criteris ambientals del material d’oficina, 2010.

 

Una evolució cronològica dels treballs de compra verda i ambientalització de contractacions
es detalla a continuació:

• Durant el 2007 es va aprovar el plec de prescripcions tècniques particulars per al
subministrament de paper reciclat (DIN A4) i de paper TCF (DIN A3) per a
fotocopiadores i impressores, a diferents dependències administratives de
l’Ajuntament de Granollers, que incorpora un gran nombre de criteris ambientals. 

• El Ple de l'Ajuntament de data 29 de juliol de 2008 va aprovar crear l'oficina Central
de Contractació i Compres amb l'objectiu de gestionar d’una manera unificada tota la
contractació pública generada pels serveis municipals amb la rigurositat establerta a
la legislació vigent, Llei 30/ 2007 de Contractes del Sector Públic, així com la gestió
de la unitat de compres i possibilitar una major qualitat en el producte. Aquesta
oficina té com a novetat la unificació dels procediments contractuals i per tal de
posar-la en marxa s'ha dissenyat un protocol d'actuacions a seguir per part de les
diferents àrees que conformen l'Ajuntament i dels organismes autònoms.

• A finals del 2008, es va aprovar el plec de prescripcions tècniques particulars per al
subministrament de material d’oficina que inclou material d’escriptori i consumibles
d’informàtica. Entre els nous productes cal destacar els distintius de Àngel Blau pels
papers D3 i sobres ecològics totalment lliure de clor.

• A principis de semestre de 2009, es van ambientalitzar plecs tan importants com els
plecs de manteniment d’instal·lacions i enllumenat públic, el plec de manteniment
integral de dependències municipals i diversos plecs de serveis de neteja.

• Durant el 2010, la Oficina de compres s’ha posat en contacte amb un nou proveïdor
per tal que en la resta de productes es pugui cercar nous fabricants que compleixin
els criteris ambientals de referència.

• Al llarg del 2010 també s'ha treballat amb coordinació dels Serveis Informàtics pel
control de de mesures segons certificacions TCO a més de la realització de
l'inventari d'impressores segons ubicació per un millor control de la gestió dels
tòners. Font: Servei de Medi Ambient 2010.
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3.2.1.6 Emissions atmosfèriques

Les emissions identificades representen un aspecte significatiu i provenen de la combustió
de gas natural per a les calderes de calefacció, dels gasos de soldar de les activitats de
manteniment desenvolupades a la UOS, dels fums dels vehicles utilitzats per a les activitats
municipals així com les emissions difoses generades a la UOS i a la impremta.

Pel que fa als fums dels vehicles, s’ha realitzat un anàlisi dels consums de combustibles de
la flota municipal de vehicles dels edificis de l’àmbit del SGA , constatant una bona evolució
en els darrers anys i un augment d'emissions en el darrer cicle interanual 2008-2009 degut a
un augment proporcionalment superior de la flota de vehicles de l'àmbit del SGA:

TOT L'ÀMBIT DEL
SGA

2007 2008 2009 EVOLUCIÓ
07/08

EVOLUCIÓ
08/09

Núm. vehicles 72 72 78 0 6

Litres totals 50000,34 46862,85 50960,08 - 6,27% 7,80%

Litres/vehicles/any 694,45 650,87 653,33 -6,70% 0,33%

Emissions  2009 Litres Tn de CO2

Total 50960,08 139,2

Diesel 46729,95 121,97

Bio diesel 1324,54 1,03

Gasolina 6808,76 16,2

Font: REG-SGA10-02 Consum de combustibles dels vehicles 2010. Font: Pla d'Ocupació Digitalització 2010.

També cal destacar que un dels impactes ambientals associat al consum d’energia elèctrica
són les emissions de CO2 a l’atmosfera. D’acord als consums d’energia registrats, les
emissions dels edificis SGA segons la calculadora d’emissions de gasos efectes invernacles
del web del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya:

Electricitat Consum  2009 (KWh) Emissions 
tn. CO 2 equivalents

PORXADA, 6 309565 72,19

IMPREMTA 11699 2,73

ST. JOSEP, 7 214985 50,09

POLICIA LOCAL 235391 54,85

NOVA UOS 15862 3,70

LABORATORI 40125,8 9,35

TOTAL 827627,8 192,91
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3.3 Aspectes indirectes

Els aspectes considerats indirectes es refereixen al comportament ambiental i les pràctiques
de contractistes, subcontractistes i proveïdors i s’especifiquen a la taula següent:

Activitat Aspecte Impacte Valoració

Activitats
contractades:

Servei de Neteja

Emissions atmosfèriques vehicles Contaminació atmosfèrica No significatiu

Generació aigües residuals
Abocament d'aigües

residuals No significatiu

Consum d'aigua

Abocament d'aigües
residuals

Disminució dels recursos
hídrics No significatiu

Consum de productes i
materials diversos Disminució dels recursos Significatiu

Consum d'energia
Consum de Recursos

naturals Significatiu
Generació de soroll Contaminació acústica No significatiu

Generació de residus
(perillosos i no perillosos)

Contaminació de l'entorn
Significatiu

Activitats
contractades:
Empreses de
manteniment

Emissions atmosfèriques vehicles Contaminació atmosfèrica Significatiu

Generació aigües residuals
Abocament d'aigües

residuals No significatiu

Consum d'aigua

Abocament d'aigües
residuals

Disminució dels recursos
hídrics No significatiu

Consum de productes i
materials diversos Disminució dels recursos Significatiu

Consum d'energia
Consum de Recursos

naturals Significatiu
Generació de soroll Contaminació acústica No significatiu

Generació de residus
(perillosos i no perillosos)

Contaminació de l'entorn
Significatiu

Activitats 
contractades: 
Proveïdor de

material d'oficina

Emissions atmosfèriques vehicles Contaminació atmosfèrica No significatiu

Generació aigües residuals
Abocament d'aigües

residuals No significatiu

Consum d'aigua

Abocament d'aigües
residuals

Disminució dels recursos
hídrics No significatiu

Consum de productes i
materials diversos Disminució dels recursos Significatiu

Consum d'energia
Consum de Recursos

naturals No significatiu
Generació de soroll Contaminació acústica No significatiu
Generació de residus (perillosos i
no perillosos)

Contaminació de l'entorn
No significatiu

Font: Registre d’identificació d’aspectes i impactes ambientals, 2010.

La sistemàtica de control d’aquests aspectes és la mateixa que per als aspectes directes
sempre que sigui possible pel tipus d’activitat i relació contractual. Aquesta sistemàtica
s’especifica al “Procediment d'identificació i avaluació d'aspectes ambientals” i als diferents
procediments de control operacional.
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Ara bé, l'incidència que l'Ajuntament pot tenir sobre la ciutadania, també és important de
cara al medi ambient. En aquest darrer any, ha portat a terme una sèrie d’activitats
relacionades amb el medi ambient amb la finalitat de conscienciar a la ciutadania de la
importància de la cura del medi ambient. Entre aquestes activitats cal destacar:

• El dissabte 20 de Març l'Ajuntament de Granollers amb el museu de Ciències
Naturals de Granollers juntamet amb la col·laboració del GOT ( Grup Ornitològic del
Tenes) organitzaren la jornada de matinal al riu Congost que coïncideix amb la
jornada de conscienciació ambiental simultània a diferents rius de catalunya "Fem
dissabte" realitzada des de fa anys a Granollers.

• Participació en el projecte europeu Interreg IVC EUROSCAPES sobre paisatge i
patrimoni natural, que coordina el Servei de Medi Ambient i Processos Estràtegics en
col·laboració amb 13 socis europeus.
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Cartell i construcció de caixes niu per part dels assistents a la jornada (esquerra i centre). Pila de
bosses selectives amb els diferents residus recollits a la llera del Congost. (dreta)



• En el marc de la setmana europea de l'energia Sostenible es realitzaran una sèrie
d’actes com ara exposicions, tallers, projeccions de cinema i conferències al voltant
de la reducció dels gasos d’efecte hivernacle, l’eficiència energètica a la llar i el canvi
climàtic.

• El dissabte 17 d'Abril l'Ajuntament de Granollers s'organitzà la jornada a Can
Cabanyes i el riu Congost: hàbitats que presenten gran diversitat de fauna que han
colonitzat espais periurbans i que es poden observar amb facilitat

Diferents imatges preses durant la jornada. Font: Servei de Medi Ambient 2010

•••• Dia internacional de la Biodiversidad (divendres 21 de maig), més de cinquanta
alumnes de l'Escola Municipal Salvador Llobet de Granollers participaran en diverses
activitats programades a l'entorn del riu Congost. Així, aquest centre educatiu, en
representació de la ciutat, va expressar el compromís granollerí amb la natura,
coincidint amb la celebració de l'Any Internacional de la Biodiversitat organitzat per
l'Ajuntament.
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Diferents activitats de la Setmana  Europea de l'Energia Sostenible a Granollers amb conferències, exposicions i tallers 
per a tots els públics

Font: Servei de Medi Ambient  2010



Lectura del manifest per part del Regidor de Medi Ambient (esquerra) i un falciot abans de ser anellat (dreta).
Font: Servei de Medi Ambient 2010

♦ L’agenda escolar europea del medi ambient i el desenvolupament
sostenible, una agenda on s’han abordat noves temàtiques relacionades amb
el medi ambient com el consum responsable, la capa d’ozó la petjada
ecològica, etc. a les ja existents dels anys anteriors; Agenda 21, carta
d’Aalborg, etc.

♦ El Projecte Rius, on aquest darrer any, el departament de Medi Ambient va realitzat dues
inspeccions del riu, corresponents a les campanyes de primavera i tardor de l’any 2010.

Treballs de la darrera inspecció de tardor 2009
Font: Servei de Medi Ambient 2010

♦ El dissabte 5 de Juny l'Ajuntament de Granollers organitzà un passeig per la
plana agrícola de Palou. La jornada de matinal va coincidir amb la celebració del dia
internacional del Medi Ambient, i any de la biodiversitat.

Observació per part del assistents de la fauna dels camps de Palou. (esquerra). Observació de capgrossos de
gripau comú a una de les basses de les masies de Palou. (centre). Cartell de la Jornada (Dreta). Font: Servei de

Medi Ambient 2010
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3.4 Aspectes en situació d’emergència

Pel que fa als aspectes d’emergències, els principals aspectes considerats es derivarien
d'una situació d'incendi, fuita d'aigua, fuita de gas, explosions o de vessament de productes
tòxics. Els aspectes d'emergència que actualment són significatius són deguts a un petit
incendi produït a l'edifici de la Policia Local, en data 10 de juny de 2005, i una fuita d'aigua
produïda al laboratori de salut pública, en data 30 de juliol de 2007. Aquests aspectes són
contemplats com a riscos en els plans d'emergència de l'ajuntament, a on es defineixen les
actuacions que cal fer davant d'ells.

Activitat/operació/situació Aspecte Impacte Valoració

Incendi
Emissió de gasos

contaminants
Contaminació
atmosfèrica

Significatiu
(Policia Local) No

significatiu
(resta de

dependències)
Generació d'aigües

residuals 
Contaminació

d'aigües No significatiu

Generació de residus 
Contaminació de

l'entorn No significatiu

Fuita de gas refrigerant
Fuita de gas refrigerant 

Contaminació
atmosfèrica No significatiu

Explosió compressors USO Emissions a l'atmosfera
Contaminació
atmosfèrica No significatiu

Explosió magatzem
inflamables UOS Emissions a l'atmosfera

Contaminació
atmosfèrica No significatiu

Fuites/vessaments
combustibles UOS Contaminació de sòl

Contaminació de sòl
i aqüífers No significatiu

Vessaments de pintures,
tintes, dissolvents Contaminació de sòl

Contaminació de sòl
i aqüífers No significatiu

Fuita d’aigua
Malbaratament recurs

natural
Consum dels

recursos naturals

Significatiu
(laboratori)

No significatiu
(resta de

dependències)

Font: Registre d’identificació d’aspectes i impactes ambientals, 2010.

4. PROGRAMA  AMBIENTAL, OBJECTIUS I FITES

4.1 Programa ambiental 2008-2009

Després de dos anys de treballs vetllant per la millora continua, el programa ambiental
2008-2009 es va tancar amb un alt grau d'assoliment d'objectius.
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A continuació s’exposa el grau de compliment global de les 9 línies de treballs establertes
pel programa ambiental en el període 2010-2011.

Línia d'actuació
Grau

d'assoliment
accions

Progressar en la gestió energètica i el circuit de gestió de residus de la
nova dependència de la UOS 56,25%

Avançar en les bones pràctiques del paper i l'arxiu històric de fotòlits 50,00%

Reduir el consum de paper gràcies a les accions desenvolupades per
l'Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana (OVAC) 83,30%

Millorar el programa municipal de compra d'equips informàtics 31,25%

Treballar en una xarxa informativa de compra pública sostenible a Europa 33,00%

Mesures d'estalvi energètic 33,33%

Incrementar les accions de difusió i comunicació del SGA 33,33%

Avançar en la implantació d'un sistema de gestió ambiental en el laboratori
de Salut Pública 41,67%

Organitzar activitats i campanyes d'educació ambiental per la
conscienciació de la ciutadania 100,00%

 
Font: Programa ambiental 2010-2011 (REG-SGA04-01). Setembre de 2010
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5. Gestió del Requisits legals

L’avaluació del compliment dels requisits legals i altres requisits és un procés continu. El
Coordinador del sistema de gestió ambiental, mitjançant un web d'assessorament i el check
list de normativa ambiental, realitza una revisió periòdica de les novetats legislatives
aparegudes i de la documentació del sistema que conté els paràmetres necessaris per
assegurar el compliment legislatiu. A més, en el decurs de les auditories i abans de les
reunions del Comitè de seguiment del sistema també es revisa el grau d’acompliment de la
normativa ambiental.
Les principals normatives ambientals per àmbits temàtics que apliquen a les
dependències incloses en el Sistema de Gestió Ambiental de l'Ajuntament de
Granollers són

Control i prevenció (Activitats Classificades)
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Aigües
Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de
les aigües depurades 
DL 3/2003 pel que s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües a Catalunya
Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals del Consorci per la Defensa de la Conca del
Riu Besòs
Ordenança municipal d'estalvi d'aigua de Granollers 

Atmosfera
Reglament 1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 16 setembre 2009 sobre les
substàncies que esgoten la capa d'ozó
Reglament 842/2006 del Parlament europeu sobre determinats gasos fluorats d'efecte hivernacle
RD. 2042/1994 pel qual es regula la ITV

Contaminació lumínica
Llei 6/2001, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

Edificació sostenible
RD.314/2006 pel que s'aprova el Codit Tècnic de l'Edificació

Emergències
RD.393/2007 pel que s'aprova la Norma Bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i
dependències dedicats a activitats que puguin orginar situacions d'emergència

Emmagatzemage de productes químics
RD.379/2001 pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves
instruccions tècniques complementàries

Instal·lacions tèrmiques en els edificis
Reial Decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions
tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol

Residus
Ordenança municipal dels Espais d'Ús Públic i Civisme 
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus 
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Soroll
Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions
Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica
Llei 37/2003 de soroll

Medi Natural
Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat

Seguretat industrial
Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel que s'aprova el Reglament d'equips a pressió i les
seves instruccions tècniques complementàries

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió
Reial decret 1523/199, d'1 d'octubre de 1999, pel qual es modifica el reglament d'instal·lacions
petrolíferes i les instruccions tècniques complementàries mi-ip03 i mi-ip04.

Requisits voluntaris
Carta d'Aalborg
Declaració d'Hannover
Agenda 21 Local
Pacte d'Alcaldes: Pla per a l'Energia Sostenible

La pràctica totalitat dels requisits legals aplicables a l'abast del SGA tenen un grau de
compliment del 100%. Malgrat això, en el cas d'algunes regulacions s'estan gestionant els
tràmits finals per assolir un compliment total dels requisits aplicables:  

Requisits Observacions

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002,de 28
de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos.
Compliment actual: 75 %

Els Ajuntaments tenen l'obligació d'adaptar les
seves ordenances a les normes que estableix
aquest Reglament abans del 16 de novembre de
2011. Per això, l'Ajuntament de Granollers ja té
aprovada provisionalment una ordenança dels
soroll i vibracions (juliol de 2010). 

Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual
s’aprova el Reglament electrotècnic per a baixa
tensió.
Compliment actual: 75 %

S'han realitzat inspeccions de les instal·lacions
de baixa tensió per part d'ECA. S'han detectat
algunes incidències poc importants, que es
corregiran en els propers mesos seguint les
indicacions d'un pla d'accions per corregir les
deficiències detectades.
 

Reial decret 1523/199, d'1 d'octubre de 1999, pel
qual es modifica el reglament d'instal·lacions
petrolíferes i les instruccions tècniques
complementàries mi-ip03 i mi-ip04.
Compliment actual: 100 % (no conformitat
tancada durant la redacció d'aquest document)

Els dipòsits de gasoil de la caldera de la UOS es
van començar a legalitzar a principis de 2010.
L'ECA va requerir documentació dels certificats
del control de fabricació dels dipòsits i un
certificat de la idoneïtat de l'estructura que
suporta els dipòsits. Tots dos documents s'han
enviat a l'ECA, que ha emès informe
favorablement de la instal·lació a finals de
setembre de 2010.
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