
Sistema de Gestió Ambiental del 

Departament de Territori i Sostenibilitat 



Sistema integrat de gestió  

 En el DTES la integració s’aplica als sistemes de 

gestió de qualitat, ambiental i prevenció riscos 

laborals. 

 

 

 

 Política integrada  
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 Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat  

     Av. Diagonal, 523-525, Barcelona. Certificat EMAS des de 2006 

 CETMO 

     Av. Tarradellas, 40, Barcelona. Certificat EMAS des de 2009. 

 Serveis Territorials a Terres de l’Ebre  

      c/Burgos, 17, Amposta. Certificat EMAS des de 2009. 

 Departament de Territori i Sostenibilitat  

     Av. Tarradellas, 2-6, Barcelona. Certificat EMAS des de 2015 

 Serveis Territorials a Tarragona, Casa Gasset 

     Anselm Clavé, 1, Tarragona. Certificat EMAS des de 2017 
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Abast del Sistema de gestió Ambiental / EMAS  



Aspectes ambientals  
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Flota vehicles 
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Mobilitat sostenible 

 Instal·lació de videoconferència a les seus de TES 
 Cursos de conducció eficient anuals 
 Pàrquing de bicicletes 



Bicifeina, aire més net menys soroll 
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Mobilitat sostenible 

 Promoure l’ús de la bicicleta privada en els desplaçaments laborals dels treballadors 

 Cessió temporal d’una bicicleta als treballadors que vulguin provar anar a la feina amb 

aquest medi de transport net, sostenible, saludable i segur. 

 Sistema de préstec de 10 bicicletes pròpies del Departament 

 Col·laboració d'una entitat sense ànim de lucre anomenada Bicicleta Club de Catalunya 

(BACC) formada per usuaris de la bicicleta (formació, normativa circulació, itineraris 

segurs)   

 Va començar el 2014 i ja comptem amb 110 participants 

 El 82% dels que hi ha participat actualment van amb aquest medi de transport a la feina 



Mobilitat sostenible 

 Promoure l’ús de la bicicleta en els desplaçaments laborals del personal de 

TES.  
 

 Sistema de préstec de bicicletes plegables i dels complements necessaris 

(casc, cadenats...) 

 

bicicleTES 
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 Itineraris recomanats entre edificis 

de TES i altres edificis de la 

Generalitat 



Consum de paper 
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Material d'impremta reutilitzat 
 

 Des de l’any 2014 confeccionem blocs de notes en 

diversos formats , així com carpetes d’expedient en 

format DIN-A3 

 

 El paper per elaborar aquest material s’obté de  

safates situades al costat de les impressores on 

només s’hi pot posar paper que no contingui cap 

mena de dada personal ni confidencial  

 

http://intranetpub.tes.gencat.cat/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/c081965e-877c-11e4-814d-4b226cecff34/CarpetesExpedient.jpg
http://intranetpub.tes.gencat.cat/alfresco/download/direct/workspace/SpacesStore/c081965e-877c-11e4-814d-4b226cecff34/CarpetesExpedient.jpg


Electricitat 
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Consums 

 Promoure el canvi de fluorescents a Leds 

 Estudi sobre la potència contractada a tots els edificis.  

Plàstics 

 CIRCULAR 1/2018, sobre la restricció de determinats productes de plàstic d’un 
sol ús al Departament de Territori i Sostenibilitat  

 
Objectiu de reduir l’ús de productes plàstics d’un sol ús en les dependències i en els actes públics del 
Departament de Territori i Sostenibilitat i els ens o organismes vinculats, amb la finalitat de contribuir a 
la reducció de l’impacte ambiental dels residus del plàstic i a la transició cap a una economia circular. 

 



Comunicació 
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Comunicació Interna 

 

 



Moltes gràcies 

 

Carme Esteve Roca 
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