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L’EMAS  I LA GESTIÓ AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT  

Renovació certificat EMAS 28 Desembre 2016 

Declaració de primer seguiment Novembre 2017 

Declaració de segon seguiment Juny 2018 

Declaració de renovació Novembre 2019 

La implantació del  Sistema de Gestió Ambiental a 6 dependències de 
l’Ajuntament ha estat gradual des de l’any 2003, i es va certificar l’any 
2007 (amb número certificat MA-0723/07) per a 5 dependències 
municipals. L’any 2010 el SGA es va ampliar amb la incorporació d'una 6a 
dependència. El 2016 es va realitzar la 2a auditoria de renovació del SGA. 
L’abast d’aquesta nova certificació, acreditada segons EMAS (ES-CAT-
000234), són les 6 dependències municipals i ha estat renovada fins el 
28/12/2019.  
 



L’EMAS I LA  GESTIÓ AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT  



Juny 2017- juny 2018: procés d’adaptació del SGA al nou Reglament 
EMAS, Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió Europea, per 
incorporar el que requereix la nova norma ISO 14001:2015.  
 
Bàsicament s’ha definit un “Pla d’adaptació del SGA”, per treballar i 
tenir a l’abast els principals requisits modificats, i fer el seguiment de 
com avançava l’organització i tenir el control de tot el procés. També ha 
servit per mostrar (auditoria externa) com s’han analitzat els canvis,  
com afecten a l’organització de l’Ajuntament, i la planificació del procés 
segons les necessitats de la mateixa.  
 
 
 

L’EMAS  I LA GESTIÓ AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT  



Desenvolupament del context de l’organització  
qüestions externes i internes 

CONTINGUTS DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ 



Necessitats i expectatives de les parts interessades 
S’ha elaborat un mapa de les parts interessades de l’organització de 
l’Ajuntament i el seu entorn en relació al SGA, on s’ha identificat per 
cada part les seves necessitats i expectatives i s’ha establert quines 
d’aquestes necessitats i expectatives es converteixen en requisits legals 
i altres requisits per a la nostra organització.   

MAPA PARTS INTERESSADES     DATA:  

PARTS INTERESSADES ACTUAL INTERACCIÓ NECESSITATS I EXPECTATIVES 
REQUISITS I ASPECTES A 

CONSIDERAR 

TREBALLADORS (poden incloure 
o no sindicats/ representats dels 
treballadors) 

Incideixen en els nostres resultats 
ambientals. 
Poden tenir una gran capacitat de 
contribuir a la millora contínua. 
El nostre comportament ambiental pot 
motivar/desmotivar al personal. 

Coherència entre el comportament diàri i la 
nostra política ambiental. 
Que s'escoltin les seves propostes de millora 
ambiental. 
Que es doni la formació/informació 
ambiental necessària per duu a terme les 
tasques ecomenades. 
 

Implicar-los en el SGA. 
Preveure canals de comunicació per 
recollir el seu retorn. 
Identificar necessitats de 
formació/informació i sensibilització i 
donar resposta. 

VEÏNS (particulars i/o indústries, 
avaluar segons el context i 
separar si és el cas) 

Interlocució amb els serveis municipals a 
través de: la presentació de peticions i 
queixes, per via electrònica (web 
municipal) o presencial (OAC), les 
comissions de seguiment veïnal d'obra 
pública que s'organitzen en el marc 
d'obres de millora de l'espai públic. 
Procés de pressupostos participatius. 
Comunicació del Document Únic de 
Protecció Civil a la població afectada.     

Que no es vegin afectats per a les activitats 
de la nostra organització. 
Que els hi tinguin en compte en cas de 
decisions que puguin afectar-los des del punt 
de vista ambiental. 
Que hi hagi una bona coordinació en relació 
a la gestió de les potencials situacions 
d'emergència. 
Que s'estableixin canals de comunicació per 
poder integrar les demandes dels veïns (si 
són viables tècnica i econòmicament) 

Resposta ràpida i adequada les 
espectatives i sinó, suficientment 
motivada. Preveure canals de 
comunicació per recollir les demandes 
i realitzar el seu retorn. Identificar 
necessitats d'informació i 
sensibilització per donar resposta a les 
potencials situacions d'emergència.  

CONTINGUTS DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ 



Riscos i oportunitats per a l’organització, relacionats amb: els 
aspectes ambientals, els requisits legals i altres requisits, altres 
qüestions i requisits identificats en relació al context i les parts 
interessades. I s’ha previst com planificar les accions que siguin 
necessàries per superar-los. 

ANÀLISIS CONTEXT, RISCOS I OPORTUNITATS 
N

. 
QÜESTIÓ RISC OPORTUNITAT 

ACTUAL GESTIÓ I VALORACIÓ 

PER A LA PRESA DE DECISIÓ 
ACCIÓ 

1 

Arrel dels plans d’ocupació 
l'organitzacio rep de forma 
periòdica cada 6 mesos persones 
que cobreixen funcions 
estructurals dels serveis 
municipals. Això no implica un 
creixement de la plantilla en 
continu i de forma ràpida, però si 
de forma puntual perquè 
determinades dependències o 
activitats de l'organització 
incorporen diverses persones per 
períodes de 6-9 mesos, com la 
Unitat Operativa de Serveis i 
altres activitats de l'Ajuntament 
que impliquen sobretot tasques 
de manteniment d'equipaments i 
instal·lacions públiques 
(educació, esports, cultura, etc.).   

El ràpid increment, de forma puntual (6-
9 mesos), en el nombre de persones pot 
portar a una pèrdua de control sobre les 
bones pràctiques ambientals que 
adoptem en el nostre dia a dia (gestió de 
residus, estalvi d'aigua i d'energia) i per 
tant afectar als nostres resultats finals. 

Amb caràcter bàsic es formen a  les 
persones d'aquests plans d'ocupació  
en competències ambientals, fet que 
pot donar a lloc a  que dins dels equips 
de treball i en funció de les tasques a 
realitzar es pugui disposar de més 
recursos humans per crear grups de 
millora ambiental per activitats, serveis 
o dependències. Altrament, des de 
setembre de 2017 i fins el 2019 
l'Ajuntament ha contractat un servei de 
suport a l'Estratègia energètica dels 
equipaments municipals, d'entre les 
accions que està previst desenvolupar 
és la creació d'equips de millora 
energètica i dels serveis de 62 edificis 
municipals. De setembre 2017 a març 
2018 s'han identificat i proposat 
determinat personal municipal per a 
formar part d'aquests equips en 
equipamens esportius i centres 
docents. Des del març de 2018 s'està 
treballant en la definicio d'equips per a 
9 edificis dús administratiu i a partir de 
setembre de 2018 es treballarà en els 
d'ús cultural i social.     

Es formen a l'inici les persones dels 
plans, però no hi ha retorn de l'eficàcia 
de la formació assolida i tampoc 
s'identifiquen quines d'aquestes 
persones podrien formar part de grups 
de millora ambiental i desenvolupar 
tasques de suport a la gestió ambiental 
de les dependències del SGA.  

Intensificar les activitats de formació a 
les persones que s'incorporen de nou a 
la plantilla de l'organizació (continu) i 
per una període puntual a l'organització 
(plans d'ocupació), avaluar l'eficàcia de 
la formació rebuda, identificar les 
oportunitats per crear grups de millora 
ambiental, i fer sessions específiques 
en funció de l'activitat/servei/lloc de 
treball on han estat assignades (gestió 
de residus, gestió i estalvi d'energia i 
altres recursos). 

CONTINGUTS DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ 



Adequació dels recursos 
 
S’ha avaluat la millora en la dotació de recursos que es mostren 
adequats per als processos i gestió de l’organització, amb repercussió 
positiva en la millora ambiental: reposició places vacants a la 
plantilla, servei de vehicle compartit, formació específica sobre 
reparació i manteniment de vehicles elèctrics, unificat la coordinació 
de la contractació del manteniment de la climatització amb la gestió 
energètica dels mateixos, senyalització de la temperatura i 
percentatge d’humitat a l’interior d’alguns edificis, creació d’equips 
energètics i de serveis, formació nova LCSP, aprovació DUPROCIM. 
 
Valoració de la formació 
 
Adequada, en el marc del programa de formació ambiental o altres 
formacions específiques. Durant l’auditoria interna s’assenyalen algunes 
propostes de millora.  
 

CONTINGUTS DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ 



Adequació de la política 
ambiental 

 
Per tenir en compte la seva 

adequació al context i garantir un 
enfocament orientat a la 

protecció del medi ambient 
(inclosa la prevenció de la 

contaminació) i la millora dels 
resultats ambientals.  

CONTINGUTS DEL PROCÉS D’ADAPTACIÓ 



LA GESTIÓ AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT  



BONES PRÀCTIQUES  



BONES PRÀCTIQUES  



BONES PRÀCTIQUES  



BONES PRÀCTIQUES  



CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE I ECOINNOVADORA 

El Ple de L’Ajuntament de 20/12/2016 aprova criteris ambientals 

relatius a: 

•  utilitzar productes de baix consum de recursos i materials, 

•  excloure les substàncies nocives per al medi ambient i la salut, 

•  promoure l’eficiència energètica, les energies renovables i les 

tecnologies netes,   

•  reduir les emissions contaminants,   

•  minimitzar la generació de residus i incentivar la seva valorització 

energètica, així com l’economia circular. 

 

I la definició de clàusules ambientals (de caràcter obligatori i 

facultatiu), a incorporar en diferents tipologies de contractes serveis, 

concessió de serveis, subministrament, i/o obres. Es prioritzen 6 grups de 

productes i serveis: 

•  Serveis d’alimentació i de menjadors col·lectius. 

•  Equips ofimàtics. 

•  Paper. 

•  Productes i serveis de neteja. 

•  Subministrament d’electricitat i energia. 

•  Vehicles: flota municipal i utilitzats per empreses adjudicatàries de 

serveis municipals. 



CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE I ECOINNOVADORA 



Entre 2012-2015, desenvolupament de programes i campanyes 
d’estalvi energètic a equipaments municipals. Actuacions centrades en 
la implicació dels responsables, empreses de serveis, entitats i usuaris 
per tal de fer arribar el missatge de l’estalvi energètic. Es genera la 
marca d’acció registrada ESTALGIA, i la redacció de l’Estratègia 
Energètica als Equipaments Municipals de Granollers per implantar i 
consolidar la metodologia ESTALGIA fins al 2020.  
 
2016, aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima que  
integra l’adaptació del municipi als efectes del canvi climàtic i 
actuacions de reducció de les emissions GEH fins al 40% l’any 2030. 
 
2017, adjudicació del contracte de serveis de suport tècnic per al 
desenvolupament de l’Estratègia energètica als equipaments 
municipals. Durada de 2 anys. Resultats d’estalvis com a requeriments 
del plec tècnic:  

•  Emissions evitades 66,59 tn eq. de CO2 
•  0,25 GWh estalviats d’energia primària  
•  (Si escau) estalvi econòmic de 54.914 euros   

Exemples de contractació ecoinnovadora més 
enllà dels plecs de contractació 



L’Estratègia de Granollers per reduir els consums municipals  a 
través de serveis energètics sense inversió i  la sensibilització 
del personal i la ciutadania 
 

• Resultats d’estalvis com a requeriments del plec tècnic. Està 
previst que serveixin per a:   
 

• Compensar el cost del mateix servei de suport a la implantació 
de l'estratègia energètica. 
 

• Reduir la factura energètica de l'Ajuntament (despesa), que de 
no emprendre cap actuació, aniria en increment els propers 
anys, ja només per causa de  l'encariment del preu de l'energia i 
els impostos associats. 
 

• Una vegada assolits els 2 anteriors objectius, revertir els 
estalvis-beneficis "extra" en projectes de millora de la gestió 
energètica dels equipaments municipals. 

 
 
 
 
 



L’Estratègia de Granollers per reduir els consums municipals  a 
través de serveis energètics sense inversió i  la sensibilització 
del personal i la ciutadania 

CONDICIONS TÈCNIQUES 

 Presentació d’informes de balanç sobre la implementació dels programes i 
campanyes d’estalvi energètic en equipaments esportius, docents, administratius i 
d’ús social. 

 Desenvolupament del programa d’estalvi energètic d’acord amb la metodologia i 
marca ESTALGIA. 

 Garantia d’assoliment dels següents objectius d’estalvi: 

Conjunt d’equipaments esportius (respecte consums i despeses de l’any 2016) 

 

Conjunt d’equipaments docents (respecte consums i despeses de l’any 2016) 

 
 

Subministrament Objectiu d’estalvi 
energètic (%) 

Aproximació estalvi 
energètic 

Aproximació estalvi 
econòmic 

Electricitat 10% 93.927 kWh 20.664 € 

Gas 5% 21.704 kWh 1.302 € 

Aigua 25% 4.477 m3 4.074 € 

Subministrament Objectiu d’estalvi 
energètic (%) 

Aproximació estalvi 
energètic 

Aproximació estalvi 
econòmic 

Electricitat estabilitat 2015 22.100 kWh 3.978 € 

Gas 5% 108.314 kWh 6.498 € 

Aigua estabilitat 2015 14.373 m3 18.397 € 

 



L’Estratègia de Granollers per reduir els consums municipals  a 
través de serveis energètics sense inversió i  la sensibilització 
del personal i la ciutadania 
 
 
 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 Millora de les activitats a prestar en relació al nombre de visites a equipaments, 
persones destinades al servei, equips de telemesura i activitats de formació. 

 Reducció dels terminis en el lliurament dels informes de balanç. 

 Increment de la durada del servei de suport tècnic. 

 Innovació de les propostes per implicar usuaris, gestors municipals i altres actors 
d’interès en el desenvolupament dels programes d’eficiència energètica. 

 Millora dels objectius d’estalvi definits als plecs de condicions tècniques. 

 Proposta econòmica. 

VERIFICACIÓ 

Per la naturalesa del contracte, la verificació dels criteris d’adjudicació es concreta en el 
manteniment dels estàndards de qualitat en la prestació dels serveis. 

 



La Marató de l’Estalvi Energètic 

Campanya de 
sensibilització i de bones 

pràctiques en l’ús i el 
consum d’energia, que 

té la voluntat afegida de 
destinar l’estalvi 

econòmic aconseguit a la 
lluita contra la pobresa 

energètica. 





Pistes Atletisme Ajuntament
ESP

Camp de les Moreres, 22 08400 Granollers Directora: Tf

Superfície : m2

Usuaris: 8.776

Treballadors: 75 Entitats: 20

Personal neteja  persones /dia HORARI Matí Tarda

Conserge sí/no Dilluns

 Telemesura sí/no Dimarts

Climatització Nombre Horari Temp. Consigna Dimecres

Caldera Dijous

Refredadora Divendres

Climatitzadors Dissabte

Diumenge 8:00–14:00

2.014 2.015 2.016 2.014 2.015 2.016 2.014 2.015 2.016

Consums 4.650 3.240 3.488 383 299 349 5.361 5.098 4.500

462 439 388 m3

Imports 1.173,00 € 845,80 € 934,40 € 173,50 € 141,20 € 155,63 € 428,88 € 407,84 € 315,00 €

Preu mig 0,25 0,26 0,27 0,45 0,47 0,45 0,08 0,08 0,07 €/kWh

0,93 0,93 0,81 €/m3

Consum promig 3 anys 2016 Consum promig 3 anys 2016 Consum promig 3 anys 2016

3.793 kWh 3.488 344 m3 349 4.986 kWh 4.500

430 m3 388 m3

Proposta c/setmana 950 kWh 87 m3 1.250 m3

TOTAL PROPOSAT 3.800 kWh 348 m3 5.000 m3

58.000 kWh

Actuacions s/temperatura (sectoritzada, centralitzada)

Pel gràfic febrer 2016

Electricitat 934 €

Aigua 156 €

Gas 315 €

Electricitat (kWh) Gas (kWh)

7:15–22:30

Aigua (m3)

7:15–22:30

7:15–22:30

7:15–22:30

7:15–22:30

8:00–20:00

TOTAL € febrer 2016

1.405,03 €

934 €
67%

156 €
11%

315 €
22%

Despesa energètica febrer 2016

Electricitat

Aigua

Gas











2016 

19 equipaments  
Estalvis 

Energia: 35.337 kWh 
Aigua: 235 m3 
Euros: 16.484 

2017 

5 equipaments  
Estalvis 

Energia: 20.500 kWh 
Aigua: 462 m3 
Euros: 3.238 

2018 

5 equipaments  
Estalvis 

Energia: -3.430 kWh 
Aigua: 244 m3 
Euros: -115 





Juny-Juliol 2018  
 
Per primera vegada l’Ajuntament ha posat en marxa la Marató de 
l’Estalvi Energètic a l’estiu, amb l’objectiu de reduir el consum 
energètic que s'utilitza per refrigerar els edificis públics. 
 
Durant un mes l’estalvi energètic ha tingut com a objectiu general reduir 
els consums d’electricitat i aigua en 9 edificis administratius. 
 
L’objectiu era reduir els consums en un 10 % i destinar l’import 
econòmic de l’estalvi assolit a actuacions de lluita contra la pobresa 
energètica.  
 
Es tractava de fer un primer pas davant la realitat que ens diu que el 
màxim consum energètic a Catalunya s’ha desplaçat de l’hivern a l’estiu. 
Els resultats totals aconseguits pels nou equipaments han estat els 
següents: 

• Electricitat, 10.724 kWh estalviats, reducció d’11,39 % 
• Aigua, 42 m3 estalviats, reducció d’11,87 % 

 
El que representa un estalvi econòmic de 1.335 euros durant un 
mes, respecte el mateix període de 2017.   





EL DISTINTIU DE QUALITAT AMBIENTAL DEL TEATRE 

AUDITORI DE GRANOLLERS 

L’any 2016 el DTES va concedir el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental al Teatre 
Auditori de Granollers en la categoria d’equipaments escènics i musicals i espais d’arts 
visuals. Reconeix el serveis oferts per aquest equipament pel fet que compleix uns 
determinats requisits ambientals més enllà del que estableix la normativa vigent. Aquests 
criteris pretenen facilitar als responsables i gestors la recopilació de dades que els permetin, 
en primer lloc, conèixer l’estat del seu equipament i, en segon lloc, millorar-ne la gestió. En el 
cas de la categoria d’equipaments escènics i musicals i centres i espais d’arts visuals, 
l’ecoetiqueta té en compte criteris d’estalvi i eficiència energètica, especialment en l’àmbit de 
la il·luminació i la climatització, així com d’estalvi d’aigua; de gestió de residus; de compra de 
productes ecoetiquetats; de mobilitat; de formació ambiental dels treballadors; i també de 
comunicació i promoció entre els usuaris i treballadors. Aquest últim criteri és de gran 
importància, degut a l’elevada afluència de visitants que reben i el seu potencial pedagògic. 



GRANOLLERS ENTRA EN SIMBIOSI 



GRANOLLERS ENTRA EN SIMBIOSI 

Programa desenvolupat per Can Muntanyola-Centre de serveis a 
les empreses, que comprèn processos de sensibilització, eines 
pràctiques i acompanyament en la detecció de les necessitats del 
sector industrial pròpies i de l’entorn que es poden cobrir amb simbiosi 
 

Components per a la certificació ambiental:  
 

• Promoció dels segells ambientals i l’etiquetatge ecològic 
• GRID Granollers, plataforma online al servei d'empreses i 

entitats del territori per a l’ús eficient dels recursos no aprofitats 
en els seus processos (presentació pública 4/10/2018) 

 

http://www.canmuntanyola.cat/actuacions-singulars/simbiosi-
industrial.html 

http://www.canmuntanyola.cat/actuacions-singulars/simbiosi-industrial.html
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GRANOLLERS ENTRA EN 

SIMBIOSI 

Promoció dels segells 
ambientals i 

l’etiquetatge ecològic, 
informació de com es poden 
aprofitar des dels diferents 

sectors o tipus de materials i 
assessorament específic per 
a l’obtenció de l’etiquetatge 

ecològic de productes 
industrials. Com element 

diferenciador al llarg de la 
cadena de valor, que 

millorarà la competitivitat 



GRANOLLERS ENTRA EN 

SIMBIOSI 



Per tal que l’organització funcioni és 
necessària la implicació de tot l’equip 

humà 

Gràcies !  

Virgínia Domingo Reig 
Servei de Medi Ambient i Espais Verds 
vdomingo@ajuntament.granollers.cat 

mediambientespaisverds@ajuntament.granollers.cat 
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