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1. PRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA
1.1 HISTÒRIA
L'origen de l'empresa hem de situar-lo a les darreries dels anys 80, quan la família Prats Serrat
(especialment el Sr. Ramon Prats Serrat) va agafar el relleu d'un servei realitzat amb una furgoneta de 8
places que feia la ruta des de Torà fins a Calaf. Va ser llavors quan la família va entrar en el món del transport
de viatgers.
Amb el pas dels anys i com a conseqüència de la creixent necessitat
de transportar l'alumnat als centres d'ensenyament allunyats del lloc
d'origen, i l'augment en la demanda de serveis discrecionals, han fet
que l'empresa anés augmentant la seva flota fins arribar a l'actualitat.
Tots aquests canvis també van fer que les instal·lacions de què
disposava l'empresa en un principi es quedessin petites i hagués de
traslladar-se a unes de noves molt més grans, més modernes i amb
els mitjans adequats per a l'òptim manteniment de la flota.
Tots aquests canvis han fet possible que AUTOCARS PRATS SERRAT,
actualment, tingui la capacitat d'oferir a tots els seus clients un ampli ventall de serveis, ja siguin dintre del
territori nacional o fora d'ell
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1.2 ACTIVITAT
AUTOCARS PRATS SERRAT és una empresa familiar dedicada al transport de viatgers per carretera situada
a la població de Torà (La Segarra), que compta amb una organització funcionant les 24 hores del dia, 365
dies l'any.
L'empresa, que disposa d'una flota d'autocars moderna, confortable, segura i equipada amb: Aire
Climatitzat, Nevera, Cafetera, Radio-CD, DVD, GPS i cinturons de seguretat a tots els seus vehicles, ofereix
als seus clients un servei a mida i un tipus de vehicle per cada ocasió, amb capacitats que oscil·len des de
les 19 places fins a les 60.
Cal esmentar també que AUTOCARS PRATS SERRAT, a més a més de realitzar diferents rutes de transport
escolar, serveis per a entitats esportives, colles geganteres, empreses vàries i clients particulars, està
especialitzada en realitzar serveis d'alta muntanya en la temporada d'hivern.
Amb tot això, la base fonamental d’AUTOCARS PRATS SERRAT és l'equip humà, format pel conjunt de
conductors de gran amabilitat i professionalitat, juntament amb el personal d'oficina, sempre obert al
tracte directe i personal amb cada client.
L'any 2008, l'empresa AUTOCARS PRATS SERRAT, va ser certificada en les normes internacionals de
Qualitat i Medi Ambient següents: ISO 9001 i ISO 14001. El 2015 es va certificar en la norma 50001
d’Eficiència Energètica donat el compromís de la Direcció, amb el mateix abast que les anteriors normes:
“Transport de viatgers per carretera de línies reiterades i servei discrecional en autocar i servei de taxi.
Neteja de vehicles propis”. Aquest 2020 no hem renovat aquesta certificació energètica degut a la
priorització per la certificació en Seguretat i Salut, com a compromís de millora continua..
La present declaració s’ha realitzat segons el Reglament (CE) Nº 1221/2009 del Parlament Europeu i

del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un
sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS), amb la modificació dels annexes I, II i
III en el Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió de 28 d’agost de 2017, i la posterior modificació
de l’annex IV en el Reglament (UE) 2018/2026 de la Comissió de 19 de desembre de 2018. .

1.3 ORGANITZACIÓ
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Ramon Prats Serrat (AUTOCARS PRATS SERRAT)
Ctra. Calaf nau 2. Polígon Industrial l’Aguda 2. 25750 Torà (Lleida)
(+34) 973.473.590
info@autocarspratsserrat.com
78.150.955-Z
6023 Otros tipos de transporte terrestre discrecional
ES-CAT-000481
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El Sr. Ramon Prats gestiona la part operativa i la Sra. Núria Vilamajó ho fa per les tasques administratives i
financeres.

COMUNICACIÓ INTERNA I EXTERNA
Les vies de comunicació que disposa qualsevol usuari per posar-se amb contacte amb l’empresa son:
Telèfon............................................................ (+34) 973.473.590
Pàgina web.................................................... http://www.autocarspratsserrat.com
Correu electrònic:.......................................... info@autocarspratsserrat.com
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1.4 INSTAL·LACIONS
L’empresa està ubicada a la Ctra de Calaf s/n nau 2, del Polígon industrial Les Agudes 2, a les afores de Torà,
en una parcel·la de 1823 m2 situada en un polígon de nova construcció. Per poder desenvolupar l’activitat
de l’empresa amb suficient comoditat, es disposa d’una nau pròpia i coberta, de 1289 m 2 edificats i
destinats, principalment, a quatre punts forts que fan el bon funcionament de l’empresa:
✔ Zona de pàrquing: serveix de zona d’aparcament pels vehicles que disposa l’empresa i dona cabuda al
100% de la flota de vehicles. Aquesta té una superfície de 860 m2 el que suposa un 66,7% del total
ocupat.
✔ Zona de rentat: està formada per un monoraspall kärcher i un decantador d’hidrocarburs. També
disposa d’una màquina a pressió per rentar els passos de roda dels vehicles i d’altres parts i accessoris
dels mateixos. . Aquesta té una superfície de 67,52 m2 el que suposa un 5,24% del total ocupat.
✔ Zona de taller: formada per un banc d’eines, diverses màquines específiques i una zona destinada als
recanvis faciliten el manteniment i reparació bàsica de tots els vehicles de l’empresa. Totes les zones
amb risc de vessaments estan protegides amb pintura epoxi per a la prevenció de la contaminació del
sòl. Aquesta zona de taller té una superfície de 131,28 m2 el que suposa un 10,18% del total ocupat.
✔ Zona d’oficines i arxiu: La zona d’oficines es troba dividida en 3 plantes, cada un d’elles de 76,67 m2, el
que suposa un 5,95% cadascuna.
- La planta baixa està formada per vestuaris, sala de recanvis i espai per als conductors. Es disposa
de magatzem de recanvis per a petites intervencions i un espai de descans i magatzem de begudes
per als clients.
- La primera planta és la destinada a Atenció al client i Gerència. Aquestes oficines estan equipades
amb material informàtic i de comunicació suficient i necessari per a poder dur a terme una bona
gestió i control diàriament de la empresa.
- La segona planta està destinada a sala de reunions i sala de formació i s’ha habilitat per a arxiu
històric documental.

2. POLÍTICA I SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
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2.1 POLÍTICA DE LA EMPRESA
AUTOCARS PRATS SERRAT com a empresa de referència en el transport de viatgers per carretera en les
comarques de la Segarra i l’Anoia, defineix la Política del Sistema integrat de Gestió en Qualitat, Medi
Ambient i Energia com:
✔ Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres clients.
✔ Desenvolupar la nostra organització coherentment per a donar la resposta adequada a la situació
actual i futura del mercat des de l’austeritat que la situació actual requereix
✔ Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris del Sistema Integrat de
gestió establerts.
✔ Complir amb els diferents requisits legals i requisits aplicables en els àmbits de la qualitat, el medi
ambient, la prevenció de riscos laborals i l’eficiència energètica i qualsevol altres requisits que
determini AUTOCARS PRATS SERRAT.
✔ Definir els indicadors del sistema segons les necessitats de gestió i seguiment del nivell de progrés
dels mateixos, de forma que ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat
exigida pels nostres clients i avaluar el nostre compromís ambiental i energètic.
✔ Planificar i executar processos més sostenibles que ens permetin reduir l’impacte ambiental de la
nostra activitat i avaluar anticipadament, l’impacte ambiental de noves activitats o serveis.
✔ Renovar progressivament la flota amb vehicles més ergonòmics, que produeixin menor impacte
ambiental, que estiguin equipats amb les mesures de seguretat que considerem necessàries i que
ens permeti optimitzar el consum energètic i reduir la probabilitat d’accidents.
✔ Potenciar l’adquisició de productes, eines i maquinària de màxima eficiència energètica segons la
tecnologia existent, fiable i assequible en el moment
✔ Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els recursos,
així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.
✔ Transmetre la nostra política del Sistema Integrat de Gestió a tot el nostre entorn.
✔ Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres clients
interns i externs, així com la informació sobre els aspectes ambientals, energètics i de seguretat
vial en relació amb el transport.
✔ Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa.
✔ Potenciar l’aprofitament de recursos propis per davant dels recursos externs.
✔ Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a la
nostra empresa.
✔ Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia i el
sentit de la responsabilitat en relació amb la qualitat i el medi ambient.
✔ Aconseguir la màxima seguretat i prevenció de riscos pel nostre personal, clients, vehicles i
instal·lacions durant la nostra prestació de servei

Aprobada per Ramon Prats a data 3 de gener de 2020
Aquesta política ha estat vigent de gener a desembre 2020.
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2.2 SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
El sistema integrat de gestió de AUTOCARS PRATS SERRAT està estructurat a nivell documental en els
següents manuals:
- Manual del sistema integrat de gestió
- Manual de procediments
- Manual d'instruccions de treball
- Manual de impresos
- Fitxes de processos
- Declaració ambiental
Cada un dels processos disposa de la documentació que li aplica i tot el personal te accés a ell, bé per haverho entregat, bé per haver fet la formació corresponent i també poden accedir-hi sol·licitant-ho al Director
del SIG.
Existeix un llistat de documentació (MSIG-2) amb el que es detalla quin procés i a quina / quines norma /
normes correspon el document o registre.
La documentació del sistema es troba a disposició del públic, a través de la pàgina web es comunica i es
difon la política del SIG, les certificacions obtingudes i anualment es difon la Declaració Ambiental
verificada.
Tot el personal d’AUTOCARS PRATS SERRAT disposa d'una gran proximitat amb els responsables de les
diferents àrees (de taller, d'administració i fins i tot amb Direcció). Les comunicacions internes són fluïdes
bé siguin personals, a través de telèfon, de correu electrònic o mitjançant comunicats en el tauler d'anuncis.
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3. ASPECTES I IMPACTES AMBIENTALS
Un aspecte ambiental és aquell element de l’activitat, producte o servei que pot interaccionar amb el medi
ambient. La gestió ambiental de AUTOCARS PRATS SERRAT es basa en identificar tots els aspectes
ambientals associats a l’activitat, siguin directes o indirectes, determinant dels directes els que es
consideren significatius, tenint en compte les activitats passades, presents i futures per així minimitzar el
potencial impacte negatiu derivat de la activitat.
La identificació dels aspectes ambientals es revisa com a mínim una vegada l’any excepte si es produeixen
modificacions en els processos.
En cas de produir-se aquestes modificacions es realitzarà una nova avaluació dels aspectes, amb l’objectiu
de que es trobi actualitzada, excepte modificacions dels processos existents que suposin nous aspectes
sobre els que incidir.

3.1 IDENTIFICACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS
S’identifiquen els aspectes ambientals per cada un dels processos i es defineix l’impacte i el vector afectat
segons sigui per consum, per emissions atmosfèriques, per generació de residus o bé per contaminació del
sòl.
A la darrera revisió, es van identificar nous aspectes ambientals fruit del COVID-19 (p.e consum de
mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants i els respectius residus).

3.2 CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els criteris d’avaluació pels aspectes ambientals directes i indirectes es defineixen com segueix:
TIPUS D’ASPECTE

CRITERIS DE VALORACIÓ

Consum
de recursos
naturals
/Residus/ Quantitat
abocaments/ emissions

Toxicitat

Freqüència

Queixes

Soroll

Magnitut

Freqüència

Contaminació del sòl

Magnitut

Toxicitat

(parts
interessades)

Freqüència

Queixes

Capacitat de
reacció

Fragilitat

(parts
interessades)

Legislació

Capacitat de
reacció

Fragilitat

Toxicitat

Legislació

Capacitat de
reacció

Fragilitat

Queixes
(parts
interessades)

A l’avaluació dels aspectes ambientals hauran de considerar-se els següents condicionants:
- S’avaluarà la pitjor possibilitat de cada aspecte ambiental.
- En cas de dubte haurà d’aplicar-se la puntuació més alta.

Legislació
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3.3 AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS
S’avaluen els aspectes ambientals segons els criteris definits a la taula anterior i sorgeixen com a
significatius :
- Emissions de gasos de combustió,
- Consum de gasoil
No s’han detectat cap aspecte ambiental significatiu en l’avaluació dels aspectes i impactes indirectes.
No s’han rebut reclamacions ni queixes respecte a impactes ambientals durant el 2020.

3.4 ASPECTES AMBIENTALS EN SITUACIÓ D'EMERGÈNCIA
El Pla d’emergència ambiental d’AUTOCARS PRATS SERRAT, es dissenya i modifica d’acord amb els riscos
ambientals identificats, actualitzant-se anualment.
Els riscos ambientals d’AUTOCARS PRATS SERRAT estan relacionats tant en les activitats, processos i
substàncies utilitzades en ells, com en les característiques de l’entorn.
En general, la identificació dels riscos ambientals es porta a terme mitjançant les inspeccions visuals de les
instal·lacions i vehicles. Anualment, també es realitzarà una revisió dels riscos identificats per comprovar si
hi ha nous riscos a contemplar.
A més, sempre que s’introdueixi una modificació de les activitats o serveis actuals o qualsevol altre factor
que pugui influir en el correcte funcionament del sistema, es portarà a terme una nova identificació dels
riscos ambientals que comporta
La identificació dels riscos ambientals es basarà en la inspecció de:
✔ Les fonts de risc ambiental.
✔ Els successos iniciadors de l’accident.
✔ Les mesures de prevenció/mitigació.
✔ L’entorn on es produeix.
✔ Riscos relacionats amb matèries primeres i auxiliars, i productes.
✔ Riscos en l’emmagatzematge de substàncies.
✔ Riscos inherents a les activitats desenvolupades.
✔ Riscos relacionats amb la gestió de les instal·lacions i equips.
✔ Riscos relacionats amb la gestió de residus.
✔ Riscos relacionats amb l’estat del sòl.
✔ Riscos relacionats amb el soroll, sòl, aigua.
✔ Riscos relacionats amb les instal·lacions i infraestructures auxiliars.
En el Pla d’emergència ambiental queden identificats i definits els riscos ambientals
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3.4.1 AVALUACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS.
La metodologia per a portar a terme l’avaluació dels riscos ambientals, es basa en la detecció d’una situació
anòmala que pot afectar al Medi Ambient, la identificació del risc i la seva forma d’accident, valorant el risc
que provoca sobre l’entorn. L’avaluació es reflexa documentalment en l’IMP 8.6-01 “Avaluació de riscos
ambientals”.
L’avaluació de riscos ambientals es porta a terme utilitzant tres criteris de valoració: l’estimació de la
probabilitat o la freqüència de que es produeixi un determinat risc, l’estimació de les conseqüències i la
capacitat de reacció davant de la situació.
S’avaluen com a significatius en situacions d’emergència:
- vessament de líquids del vehicle en cas d’accident de carretera
- situació d’incendis a les oficines i/o en accident de carretera
La darrera formació/simulacre en situació d’emergències es va realitzar a l’estiu de 2019 per accident en
carretera durant un transport escolar i estava prevista una nova formació de recordatori pel 2020 però, per
la situació d’excepcionalitat per COVID-19, s’han posposat totes les accions a 2021-2022
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4. ACOMPLIMENT AMBIENTAL
Els indicadors ambientals i energètics de medició establerts en la organització són els que es descriuen i
analitzen a continuació:
Per tots els indicadors bàsics s’exposen els valors A i B segons exigeix el reglament de referència, de manera
que:
Valor A: indica l’impacte / consum total anual en el camp considerat
Valor B: indica la producció anual global de l’organització (en el nostre cas, algunes dades són referents als
Km efectuats anualment -valor calculat cada 100 Km-; totes les dades han estat referents al número de
vehicles i número de treballadors)
Degut a la situació d’emergència sanitària iniciada al mes de març de 2020, tot el personal ha estat en ERTO
i a data de 31 de desembre de 2020 restaven en aquesta situació tots els treballadors que no havien marxat
de l’empresa. El personal requerit per al transport escolar va sortir parcialment de l’ERTO al mes de
setembre, per tal d’efectuar les dues expedicions de les línies escolars assignades pel Consell Comarcal de
l’Anoia.

El valor R indica la relació A/B que no s’exposa per tots els indicadors donada la poca informació que ens
satisfà aquest valor. Tot i així s’indica que hem realitzat per l’activitat del 2020, un total de 277.964 km (un
-66,13% que en 2019, que es van rodar 820.783 Km) amb el mateix nombre de vehicles que l’any passat (14
vehicles per 2018 i 15 per 2019 i 2020). Cal dir que tots els vehicles han estat aturats i estacionats al garatge
de març a desembre 2020 a excepció dels vehicles destinats a transport escolar que van tornar a fer els dos
serveis de cada ruta; talment els dos vehicles més antics no han tornat a circular i s’han donat de baixa a
finals de 2020.
El número de treballadors considerat pels indicadors pertinents és de 11 persones per al període analitzat
en aquesta Declaració Ambiental.
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4.1 CONSUM MATERIA PRIMA
● Consum gasoil – aspecte ambiental directe: com aspecte ambiental significatiu i a més, com
aspecte econòmic rellevant en la presentació del servei, es disposa d’un control per vehicle dels
consums mitjans mensuals, amb les dades reals de repostatge. Aquesta matèria prima es presenta
com a consum, com emissions atmosfèriques i com eficiència energètica (veure punts següents a
l’acompliment ambiental).
Aquesta matèria prima es presenta com a consum en litres i en tones tenint en compte que la
densitat del gasoil és de 832 kg/m3
2018

2019

2020

Tendència 1920

Mitjana
18-20

24,98

25,56

25,46

-0,37%

25,33

Km efectuats

729.001

820.783

277.964

-66,13%

609.249

litres consumits totals

182.103

209.771

70.776

-66,26%

154.216,633

Tones de gasoil consumit

151,51

174,53

58,89

-66,26%

128,31

litres consumits per vehicle
(*)

13.007,35

13.984,73

4.718,40

-66,26%

10.570,16

litres consumits per
treballador (**)

15.175,24

17.480,92

6.434,18

-63,19%

13.030,11

litres als 100 km

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Consum global de flota – litres/100 km –

Resultat per 2020: el registre mensual de gasoil (segons el repostatge i els km efectuats per cada
vehicle) ens dona una mitjana de consum de 25,46 litres als 100 km, que comparat amb el valor de
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2019 (25,56 litres als 100 km) implica un manteniment dels resultats de l’any anterior tot i la poca
circulació de 2020.
El valor absolut de km efectuats i de litres consumits s’han vist ambdós extraordinàriament reduïts
en un -66,13% i -66,26% respectivament pel que el consum queda dintre de la mitjana trianual.
El rati per vehicle manté el mateix comportament que els litres consumits, en canvi el rati per
treballador no és comparable donat que hi ha 1 persona efectiva menys.

Conclusions: Tot i que aquest és un indicador mensual que el Director d’operacions revisa amb els
mateixos conductors a l’hora de valorar consums i manteniment del vehicle, cal dir que no es pot
valorar el resultat aconseguit en conducció eficient per la manca d’activitat. Igualment, es detecta
una sensibilització ambiental important en tots els conductors.
El valor de consum promig de tota la flota s’ha mantingut i s’ha controlat a través del sistema
electrònic instal·lat d’Scania que dona informació del tipus de conducció a la central del mateix
proveïdor i ens informa.
Hem aconseguit mantenir el comportament ambiental d’aquest indicador en el total de la flota.

●

Consum d'aigua per rentats – aspecte ambiental directe: com aspecte ambiental directe per al
procés de neteja dels vehicles, aquest es controla a través de les factures rebudes d’aquest
subministre.
La neteja la realitza el propi conductor amb el rodet semi manual i no es disposa de registre de
rentats efectuats.

2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

m3 consumits

40

101

31

-69,31%

57

dies treballats

365

365

183

-50,00%

304

m3 consumits per
dia

0,110

0,277

0,170

-38,61%

0,186

m3 consumits per
vehicle (*)

2,86

6,73

2,07

-69,31%

3,89

m3 consumits per
treballador (**)

3,33

8,42

2,82

-66,52%

4,86

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020
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Mitjana de consum diari d’aigua – m3/dia -

Resultat per 2020:
El consum d’aigua de la xarxa d’abastiment s’ha reduït -69,31% respecte del consum de 2019, degut
a la falta d’activitat. Passem de 101 a 31 m3 anuals d’aigua; donat que hem treballat un 50% de dies
que anys anteriors, el rati de consum d’aigua per dia treballat es veu reduït en un -38,61% i el rati
per treballador té el mateix comportament però no és comparable al haver reduit la plantilla.
El rati per vehicle té el mateix comportament que el consum en valor absolut.
Conclusions:
Valorem l’esforç per la millora de l’acompliment ambiental en aquest aspecte, donat que el
personal està sensibilitzat a l’hora de rentar els vehicles, però la falta d’activitat durant el 2020 no
ens permet valorar més objectivament aquest acompliment.

●

Consum d’urea – aspecte ambiental directe: com aspecte ambiental directe només afecta a 6
vehicles de la flota al 2020.
Tal com controlem el consum de gasoil, també es controla el consum d’aquest additiu. Aquesta
matèria prima es presenta com a consum en litres i en tones tenint en compte que la densitat de
l’urea és de 768 kg/m3, disposem de les següents dades:
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2018

2019

2020

Tendència 1920

Mitjana
18-20

0,63%

2,03%

1,12%

-44,75%

0,013

litres consumits totals

1269,66

4031,34

1127,10

-72,04%

2.142,700

Km efectuats

200445

198938

100672

-49,40%

166.685,000

Tones consumides

0,975

3,096

0,866

-72,04%

1,646

Tones consumides per
vehicle (*)

0,07

0,21

0,06

-72,04%

0,111

Tones consumides per
treballador (**)

0,08

0,26

0,08

-69,50%

0,139

litres als 100 km

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Consum global d’urea – litres/100 km - (a la flota amb addblue)

Resultat per 2020:
El consum d’urea per cada 100 km s’ha vist reduït en un -44,75% respecte del consum de 2019.
Passem de 2,03 a 1,12 litres cada 100 km tenint en compte que els km realitzats s’han reduït 49% i
els litres consumits un 72%. Aquest consum està dintre del que estableix el fabricant.
En valors absoluts passem de 3,096 tones de urea del 2019 a 0,866 tones per 2020, el que suposa
un 72,04% menys tal com passa amb el rati per vehicle; el rati per treballador es veu reduït donat
que passem de 12 a 11 treballadors.
Conclusions:
Valorem que les dades no son comparables, doncs els vehicles que tenen urea tenen diferents
capacitats i diferents prestacions.
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Donat que els resultats obtinguts estan dintre dels valors del fabricant, analitzem per vehicle que
el comportament és adient per un correcte acompliment ambiental.

●

Consum de gas refrigerant - aspecte ambiental directe: es considera aspecte ambiental directe,
tot i que pertany al procés de manteniment dels vehicles que realitzem en tallers externs
homologats.
El consum d’aquest gas refrigerant es demana anualment al proveïdor d’aquest manteniment,
doncs a les factures no hi figura detallat. El gas refrigerant utilitzat és el R-134-a, el qual s’analitza
com a emissions difuses en la present declaració.
(*)
El factor de conversió s’extrau de la oficina catalana del canvi climàtic.
(http://canviclimatic.gencat.cat/es/redueix_emissions/calculadora_demissions C2H2F4 (CHF2CHF2) i suposa
un factor de conversió de 1100T CO2/Tn gas refrigerant)

kg consumits
Tones consumides
Tones consumides
per vehicle (*)
Tones consumides
per treballador
(**)
Tones CO2
emeses

2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

3

3

0

-100,00%

2,000

0,003

0,003

0

-100,00%

0,002

0,00021

0,00020

0,00000

-100,00%

0,000

0,00025

0,00025

0,00000

-100,00%

0,000

4,29

4,29

0,00

-100,00%

2,860

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Consum global de gas refrigerant – kg afegits -
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Resultat 2020: passem de 3 kg de gas refrigerant consumit al 2018 i 2019 a 0 kg durant el 2020,
donat que no hi ha hagut activitat com per requerir de manteniment preventiu en aquest aspecte.
Donada la joventut de la flota, és normal que no s'hagin produït deficiències ni incidències en aquest
aspecte, doncs sempre es reserven els vehicles més antics per a serveis més lleugers i propers, però
durant 2020 no hem tingut pràcticament activitat, i els escolars es realitzen amb els vehicles
aprovats pel Consell Comarcal.
El rati per treballador no és comparable donat el descens de personal.
Conclusions: En base a les dades descrites a l’apartat de resultats, es valora positivament el nostre
comportament ambiental. El fet d’haver renovat la flota progressivament ha fet que comencem a
tenir resultats ambientals favorables.

●

Consum d’oli - aspecte ambiental directe: es considera aspecte ambiental directe, donat que és
una de les poques operacions que es realitzen del procés de manteniment dels vehicles a les nostres
instal·lacions. Tot i que aquesta tasca recau sobre el Director d’operacions, tots els conductors
tenen els coneixements mecànics i ambientals per a fer el canvi d’oli del seu autocar.
El consum de l’oli s’ha calculat a partir del número de quilòmetres realitzats anualment i tenint en
compte que el canvi d’oli es fa als 50.000 km rodats.
Es disposa de registre dels canvis d’oli realitzats i de control dels litres d’oli afegits durant la revisió
mensual, però degut a la joventut de la flota no s’ha afegit oli en les revisions en 2020.
Aquesta matèria prima es presenta com a consum en m 3 i en tones tenint en compte que la densitat
de l’oli és de 851 kg/m3.
2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

656,1009

738,7047

250,1676

-66,13%

548,324

Tn d’oli consumits

0,5583

0,6286

0,2129

-66,13%

0,467

Km efectuats

729.001

820.783

277.964

-66,13%

609.249

Tones consumides per
vehicle (*)

0,0372

0,0419

0,0142

-66,13%

0,032

Tones consumides per
treballador (**)

0,0465

0,0524

0,0194

-63,06%

0,039

litres d’oli consumits

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020
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Consum global d’oli – litres d’oli consumits -

Resultat 2020: Passem de 738,7 litres durant el 2019 a 250,2 litres durant el 2020. S’ha produït una
reducció del -66,13% proporcional al nombre de kilòmetres rodats. La mateixa reducció té el rati
per vehicle, però és lleugerament inferior per al rati per treballador.
El rati per treballador no és comparable donada la reducció de plantilla.
Conclusió: Aquest indicador seria més fiable si disposem de registre real dels afegits d’oli als
vehicles. Valorem, tot i així, l’acompliment ambiental com a satisfactori. És important també de
cara a detectar possibles fuites d’oli en els vehicles però donada la joventut de la flota i l’excel·lent
manteniment de tots els vehicles, trigarem en haver d’afegir oli en les revisions.
El fet d’haver renovat la flota progressivament ha fet que comencem a tenir resultats ambientals
favorables també en aquest aspecte.

●

Consum d’impressions - aspecte ambiental directe: tot i que no es tracta d’un aspecte ambiental
significatiu, es considera un dels impactes més important a nivell administratiu, tant pel consum de
paper com per la generació del residu de tòners.
Es disposa de renting de la impressora i tots els ordinadors estan configurats amb impressió blanci-negre. Les directrius de la Direcció és que la documentació que arriba al client ha d’estar impresa
en color.
Mensualment coneixem el consum d’impressions segons siguin en color o en blanc-i-negre.
Convertim aquestes impressions en tones de paper, tenint en compte que cada full pesa 5 grams
(un paquet de 500 fulls de 80 g/m2 pesa 2,5 kg.)
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2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

5.851

-59,74%

10.114,667

Impressions
realitzades color
Impressions
realitzades blanci-negre
Kg de paper
consumits
Tn de paper
consumits
Tn de paper
consumits per
vehicle (*)

11554

7164

3762

-47,49%

7.493

107,58

108,48

48,07

-55,69%

88,04

0,1076

0,1085

0,0481

-55,69%

0,0880

0,0077

0,0072

0,0032

-55,69%

0,0060

Tn de paper
consumits per
treballador (**)

0,0090

0,0090

0,0044

-51,66%

0,0075

9.961

14.532

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Consum global d’impressions – kg de paper consumit –

Consum d’impressions segons b/n i color– copies realitzades -
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Resultats 2020: Enguany hem tingut una reducció de gairebé el -60% en impressions a color i una
reducció del -47,5% per a les còpies en blanc-i-negre. De forma global, s’ha produït una reducció
del -55,69% en el consum total de les impressions, tal com passa amb el rati per vehicle
El rati per treballador no és comparable donada la reducció de plantilla.

Conclusions: Sabem que la sensibilització dels nostres treballadors en matèria ambiental és
excel·lent i el consum d’impressions no és una excepció.
El fet de disposar d’aquestes dades a través del proveïdor del renting ens permet avaluar el nostre
comportament ambiental de forma objectiva i el 2020 el valorem positivament donat que no hi
hagut activitat pràcticament i les instal·lacions han estat totalment tancades. Les copies de color
son destinades a clients, pel que no podem emprendre accions al respecte.

●

Consum de pellets - aspecte ambiental directe: es disposa d’un indicador per controlar el consum
de pellets per a calefacció de les oficines. La incorporació d‘aquesta estufa va ser una mesura
d’eficiència energètica.
2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

Kg de pellets

1.305

1.980

795

-59,85%

1.360

Tones de pellets

1,31

1,98

0,80

-59,85%

1,36

Tn de pellets per
vehicle (*)

0,0932

0,1320

0,0530

-59,85%

0,0927

Tn de pellets per
treballador (**)

0,1088

0,1650

0,0723

-56,20%

0,1153

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Consum global de pellets per calefacció – kg de pellets consumits -

Resultats 2020: El consum de pellets ha permès un estalvi molt important a nivell d’electricitat,
doncs es cobreix la necessitat de calefacció en les instal·lacions d’una forma més sostenible.
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Al 2020 no hem tingut un consum habitual donat que no hi havia personal a les oficines per les
mesures derivades de la situació d’emergència..
Hem passat de 1,98 tones consumides al 2019 a 0,80 Tn al 2020, el que suposa una reducció del 59,85%. Aquest comportament també es reflexa en el rati per vehicle. El rati per treballador no és
comparable donada la reducció de plantilla.
Conclusions: S’aprecia una sensibilització important, però els hiverns durs de la Segarra
requereixen de mesures efectives, i amb l’estufa, el tipus d’escalfor és més fàcil de mantenir. Aquest
mesura, juntament amb el canvi dels vidres de les finestres de l’oficina, els quals permeten
mantenir aquesta escalfor i aïllar l’ambient interior de l’exterior, han evidenciat els darrers anys
una millora en l’eficiència energètica important.

4.2 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
● Consum energètic d’electricitat – aspecte ambiental directe: la nau industrial on s’emplaça les
tasques administratives i d’allotjament dels vehicles son propietat de la Direcció i el consum elèctric
és fonamentalment per il·luminació i climatització de les instal·lacions. No existeix maquinària de
taller que afecti significativament al consum elèctric i a més no hi ha hagut activitat pel que no s’ha
donat consum elèctric pràcticament de març a setembre.
L’indicador de consum elèctric extreu les dades de les factures emeses per la companyia
contractada. Es considera que el nostre proveïdor ens subministra un 16,4% d’energia renovable
del total que consumim.
2018

kWh consumits
kWh/dia
consumits
kWh consumits
per vehicle (*)
kWh consumits
per treballador
(**)

7.422

2019
7.788

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

5.069,00

-34,91%

6.759,67

20,33

21,34

13,89

-34,91%

18,5196

530,14

519,20

337,93

-34,91%

462,4254

618,50

649,00

460,82

-29,00%

576,1061

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020
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Consum global d’electricitat – kWh/dia -

2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana 18-20

kWh consumits

7.422,00

7.788,00

5.069,00

-34,91%

6.759,67

kWh consumits
procedent de renovable
kWh consumits de fonts
renovables per vehicle (*)
kWh consumits de fonts
renovables per
treballador (**)

1.217,21

1.277,23

831,32

-34,91%

1.108,5853

86,94

91,23

59,38

-34,91%

79,1847

101,43

106,44

75,57

-29,00%

94,4814

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Consum global d’electricitat procedent de fonts renovables – kWh -
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Resultat 2020: Tot i que tant el valor absolut de consum anual , com el promig del consum diari i
els seus ratis pertinents han estat reduïts gairebé el -35%, valorem els resultats de forma
satisfactòria. Tenir major flota implica major manteniment i neteja (i per tant il·luminació a la
nau), així com més entrades i sortides del garatge, però la falta d’activitat ha provocat aquest
estalvi energètic.
El resultat del consum elèctric procedent de fonts renovables té els mateixos resultats que els
globals.

Conclusions: Aquesta reducció del consum elèctric ha estat fruit de la falta d’activitat, tot i les
accions empreses en els darrers anys per a la reducció de consum.
L’adquisició de l’estufa de pellets, la substitució de la il·luminació amb leds per a les oficines i la
substitució de les finestres per fer-les més aïllants es consideren accions satisfactòries.

●

Consum energètic del gasoil – aspecte ambiental directe: aquest aspecte ambiental s’ha valorat
en l’apartat anterior de consum de matèria primera, on s’ha analitzat el consum i litres de gasoil.
El % d’estalvi energètic és el mateix que l’estalvi en termes de consum.
Els factors de conversió s'extreuen del IADE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía)
en la seva revisió de Desembre de 2012.

2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

litres consumits
totals

182.102,90

209.771,00

70.776,00

-66,26%

154.216,63

MWh totals
derivats del gasoil

1.792,50

2.064,85

696,67

-66,26%

1.518,01

MWh total de
gasoil per vehicle
(*)

128,04

137,66

46,44

-66,26%

104,04

MWh total de
gasoil per
treballador (**)

149,38

172,07

63,33

-63,19%

128,26

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020
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Consum energètic derivat del gasoil – MWh procedents del gasoil –

Resultat 2020: El consum energètic derivat del gasoil es veu reduit en un-66,26% tant en valor
absolut com el rati per vehicle. Pateix una menor reducció el rati per treballdador, el qual no és
comparable donat la reducció de plantilla.
Conclusions: L’acompliment ambiental es troba justificat a l’apartat 4.1 de consum de gasoil
d’aquesta declaració ambiental.

●

Consum energètic dels pellets – aspecte ambiental directe: aquest aspecte ambiental disposa de
registre de consum. Tot i que a la pràctica ens resulta més interessant l’estudi del consum per
temporada d’hivern, en aquesta declaració es pren el consum de gener a desembre de 2020.
Es considera com a poder calorífic dels pellets una mitjana de 20 MJ/kg de pellet consumit.

kg consumits
totals
Temps estimat
(hores)
MWh totals de
pellets
MWh totals de
pellets per vehícle
(*)
MWh totals de
pellets per
treballador (**)

2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

1305

1980

795

-59,85%

1.360,0000

1000

1000

500

-50,00%

833,3333

6,53 10-5

9,90 10-5

3,98 10-5

-59,85%

6,80 10-5

4,7 10-6

6,6 10 -6

2,65 10 -6

-59,85%

4,64 10 -6

5,4 10-6

8,3 10-6

3,61 10 -6

-56,20%

5,77 10 -6

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020
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Consum energètic derivat dels pellets – MWh procedents de pellets –

CONSUM ENERGÈTIC GLOBAL
2018

2019

2020

Tendència 1920

Mitjana
18-20

MWh totals derivats del gasoil

1.792,50

2.064,85

696,67

-66,26%

1.518,01

MWh electricitat

7,42

7,79

5,07

-34,91%

6,76

MWh totals de pellets

6,53 10-5

9,90 10-5

3,98 10-5

-59,85%

6,80 10-5

MWh globales

1799,93

2072,64

701,74

-66,14%

1.524,77

MWh total global per vehícle (*)

128,57

138,18

46,78

-66,14%

104,51

MWh total global per treballador (**)

149,99

172,72

63,79

-63,06%

128,84

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Consum energètic global – MWh globals
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Resultat 2020: El consum energètic global té el mateix comportament que el consum procedent
del gasoil, doncs és la part més significativa del valor global (suposa el 99,28% del total de energía
consumida. Per tant, el consum global es veu reduït un -66,14% en valor absolut i en l’indicador
pertinent per vehicle. El valor per treballador no és comparable donada la reducció de flota.
Conclusions: El pes més pesat del consum energètic és el derivat del gasoil, on hem concentrat els
majors esforços en la compra de noves unitats amb criteris ambientals i de seguretat. Donat que
qualsevol esforç envers a l’electricitat no es veurà gaire reflectits en els resultats globals energètics,
apostem per la campanya de sensibilització ambiental.
Valorem positivament el nostre acompliment ambiental en aquest aspecte doncs és molt important
i hi compta amb la sensibilització de tot el personal de Prats Serrat.

4.3 EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES
Les emissions atmosfèriques generades per l’activitat són fonamentalment emeses durant el
transport (prestació de servei) i es sumen a les derivades del consum d’electricitat i les emeses per
l’estufa de pellets (les quals no s’han inclòs en emissions perquè es consideren neutres en emissions
de CO2).
Aquests indicadors d’electricitat i de gasoil han estat avaluats en els apartats anteriors, pel que
mostrem els valors d’emissions d’ambdós en Tones de CO2.
Durant la prestació de servei (consum de gasoil) i amb el consum d’electricitat a les instal·lacions
és on produeixen les emissions tant de SOx, NOx i partícules. Les dades de conversió per aquestes
emissions són les següents i han estat extretes de la Secció d’Atmosfera. Servei de Canvi Climàtic i
Atmosfera. 2019. DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I CANVI CLIMÀ TIC. CONSELLERIA DE
TRANSICIÓ ENERGÈ TICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀ TICA.

Per al combustible Gasoil:
3,14 Kg CO2/kg combustible
0,015 g SO2/kg combustible
33,37 g NOx/ Kg combustible
1,57 g Parti ́c./kg combustible
Per a l’electricitat:
0,659 Kg CO2/kWh
0,9036 g SO2/kWh
1,027 g NOx/kWh
0,0202 g Parti ́c./kWh
Per la conversió de les dades de gasoil a unitats d’emissions es pren la densitat de 0,832 kg/litre.
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4.3.1 EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES CO2
2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

Tn CO2 emeses procedents
de gasoil

476,46

548,85

184,90

-66,31%

403,4034

Tn CO2 emeses procedents
d'electricitat

2449,26

2570,04

1672,77

-34,91%

2.230,6900

Tn CO2 emeses procedents
del gas de climatització

4,29

4,29

0,00

-100,00%

2,8600

2.930,01

3.123,18

1.857,67

-40,52%

2.636,9534

Tn CO2 emeses per vehicle (*)

209,29

208,21

123,84

-40,52%

180,4477

Tn CO2 emeses per
treballador (**)

244,17

260,27

168,88

-35,11%

224,4372

Tn CO2 emeses global

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Emissions de CO2 global – Tn CO2 globals

Resultat 2020: Les emissions atmosfèriques de CO2 globals tenen el mateix comportament que el
consum d’electricitat, doncs és la part més significativa del valor global de les emissions. De forma
global es veu reduït en un -40,52% en valor absolut i en el rati per vehicle, i es veu reduït en un 35,11% en l’indicador pertinent per treballador degut a la reducció de plantilla..
Conclusions: La inactivitat ha provocat una reducció important d’emissions tant en relació a
l’electricitat com en gasoil. Igualment comentem els esforços que s’han fet en aquest aspecte, pel
que creiem que el nostre acompliment ambiental és satisfactori.
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Tanmateix les emissions equivalents procedents de les recàrregues de gas refrigerant han estat
zero per 2020, tampoc sorgeixen en el gràfic per a 2018 i 2019 donada la insignificança front a
l'ordre de magnitud de les xifres procedents dels gasoil i l'electricitat.

4.3.2 ALTRES EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES
2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

Kg SO2 emesos procedents de
gasoil

2,27

2,62

0,88

-66,26%

1,9246

Kg SO2 emesos procedents
d'electricitat

11,94

12,53

8,15

-34,91%

10,8722

Kg SO2 emeses global

14,21

15,14

9,04

-40,33%

12,7969

Kg SO2 emeses per vehicle (*)

1,02

1,01

0,60

-40,33%

0,8757

Kg SO2 emeses per
treballador (**)

1,18

1,26

0,82

-34,91%

1,0892

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Emissions de SOx global – Kg SOx globals

Resultat 2020: Les emissions atmosfèriques de SOx tenen el mateix comportament que el consum
procedent de l’electricitat, doncs és la part més significativa del valor global. De forma global es veu
reduit un -40,33% respecte de 2019 tant en valor absolut com en el rati per vehicle, i es veu reduït
en un -34,91% en l’indicador pertinent per treballador.
Conclusions: Tenim les mateixes conclusions que amb les emissions de CO2
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2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

Kg NOx emesos procedents
de gasoil

1.963,56

2.261,90

1.965,01

-13,13%

2.063,4934

Kg NOx emesos procedents
d'electricitat

26,50

27,80

18,10

-34,91%

24,1327

1.990,06

2.289,71

1.983,11

-13,39%

2.087,6260

Kg NOx emeses per vehicle
(*)

142,15

152,65

132,21

-13,39%

142,3339

Kg NOx emeses per
treballador (**)

165,84

190,81

180,28

-5,52%

178,9767

2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

399,99

460,76

92,45

-79,94%

317,7312

Kg partícules emeses
procedents de l'electricitat

0,60

0,63

0,41

-34,91%

0,5475

Kg partícules emeses global

400,59

461,39

92,86

-79,87%

318,2787

Kg partícules emeses per
vehicle (*)

28,61

30,76

6,19

-79,87%

21,8544

Kg partícules emeses per
treballador (**)

33,38

38,45

8,44

-78,04%

26,7577

Kg NOx emesos global

Kg partícules emeses
procedents del gasoil

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Emissions de SOx i NOx anuals - kg SOx i NOx -
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Resultat 2020: Les emissions atmosfèriques globals en NOx i partícules tenen el mateix
comportament que el consum procedent del gasoil, doncs és la part més significativa del valor
global. Per tant es veu reduit un -13,39% de NOx i un -79,87% de particules tant en valor absolut
com el rati per vehicle. No és comparable el rati pertinent per treballador donada la reducció de
plantilla.
Conclusions: El pes més pesat d’aquestes emissions és el derivat del gasoil, pel que els esforços
sobre la conducció donen els resultats que esperàvem.
Creiem que el nostre acompliment ambiental en aquest aspecte és satisfactori donat el tipus
d’activitat que tenim i compta amb la sensibilització de tot el personal de Prats Serrat.

4.4 RESIDUS
●

Residus generats a l’activitat – aspecte ambiental directe: les nostres instal·lacions disposen d’un
espai per a fer els manteniments preventius més bàsics. Fruit d’aquest manteniment es generen
residus perillosos tals com envasos contaminats o olis residuals, però 2020 ha estat un any inusual
pel que aquests residus s’han reduït dràsticament.
Cal dir que per a les operacions de manteniment correctiu i/o manteniment preventiu més complex
es disposa de tallers oficials i homologats com a proveïdors de Prats Serrat.
L’Ajuntament de Torà ofereix un servei municipal per a la gestió dels residus que genera els usuaris
del municipi, siguin d’origen domèstic com industrial (assimilable a domèstic). És per això que amb
excepció dels olis residuals, la resta de residus es porten a la deixalleria mòbil de Torà cada
trimestre.
2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

absorbents contaminats
(Tn)

0,021

0,035

0,027

-22,86%

0,0277

Bombilles (Tn)

0,0027

0,00156

0,00072

-53,85%

0,0017

Envasos (Tn)

0,052

0,126

0,022

-82,54%

0,0667

envasos contaminats
(Tn)

0,052

0,035

0,02

-42,86%

0,0357

Medicaments (Tn)

0,00010

0

0

---

0,0000

oli residual (Tn)

0,6

0,36

0

-100,00%

0,3200

paper i cartró (Tn)

0,025

0,115

0,039

-66,09%

0,0597

Piles (Tn)

0,00012

0,00055

0,0006

9,09%

0,0004

Tóners (Tn)

0

0

0

---

0,0000
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2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

equips elèctrics i
electrònics (Tn)

0

0

0

---

0,0000

Neumàtics fora d’ús (Tn)

3,0

3,20

0

-100,00%

2,0667

total anual residus no
perillosos (Tn)

3,08

3,44

0,06

-98,23%

2,1930

total anual residus
perillosos (Tn)

0,676

0,432

0,048

-88,82%

0,3855

Tn de residus perillosos
generats per vehicle (*)

0,05

0,03

0,003

-88,82%

0,0268

Tn de residus perillosos
generats per treballador
(**)

0,06

0,04

0,004

-87,80%

0,0322

2018

2019

2020

Tendència 19-20

Mitjana
18-20

3,75

3,87

0,109

-97,18%

2,5785

0,27

0,26

0,007

-97,18%

0,1779

0,31

0,32

0,010

-96,92%

0,2151

TOTAL ANUAL (Tn)
Tones de residus
generats per vehicle
(*)
Tones de residus
generats per
treballador (**)

(*) es consideren 14 vehicles per 2018 i 15 vehicles per 2019 i 2020
(**) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020
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Generació de residus anual - Tn de residu
Resultats 2020: Si bé en valors globals de generació de residus, hem reduit dràsticament (-97,18%),
ha estat per la inactivitat de l’organització. No haver necessitat gestionar neumàtics ni oli residual
ens ha eliminat el gruix de residus habituals.
Cal analitzar que els residus no perillosos han estat reduïts en -98,23% i els perillosos ho han fet en
un -88,82% respecte de 2019.
Estudiem l’acompliment per cada tipus de residu:
- Envasos contaminats: fonamentalment es generen a taller amb els lubricants i altres fluids de
manteniment dels vehicles. Es produeix una reducció -22,86% en la generació d’aquest residu donat
que es reutilitzen els bidons. Incidim en que els envasos propis dels productes de neteja (tant de
les instal·lacions com dels vehicles) disposen de segell d’Ecoembes i es dipositen en el contenidor
d’envasos domèstics.
- Bombetes i fluorescents: aquest residu es genera tant del manteniment de vehicles com de les
instal·lacions i ha patit una reducció del -53,85%. .
- Medicaments: anualment es realitza la revisió de les farmacioles (tant les de vehicles com de les
instal·lacions) i només es substitueixen productes caducats o a punt de caducar. Aquests
medicaments son gestionats a través de la farmàcia de Torà (al punt de recollida SIGRE). A la revisió
de 2020 no hi havia medicaments caducats, pel que al 2021 haurem de reposar totes les
farmacioles.
- Paper i cartró: el paper generat prové de l’activitat administrativa i el cartró prové generalment
de material per a la prestació de servei (per exemple les caixes d’alguns recanvis o per subministre
de begudes als autocars que fan serveis discrecionals). Al 2020 s’ha produït una reducció important
(-66,09%) d’aquest residu, però ha estat motivat per la inactivitat. S’ha fet neteja d’arxiu i això ha
originat un increment de paper destruït, però no queda reflexat en el resultat.
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- Piles: aquest residu no és propi de l’activitat de Prats Serrat, doncs la gran part de piles que es
recullen provenen de la neteja de l’interior dels autocars, pel que son de clients-usuaris.
L’increment patit en la generació d’aquest residu (+9%) ha estat originat per l’acumulació de piles
a oficines (dels ratolins i equips de música portàtil personals) però no implica ni una millora ni un
empitjorament de l’acompliment ambiental, sinó que reflexa la recollida i la posterior gestió a
traves del punt verd de la farmàcia.
- Absorbents contaminats: aquest tipus de residu és el paper brut i la sepiolita bruta d’oli
procedent del taller. Al 2020 ha patit una reducció important del -22,86% respecte de 2019 tot i la
inactivitat per COVID. Ens consta que tots els treballadors estan sensibilitzats en medi ambient, pel
que intenten evitar qualsevol petit vessament que impliqui l’aplicació de les mesures d’emergència
per a recollir-ho. Els mateixos conductors, per iniciativa pròpia, aprofiten i renten els draps de
neteja, que a posteriori s’aprofitaran per taller.
- Tòners: donada la substitució de les impressores individuals per una centralitzada per a tots els
usuaris de l’oficina, la generació de tòners residuals al 2020 ha estat nul·la. És per això, que es va
posar en marxa l’indicador d’impressions com a control d’aquest impacte ambiental.
Els tòners son recollits pel mateix proveïdor de manteniment de la impressora però no ens
comunica la quantitat de residu que s’emporta; tot i així sabem que gestiona el residu segons la
normativa vigent.
- Oli residual: els canvis d’oli s’efectuen a les nostres instal·lacions, bé a través del Director
d’operacions, bé el proveïdor local de taller (qui es desplaça a les instal·lacions per realitzar-lo). La
reducció dels olis residuals respecte de 2019 ha estat del -100% donat que no s’ha fet cap recollida
al 2020.
- Envasos: els envasos domèstics estan formats per plàstics nets, envasos de beguda que es
consumeix a les instal·lacions (gots de plàstic, llaunes i ampolles d’aigua) i envasos de productes de
neteja assimilables a domèstics (ambientador, desinfectant, neteja sòls). Podem veure que en
aquest residu s’ha reduït un 82,54% respecte de 2019 donada la falta d’activitat.
- Equips elèctrics i electrònics: tots els equips elèctrics i electrònics de l’organització son revisats
(i, si s’escau, gestionats com a residu) pel proveïdor informàtic. Al 2020 no s’ha gestionat cap RAEE,
doncs mantenim els mateixos equips informàtics i de telefonia, i la incorporació de la impressora
central ha fet que les pròpies de Gerència es mantingui per aspectes de confidencialitat de dades.
- Neumàtics fora d’ús: el nostre proveïdor de rodes ve a les nostres instal·lacions a fer la
substitució o reparació dels neumàtics i s’emporta el residu per gestionar-lo amb la resta del seu
residu. Donat que no tenim el registre al Llibre de residus, i al 2020 no s’han canviat rodes hem
reduit el 100% del residu. Cal dir que el canvi de neumàtics segons la temporada ens permet
allargar-los la vida, abans de reciclar-los; tanmateix, la homogeneïtat de vehicles ens permet jugar
amb els neumàtics, segons les necessitats de la conducció per a cada tipus de servei i disposem de
neumàtics a la nau com per no haver necessitat comprar-ne de nous.
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Conclusions:
Amb els resultats exposats en l’anterior apartat, veiem que el nostre acompliment ambiental ha
millorat en la majoria dels tipus de residus degut a la inactivitat.

4.5 SOROLLS
No s’ha efectuat cap medició a les instal·lacions de Autocars Prats Serrat donat que ens trobem en un
polígon industrial i no es produeix cap afectació sobre l’entorn provocada per la mateixa activitat. Igualment
es disposa de protocol ambiental a l’hora de entrar i sortir del garatge entre les 22h i les 7h.
Existeix un control d’aquest vector ambiental a traves de les ITV dels vehicles, el qual ha estat superat en el
100% dels casos.

4.6 BIODIVERSITAT
Donat que el total de la plantilla es redueix a 11 treballadors i treballadores per 2020, es valora la
biodiversitat amb una ocupació de 0,0085 persones per m2 edificats. Això vol dir que cada persona disposa
de 117,18 m2 per al seu ús i ocupació.
Detallem aquesta biodiversitat segons:
BIODIVERSITAT
ús total del sòl (m2)
superfície segellada total (m2)
superfície total en el centre no
segellada i orientada segons la
naturalesa (m2)
superfície total fora del centre
orientada segons la naturalesa (m2)
superfície segellada/treballador (*)
superfície segellada/1000 euros
facturació

2018

2019

2020

% 19-20

MITJANA
18-20

1489
1289

1489
1289

1489
1289

0%
0%

1489
1289

200

200

200

0%

200

25.000

25.000

25.000

0%

25.000

107,42

107,42

117,18

9%

110,67

1,13

2,70

138%

1,82

1,62

(*) es consideren 12 treballadors per 2018, 2019 i 11 treballadors per 2020

Conclusions: Cal dir que, tot i que a nivell d’escriptura figuren 1823 m2 de la finca cadastral adquirida, la
construcció de la nau va suposar la cessió de varis metres fins a la carretera, per tal de donar accés al poligon
industrial pel voral. En la taula anterior hi figuren els metres quadrats útils per a l’activitat, siguin segellats
com no segellats i orientats a la naturalesa.
D’altra banda, la orientació de les instal·lacions cap a la naturalesa s’ha anat realitzant des de 2017,
incorporant les plantacions externes propietat del Grup Prats Serrat amb oliveres (2,5 hectàrees aprox.), a
més de la plantació de nous arbres (oliveres) al pati posterior de la nau per orientar cap a la naturalesa.
El rati de superfície segellada segons facturació s’ha vist sobtadament incrementat per la inactivitat del
turisme i el transport.
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5. OBJECTIUS

Ser respectuosos amb el Medi Ambient ens obliga a emprar aquells recursos, que sense hipotecar la
viabilitat de l’organització, minimitzin l’impacte i protegeixin el medi.
S’indiquen a continuació els objectius ambientals per al Pla 2017-2020 i l’anàlisi del seu grau de consecució:
5.1 CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS A TANCAMENT DE 2020
Objectiu Nº1/2017-2020

ASSOLIT

Consum mig per vehicle: 40, 32, 21 i 15 litres / 100Km (segons pax)
La flota es renova cada dos anys, al menys en un nou vehicle i segons les necessitats del transport escolar.
Aquesta renovació atén a dos motius:
- millora de l’acompliment ambiental (tot i que els nous vehicles tenen menys emissions
atmosfèriques però incrementen consum) i
- millora de la seguretat activa i passiva durant el transport (els nous vehicles disposen de càmeres i
il·luminació extraordinària per la càrrega i descàrrega de viatgers).
A més, cal dir que l’edat màxima permesa d’un vehicle de servei escolar és de 16 anys i és per això que les
darreres adquisicions han estat vehicles de menor capacitat, doncs alguns dels serveis escolars que tenim
adjudicats son minoritaris
Les accions per assolir aquest objectiu han estat:
- compliment del pla de manteniment preventiu i actuació immediata en cas de correctiu.
- mantenir els briefings semestrals.
- control mensual de consums
- seguiment continu des d’Scania dels vehicles amb un dispositiu de control.
- Anàlisi de les dades d’Scania
A tancament de 2020 s’ha conclòs satisfactòriament l’objectiu fixat per al 100% dels vehicles de la nostra
flota. El seguiment d’Scania i l’estudi continu de les dades han estat les accions més efectives per assolir
aquest objectiu.
Un cop revisat el consum mig que marca el fabricant, sabem que estem dintre dels valors acceptats.
L’adquisició de les noves unitats sempre es fa amb criteris ambientals.
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2020
LITRES

4242-GLM
8005-CSL
7194 BVJ
B-4371-SM
4738-DGL
1339-FVT
5299 GTL
2641 HMF
7749 HVJ
9558 JRL
9191 JSM
7631 HBS
0875 JLB
6665 KCV
5360 KRK

Objectiu Nº2/2017-2020

KILOMETRES

9849,00
8537,00
3161,00
470,00
2681,00
3779,00
1894,00
4863,00
11096,00
2101,00
3279,00
3014,00
6086,00
6111,00
3855,00

29687,00
30167,00
8317,00
1825,00
12980,00
29640,00
24895,00
16705,00
31986,00
28284
26943
16457
20078
21817
12025

LITRES/100 KM LITRES ADDBLUE

33,18
28,30
38,01
25,75
20,65
12,75
7,61
29,11
34,69
7,43
12,17
18,31
30,31
28,01
32,06

LITRES/ 100 KM
addblue

35,78
68,51
99,3
235,73
401
286,78

0,127
0,254
0,603
1,174
1,838
2,385

NO ASSOLIT

Certificació en ISO 39001
Vàrem plantejar incloure 1 nova certificació ISO al nostre sistema integrat de gestió (qualitat, medi ambient
i energia) per a 2018-2020, però tot i tenir la estructura documental feta i els registres actius, amb la situació
de pandèmia vam haver d’aturar l’objectiu i deixar perdre la certificació en Eficinència energètica.
La implicació de la Direcció en la millora continua i en la seguretat en els vehicles ha fet que es plantegi
transformar la certificació en Seguretat Vial en la certificació en Seguretat i Salut en el , doncs les bases de
la política de Prats Serrat és la conducció segura i confortable.
Les accions per assolir aquest objectiu han estat:
- Contractar els serveis per a la integració de la Seguretat i Salut en el nostre SIG
- Formació interna de SST
- Certificació de la norma.
A tancament de 2020, estem preparant la documentació i la formació a tot el personal, tant conductors
com administració per a assolir la certificació abans de tancament del 2021.

Objectiu Nº3/2017-2020

ASSOLIT PER INACTIVITAT EN 2020

Consum elèctric. Reduir un 3% el consum de 2016
Assolim l’objectiu amb les dades de consum de 2020, amb una reducció del -13% respecte 2016; però cal
dir que han estat motius excepcionals, perquè el promig dels consums de 2018 a 2020 queda un 15% per
sobre del consum de 2016.
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Les accions per assolir aquest objectiu han estat:
- Campanya de sensibilització envers al consum elèctric (llums a la nau).
- Tractar l’estalvi energètic en Briefing
- Seguiment de l’indicador de Consum elèctric
S’estan aplicant els criteris ambientals de temperatura en les oficines, segons marca el CTE però l’aplicació
de les bones pràctiques ambientals ens han de permetre millorar l’acompliment ambiental en aquest
vector.
Objectiu Nº4/2018-2020 ASSOLIT
Agilitzar les tasques administratives en les gestions dels serveis, des de comercial fins a facturació.
El creixement de l’activitat va provocar la necessitat de millorar el sistema informàtic i posar-nos a l’alçada
de la competència tecnològicament. Durant el 2020 hem estat treballant amb l’ERP Volcano tant a nivell de
planificació de serveis, pressupostos, com de comptabilitat.
Les accions per assolir aquest objectiu han estat:
- Estudi dels mòduls informàtics per a la nostra activitat.
- Anàlisi de les prestacions que necessitem
- Instal·lació del ERP
- Introducció de dades
A tancament de 2020 hem pogut treure els informes estadistics d’enguany..
5.2 NOUS OBJECTIUS PEL PLA 2021 – 2025
Es genera el Pla Director de Transport per 2021-2025, del qual s'extreuen els següents objectius ambientals:

Objectiu Nº1/2021-2025
Registre en el Distintiu de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Es planteja aquest registre ambiental amb la Generalitat de Catalunya. Cal revisar quins son els requisits
sol·licitats per tal de puntuar i assolir el registre.
Ens posarem en contacte amb MADS Consulting per a realitzar aquest tràmit i recopilar totes les dades.

Objectiu Nº2/2021-2025
Consum mig per vehicle: 32, 21 i 15 litres/100km (segons pax)
Les accions per assolir aquest objectiu continuen:
- compliment del pla de manteniment preventiu i actuació immediata en cas de correctiu.
- mantenir els briefings semestrals.
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control mensual de consums
seguiment continu des d’Scania de tots els vehicles (dispositiu de control).
Anàlisi de les dades d’Scania

Objectiu Nº3/2021-2025
Consum elèctric. Reduir un 1% el consum de 2019
Tot i que no es tracta d’un aspecte ambiental significatiu, el nostre compromís ambiental ens porta a
millorar els consums naturals no vinculats a la prestació de servei.
Les accions per assolir aquest objectiu son:
- Campanya de sensibilització envers al consum elèctric (llums a la nau i a les oficines).
- Tractar l’estalvi energètic en Briefing
- Seguiment de l’indicador de Consum elèctric
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6- AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT LEGAL
Els resultats de l’avaluació de compliment legal han estat favorables per a tots els vectors i per tant
podem dir que estem complint amb tots els requisits que ens afecten.
●

Llei 3/1998 i posteriors: es disposa de llicència ambiental en règim de Comunicació (annex III)
des de març de 2008 per a l’activitat de garatge i oficines. Al 2009 s’amplia l’activitat amb el
rentat dels vehicles propis i s’adapta la llicència a la Llei 20/2009.

●

Llei 22/2011: es disposa de parc de residus adequat per a l’emmagatzematge dels residus
generats a l’activitat. No haurem de presentar estudi de minimització doncs no superem 10
tones anuals de residus perillosos.
Els nostres residus son gestionats com assimilables a domèstics i estem autoritzats per a
gestionar-los a través de la Deixalleria municipal, amb excepció de l’oli residual que es gestiona
amb CATOR.

●

Real Decret 513/2017: Es realitza revisió trimestral dels elements d’emergències de les
instal·lacions i dels extintors dels vehicles. A més, treballem amb mantenidor homologat per a
la revisió anual dels extintors, la qual es va passar al novembre de 2020 i va ser conjunta la dels
equips de la nau i dels vehicles.

●

Real Decret 2042/1994: Es compleix amb les ITV dels vehicles com a control ambiental i de
seguretat.

●

Real decreto 865/2003: per al control de legionel·losi de les aigües osmotitzades per l’acabat
de neteja, es realitza una medició mensual de la temperatura i cada 3 anys es realitza una
mesura a través de laboratori acreditat.

●

Ordenança municipal sobre els abocaments d'aigües residuals a la xarxa de clavegueram: En
referència a les aigües residuals, es disposa del permís de connexió a la xarxa de clavegueram i
tenim en marxa el decantadors de hidrocarburs. Es va fer una analítica al juliol de 2016 amb
resultat favorable, tot i que per a nosaltres no és un requisit legal. Es preveu fer-la cada 3 anys
però la propera es va postposar per principis de 2020 i amb la pandèmia no hem tingut activitat.

●

Al trobar-nos en zona industrial, i donat el tipus d’activitat, no som molestos ni sorollosos. Així
doncs no creiem necessari haver de fer cap medició.

●

Reglament (CE) nº 1272/2008 de nous pictogrames de perill que ens afecta només als residus
especials.

●

L’emmagatzematge de residus perillosos i no perillosos compleix amb la normativa vigent.
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7- VERIFICACIÓ AMBIENTAL
Aquesta Declaració ambiental ha estat elaborada amb les dades recollides de 2020 (de gener a desembre).
El verificador ambiental ha estat SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U., acreditada amb el
número ES-V0009.
SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U. és entitat habilitada per la Direcció General de
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 034-V-MAS-R
S’estableix que durant el primer trimestre de cada any, al disposar de les dades de tancament de l’activitat,
s’elaborarà la Declaració ambiental, la qual serà verificada per verificador ambiental autoritzat/acreditat
durant el primer semestre i publicada a través del web.
Per qualsevol consulta referent a la Declaració Ambiental, poden posar-se en contacte amb AUTOCARS
PRATS SERRAT a la direcció de correu electrònic: info@autocarspratsserrat.com o al telèfon 973.473.590
La propera declaració comprendrà el següent període: Gener 2021 a Desembre 2021.

