declaració ambiental Centre Esplai
Firmado por LLORENTE
RODRIGUEZ ELENA 05423807Q (05.423.80Q) el día
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Aquest equipament disposa d’un sistema de gestió ambiental i s'informa al públic
sobre el seu comportament ambiental d'acord amb el Sistema Comunitario de
Ecogestion y Ecoauditoria REGLAMENTO (CE) 1221/2009 EMAS i el REGLAMENTO
(UE) 2017/1505
Registro núm. ES-CAT-000275
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01. presentació de Fundesplai
Fundesplai és una iniciativa, sense ànim de lucre, que des de fa més de 45 anys, treballa en favor
dels infants, joves, famílies i el Tercer Sector en l’àmbit educatiu, social i ambiental. Desenvolupa
programes caracteritzats per la voluntat educativa, l’opció per a la inclusió i la transformació social,
el compromís amb el medi ambient i la sostenibilitat, l’aposta per la qualitat del servei i la
coresponsabilitat, i el treball en xarxa.
la nostra missió
Educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi
ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

els nostres valors humans
UTOPIA
Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau, la
democràcia i la fraternitat.
SOLIDARITAT
Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en el respecte a la dignitat de
les persones i dels pobles, a la diversitat i als drets humans.
INICIATIVA
Volem fomentar la participació, l'autonomia personal i l'esforç individual i col·lectiu, per fer
front als reptes amb creativitat i per desenvolupar una ciutadania activa i responsable.
FELICITAT
Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç, que es fonamenti en
l'autoconfiança i en l'obertura a l'altre, en l'honestedat, la generositat, l'expressió dels
sentiments i el compromís amb la comunitat.

els valors de l’organització
INDEPENDÈNCIA – TRANSPARÈNCIA – PLURALISME – SOSTENIBILITAT - COHERÈNCIA
Accés a la Memòria de Fundesplai: https://bit.ly/2zUoxyv
Vídeo de presentación de Fundesplai: https://bit.ly/2PyeREr
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02. la dimensió i la trajectòria ambiental de Fundesplai
Persones a
les quals
arriba la
nostra acció

249.427

115
16.119
1.494
1.132
84.706
1.024

27
39.66
3.320
0

Esplais i projectes de lleure
Infants en esplais
Monitors/es
Escoles
Participants en programes escolars
Entitats membres del Club de Suport
Equipaments i escoles de natura
Participants en programes d’educació ambiental
Alumnes en programes formatius i
d’acompanyament a la inserció

La Fundació Catalana de l'Esplai, té per missió: "educar els infants i els joves, enfortir les entitats i el tercer
sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora”.
La nostra missió es concreta en la prestació de serveis i programes educatius integrals a les escoles, la gestió
d'equipaments i programes d'educació ambiental, cursos de formació i serveis de gestió per al món associatiu i
projectes per la inclusió digital. Integra també l'acció d'una Federació i dels seus centres d'esplai, així com la
tasca de la “Fundación Esplai”, d'àmbit estatal.
La sostenibilitat és un dels eixos principals, també en la gestió d’equipaments i cases de colònies des d’on ha
desenvolupat programes d’educació ambiental adreçats a esplais, escoles i famílies. En el 2.018, l’àmbit de
l’educació ambiental de Fundesplai ha arribat a:
• 566 escoles
• 1.276 activitats
• 38.867 infants
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03. la política ambiental de Fundesplai
La Política sobre la que es fonamenta el Sistema de Gestió Integrat de Fundesplai i les seves entitats es desprèn de la Missió de la Fundació:
“Educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat
transformadora”
I s’orienta amb els següents principis, que es revisen anualment pel Patronat:
• Aconseguir la satisfacció dels destinataris dels serveis i activitats, així com de tots els involucrats: personal laboral, voluntariat, patrons, socis,
finançadors, donants, administració pública, entorn....
• Respectar, protegir i millorar el medi ambient, com a objectiu bàsic en la gestió i desenvolupament de les activitats que Fundesplai i les entitats tenen
encomanades en matèria d'educació en el temps lliure i desenvolupament associatiu, així com en el desenvolupament de les infraestructures necessàries
per a la realització de les seves activitats. Així mateix, promoure la prevenció de la contaminació ambiental en totes les activitats que l’organització porta
a terme. En aquest sentit, Fundesplai s’adhereix als acords voluntaris de reducció d’emissions de CO2, per a reforçar la prevenció de la contaminació.
• Maximitzar la rendibilitat social de les activitats i els serveis prestats, fent compatible el seu desenvolupament amb la conservació i millora del medi
ambient, de forma que les accions d'avui no comprometin la qualitat de vida de les generacions futures, fomentant així el desenvolupament sostenible.
• Afavorir el desenvolupament metodològic fonamentat en l’enfoc per processos, i implantar sistemes de gestió de qualitat i ambiental, segons normes
certificables, procurant la millora contínua, com un objectiu permanent de l’organització, tenint en compte els riscos i oportunitats derivats de la situació
de context i de la pròpia organització, així com dels processos que realitza.
• Gestionar amb eficiència i transparència i rendir comptes a la societat, de la utilització i el rendiment social dels fons privats i públics que administra.
• Informar i formar les treballadores i els treballadors mitjançant programes de formació i sensibilització, facilitant-los la capacitació necessària per al
correcte desenvolupament de les seves activitats, fomentant la seva participació en l'acompliment dels objectius, i el seu creixement com a persones.
• Procurar un entorn saludable i segur que promogui la qualitat de vida de les persones i protegeixi la seva salut física i psicològica, i facilitar la conciliació
de la vida personal i laboral dels treballadors i les treballadores.
• Promoure la igualtat entre gèneres i la lluita contra totes les discriminacions, contribuint a la integració de les dones i els homes en les mateixes
condicions en tots els llocs de treball, a la integració laboral del col·lectius que habitualment tenen dificultats per fer-ho, i mitjançant la supressió de
barreres arquitectòniques en tots els centres del que n’és propietari.
• Sol·licitar a tots els involucrats en les nostres activitats, i en especial als proveïdors, que actuïn aplicant aquests mateixos criteris i garantir que es tenen
en compte en la selecció de les entitats i/o empreses amb qui mantenim col·laboracions.
• Garantir el compliment de tots els requisits i reglamentacions legals exigibles en qualsevol de les activitats que desenvolupa.
S’identifiquen els següents punts clau:
• Promoure la participació dels professionals i dels voluntaris a les activitats de Fundesplai per tal d’aconseguir l’alineació de tothom en la consecució dels
objectius.
• Informar a la societat sobre les Activitats i la Gestió amb Qualitat i Ambiental de Fundesplai de manera transparent.
• Establir aliances amb altres sectors i treballar en xarxa amb altres organitzacions del Tercer Sector, localment i globalment.
Parlem de Qualitat, en el seu sentit ètic i moral més genuí, lluny de les "modes", de les preocupacions més o menys "estètiques" i de les "funcions
cerimonials", institucionalitzades per les agències internacionals d'avaluació de Programes. Així, en el nostre cas, entenem per Qualitat:- La feina ben feta,
centrada en el desenvolupament de les persones, com a professionals o voluntàries preparades i il·lusionades, i en el de la Comunitat.
- Entès com un conjunt de pràctiques orientades a la millora contínua, en el marc de la governança de la nostra entitat.
- Amb metodologies intel·ligents i processos que parteixin d'un diagnòstic seriós de la realitat en la qual anem a intervenir i que siguin eficaces i eficients.
- Realitzat, finalment, amb lleialtat, esperit crític i perseverança.
El "compromís de i amb la Qualitat" obeeix als plantejaments expressats en el Codi d’Ètica de la Fundació i desitgem que acompanyi sempre i a tot arreu la
nostra acció.
Revisat pel president de la Comissió de Polítiques de la Fundació Catalana de L’Esplai
Aprovat per la Comissió Delegada del Patronat de la Fundació Catalana de l’Esplai
20 de març de 2019
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04. l’equipament de Centre Esplai
CENTRE ESPLAI és un equipament singular al servei
dels infants, joves, famílies i Tercer Sector, que des de
l’any 2007 està ubicat al barri de Sant Cosme, al Prat de
Llobregat. És la seu de Fundesplai, però integra també
un alberg de joventut, aules de natura, espais de
formació i trobada, i un conjunt ampli i divers de serveis.
És un edifici 100% accessible, basat en el disseny per a
tothom, que fa possible que totes les persones puguin
accedir a tots els espais i a tots els serveis. És un edifici
pensat, construït i gestionat sota els principis
sostenibilistes, amb aspectes molt rellevants d’estalvi de
recursos energètics i d’estalvi de consum d’aigua,
esdevenint un equipament pioner i de referència en
temes sostenibles amb 12.600m2.
•
•

•
•
•
•

LES OFICINES. El cor de la vida de Fundesplai. Hi
treballen més de 200 persones.
AULES I ESPAIS DE REUNIÓ. L’espai de treball
col·lectiu. 15 aules i sales de treball polivalents
preparades per a programes de formació i jornades.
L’AUDITORI. L’espai per a grans actes.
L’ALBERG. Allotjament modern amb 74 habitacions
i un total de 319 places.
RESTAURACIÓ. Restaurant especialitzat en cuina
autòctona i de proximitat.
SERVEIS. Piscina, activitats lúdiques, espai nadó,...

Una elecció coherent amb els valors de la Fundació
• Volíem ser al Prat de Llobregat pel seu dinamisme i la
seva vinculació a projectes estratègics de país.
• Volíem ser en un entorn natural, prop de la zona
agrícola, de la platja i dels espais naturals del delta.
• Volíem ser a Sant Cosme, per donar suport als
projectes d’acció i transformació del barri.
• I volíem vincular-nos al barri per tenir un contacte
proper amb els veïns i veïnes i compartir-hi les
activitats i serveis.

Fundació Catalana de l’Esplai
Edifici Centre Esplai
C/Riu Anoia, 42-54
08820 El Prat de Llobregat
Telèfon: 34 934747474
Email info@albergueesplaibarcelona.com
Web https://albergueesplaibarcelona.com/ca/
CNAE: 55.20- Alojamientos turisticos y otros
alojamientos de corta estancia

Equipament
SOSTENIBILISTA

Un equipament compromès amb la sostenibilitat i l’accessibilitat
Un equipament per a l’acció i la transformació
social
Contribueix a la producció
Contribueix a l’estalvi energètic:
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientació principal a sud.
Llum zenital a la cara nord.
Doble façana a la cara nord.
Control condicionat de la
captació passiva de llum.
Climatització natural als espais
comuns.
Ventilació natural forçada.
Pous i tubs solars de llum.
Fotosensors i control domòtic
de la il·luminació.

d’energia renovable:
• 195 Plaques
fotovoltaiques.
• 30 Plaques tèrmiques.
Contribueix a l’estalvi
d’aigua:
• Xarxa d’aigües pluvials.
• Xarxa d’aigües grises.
• Mecanismes d’estalvi.
Contribueix a la
sensibilització ambiental:
• Eloqüència i comunicació
Educació ambiental

Accés al web de l’alberg de Centre Esplai: https://cases.fundesplai.org/equipament/centre-esplai/
Centre Esplai té la voluntat de se un edifici eloqüent, i incorpora diferents plafons expositius per a compartir els principis sostenibilistes i els
aspectes de la seva gestió ambiental entre les persones usuàries.
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05. el Sistema de Gestió Ambiental

Responsable SGA
MONTSERRAT PICAS

ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL (SGA)
El SGA inclou totes les activitats realitzades a l’edifici de Centre Esplai. Reglamento UE
2017/1505, modificació Annex II del Reglament CE 1221/2009.
• Gestió d’aules per accions de formació.
• Disseny i gestió d’activitats a l’escola i de vacances.
• Gestió d’equipaments de joventut
• Cuina per al servei de l’alberg i de treballadors/es
• Gestió i manteniment de l’edifici, serveis generals de calefacció, refrigeració, il·luminació,
aigua calenta i bugaderia.

L‘any 2018 Centre Esplai ha celebrat els 10 anys de la certificació d’EMAS. Nº ES-CAT-275 (31 de
juliol de 2008).

Coordinadora
seguiment
ambiental

El SGA pren com a referència el Reglament (CE) n1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell
de 25/11/2009; el Reglament (CE) n196/2006 de la Comissió de 3/02/2006 i la Norma UNE-ENISO 14001:2004. Actualment es disposa d’aquesta certificació IGC10168 amb validesa fins el
12/05/2019.

JULIA GARCIA

Biosphere Responsible Tourism és la marca que reconeix les certificacions que compleixen amb els
requisits del Sistema de Turisme Responsable. Certificació impulsada per la Diputació de
Barcelona i la Cambra de Comerç. Renovat el 2019 amb validesa fins desembre 2019.
Responsable residus,
proveïdos i
comunicació
VIVIAN ESCODA

Responsables
consums i aspectes
legals

ANA CAMINALS
HÉCTOR GARCIA

AMED és un projecte d’identificació i acreditació d’establiments de restauració promotors
d’alimentació mediterrània i oci actiu.

Acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH. Adherits des de 2016.

Reglamento UE 2017/1505, modificació Annex II del
Reglament CE 1221/2009
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06. aspectes ambientals
ASPECTES
ASPECTES
AMBIENTALS AMBIENTALS
INDIRECTES
DIRECTES
DESCRIPCIÓ

Associats a les
activitats i serveis
sobre els quals
Fundesplai
exerceix un
control directe de
gestió

Associats a les
interaccions amb
tercers i sobre les
quals es pot influir
en un grau
raonable de
control i gestió

ASPECTES
AMBIENTALS
POTENCIALS
Associats a
situacions
d’emergència
raonablement
previsibles

ASPECTES I POSSIBLES IMPACTES ASSOCIATS (Reglamento UE 2017/1505, modificació Annex I del
Reglament CE 1221/2009)
ASPECTES
MÉS
SIGNIFICATIUS

CRITERIS
D’AVALUACIÓ

Consum de
recursos (energia,
aigua, materials),
emissions
acústiques i
atmosfèriques,
vessaments,
producció de
residus

Consum de
combustibles
(proveïdors),
emissions
acústiques,
producció de
residus vegetals

Aproximació a
valors legals i de
referència
Magnitud
Naturalesa
Sensibilitat

Magnitud
Sensibilitat

Incidents i
accidents
potencials

Probabilitat
Gravetat

ACTIVITAT A OFICINES: Consum de materials (paper, cartró, plàstic, aigua); Consum de consumibles oficina;
Generació de residus no especials (paper, envasos i embalatges); Generació de residus especials (tòner).
Impactes associats: Reducció recursos naturals, possible contaminació del sòl.

CUINA I SERVEI MENJADOR: Generació de residus (orgànics i olis de cuina), Generació d’envasos (plàstics,
metàl·lics i mixtes), Vessaments (aigües brutes), Emissions atmosfèriques.
Impactes associats: Possible contaminació del sòl, aigua, atmosfera.
MANTENIMENT I NETEJA: Generació de residus especials (fluorescents, pintures,...); Residus no especials
(envasos productes neteja); Generació residus inerts; Vessaments; Consum de recursos i Emissions
atmosfèriques.
Impactes associats: Reducció recursos naturals, possible contaminació del sòl, atmosfera, possible contaminació
de la llera pública.
CALEFACCIÓ I AIGUA CALENTA: Consum de recursos (gas, aigua, electricitat); Emissions atmosfèriques
(CO, NOx); Emissions acústiques.
Impactes associats: Reducció recursos naturals, possible contaminació atmosfera, possible afectació salut
persones.

Dins del nostre sistema de gestió ambiental tindrem en compte;
• els canvis, inclosos els desenvolupaments nous o planificats, i les
activitats, productes i serveis nous o modificats.
• les condicions anormals i les situacions d’emergència
raonablement previsibles
Reglamento UE 2017/1505, modificació Annex II del Reglament CE
1221/2009

PISCINA I AULARI DELTA: Condicionament de l’aigua de les cubetes (vessaments); Consum recursos naturals.
Impactes associats: Reducció recursos naturals, possible contaminació del sòl, aigua, atmosfera.
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AVALUACIÓ I CICLE DE VIDA: A l’equipament s’identifica i s’avalua els aspectes ambientals de les seves activitats i serveis que pot controlar i aquells sobre
els que pot influir i que poden tenir impactes significatius sobre el medi ambient. Durant aquest 2018 s’ha procedit a modificar la sistemàtica d’avaluació
d’aspectes ambientals, introduint alhora la perspectiva d’anàlisi de cicle de vida, d’aquelles etapes que podem controlar o de las que podem influir.
Fundesplai es una entitat de serveis i per tant el cicle de vida es refereix a serveis i adquisició de recursos per la realització del servei. Entenem el cicle de vida
del serveis/ adquisició recursos com la prolongació en el temps anterior i posterior al moment de prestació del propi servei/adquisició de recursos, es dir, el
temps de la seva preparació-adquisició, la prestació del servei i el del tancament i avaluació posteriors.

CICLE DE VIDA

ASPECTES AMBIENTALS I ACCIONS

Disseny del Servei

Consum de recursos (energia, aigua, paper i
altres materials)
Consum de combustibles (visites i compres)

Promoció del Servei

IMPACTES MÉS COMUNS

Reducció de recursos naturals
Emissions atmosfèriques
Generació de residus

Adquisició de materials
Transport
Processos

Prestació del servei
Ús

Prestació del servei
Ús

Consum de combustibles (transport)
Consum de recursos (energia, aigua, paper i
altres materials)

Reducció de recursos naturals
Generació de residus
Emissions atmosfèriques

Consum de recursos (energia, aigua, paper i
altres materials)
Manteniment/reparació/reposició de material
Consum de combustibles (transport)

Reducció de recursos naturals
Generació de residus
Emissions atmosfèriques
Contaminació del sol i de l’aigua

Consum de recursos (energia, aigua, paper i
altres materials)
Consum de combustibles (transport)
Generació de residus
Reutilització / Reciclatge

Reducció de recursos naturals
Possible contaminació del sòl
Possible contaminació de l’aigua
Emissions atmosfèriques
Escalfament global
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Comportament ambiental de l’edifici
Per tal de valorar el comportament ambiental de Centre Esplai, hem tingut en compte els indicadors sectorials en el nostre àmbit d’aplicació Sector Turístic
(DECISION UE 2016/611 de la Comision de 15 abril de 2016), pel que fa referencia a “Servicios de Alojamiento NACE 55” de conformitat amb el reglament (CE)
nº1221/2009 respecte a les organitzacions registrades en EMAS. Apareix en la nostre memòria associat a valors MPGA (Mejores Practica de Gestion Ambiental)
05/11/2019

Són valors de referència que ens permeten millorar el nostre comportament ambiental.

07. dades d’ocupació de Centre Esplai
2017

2016

total

persones
treballadores

participants en
formació
usuaris/es
alberg
piscina

persones
visitants

45% ponderació

83.624 persones

*A partir d’ara als usuaris ponderats els anomenarem usuaris.

98.112 persones

225 persones
249 jornades laborals

230 persones
249 jornades laborals

22.011

25.211

25.771

33.160 persones

43.485 persones

41.240 persones

10.943

14.468

13.609

49.478 persones

54.891 persones

58.458 persones

1.166 persones

480 persones

229 persones

81 persones

132 persones

135 persones

26

43

45

100% ponderació

33% ponderació

95.108 persones

221 persones
249 jornades laborals

33% ponderació

100% ponderació

2018
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08. dades d’aigua
Aposta per l’aprofitament, la
reutilització i l’estalvi d’aigua
Aprofitament aigua de pluja
Es recull i es condueix a 2 grans aljubs
soterrats. S’empra per a regar el jardí i per a
l’ús de les cisternes del WC.

CONSUM D’AIGUA
DE XARXA

91,6
litres / usuari i dia

L’any 2017, el consum d’aigua de xarxa va ser de
95,5 l/usuari i dia
Indicador de referència equipaments similars
120 l/persona i dia

Consum anual:

8.987 m3/any
- 1,13 % que al 2017
9.090 m3/any (2017)

Aprofitament aigua freàtica
Es condueix a 2 grans aljubs soterrats.
S’empra per a regar el jardí i per a l’ús de les
cisternes del WC.

Aprofitament aigües grises
Aprofitament de l’aigua de les dutxes per al
seu ús en les cisternes del WC.

Altres elements d’estalvi
Airejadors a les aixetes. Reducció de cabal.
Limitació de la capacitat de les cisternes dels
sanitària a 3/6 litres.
Aixetes amb polsadors temporalitzats
Sistemes d’alerta i actuació ràpida en averies
i pèrdues.

ÚS D’AIGÜES
PLUVIALS I
FREÀTIQUES

12.595
m3

ÚS
D’AIGÜES
GRISES

0

Aigua de pluja: 942 litres/m2 (dades obtingudes a
meteopratllobregat.blogspot.com).
Recollida de 5.595 m3 d’aigua de pluja
(*9.000 m2 de terrat amb aprofitament del 66%)
Aigua freàtica: 7000 m3

Procés aturat tot el 2.018 per canvi de sistema
tecnològic.
Inversió prevista al 2019 de 20.000€

m3

un pla de gestió de l’aigua específic que ens permet aconseguir que el consum total de l’aigua
* S’aplica
sigui inferior o igual 140 litres/persona i dia. MPGA 3.4.1. A Centre Esplai escollim 120l/usuari i dia com a
valor de referència.
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VALOR R
Consum mensual d’aigües de xarxa (m3)/ usuaris

Consum mensual d’aigües de xarxa per a consum humà (m3)

2016

2017

Consum: 7.002 m3
Consum
m3/mes

mensual:

2018

Consum: 9.090 m3
583,50

Consum
m3/mes

mensual:

El consum de l’aigua durant el 2.018 disminueix respecte el 2.017 ja
que el 2.018 es va reparar el grup de pressió de les aigües grises i
durant tot l’any es va fer servir aigua del freàtic per a les cisternes
dels wàters a diferència del 2.017.
Durant el 2.018, el consum d’aigua augmenta molt els mesos de juliol
a octubre, i és justament quan hi ha més despesa associada a la
neteja de la piscina. De cara al 2.019 es posarà un comptador a la
piscina per tenir controlada la despesa.

Consum: 8.987 m3
757,50

Consum per usuari/a: 83,72
l/usuari i dia

Consum per usuari/a:
l/usuari i dia

95,57

Ús aigua pluvial: 2.717m3

Ús aigua pluvial: 2.429m3

Consum mensual:
m3/mes

748,92

Consum
per
usuari/a:
91,60 l/usuari i dia

Ús aigua pluvial: 5.595m3
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Anàlisi aigua piscina

Analítiques aigua de xarxa

Determinació

piscina

Decret 95/2000

pH

7,7

7-7,8

amoníac

<0,1

<0,5

clor lliure

1,79

0,5-2 ppm

clor combinat

0,2

<0,6 ppm

oxidabilitat al permanganat

5,4

>0,4 ppm

pseudomones

0

absència

coliforms

0

absència

Staphylococcus

0

absència

Determinació

determinació

unitats

límit legal

juny 2018

pH

mg/l

6-10

7,6

DQO

mg/l

1500

970

nitrogen amoniacal

mg/l

90

12,0

olis i greixos

mg/l

250

20

detergents aniònics

mg/l

3

<0,1

matèries en suspensió

mg/l

750

305

pH

7,7

6,5-9,5

conductivitat

975

<2500

terbolesa

<1

<5

amoni

<0,4

<0,5

clor lliure residusl

0,27

<1

clor combinat residual

0,12

<2

anàlisi micribiològic
coliforms

0

absència

escherichia coli

0

absència

anàlisi organolèptic

Control legionel·la

biotecnal R7-068-95

RD 140/2003

anàlisi químic

Qualitat abocaments

laboratori autoritzat

Aigua xarxa

punt de recollida

dictamen
global

Vestuari soterrani

Correcte

Dutxa habitació 138

Correcte

Aixeta habitació 201

correcte

Aplicació d’un Pla de gestió ambiental de piscines, segons DRS
(Documento de Referencia Sectorial en el Sector Turístic MPGA
3.4.6)

*data certificació: 13/06/2016
*data validació: 13/06/2020

color

correcte

olor

correcte

gust

correcte
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Aposta per eficients sistemes d’estalvi
passiu i actiu de l’energia
Les plaques solars
Les plaques solars cobreixen el terrat de
Centre Esplai per captar al màxim l’energia
del sol amb 30 plaques solars tèrmiques i 195
plaques fotovoltaiques.

09. dades d’energia
CONSUM
D’ELECTRICITAT

83,6
Kwh / m2

L’any 2017 va ser de 81,27 Kwh/m2, però el consum per
usuari ha disminuït i ha passat de 10,77 a 10,75
Kwh/usuari.
Consum anual:

1.054.516 Kwh
+ 2,97% que al 2017
1.024.023 Kwh (2017)

Els pous solars
100 conductes especials porten la llum
natural del Sol a sales estanques de l’edifici.

Redimensionament de les
calderes
Dues grans calderes i dues de més petites
treballen en diferents èpoques de l’any per
aportar l’energia necessària.

CONSUM DE
GAS

52,0
Kwh / m2

L’any 2017 va ser de 48,52 Kwh/m2
Consum anual:
655.397 Kwh
+ 7,21 % que al 2017
611.314 Kwh (2017)
ENERGIA TOTAL: 135,6 Kwh/m2
Indicador de referència equipaments d’eficiència
energètica: 120 Kwh/m2 (gas i energía elèctrica) *

Altres elements d’estalvi
L’orientació principal de l’edifici.
La captació de la llum natural a tota la cara
nord.
Les bombetes i làmpades són de baix
consum.
Fotosensors per regular l’ús de l’enllumenat.
Façanes amb doble capa i amb materials
aïllants.
La regulació tèrmica.
La ventilació de l’edifici és intel·ligent.

*

S’aplica un Pla de Gestió d’Energia específic indicadors del DRS en el Sector
Turístic MPGA 3.6.1 que inclou :

Avaluació comparativa dels principals processos consumidors d’energia

Càlcul de les emissions de CO2

El consum d’energia final per a calefacció, ventilació, aire condicionat i
aigua calenta ha de ser inferior o igual a 180 Kwh/m2

Producció
energía
fotovoltaica

L’any 2017 va ser de 37.925 Kwh
L’any 2017 va ser de 171,6 Kwh/m2 i el 2018 de 168,89
Kwh/m2

37.325
Kwh
Instal·lació
solar tèrmica

59.524

=

L’any 2017 va ser de 59.524 Kwh

Kwh
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VALOR R
Consum mensual d’electricitat (Kwh)/usuaris

Consum mensual d’electricitat

2016

2017

2018

Consum: 958.369 kWh/any

Consum: 1.024.023 kWh/any

Consum:
kWh/any

Consum mensual:
kWh/mes

Consum
kWh/mes

85.335

Consum mensual: 87.876
kWh/mes

Consum
per
superfície:
76,06 kWh/m2 any

Consum per superfície: 81,27
kWh/m2 any

Consum per superfície:
83,69 kWh/m2 any

Consum per usuari: 11,46
KWh/usuari any

Consum per usuari:
KWh/usuari any

Consum per usuari: 10,75
KWh/usuari any

79.864

mensual:

10,77

1.054.516

Signatura i segell del verificador

El consum de 2.018 ha augmentat respecte el 2.017 ja que s’ha
canviat el criteri d’iluminació nocturna per a donar més
comfortabilitat a l’usuari. A més, l’edifici Delta ha tingut més cursos
de formació i ha estat més hores iluminat.
El consum elèctric durant els mesos de juliol i agost augmenta degut
a l’ús de les bombes de la piscina.
Actualment s’està fent canvi de bombetes de baix consum per led a
algunes habitacions i a tots els llums que es posen nous.

05/11/2019

VALOR R
Consum mensual de gas (Kwh)/usuaris ponderats

Consum mensual de gas

2016

2017

2018
El 2.018, el consum de gas ha augmentat ja que la bugaderia nova té
dues màquines que consumeixen molt per la seva grandària.
El consum de gas durant el 2.018, augmenta els mesos d’hivern,
degut a l’ús de reforços de calefacció puntual.

Consum: 639.445 Kwh
53.287

Consum: 611.314 Kwh
Consum mensuals: 50.942
Kwh/mes

Consum: 655.397 Kwh
Consum mensuals: 54.616
Kwh/mes

Consum per superfície: 50,75
Kwh/m2

Consum per superfície: 48,52
Kwh/m2

Consum per superfície:
52,02 Kwh/m2

Consum per usuari:
Kwh/usuari any

Consum per usuari:
Kwh/usuari any

Consum per usuari: 6,68
Kwh/usuari any

Consum mensuals:
Kwh/mes

7,65

6,43
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el consum de la flota de cotxes
total litres
2016
Diésel

2017
95

26.874,19 litres 1.070,83 litres

Diésel

95

26.181,40 litres 1.295,26 litres

2018
Diésel

95

26.792,77 litres

3.208,09 litres

El consum de litres ha anat augmentant any rere any, ja que també ha augmentat la flota de vehicles:
• Any 2017: 23 vehicles (dins d’aquests, hi ha 1 elèctric i 2 híbrids)
• Any 2018: 27 vehicles (dins d’aquests, hi ha 1 elèctric i 2 híbrids)
Durant el 2.019 s’incorporaran 7 nous vehicles a la flota i es farà algún canvi a cotxe híbrid, tenint 34 vehicles
(dins d’aquests, hi ha 1 elèctric i 10 híbrids).
Existència d’un Programa d’Educació Ambiental. DRS MPGA 3.8.1

control anual calderes
Caldera

%CO2

Caldera 1

9,46

Caldera 2

8,78

Les calderes han passat la revisió anual i les
emissions es mantenen en els nostres valors de
referència (revisió de juliol de 2018).
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10. dades d’emissions
Emissions de CO2
Per al càlcul d’emissions d’enguany s’han utilitzat els
factors d’emissió de la Guia Pràctica per al Càlcul
d’emissions de GEH (versió 1 de març de 2.019).

2016

emissions totals
CO2

2018

2017

481,16 tones

581,46 tones

532,12 tones

Durant el 2.018 Fundesplai ha fet diverses activitats de
plantada d’arbres i arbusts, com a compensació de les
emissions de CO2 i augment de la biodiversitat:
• Recuperem les dunes de Castelldefels
• Recuperem la desembocadura del ríu Besòs
• Recuperació de les Dunes de la Platja de
Castelldefls
• Retirada d'invasores a la Platja de Castelldefels
• Voluntariat ambiental

En total s’han fet 3 sortides en les quals s’han plantat
un mínim de 300 plantes a cada sortida. És a dir, que
s’han plantat unes 900 plantes de les següents
espècies:
• Ammophila arenaria (borró)
• Medicago marina (melgó marí)

CO2 consum
elèctric
(abast 2)

295,17 tones

401,41 tones

338,49 tones

23,42 Kg/m2

31,85 Kg/m2

26,86 Kg/m2

CO2 consum gas
(abast 1)

116,35 tones

111,23 tones

119,89 tones

9,23 Kg/m2

8,82 Kg/m2

9,51 Kg/m2

69,92 tones

68,80 tones

73,72 tones

26.874,79 litres dièsel
1.070,83 litres de 95

26.181,4 litres dièsel
1.295,26 litres de 95

26.792,77 litres dièsel
3.208,09 litres de 95

CO2 consum
combustibles
vehicles
(abast 1)
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11. dades de residus

Taula de producció de residus
2017

El reciclatge a Centre Esplai

2018

Rebuig

12,68 tones

10,99%

9,1 tones

10,33%

Paper

32,27 tones

27,97%

25,59 tones

28,27%

Vidre

0 tones

0%

0 tones

0%

Envasos

26,66 tones

23,11%

18,03 tones

20,35%

Matèria
orgánica

42,61 tones

36,94%

33,86 tones

38,20%

Oli

240,01 Kg

0,21%

790,01 Kg

0,89%

Tóners

17,04 Kg

0,01%

40,9 Kg

0,05%

Piles

0 Kg

0,01%

0 Kg

0%

Envasos
amb restes
especials

60 Kg

0,05%

35 Kg

0,04%

Fluorescents

10 Kg

0,01%

30 Kg

0,03%

Pintures

30 Kg

0,03%

0 Kg

0%

Aparells
elèctrics

230 Kg

0,2%

135 Kg

0,15%

Metall

150 Kg

0,13%

40 Kg

0,05%

Fusta

310 Kg

0,27%

930 Kg

1,05%

Voluminosos

90 Kg

0,08%

0 Kg

0%

Vidre pla

0 Kg

0%

0 Kg

0%

Pórex

0 Kg

0%

0 Kg

0%

TOTAL

115,37 tones

100%

88,66 tones

100%

Segons DRS (documento de referencia sectorial, 3.5.2 pàgina 45) en
l’àmbit turístic, com a mínim el 84% dels residus s’envien a reciclatge. A
Centre Esplai fem la recollida selectiva d’un 89,67%, enviant a rebuig el
10,33%.
De la mateixa manera, la quantitat de residus sense classificar (rebuig) a
Centre Esplai és de 0,09 Kg/persona i dia, inferior al barem del DRS de
0,16.
Tots aquest residus, expressats en pes, son enviats pel seu reciclat.
Garantim l’existència d’un procediment clar de separació de residus i
tenim contractat els serveis de reciclat pertinents (DRS - MPGA 3.5.2).
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12. consums de materials
el consum de paper
2016

2017

2018

5,68 tones

6,23 tones

6,56 tones

21,22 Kg/treballador i any

27,72 Kg/treballador i any

28,52 Kg/treballador i any

Quota RP: 141,07%

Quota RP: 226,88%

Quota RP: 117,53%

Quota RP: Quota Recuperació de Paper: (Paper recollit selectivament a les oficines / Paper comprat per a les oficines) x 100

*Valor de reèrència escollit: 20kg de paper/treballador i any.
El consum de paper per a treballador/a ha augmentat aquest 2.018 degut a l’augment de projectes que porta a terme
Fundesplai.
La quota RP ha disminuït, ja que durant el 2.017 molts departaments es van traslladar i es va fer una destrucció massiva
de paper amb una empresa externa.

el consum de tòner
2016

2017

2018

36,5 Kg

17,04 Kg

40,9 Kg

El consum de tòner ha augmentat aquest 2.018
degut a l’augment de projectes que porta a
terme Fundesplai que necessiten papers
fotcopiats.
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el consum de productes químics
2016

2017

2018

Hipoclorit sòdic 150g/l

0 Kg

900 Kg

1.705 Kg

Àcid clorhídric 32%

0 Kg

0 Kg

180 Kg

Productes de neteja

3,55 tones

2,97 tones

2,16 tones

Usuaris

83.624

95.108

98.112

• Els productes de neteja: el consum ha anat disminuint ja que han anat ajustant les quantitats per a ser més eficients, tot i l’augment d’usuaris:
un control molt exhaustiu del productes. A més, durant el 2018 s’ha fet un canvi de certs productes a càpsules monodisis.
• Els productes químics que es fan servir a l’equipament per a la piscina són:
• Hipoclorit sòdic, és el desinfectant utilitzat per garantir la salubritat de l’aigua. Es fa servir a les piscines i en el control diari del dipòsit
d’aigua.
• L’àcid clorhídric és l’acidificant de l’aigua de la piscina.
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13. gasos refrigerants clima
2018

Referència

Marca i model

Tipus generador

Núm. Fabric.

Proveïdor

Gas

PT.REF

CLIMAVENETA FOCS/LN-2722

Planta enfriadora

958780

Gama

R410a

Planta Primera i Segona Oficines

P1-P2

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P650YGM-A G

Bomba de calor

67W00456

Fredvic

R410a

Planta Primera i Segona Oficines

P1-P2

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P550YGM-A G

Bomba de calor

42W00048

Fredvic

R410a

Planta Baixa

PT-BAI

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P500YGM-A G

Bomba de calor

67W00849

Fredvic

R410a

Planta Primera i Segona Despatxos DP1-P2

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P400YGM-A G

Bomba de calor

67W01152

Fredvic

R410a

Planta Primera i Segona Despatxos DP1-P2

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P400YGM-A G

Bomba de calor

67W01156

Fredvic

R410a

Presidencia

DIRECC

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P125YGM

Bomba de calor

67U00396

Fredvic

R410a

VE.1-2

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P100YGM

Bomba de calor

67U00082

Fredvic

R410a

Planta segona Llarga

P2-LLA

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P600YGM-A G

Bomba de calor

65W00295

Fredvic

R410a

Planta primera Llarga

P1-LLA

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P600YGM-A G

Bomba de calor

X

Fredvic

R410a

Planta primera Curta

P1-CUR

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P250YGM-A G

Bomba de calor

67W03280

Fredvic

R410a

Planta segona Curta

P2-CUR

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P250YGM-A G

Bomba de calor

67W03281

Fredvic

R410a

Planta Baixa

P.BAIX

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P450YGM-A G

Bomba de calor

X

Fredvic

R410a

Soterrani i aules de Natura

SO.AUL

MITSUBISHI ELECTRIC PUHY-P200YGM-A G

Bomba de calor

67W02038

Fredvic

R410a

Data

Kg gas

14/03/2017

0,26

9/02/2018

10

13/04/2018

10

9/01/2018

6,5

Valors R410
donat pel
proveïdor

26,76
55874,88

Càlcul realitzat amb les dades de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) versió 2018 de l’Oficina Catalana pel Canvi Climàtic.
PCA 2088

Kg CO2 eq
tones CO2 eq

55,87488

A Centre Esplai s’utilitzen gasos refrigerants pel clima i existeix un inventari dels aparells per tal de controlar els gasos refrigerants que contenen. Aquest inventari es una eina que ens
permet controlar la substitució progressiva dels gasos que afecten a la capa d’ozó en compliment del Reglament (CE) nº1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre
de 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i Reglament (UE) nº 517/2014 del parlament europeu i del consell de 16 d’abril de 2014 sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle
i pel que es deroga el Reglament (CE) Nº 842/2006.
No es va fer cap càrrega d’aquest gas durant el 2.017, exclusivament en el 2.018.
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13. gasos refrigerants cambres
frigorífiques
2017

Proveïdor

Moble hosteleria cuina

Fredvic

Gas

2018

Data

Kg gas

14/07/2017

12

26/07/2017

8

R404A

Gas

Data

Kg gas

15/02/2018

0,5

23/02/2018

4

24/09/2018

37,5

R404A

Cambra congelació cuina

Fredvic

R404A

23/06/2017

5

R404A

Compressor vitrina

Fredvic

R404A

01/06/2017

3

R404A

Cambra conservació

Fredvic

R442A

R442A

Valors R404A i R442A donat pel proveïdor

Càlcul realitzat amb les dades de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de
gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) versió 2018 de l’Oficina Catalana pel Canvi
Climàtic.
PCA 3922 pel gas R404A i 1880 pel gas R442A
T CO2 eq

28

42

109816

88449

Kg CO2 eq

Kg CO2 eq

109,816

T CO2 eq

88,449

A Centre Esplai s’utilitzen neveres i cambres frigorífiques. Existeix un inventari dels aparells per tal de controlar els gasos refrigerants que contenen. Aquest inventari es una eina que ens
permet controlar la substitució progressiva dels gasos que afecten a la capa d’ozó en compliment del Reglament (CE) nº1005/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre
de 2009, sobre les substàncies que esgoten la capa d’ozó i Reglament (UE) Nº 517/2014 del parlament europeu i del consell de 16 d’abril de 2014 sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle
i pel que es deroga el Reglament (CE) Nº 842/2006.
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14. aspectes legals
•
•
•

Fundesplai ha definit procediments per poder identificar, accedir, controlar i comunicar tota la reglamentació que directa o indirectament, afecta al seu sistema de gestió ambiental amb
l’objectiu de garantir el compliment continuat de tota la legislació aplicable.
Es disposa d'una sistemàtica per a la identificació, control i seguiment del compliment dels requisits legals aplicable a l'activitat i les seves instal·lacions. La recopilació de la normativa
aplicable (àmbit local, autonòmic, nacional i europeu) es realitza de forma trimestral a traves de diversos canals de consulta disponibles.
Periòdicament s'avalua el compliment de tota la legislació ambiental i sectorial aplicable a l'activitat i es trasllada al pla de manteniment preventiu de les Instal·lació i / o els
procediments operatius pertinents aquelles actuacions o inspeccions que s'hagin de fer per al compliment de la normativa corresponent
ASPECTE AMBIENTAL

LEGISLACIÓ

ACTIVITAT

Llei 3/1998 de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l'administració ambiental. Llei 16/2015 que modifica la Llei 20/2009
Prevenció i control Ambiental de les Activitats. Llei 1/1999, de 30 de
març, que modific la disposició final quarta de la Llei 2/1998, de 27
de febrer.
Llei 13/2001, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 2/1998, de 27
de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental.
Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament
general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus
annexos.
Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del decret 136/1999,
pel qual s'aprova el reglament general de desplegament de la llei
3/1998.
Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres, de
la modifIcació de la Llei 4/2004 d'adeqüació a les activitats existents
a la Lei 3/1998, de la intervenció de l'Administració ambiental .
Ordenança reguladora del sistema municipal d'intervenció de
l'administració en activitats i instal·lacions.
Decret 97/1995, clasificació catalana d'activitats econòmiques.

2018

ASPECTE AMBIENTAL

LEGISLACIÓ

CONTAMINACIÓ LUMÍNICA

Llei 6/2001 de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat
per a la protecció del medi nocturn
Decret 190/2015 de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001
desenvolupament de la Llei 6/2001
Llei 22/2011 de Residus i Suelos contaminados.
Decret 93/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996,
pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. Derogat pel
Decret 152/2017 d'0ctubre 2017 sobre la classificació, la
codificació i les vies de gestió dels residus a Catalunya
Ambit Local. Residus domestics i assimilables. Ordenances
municipals i Reglaments de Deixalleries. Llei 15/2003, de 13 de
juny, de modificació de la Llei 6/1993, reguladora de residus. RD
679/2006 de 2 de juny, por el que se regula la gestion de los
aceites usados (gestor autorizado).
Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text
refòs de la Llei reguladora de residus. Es la norma bàsica de
residus a Catalunya
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de
residus. Derogat pel Decret 152/2017 d'0ctubre 2017 sobre la
classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus a
Catalunya
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo,
básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real
decreto 833/1988, de 20 de julio (Estatal)

RESIDUS

Ley 26/2007, de 23 d'octubre, de Responsabilitat mediambiental
SOROLL

Ordenanca Local de soroll (any 2014)
Llei 16/2002, 28 juny, de protecció contra la contaminació acústica.
Decret 176/2009 de 10 de novembre pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acustica i se
n'adapten els annexos AnnexIII

EMISSIONS
ATMOSFÈRIQUES

Instrucció tècnica de la Direcció General de Qualitat Ambiental
(Decret136/1999 de 18 de maig de desplegament de la llei 3/98 de
27 de febrer). Ley 34/2007 de 15 de novembre de calidad de l'aire y
protección de la atmosfera.
Real Decret 100/2011 de 28 gener cataleg d'activitats potencialment
contaminadores.

GASOS REFRIGERANTS

Reglament UE 517/2014 del Parlament i del Consell de 16 abril de
2014 sobre els gasos fluorats d'efecte hivernacle i pel que se deroga
el Reglament CE 842/2006. Reglament 1005/2009 de Europa i del
Consell de 16 setembre de 2009 de les substancies que fan malbé la
capa d'ozo

2018

Real Decreto 110/2015 de 20 febrer, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos
RD 105/2008 del 1 de febrer. Es regula la producció i gestió dels
residus originats per la construcció o per la demolició.
Llei 11/1997 de 24 abril de Envases i Residus. RD 782/1998 de
30 abril on s'aprova el Reglament per l'execució de la Llei 11/97
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LEGISLACIÓ
2018
Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la legislació en matèria d'aigües a Catalunya. Captació
d'aigua.
Decret 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret
103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs
gestionats per l'Agència Catalana de l'aigua
Reial Decret legislatiu 1/2001 de 20 dejuliol pel qual s'aprova el text
refós de la llei d'aigües. Reial Decret 849/1986 on s'aprova el
Reglament del Domini Públic Hidraúlic
Decret 130/2003 de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels
serveis publics de sanejament, establint prohibicions i limitacions
SEGURETAT INDUSTRIAL BAIXA TENSIÓ RD 842/2002 pel que s'aprova el Reglament
electrotècnic de baixa tensió.
ASCENSORS Reglament d' aparells d'elevació i manutenció del RD
2291/1985
PROTECCIO CONTRA INCENDIS RD 1942/1993 , de 5 de
novembre, pel que s'aprova el reglament d'instal·lacions de
protecció contra incendis. Derogat per Reial Decret 513/2017 de 22
de maig
COMBUSTIBLES GASOSOS Real Decreto 919/2006, de 28 de
julio, pel que s'aprovael Reglament tècnic de distribució i utilizació
de combustibles gasosos i les seves instruccions técniques
complementàries ICG 01 a 11.
CALDERES (RITE) R.D 1751/1998 d'aprovació de lReglament
d'instal·lacions tèrmiques en les edifici (RITE) e instruccions
complementàries (ITE).R.D 1218/2002. Derogada per Reial Decret
1027/2007
CALDERES (RITE) Certificat de la inspecció periòdica d'eficiencia
energètica (IPE) quadrienal preceptiva de la instal·lació del sistema
de calefacció (IT4 del RITE Decret 1027/2007, del 20 de juliol que
s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Termiques de l'edificis i el
Decret 238/2013 de 5 abril que en modifica determinats articles.
AIGUA PISCINA. Reial Decret 742/2013 de 27 de setembre pel qual
s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines

14. aspectes legals

ASPECTE AMBIENTAL
AIGUA

ASPECTE AMBIENTAL
PÚBLICA
CONCURRENCIA

LEGISLACIÓ
Permis Funcionament. DECRET 140/2003, de 10 de juny,
d'aprovació del Reglament d'instal·lacions destinades a
activitats amb infants i joves. Decret 16/2014 de 11 de febrer
modificació del Reglament.
Registre sanitari. Reial Decret 682/2014 de 1 agost, per la qual
es modifica el RD 191/2011 sobre registre sanitario de
empreses alimentaries i aliments.
Fulls de Reclamació. Decret 164/2010 de 9 de novembre i
Decret 183/2010 de 23 de novembre pel qual es regulen els
fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en
l'activitat de prestació de serveis.
Tabac. Llei 42/2010 de 30 desembre que modifica la Llei
28/2005 de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Accessibilitat. Llei 13/2014 de 30 octubre
Autoprotecció Prevenció Riscos Laborals. Real Decret
393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y
dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a
situaciones de emergencia. Decret 82/2010 del DOGC que
desplega l'estatal. (Decret dels Plans d'AUtoprotecció)

AIGUA POTABLE RD 140/2003, de 7 de febrer, per la que
s'estableixen els critreris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum
humà
LEGIONEL·LA Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que
s'estableixen les condicions higienco-sanitàries per la prevenció i
control de la legionelosis
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2018

14. aspectes legals
ASPECTE AMBIENTAL

LEGISLACIÓ MEDIAMBIENTAL DE REFERÈNCIA
Reglament (CE) Nº1221/2009 relatiu a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambiental (EMAS) amb data 25
de novembre de 2009.

2018

Decisió (UE) 2016/611 de la Comissió relativa al Document de Referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els indicadors sectorials de comportament
ambiental i els paràmetres comparatius d’excel·lència per al sector turístic en el marc de Reglament (CE) nº1221/2009, relatiu a la participació voluntària
d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) amb data 15 d’abril de 2016.
Reglament (UE) 2017/1505 per els que es modifiquen els annexes I, II, III del Reglament (CE) nº1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) amb data 28 d’agost de 2017.
Decisió (UE) 2017/2285 de la Comissió per la qual es modifica la Guia de l’usuari en la que figuren les passes necessàries per a participar en l’EMAS d’acord amb el
Reglament (CE) nº1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambientals (EMAS) amb data 6 de desembre de 2017.
Reglament (UE) 2018/2026 de la Comissió pel que es modifiquen l’annex IV del Reglament (CE) nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la
participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) amb data 19 de desembre de 2018.
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15. avaluació aspectes ambientals
Aspectes ambientals

Valor
referència

Valor assolit

120 Kwh/m2

132 Kwh/m2

Potencialment significatiu

120
litres/usuari
20
Kg/treballador
CO: 100
mg/Nm3
Compliment
legal
residu >20%
total residus

91 litres/usuari

No significatiu

28
Kg/treballador
CO: 94
mg/Nm3
Compliment
legal
residu <20%
total residus

Significatiu

residu >2%
total residus

residu <2%
total residus

Contaminació de l’aire i
reducció de recursos
Costos de gestió,
valorització i/o
tractament
Costos de gestió,
valorització i/o
tractament

<175.000 Km

188.000 Km

Producció
puntual

Producció
puntual

No significatiu

Producció
puntual

Producció
puntual

No significatiu

Reducció de recursos i
contaminació de l’aire
Reducció de recursos i
contaminació de l’aire

Producció < 5
cops
Producció < 5
cops

Producció < 5
cops
Producció < 5
cops

Impactes associats

Aspectes ambientals directes
Consum energia total (electricitat i gas): il·luminació, climatització i
Reducció de recursos
funcionament d’aparells
Consum d’aigua potable: oficines, Alberg, Cuina i Jardí
Reducció de recursos
Consum de paper: oficines de Centre Esplai
Reducció de recursos
Emissions atmosfèriques: calderes
Contaminació de l’aire i
escalfament global
Vessaments a xarxa pública de clavegueram: servei de cuina, Serveis de Contaminació de la
l’alberg, oficines
llera pública
Residus sòlids urbans: paper, envasos, vidre, matèria orgànica,...
Costos de gestió,
valorització i/o
tractament
Altres residus especials: raees, voluminosos, especials, de construcció i Costos de gestió,
demolició, ...
valorització i/o
tractament

O3

O5

No significatiu
No significatiu
No significatiu

No significatiu

Aspectes ambientals indirectes
Consum de combustibles fòssils: derivats del servei de proveïdors
Producció de residus d’origen vegetal: jardí de Centre Esplai

Producció de residus de construcció i demolició per millores

Potencialment significatiu

Aspectes ambientals potencials
Incidents: Inundacions, fuites d’aigua,...
Accidents: Explosió, incendi
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O4

16. Llistat d’indicadors del Document de Referencia Sectorial
Indicadors sectorials en el nostre àmbit d’aplicació Sector Turístic (DECISION UE 2016/611 de la Comision de 15 abril de 2016), pel que fa referencia a “Servicios de Alojamiento NACE 55”
de conformitat amb el reglament (CE) nº1221/2009 respecte a les organitzacions registrades en EMAS.
Indicador

Paràmetre d’excel·lència

Dades 2017

Dades 2018

i23

Consum d'aigua per pernoctació

Inferior o igual a 140 litres/pernoctació

95,5 l/pernoctació

91,6 l/pernoctació

i24

Consum d'energia per ACS

3 Kwh

No hi ha dades

No hi ha dades

dutxa 7 l/min

No es disposen de dades

No es disposen de dades

Aixetes 4-6 l/min

No es disposen de dades

No es disposen de dades

WC 5 l/descarrega

No es disposen de dades

No es disposen de dades

80% llençols cotó-polièster

100%

100%

80% roba habitacions etiqueta ecològica

No es disposa

No es disposa

i25

i26

Caudal dutxes, aixetes i sanitaris

Qualitat roba bugaderia

i27

Percentatge reutilització tovalloles

Reducció 30% kg per reutilització

Pendent aplicació

Pendent aplicació

i28

Consum productes químics per neteja i vaixella

10 gr/pernoctació

No es disposen de dades

No es disposen de dades

i29

Percentatge de químics amb etiqueta ecològica

80%

No es disposen de dades

Reducció de químic per rentat amb
ozó

i30

Consum aigua per kg roba rentada

7 l/kg roba habitacions

No es disposen de dades

No es disposen de dades

i31

Consum energia per kg roba rentada

2,0 kwh/kg habitacions

No es disposen de dades

No es disposen de dades

i32

Percentatge detergents etiqueta ecològica

80%

No es disposen de dades

No es disposen de dades

i33

Bugaderia externa amb etiqueta ecològica

Es disposa d'etiqueta

NA

NA

i34

Pla de gestió de piscines

Es disposa de Pla de gestió de piscina

Pla vigent i actualitzat

Pla vigent i actualitzat

NA= NO APLICA
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16. Llistat d’indicadors del Document de Referencia Sectorial
Indicador

Paràmetre d’excel·lència

Dades 2017

Dades 2018

i35

Aplicació tractament alternatiu al clor

Es disposa d'un tractament alternatiu

Piscina amb llum ultraviolada

Piscina amb llum ultraviolada

i36

Reciclat d'aigua de pluja o aigües grises

Es disposa d'un sistema de reciclat

Es disposa d'un sistema de
reciclat

Es disposa d'un sistema de
reciclat

i37

Generació total de residus

< 0,6 kg/pernoctació

0,99 kg/pernoctació

0,90 kg/pernoctació

i38

Percentatge separació residus

> 84%

100%

100%

i39

Generació de residus sense classificar

inferior o igual 0,16 kg/pernoctacions

0,13 kg/pernoctació

0,09 kg/pernoctació

i40

Eficiència tractament aigües residuals

Tractament in situ pretractament/biològic

NA

NA

i41

Concentració en l'efluent final (DBO/DQO/N/P)

Tractament in situ pretractament/biològic

NA

NA

i42

Aplicació Pla de gestió energètic

Es disposa de Pla de gestió energètic

Pla vigent i actualitzat

Pla vigent i actualitzat

i43

Consum específic d'energia

180 Kwh/m2 any

126,92 Kwh/m2 any

135,6 Kwh/m2 any

i44

Potencia lumínica instal·lada

< 10 W/m2

No es disposen de dades

No es disposen de dades

i45

Consum electricitat per il·luminació

< 25Kwh/ m2 any

No es disposen de dades

No es disposen de dades

i46

Consum total electricitat (electrodomèstics + electrònica + il·luminació)

< 80Kwh/m2 any

No es disposen de dades

No es disposen de dades
Aproximadament un 10% de
l’energia consumida (gas i
electricitat) es genera a partir
de fonts renovables in situ.
No es disposen de dades

i47

Utilització d'energies renovables

100% de procedència renovable

Aproximadament un 10% de
l’energia consumida (gas i
electricitat) es genera a partir de
fonts renovables in situ.

i48

Ingredients menjar amb certificació ambiental

60% ingredients certificats

No es disposen de dades

NA= No Aplica
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16. Llistat d’indicadors del Document de Referencia Sectorial
Indicador

Paràmetre d’excel·lència

Dades 2017

Dades 2018

i49

Generació de residus orgànics

< 0,25kg / usuaris

0,44 kg/ usuari

0,34 kg/ usuari

i50

Percentatge de residus orgànics a compostatge

95 % va directe a compostatge

NA

NA

i51

Consum aigua a cuina per comensal

Aplicació Pla de gestió aigua

No es disposen de dades

No es disposen de dades

i52

Percentatge productes químics de cuina amb etiqueta
ecològica

> 70% amb etiqueta ecològica

2% amb etiqueta ecològica

2% amb etiqueta ecològica

i53

Adquisició equips de cuina eficients

Criteris ecològics en les compres

Estan definits els criteris de compra

Estan definits els criteris de compra

i54

Consum energia a la cuina per comensal

Aplicació Pla de gestió energia a la cuina

No es disposen de dades

No es disposen de dades

i55

Informació/formació ambiental pels clients

Aplicació Programa Educació Ambiental

Programa vigent i actualitzat

Programa vigent i actualitzat

i56

Medis de transport amb baixa emissió de carbono

Aplicació Programa Educació Ambiental

Disposició de bicicletes per als
treballadors/es i clients.

Disposició de bicicletes per als
treballadors/es i clients.

i4

Mantenir o augmentar la biodiversitat (creació
Augment de la biodiversitat amb
de refugis per especies autòctones i plantada
creació de refugis i plantes autòctones.
arbres)

Augment de la biodiversitat amb creació
de refugis i plantes autòctones.

Minimitzar la contaminació lumínica i
pertorbacions de vida al bosc

Pla vigent i actualitzat

Aplicació d'un Pla de Gestió a la Biodiversitat

Signatura i segell del verificador
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Conscienciar i sensibilitzar als treballadors/es i usuaris/es de Centre Esplai respecte la seva corresponsabilització en
la millora del comportament ambiental.

O1

O1-1. Adhesió a TURISME SOSTENIBLE amb el qual Centre Esplai es compromet a dur a terme una gestió sostenible
a les seves activitats, mitjançant l’adopció de compromisos adreçats a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les
nostres instal·lacions i activitats, tant internes como externes.

16. Objectius i avaluació 2018
100% realitzat

O1-2. Comunicar la declaració ambiental quan la tinguem aprovada i el comportament de Centre Esplai.
O1-3. Realitzar Ecoconsells mensuals per tal de millorar el comportament ambiental dels treballadors/es.
Recuperar l’ús i el funcionament de les aigües grises.
O2-1. Recuperar el funcionament de les aigües grises amb la nova instal·lació de filtres i bombeig ja pressupostada.

O2

O2-2. Posar un comptador per a tenir el consum de les aigües grises i poder fer el càlcul de l’estalvi equivalent d’aigua
potable.

Posposades

O2-3. Posar un comptador per a tenir el consum de l’aigua de reg.

Millorar el consum de gas de Centre Esplai.

O3

O3-1. Disminuir el consum de gas amb un projecte de millora i eficiència de les calderes.

Parcialment acomplerta: s’ha fet la compra
de dues calderes més eficients, però el
consum de gas ha augmentat.

Energia elèctrica.

O4

O4-1. Control climatització: obtenir un nou software per a tenir un millor control de la climatització.

100% realitzat

Conscienciar vers a les emissions de CO2.
O5-1. Incorporar un cotxe 100% elèctric a la flota de Centre Esplai.

O5

O5-2. Comunicar els resultats de les emissions anuals als treballadors/es un cop realitzada l’auditoria i l’informe dels
acords voluntaris. Completar amb informació relativa a l’evolució del canvi climàtic.

100% realitzat

O5-3. Tornar a aconseguir el bon comportament energètic basant-nos en l’indicador Effinergie: Edificis amb molt alta
eficiència energètica (50-80 kWh/m2 any)

Paper a Centre Esplai.

O6

O6-1. Fer un control mensual del nombre d’impressions per àrees d’activitat a Fundesplai, amb la conseqüent
comunicació i proposta als treballadors per reduir el consum de paper a Centre Esplai i aconseguir a finals d’any estar
per sota de 20Kg/treballador i any.
Signatura i segell del verificador
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17. objectius 2019

Conscienciar i sensibilitzar als treballadors/es i usuaris/es de Centre Esplai respecte la seva corresponsabilització en la millora del comportament ambiental.

O1

O1-1. Comunicar la declaració ambiental quan la tinguem aprovada i el comportament de Centre Esplai.
O1-2. Realitzar un concurs de participación entre els treballadors i treballadores de Fundesplai a l’equip més sostenible.
O1-3. Enviament de Canals Esplais amb la Capitana Pota Verda.

Recuperar l’ús i el funcionament de les aigües grises.
O2-1. Recuperar el funcionament de les aigües grises amb la nova instal·lació de filtres i bombeig ja pressupostada.

O2

O2-2. Posar un comptador per a tenir el consum de les aigües grises i poder fer el càlcul de l’estalvi equivalent d’aigua potable.
O2-3. Posar un comptador per a tenir el consum de l’aigua de reg.

Millorar el consum de gas i d’energia elèctrica de Centre Esplai.

O3

O3-1. Contractar un estudi de millora energética per tot el 2019 amb l’estudi Ramon Folch. L’objectiu de l’estudi és poder aconseguir entre un 4 i un 8% d’estalvi.
O3-2. DexCell: nou programa de control d’anàlisi de consums per veure anomalies, puntes de despesa, avaries, etc…

Conscienciar vers a les emissions de CO2.

O4-1. Afegir a la flota de cotxes de Fundesplai de 8 cotxes híbrids i canvi de 2 cotxes de la flota actuals per híbrids.

O4

O4-2. Comunicar els resultats de les emissions anuals als treballadors/es un cop realitzada l’auditoria i l’informe dels acords voluntaris. Completar amb informació relativa a
l’evolució del canvi climàtic.
O4-3. Tornar a aconseguir el bon comportament energètic basant-nos en l’indicador Effinergie: Edificis amb molt alta eficiència energètica (50-80 kWh/m2 any)
O4-4. Aconseguir proveïdors propers promovent el consum de proximitat a través de la nova línia al restaurant de Fundesplai.

O5

Paper a Centre Esplai.
O5-1. Fer un canvi de les impressores per un nou proveïdor que tingui un software de control de paper i aconseguir una disminució del 2%.
Signatura i segell del verificador
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18. comunicació
Reglamento UE 2017/1505, modificació Annex II del Reglament CE 1221/2009
Articles del Diari:

Detox digital https://diari.fundesplai.org/arxiu/079/005.pdf

La web cases.fundesplai.org posa la natura a l’abast d’un clic https://diari.fundesplai.org/arxiu/080/010.pdf

Prop de 100 persones al iV fòrum d'Escoles Verdes del Baix Llobregat https://diari.fundesplai.org/arxiu/080/011.pdf
Notícies a la web de Fundesplai (www.fundesplai.org):

Prop de 100 persones participen al IV Fòrum d'Escoles Verdes del Baix Llobregat (13-11-2018) https://fundesplai.org/ca/recursos/noticies/1742-prop-de


100-alumnes-participen-al-iv-forum-d-escoles-verdes-del-baix-llobregat

Fundesplai guardonada al primer Premi Magma Inspira (21-06-2018) https://fundesplai.org/ca/recursos/noticies/1696-fundesplai-premiada-als-primersguardons-magma-inspira

20 de maig. Bioblitz, jornada de ciència ciutadana (18-05-2018) https://fundesplai.org/ca/recursos/noticies/1685-diumenge-20-de-maig-participeu-a-lajornada-de-ciencia-ciutada-conjunta-les-jugateques-ambientals

Notícies a la web d’Escoles (escoles.fundesplai.org):

Com fer compostatge a l’escola https://escoles.fundesplai.org/blog/com-fer-compostatge-a-lescola/

Menys carn vermella i processada al menjador escolar https://escoles.fundesplai.org/blog/menys-carn-vermella-i-processada-al-menjador-escolar/

Com fer Land Art amb nens i nenes https://escoles.fundesplai.org/blog/com-fer-land-art-amb-nens-i-nenes/

Com fer compostatge a l’escola https://escoles.fundesplai.org/blog/com-fer-compostatge-a-lescola/

15 sortides escolars a prop de Barcelona https://escoles.fundesplai.org/blog/15-sortides-escolars-a-prop-de-barcelona/

Com vincular l’hort escolar al currículum https://escoles.fundesplai.org/blog/com-vincular-lhort-escolar-al-curriculum/

10 recursos pel Dia del Medi Ambient 2018 https://escoles.fundesplai.org/blog/10-recursos-pel-dia-del-medi-ambient-escola/

5 maneres de fer un hort escolar al pati https://escoles.fundesplai.org/blog/5-maneres-de-fer-un-hort-escolar-al-pati/
Tweets de sostenibilitat de Fundesplai entre el 01/01/208 i 31/12/2018
Posts de Facebook:










https://www.facebook.com/Fundesplai/posts/10156433294082630
https://www.facebook.com/Fundesplai/posts/10156450726757630
https://www.facebook.com/Fundesplai/posts/10156464791182630
https://www.facebook.com/Fundesplai/posts/10156445936037630
https://www.facebook.com/Fundesplai/posts/10156464470892630
https://www.facebook.com/Fundesplai/videos/10156104892447630/
https://www.facebook.com/Fundesplai/posts/10156696564167630
https://www.facebook.com/Fundesplai/posts/10156768184382630
https://www.facebook.com/Fundesplai/posts/10156416849727630
Accessibilitat a la declaració ambiental a la web de Fundesplai: https://fundesplai.org/arxius/PDFs/Transparencia/Declaracio_2017_v2_CENTRE_ESPLAI_signada.pdf
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19. calendari de validacions i dades de verificador
•
•
•
•

Data inscripció: 31/07/2008
Data de 3a renovació: 24/11/2017
Validesa del certificat: 03/07/2020
Aquesta declaració serà valida fins el març de 2020. La propera declaració es presentarà el mes de març de 2020.

DECLARACIÓ AMBIENTAL VALIDADA PER: LGAi Technological Center S.A.

D’ACORD AMB EL REGLAMENT (CE) Nº 1221/2009
Verificador ambiental acreditat (EMAS) per l’ENAC amb número ES-V-0011

En data:

10.10.19.

Signatura i segell:

Fundació Catalana de l’Esplai

Signat: Josep Gassó i Espina
05/11/2019

05/11/2019

annexes

taula resum en dades segons normativa EMAS
any 2017

any 2018
aigua

consum aigua xarxa

9.090 m3

consum aigua xarxa

8.987 m3

consum aigua usuari

95,57 l/persona i dia

consum aigua usuari

91,60 l/persona i dia

Energia elèctrica
producció energia
eléctrica

0,171 Mwh

producció energia
eléctrica

0,168 Mwh

producció solar térmica

59,52 Mwh

producció solar térmica

59,52 Mwh

consum energia eléctrica

1.024,02 Mwh

consum energia eléctrica

1.054,51 Mwh

Gas
consum gas

611,31 Mwh

consum gas

655,39 Mwh

emissions
emissions CO2

581,46 tones

emissions CO2

607,14 tones

consums
consum paper

6,23 tones

consum paper

6,56 tones

consum tòner

17,04 Kg

consum tòner

40,9 Kg
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diàleg obert amb les parts interessades
TREBALLADORS/ES I VOLUNTARIS/ÀRIES

Es realitzen 3 reunions a l’any per a parlar dels temes més rellevants: Resum de l’any, Perspectives any
següent i Torn obert de paraules

ELABORACIÓ MEMÒRIA I PLA ACTUACIÓ

Es fa a partir del treball de tot l’equip: de dalt a baix i de baix a dalt. En diferents tipus de periodicitat hi ha
reunions i trobades dels diferents equips fins i tot amb sortides a cases de colònies per a treballar els
diferents projectes.

CONSELL ASSESSOR

Es realitza un cop l’any on hi ha un ventall representatiu de diferents col·lectius(universitats, polítics,
sindicats, empreses,...) i és l’espai on es debat obertament sobre una temàtica per estar en contacte amb les
diferents sensibilitats.

PATRONAT

Es dota de diferents comissions (econòmica, polítiques,...) on s’aprofundeix en temes d’interès i es conviden
persones de l’equip tècnic i del consell assessor.

COMITÈ DE COORDINACIÓ

Trobades mensuals amb els Caps de Departament i Directors Generals de Fundesplai on es comparteixen les
informacions més rellevants, i es fan propostes en relació als diferents projectes i actuacions que l’entitat
porta a terme.

CLIENTS

Cada any es demana la valoració i el grau de satisfacció del servei rebut i es fan reunions de tancament del
curs per a valorar com ha anat el servei més les necessitats del curs següent.

PROVEÏDORS

Es té un tracte fluid i tenim un sistema d’homologació de proveïdors per a vetllar que compleixin amb els
criteris mínims. Se’ls traspassa la nostra manera de fer les coses per a que actuïn coherentment.

VEÏNATGE

Fundesplai participa a la taula comunitària de Sant Cosme (5 o 6 reunions l’any) on hi ha diferents entitats,
institucions que treballen al barri i veïns.
Participem en l’anàlisi de les necessitats del barri, que ha donat peu a un pla d’accions per als propers anys.

ALBERGUISTES

Se’ls entrega la política ambiental, es realitzen visites i a més l’edifici està plantejat d’una manera eloqüent per
a què s’expliqui per sí mateix.

ADMINISTRACIONS

Tenim acords de col·laboració i rebem fonts de les administracions locals, catalana i estatal i amb totes elles hi
ha un diàleg obert i amb feina proactiva d’explicar el nostre projecte.

Escriba el texto a
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