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1 Presentació
1.1 Missió i valors
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.

Els nostres valors






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 la 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 Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional, ni
submissió a cap altre interès que no siguin els valors que inspiren la nostra missió.
Transparència Treballem amb claredat en els objectius i transparència en la gestió
dels recursos. Una transparència basada en la coherència i en la informació, portes
endins i respecte a la societat
Pluralisme Volem l’aportació de la pluralitat, de la diversitat i de la participació, tant
en la vida interna de l’organització com en el treball en xarxa amb altres agents i en
les relacions amb el nostre entorn.
Sostenibilitat Volem actuar amb austeritat i aplicant criteris d’eficiència en la gestió
que ens permetin que la nostra acció social i educativa sigui el màxim d’eficient amb
el mínim d’impacte ambiental.
Coherència Volem que la nostra activitat i el nostre funcionament siguin reflex dels
valors que proclamem.
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1.2 La Fundació Catalana de l’Esplai i entitats
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1.3 Les dimensió i la trajectòria ambiental de
l’Esplai. Any 2017
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La trajectòria ambiental de la Fundació Catalana de l’Esplai arrenca des dels orígens de les
seves entitats de lleure, els centres d’esplai, on des de fa més de 30 anys es desenvolupen
activitats de sensibilització ambiental i per a donar a conèixer l’entorn natural i social del nostre
territori. La responsabilitat per educar als infants i joves per un món millor es reflecteix en les
descobertes del propi barri, en les activitats integrades al propi centre, o en les sortides:
excursions i descobertes per el territori català.
La Fundació Catalana de l’Esplai gestiona el mateix número d’equipaments ambientals que
l’any passat: un total de 28 equipaments de natura.
L’educació ambiental s’ha potenciat com a eix transversal en els diferents programes de
formació
i programes educatius de les entitats de Fundació Catalana de l’Esplai. La
incorporació de l’educació ambiental en el programes de la pedagogia del lleure, ha permès
evolucionar des de les pràctiques ambientals de l’excursionisme i l’educació ambiental, fins a
les actuals tendències de l’Educació per a la Sostenibilitat; l’elaboració i actualització dels 19
programes educatius de lleure de la Federació Catalana de l’Esplai (Explora Catalunya; Eureka;
Estimo la Terra; Viure i Somriure, Mandala, Barrinem etc...), i el desenvolupament de
metodologies educatives pròpies vinculades al medi ambient, com Aprenentatge i Servei, la
metodologia de resolució de problemes ambientals, o la promoció del Voluntariat Ambiental.
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1.4 La política ambiental de Fundesplai
POLITICA DE FUNDESPLAI - FUNDACIO CATALANA DE L’ESPLAI1 I LES SEVES ENTITATS
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.



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.



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:

1



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.

En endavant Fundesplai
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Els objectius generals del treball de la Comissió de Polítiques, per a l’any 2017, es concreten en:








Portar a terme la reflexió necessària per a dissenyar les noves prioritats estratègiques (2018-2021)
Fer el seguiment de les activitats del Comitè d’Ètica de Fundesplai, del Pla de Voluntariat i de Qualitat
Anàlisi i tancament de la reflexió a l’entorn de la “sistematització del treball amb joves” (analitzat al llarg de
l’any passat)
Anàlisi i debat de les qüestions relatives a la contractació pública de les administracions
Seguiment i posicionament de Fundesplai davant els actuals debats existents a
educatius:

Catalunya en temes

-

“Ara és demà”, del Consell Escolar de Catalunya

-

“Educació i Reforma Horària”, del Parlament de Catalunya

-

“Educació a temps complert” (Moviments de Renovació Pedagògica i F. Bofill)

-

“Escola nova XXI”;

altres qüestions que l’equip tècnic sotmeti a consideració de la Comissió.

El calendari i temàtica definitius per l’any s’aprovaran a la primera reunió de la Comissió, prevista per a principis de
març. El llistat anterior és encara provisional. El definitiu es presentarà a la Comissió Delegada més endavant.

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
22 de febrer de 2017



CENTRE ESPLAI disposa d’un fulletó que recull la política ambiental de l’entitat i el conjunt de
bones pràctiques ambientals per a empreses proveïdores i persones usuàries de l’equipament.
Exemple del fulletó que es presenta en tres llengües: català, castellà i anglès.
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2 CENTRE ESPLAI i el
sistema de gestió
ambiental
2.1 L’abast del Sistema de Gestió Ambiental (SGA)
El sistema de gestió ambiental inclou totes les activitats realitzades a l’edifici “CENTRE ESPLAI”
seu de la Fundació Catalana de l’Esplai, ubicat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat.

CENTRE ESPLAI
Les activitats que es desenvolupen a són
les següents:
- Gestió d’aules per accions de formació
- Disseny i gestió d’activitats a l’escola i de
vacances
- Gestió d’albergs de joventut
- Cuina per al servei de càtering, alberg i
treballadors*
- Gestió i manteniment de l’edifici, serveis
generals de calefacció, refrigeració,
il·luminació, aigua calenta i bugaderia
Certificació UNE-EN ISO 14001
El sistema de gestió ambiental pren com a referència el Reglament (CE)
Nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre del
2009; el Reglament (CE) Nº 196/2006 de la Comissió de 3 de febrer de
2006 i la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
Actualment es disposa d’aquesta certificació número IGC10168 amb
validesa fins 15 de setembre de 2018.

Certificació SICTED
Centre Esplai, va aconseguir la certificació SICTED (Sistema Integral de
Calidad Turística Española en Destinació), que ha impulsat la Diputació de
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, amb la col·laboració
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (3 de
juliol de 2008). Actualment disposa d’aquesta certificació (octubre de
2015) vàlida fins a octubre de 2018.
Certificació EMAS
Centre Esplai ha aconseguit la certificació del
sistema de gestió i auditoria ambiental EMAS.
Nº ES-CAT-275 (31 de juliol de 2008).
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També es va ampliar l’EMAS a Can Mateu; es pot
consultar
aquesta
declaració
a
www.fundesplai.org.

La declaració ambiental 2009, va rebre una
menció especial als Premis EMAS 2010

Piscina i aulari Delta
Durant
l’any
2017
aquest
equipament ha estat oberts els
mesos d’estiu amb la piscina: des del
15 de juny fins al 30 de setembre i la
resta de l’any com a aulari.
S’ha mantingut l’equipament en els
registres de consum i en la
referenciació d’aquests en els càlculs
per superfície. Es seguirà incorporant
l’equipament
a
l’estudi
del
comportament ambiental de l’edifici,
sempre que aquest mantingui algun
tipus d’activitat.



Des de l’1 de Setembre del 2014 el servei de cuina per càtering, d’alberg i menjadors està subcontractat de manera

externa i per tant, gestionat per la empresa EUREST.
Pel que fa als aspectes ambientals d’EUREST S’ha afegit una clàusula en el contracte:
3.5- L’ASSOCIACIÓ porta a terme les seves activitats segons un sistema de gestió ambiental, de titularitat de la
FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI, certificat segons ISO 14001 i EMAS per les seves activitats desenvolupades a Centre
Esplai, entre les quals hi ha l’activitat de la cuina. EUREST es compromet a portar a terme la gestió de la cuina, respectant
l’esmentat sistema de gestió ambiental, per tal que la FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI pugui seguir mantenint les
certificacions actuals. A aquests efectes, l’ASSOCIACIÓ facilitarà tota la informació i la documentació corresponent a
EUREST, que la podrà consultar però en cap cas la podrà copiar ni difondre.
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2.2 Certificacions dels nostres equipaments
Edifici Centre Esplai. El Prat de Llobregat, Barcelona
Certificació UNE-EN ISO 14001. El sistema de gestió ambiental pren com
a referència el Reglament (CE) Nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del
Consell de 25 de novembre del 2009; el Reglament (CE) Nº 196/2006 de la
Comissió de 3 de febrer de 2006 i la Norma UNE-EN-ISO 14001:2004.
Actualment es disposa d’aquesta certificació: número IGC 10168 de 28 de
febrer de 2014 i amb validesa fins 23 de maig de 2016
Escola de Natura de Can Mateu i Escola de Natura El Company
(Vilanova de Sau, Osona). Escola de Natura de can Massaguer (Sant
Feliu de Buixalleu, La Selva)
Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental. Aquest Distintiu és un
sistema d’etiquetatge ecològic que es va crear a través del Decret
316/1994, de 4 de novembre, de la Generalitat de Catalunya i es va ampliar
el seu àmbit als serveis mitjançant el Decret 296/1998, de 17 de novembre.
Vàlids fins 2018
Escola de Natura de Can Mateu i Escola de Natura El Company
(Vilanova de Sau, Osona)). Escola de Natura La Traüna (Fogars de
Montclús, Vallès Oriental) i Escola de Natura de Can Grau (Olivella,
Garraf) Edifici Centre Esplai (El Prat de Llobregat, Barcelona)i
l’Alberg del Moli de Sant Oleguer (Sabadell, Vallès Occidental)
Certificació SICTED. Sistema Integral de Calidad Turística Española en
Destinación, que ha impulsat la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial
de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona (3 de juliol de 2008). Vàlid
fins 2018.
Escola de Natura de Can Mateu i Escola de Natura El Company
(Vilanova de Sau, Osona)). Escola de Natura La Traüna (Fogars de
Montclús, Vallès Oriental),Escola de Natura de Can Grau (Olivella,
Garraf) Edifici Centre Esplai (El Prat de Llobregat, Barcelona)i
l’Alberg del Moli de Sant Oleguer (Sabadell, Vallès Occidental)
Biosphere Responsible Tourism és la marca que reconeix les certificacions
que compleixen amb els requisits del Sistema de Turisme Responsable, que
atorga l'Institut de Lloguer Responsable (ITR), entitat que va néixer com a
resultat de la Conferència Mundial de Turisme Sostenible (1995),
patrocinada per la UNESCO, PNUMA, OMC i la Comissió Europea. Aquesta
certificació ha estat impulsada des de la Diputació de Barcelona i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació.
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Escola de Natura de Can Mateu i Escola de Natura El Company
(Vilanova de Sau, Osona)). Escola de Natura La Traüna (Fogars de
Montclús, Vallès Oriental) i Escola de Natura de Can Grau (Olivella,
Garraf) Edifici Centre Esplai (El Prat de Llobregat, Barcelona)i
l’Alberg del Moli de Sant Oleguer (Sabadell, Vallès Occidental).
Escola de natura can Massaguer (St. Feliu de Buixalleu, La Selva).
Escola de Natura Les Codines (Montesquiu, Osona), Escola de
Natura Mas Cabàlies (Ogassa, Ripolles), Alberg de la Rectoria de la
Selva (Navès, Solsona), Alberg de Cal Ganxo (Castelldefels), Escola
de natura d’Àger (Àger, La Noguera)
Acreditació AMED
AMED és un projecte d'identificació i acreditació d'establiments de
restauració promotors d'alimentació mediterrània i d'oci actiu, liderat per la
Direcció General de Salut Pública del Departament de Salut en
col·laboració amb municipis, consells comarcals, gremis de restauració,
empreses, universitats i la Fundació Dieta Mediterrània, FDM.
Té com a objectius promoure i fomentar l'alimentació mediterrània en
l'àmbit de la restauració col·lectiva, així com informar sobre opcions d'oci
actiu al voltant de l'establiment tot facilitant als clients la tria d'opcions
saludables. Vàlid fins maig 2018.
Programa d'acords voluntaris per a la reducció de les emissions de
gasos amb efecte d'hivernacle (GEH)
El Programa d’Acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos
amb efecte d’hivernacle (GEH) és una eina impulsada per l’Oficina Catalana
del Canvi Climàtic (OCCC) per a aquells que busquen un compromís
voluntari per reduir les seves emissions de GEH, més enllà del que obliga la
normativa. Mitjançant un Acord, Fundesplai es va adherir l’any 2016
comprometent-se a fer un seguiment de les seves emissions de GEH i
establir anualment mesures per a reduir les seves emissions de GEH.

1.6 Certificació EMAS
Edifici Centre Esplai. El Prat de Llobregat, Barcelona
Escola de natura de Can Mateu. Vilanova de Sau, Osona
L’Alberg de Centre Esplai disposa de la certificació del sistema de gestió i
auditoria ambiental EMAS. Nº ES-CAT-275 (31 de juliol de 2008). En la
declaració ambiental de l’any 2009, va rebre una menció especial als
Premis EMAS 2010.
Posteriorment els equipaments de can Mateu (Vilanova de Sau, Osona)
s’incorporen i amplien l’abast corresponent al certificat ES-CAT-275.
Es pot consultar la declaració ambiental de Centre Esplai i la de can Mateu
a l’adreça www.fundesplai.org
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2.3 El sistema integrat de gestió
La Fundació Catalana de l’Esplai s’ha dotat del Comitè de Qualitat i Ambiental de Fundesplai.
La seva finalitat és vetllar pel bon funcionament del “Sistema de gestió amb qualitat de la
Fundació Catalana de l’Esplai”, i garantir l’acompliment de les responsabilitats de la direcció
en matèria de qualitat i medi ambient. El comitè de qualitat i ambiental es reuneix dos cops
l’any i els seus acords són reportats a la Comissió de Presidència, per la part de la
vicepresidenta.
A continuació es presenta l’esquema funcional dels responsables ambientals de Fundesplai:
Les persones d’Educació Ambiental de l’Àrea d’accions i programes educatius i socials de la
Fundació Catalana de l’Esplai es coordinen amb els responsables de seguiment de consums de
l’àrea de patrimoni i els responsables d’aspectes legals de l’entitat.

Responsable del
sistema integrat de
gestió
MONTSERRAT
PICAS

Coordinadora del
seguiment ambiental
JÚLIA GARCÍA

Responsable de residus i
proveídors
Responsable de
comunicació
VÍVIAN ESCODA

Responsable de
consums i aspectes
legals
ANNA CAMINALS
HÉCTOR GARCIA

Coordinadora del seguiment ambiental
JÚLIA GARCÍA. Cap d’Educació Ambiental de la Fundació Catalana de l’Esplai.
Tasques i responsabilitats:
Elaboració i valoració dels objectius ambientals anuals
Coordinació de l’elaboració de la Declaració Ambiental
Avaluació del pla de formació i informació.
Responsable de residus, proveïdors i d’accions formatives i comunicació
VÍVIAN ESCODA. Coordinadora Activitats d’Educació Ambiental
Responsable
Tasques i responsabilitats:
Coordinació dels processos de control de qualitat ambiental.
Seguiment i control de la recollida selectiva (disposició de contenidors, ús de
contenidors, manteniment,...).
Seguiment de la deixalleria interna.
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-

Control de la producció de residus (comptatge i avaluació).
Campanyes i accions formatives vinculades a la gestió ambiental sostenible. Elaboració
i avaluació del pla de formació.
Control dels gestors autoritzats externs (recollida de tòners i oli de cuina).
Declaració anual de residus.
Comunicació dels paràmetres ambientals als treballadors/es i usuaris/es de Centre
Esplai.
Elaboració i valoració dels objectius ambientals anuals
Seguiment i control de proveïdors
Seguiment i control d’albarans
Declaració ambiental

Responsable de seguiment de Consums.
Responsable de Consums i aspectes legals.
Tasques i responsabilitats:
Seguiment i control trimestral de consums
Identificació d’aspectes ambientals
Seguiment i control de registres ambientals
Responsable de seguiment d’aspectes legals
Seguiment i control de la deixalleria interna.
El Sistema de Gestió Integrat de Fundesplai es caracteritza per la gestió per processos. El
Sistema s’ha definit com un paraigua que cobreix tota l’organització, en les seves diferents
línies d’actuació, amb independència de les personalitats jurídiques que les desenvolupin. Sota
del paraigua hi trobem tots els subsistemes que recullen els processos específics de cada una
de les línies d’activitat.
El Sistema de Gestió Integrat de Fundesplai comprèn els documents bàsics que es descriuen
a continuació:

 Manual del Sistema de Gestió Integrat de “Fundesplai” i la Política Ambiental de
Fundesplai.
 Declaració Ambiental.
 Manual d’autoprotecció. Enguany es va realitzar un simulacre i un informe posterior.
 Mapa i Fitxes de Processos: Identificació dels processos estratègics, operatius i de suport
que desenvolupa l’organització per a l’acompliment de la seva missió, així com la seva
interrelació i la descripció de cada un d’ells. Inclou un sistema d’indicadors.
 Procediments i instruccions del Sistema. Documents que descriuen les pautes a seguir,
els criteris d’actuació i les responsabilitats associades a activitats específiques. Els
procediments han estat consensuats i són accessibles per al personal, així com
compresos i acceptats per tots aquells a qui afecta la seva aplicació.
 Registres del Sistema de Gestió Mediambiental, Qualitat i Seguretat i Salut en el Treball.
Documents que constitueixen una evidència objectiva de que tota l'activitat s'ha
realitzat, segons el Sistema de Gestió Integrat implantat.
 Documentació externa (ex: requisits legals i normes), la utilització del qual queda
reflectida en els documents als quals s’apliquen.
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2.4 L’edifici de Centre Esplai
L’equipament de CENTRE ESPLAI, inaugurat l’any 2007 al barri de Sant Cosme, al Prat de
Llobregat i dóna servei a l’educació en el lleure, l’educació ambiental i el desenvolupament
associatiu. L’edifici també és la seu de la Fundació Catalana de l’Esplai, com a organització que
impulsa els projectes en aquests àmbits a Catalunya.
CENTRE ESPLAI és un equipament singular al servei de l'educació dels infants i els joves, el
medi ambient, la inclusió social i les entitats no lucratives del nostre país. Integra un alberg
de joventut, una escola de natura, espais de formació i trobada per a les persones
compromeses en projectes associatius i socials, i les pròpies oficines dels serveis de la Fundació
i les seves entitats. Sota un mateix sostre, conviuen treballadors i alberguistes compartint
espais comuns com menjador amb cuina pròpia, ludoteca, biblioteca i entorns.

Un edifici sostenibilista
Des de la seva concepció, i durant la seva construcció, l’entitat ha col·laborat estretament amb
diferents equips tècnics i administracions que ha permès concretar el valor i la recerca de la
sostenibilitat en aquest edifici singular: Generalitat de Catalunya, Ajuntament del Prat de
Llobregat, així com l’equip d’arquitectes de Carles Ferrater, l’estudi Ramon Folch, el grup
CITIES de la UPC (Centre per a la Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya), i
l’escola d’enginyeria de La Salle – Universitat Ramon Llull (URL).
De CENTRE ESPLAI, destaquem:








Un plantejament sostenibilista des de l’inici de la projecció arquitectònica, on
s’executen idees sostenibles molt resolutives com la orientació de l’edifici, l’aïllament,
els estudis d’assolellament de façanes, o la captació passiva de llum natural en el seu
interior.
Un anàlisi acurat dels sistemes tecnològics de reducció de consum d’aigua i energia,
implantats per que l’edifici sigui el més sostenible possible. Per exemple, donades les
dimensions i activitats de l’edifici s’incorporen idees força novedoses com els pous
solars (captadors de llum natural a interior d’edificis) i els sistemes de reutilització
d’aigües grises.
Una voluntat expressa per poder recollir dades de les “constants vitals” de l’edifici.
S’incorpora un sistema domòtic que recull aquestes variables, i un sistema informàtic
que les permet agrupar, tractar i comparar. Aquestes dades, (temperatures, consums
energètics, d’aigua, etc...) són comunicades a usuaris i població en general, i seran
sotmeses a la seva valoració.
Un gran interès, treballant en xarxa, per desenvolupar investigacions tecnològiques
i/o socials que permetin identificar els avanços, els reptes i les propostes de millora
dels actuals models d’arquitectura sostenible i d’organització social amb la finalitat
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d’aconseguir estils de vida més sostenibles en el nostre país. Actualment, Centre Esplai
forma part de la xarxa de centres observatori de construcció sostenible de la UPC
(Centre per a la Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya), i també
s’estan desenvolupant tesi doctorals vers la optimització dels sistemes domòtics que
millori la sostenibilitat de les edificacions (La Salle – Universitat Ramon Llull; URL).
Finalment, una clara intencionalitat per comunicar i treballar educativament amb els
usuaris, per a que siguin conscients dels consums energètics i de recursos que utilitzen,
i diferenciïn els que demanen, dels que realment necessiten. Els usuaris són importants
en el funcionament vital de l’edifici, i actualment, es desenvolupen programes
formatius, eines de comunicació dels indicadors de sostenibilitat de l’edifici, o visites
de “portes obertes”.

CENTRE ESPLAI reuneix les següents característiques:






Equipament de 11.000 m2
Lloc de treball per a prop de 200 persones
Auditori (300 places)
Sales de treball i formació (8 aules)
Aules ambientals (3 aules-taller)




Alberg de 74 habitacions i 319 places
Cuina pròpia i càtering per a altres centres
educatius (gener-setembre)
Menjadors per a persones usuàries de
Centre Esplai, treballadors/es i d’accés
lliure.





Altres
serveis: Biblioteca,
ludoteca,
activitats d’educació ambiental, visites
guiades.

L’any 2008 Centre Esplai va rebre la menció honorífica del Premi de Medi Ambient 2008 en la categoria de
Millor Projecte de Recerca, Desenvolupament i Innovació encaminats a la mitigació del Canvi Climàtic.



http://diari.esplai.org/arxiu/055/009.pdf
I el 2010 és finalista dels premis ENDESA a la promoció immobiliària més sostenible 2010.
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Piscina i Aulari Delta
És un equipament esportiu construït al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat. Es troba en
un edifici annex a Centre Esplai.
Aquest equipament esportiu, construït al 2008, té una superfície edificada de 1.600m2; consta
de dos piscines cobertes de 160 m2 i 32 m2 de superfície. Abans la resta de l’equipament tenia
un conjunt de vestuaris, i diferents sales esportives, que actualment s’han transformat en
aules: 7 aules petites i 5 aules grans.
Aquesta iniciativa de la Fundació Catalana de l’Esplai arrenca de la necessitat de dotar d’una
infraestructura esportiva de qualitat al barri, i als usuaris de l’Alberg de l’entitat, apostant per
ser un important referent en la gestió sostenible de piscines i centres esportius, i que
socialment, esdevingui un bon exemple per altres iniciatives esportives pioneres semblants.
Malgrat aquesta primera voluntat, la situació econòmica no ha permès mantenir l’activitat de
l’equipament de forma continuada.


Com a equipament esportiu disposa d’una
sèrie
de
criteris
sostenibles
molt
innovadors i específics propis d’aquestes
instal·lacions aquàtiques, i d’altres, més
genèrics, utilitzats en noves edificacions
sostenibles, com a l’equipament de Centre
Esplai:




Aigua:
minimització
de
consum,
eficiència en el seu ús i reutilització.
Energia:
producció
autònoma,
minimització de consum i estalvi.
Eloqüència:
control,
informació
i
comunicació, amb la participació dels
usuaris.

Trets diferencials en la gestió de l’aigua:







La piscina durant el 2017 no es va buidar. Posteriorment es va buidar per tal de
reparar-la.
La renovació de l’aigua de les piscines s’ha fet en la mesura del possible, amb aigua
del freàtic superior, i quan no ha estat possible amb aigua de xarxa.
Depura i saneja l’aigua, amb sistemes moderns i eficients: com l’osmosi inversa i la
llum ultraviolada. Les seves piscines NO utilitzen sistemes agressius com el clor en
la seva desinfecció, evitant els problemes derivats en la salut de les persones. Les
piscines mantenen una quantitat petita de clor lliure (0,6 ppm) per obligacions
legislatives.
Reutilitza sempre les aigües grises de les dutxes, piques, neteja de filtres i rebuig de
l’osmosi per a un segon consum a les cisternes dels WC del centre esportiu.
Disposa d’innovadores mesures per a l’estalvi d’aigua durant la seva utilització:
mantes tèrmiques en les piscines (que eviten l’evaporació en hores de no utilització
de la piscina), deshumidificadors, polsadors reguladors de cabal, etc...

Malgrat i la intenció d’identificar els indicadors ambientals de referència específics i posar en marxa mesures de
conscienciació i sensibilització entre els seus usuaris, degut a la estacionalitat de la seva activitat ordinària durant la
major part de l’any, no s’han portat a terme cap d’aquestes accions.
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A l’entrada de l’equipament, hi ha instal·lat un plafó explicatiu del sistema de gestió de l’aigua.
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3 Aspectes ambientals
directes i indirectes i
impactes associats
L’entitat identifica i avalua els aspectes ambientals del funcionament de l’equipament de
Centre Esplai i de les activitats i serveis que hi tenen lloc.
Aspectes Ambientals
INDIRECTES

Aspectes Ambientals DIRECTES

Aspectes Ambientals
POTENCIALS

Descripció

Associats a les activitats i
serveis de Centre Esplai sobre
els quals la FCE exerceix un
control directe de gestió

Associats a la interacció amb
tercers i sobre els quals es pot
influir en un grau raonable de
control i gestió

Associats a situacions
d’emergència raonablement
previsibles

Aspectes més
significatius

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

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

Incidents i accidents potencials

Criteris
d’avaluació

Aproximació a valors legals i de
referència

Magnitud

Probabilitat

Sensibilitat

Gravetat

Magnitud
Naturalesa/sensibilitat

A continuació detallem la correlació entre els aspectes ambientals i els impactes associats:
Activitat

Aspectes ambientals

Activitat d’oficines

Consum
de
recursos:
paper,
cartró,
envasos,
embalatges de plàstic i aigua



Reducció
naturals

de



Possible
del sòl

contaminació

Consum de
d’oficina



Reducció
naturals

de



Possible
del sòl

contaminació

Generació de residus no
especials: paper, cartró,
envasos i embalatges de
paper i cartró, envasos i
embalatges de plàstic



Possible
del sòl

contaminació

Generació
de
especials: tòner

residus



Possible
del sòl

contaminació

Generació
de
residus:
orgànics i olis de cuina



Possible
del sòl

contaminació



Possible contaminació de
l’aigua



Possible

Cuina i servei
menjador

de

Generació

Impactes associats

consumibles

d’envasos:

recursos

recursos

contaminació
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metàl·lics i mixtes

Manteniment, neteja
i bugaderia

Serveis generals de
calefacció,
il·luminació,
refrigeració i aigua
calenta

Vessaments:
d’aigües
contaminades brutes



Contaminació de la llera
pública

Emissions atmosfèriques:
fums de cuina



Contaminació de l’aire

Generació
de
residus
especials:
fluorescents,
envasos amb restes de
productes especials, pintures
i substàncies perilloses



Possible
del sòl

contaminació

Generació de residus no
especials:
envasos
de
productes de neteja i residus
de jardí



Possible
del sòl

contaminació

Generació de residus per
millores a l’equipament:
materials inerts no especials
(formigó, teules, fusta,...)



Possible
del sòl

contaminació

Vessaments:
aigües
contaminades procedents de
neteja i bugaderia



Contaminació de la llera
pública

Consum
de
recursos:
combustibles
fòssils
per
desplaçament de proveïdors



Reducció
naturals

Emissions atmosfèriques:
gasos de combustió per
desplaçament de proveïdors



Contaminació de l’aire



Escalfament
global
canvi climàtic

Consum de recursos: gas
natural, aigua i electricitat



Reducció
naturals

Emissions atmosfèriques:
CO, NOx



Escalfament
global
canvi climàtic



Pot afectar a la salut de
les persones

acústiques
funcionaments



Pot afectar a la salut de
les persones

Condicionament de l’aigua
de les cubetes: vessament
d’aigües amb contaminants
procedents de la piscina



Contaminació de la llera
pública



Possible
del sòl

contaminació

Consum
de
recursos
naturals: aigua, gas natural
i electricitat



Reducció
naturals

de

Emissions
(soroll per
dels equips)
Piscina i aulari Delta

del sòl

de

de

recursos

i

recursos

i

recursos
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4 Objectius i Avaluació 2017
O1

O2

O3



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

O1-1. Comunicar la declaració ambiental quan la tinguem aprovada i el
comportament de Centre Esplai.



O1-2. Realitzar uns ecoconsells mensuals per tal de millorar el comportament
des treballadors/es.



100%

Acomplert.

Acomplert.



Mantenir el consum d’aigua a Centre Esplai

50%

O2-1. Mantenir el consum d’aigua en el nivell d’hotel amb mesures d’estalvi i
eficiència d’aigua (3-4 estrelles: 200-250 litres/pernoctació): 95,57litres/usuari



O2-2. Posar un comptador per a tenir el consum de les aigües grises.



Acomplert.



Posposat



100

Millorar el consum de gas de Centre Esplai

%

O3-1. Mantenir la reducció de consum aconseguida durant el 2016 i no superar
0,80m3/usuari.

O4



25%



Pendent

Acomplert parcialment.

Franja d’edificis amb eficiència
energètica (<120 kWh/m2 any)



Millorar la gestió de residus a Centre esplai

75%

O5-1. Reduir el consum de paper a Centre Esplai i aconseguir estar per sota de
20Kg/treballador i any: poder comunicar a cada treballador el número de còpies
que fa mensualment.



O5-2. Continuar incidint en la bona gestió de la deixalleria i recollida selectiva a
les oficines.






O5-3. Millorar la retolació dels contenidors i si cal modificar la seva ubicació, per
tal de reduir el rebuig.
O5-4. Conscienciar als treballadors/es del reciclatge a les oficines.

No acomplert.

Acomplert.

Acomplert.

Acomplert.

O5-5. Garantir contenidors de reciclatge (paper i envasos) als diferents espais de
Centre Esplai.

Acomplert.

Biodiversitat a Centre Esplai

75%

O6-1. Afavorir l’increment de la Biodiversitat a Centre Esplai: crearem un índex
de Biodiversitat i col·locarem elements al jardí com menjadores i caixes niu.

Balanç de les 13 fites plantejades i proposades per aquest
2017





O4-2. Mantenir el bon comportament energètic basant-nos en l’indicador
Effinergie: Edificis amb molt alta eficiència energètica (50-80 kWh/m2 any):
81,27 kWh/m2.

O6

Acomplert.

Conscienciar vers a les emissions de CO2

O4-1. 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.

O5









75%

Realitzades

8

Parcialment realitzades

2

Pendent o posposades

3
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5 Comportament ambiental
de CENTRE ESPLAI
5.1 L’edifici viu de CENTRE ESPLAI
Centre Esplai és un edifici viu. El seu funcionament té unes constants vitals, i presenta circuits
i fluxos que articulen l’entrada, el transport i la sortida dels recursos que necessita: energia,
aigua, materials...Per exemplificar el seu comportament ambiental, s’ha representat com un
immens drac. La forma del drac i les seves característiques es relacionen amb els components
i característiques de l’edifici (capacitat de captar, transformar i utilitzar l’energia del seu
entorn, la necessitat d’aigua i aliments,...) amb molta similitud a la visió aèria del gran edifici.
El caràcter simbòlic del drac, ens permet agrupar i presentar la complexitat ambiental dels
nostre entorn en els quatre elements bàsics que segons les antigues teories remotes, formaven
la natura: aigua, aire, foc i terra. La senzillesa de la teoria grega, i posteriorment medieval,
dels quatre elements de la matèria ens permet estructurar els itineraris ambientals per Centre
Esplai, així com els recursos didàctics.
A través de l’element AIGUA, els usuaris i treballadors coneixen les
mesures d’estalvi del consum d’aigua a l’edifici (recollida d’aigües
pluvials a la terrat, el sistema de reutilització d’aigües grises,...);
l’ús racional de l’aigua; l’estat, processos i característiques de l’aigua
en el Delta (salinitat, evaporació, osmosi, contaminació...), visitant
plantes de depuració, maresmes, platges i paisatges litorals.

A través de l’element FOC, coneixen aspectes relacionats amb
l’energia, donant èmfasis en la promoció de l’energia solar: el
recorregut intern per l’edifici per a conèixer els sistemes de captació
d’energia solar (plaques, tubs solars, obertures...) combina amb
sistemes
d’estalvi
energètic
(detectors
de
presència,
temporitzadors,...).

A través de l’element AIRE, coneixen aspectes relacionats amb les
condicions meteorològiques i la qualitat de l’aire de la zona. Des dels
sistemes de climatització de l’edifici, el concepte de “confort”,
l’estació meteorològica automàtica,...La brisa marina de la platja,
les formacions pulvinulars de les pinedes, els centres locals de
registre de la contaminació atmosfèrica, el transport, l’efecte
hivernacle,...

A través de l’element TERRA, coneixen els elements emprats en la
construcció de l’edifici, el sistema diferenciat de recollida, eliminació
i reutilització de residus; els substrats diferents del Delta visitant
platges, dunes i instal·lacions agrícoles importants.
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5.2 Dades de Centre Esplai
La ocupació de Centre Esplai ha augmentat el 2017, ja que hi ha hagut un augment del número
de pernoctacions, de formacions, de treballadors/es,...
L’augment d’usuaris total de Centre Esplai té repercussions directes amb l’ús de determinats
recursos naturals, com el consum total d’aigua o de gas que es comptabilitza en els següents
apartats.

2014

2016

2015


TOTAL (B)

72.088

2017



76.183



83.635

95.108

Ponderació (*)
Persones
treballadores

33 % (***)

233 persones

242 persones

268 persones

307 persones

249 jornades laborals

249
laborals

249
laborals

249
laborals

19.145

jornades

jornades

jornades

19.886

22.022

25.226

29.010 persones

25.510 persones

33.160 persones

43.845 persones

9.574

8.418

10.943

14.468

Participants en
formacions

33 % (**)

Usuaris/es
alberg

100 % (**)

42.028

47.054

49.478

54.891

Piscina

100 %
(****)

1.317

759

1.166

480 (infants de Sant
Cosme)

Persones
visitants

33 % (**)

73 persones

202 persones

81 persones

132 persones

24

66

26

43

(**)

(*) Ponderació: Es realitza una ponderació percentual del total de persones en funció de la tipologia d’ús que fa de Centre
Esplai. Aquesta ponderació persegueix la finalitat de poder comparar les dades amb les estadístiques generals per
habitant. A tall d’exemple, un treballador comptabilitza només al 33 % pel que fa al consum d’aigua (dinar, neteja i
sanitaris, però no dutxes ni rentadores), mentre que una persona usuària de l’alberg, el corresponent 100 %.
(**) Tot i que segons el reglament EMAS III en el cas de Centre Esplai, la dada d’usuaris per al càlcul dels indicadors
hauria de ser només el nombre de treballadors, considerem que fer-ho d’aquesta forma donaria uns resultats esbiaixats
i que podrien portar a equívocs a les persones que consultin la present declaració.
(***) La dada de treballadors/es de Centre Esplai s’ha extret dels indicadors anuals del departament de Recursos
Humans. Aquest indicador reflecteix el nombre de contractacions diferents vigents entre gener i desembre de 2015, en
l’apartat de treballadors d’estructura.
(****) El nombre d’usuaris comptabilitzats només fa referència als usuaris de la piscina durant l’època d’estiu.
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5.3 Aigua
Centre Esplai afronta l’ús de l’aigua com un recurs tan escàs com a necessari per a
la vida; i amb més força, per estar situat en una zona deltaica. Aposta per
l’aprofitament, la reutilització i l’estalvi de l’aigua.

Aprofitament de l’aigua de pluja
L’aigua de pluja que es recull al terrat es condueix a dos grans aljubs soterrats
i s’empra per a regar l’hort i el jardí, i per a l’ús de les cisternes dels WC
conjuntament amb la reutilització de les aigües de les dutxes i piques dels
sanitaris i aigües freàtiques

Aprofitament de les aigües grises
L’aigua de les dutxes i rentamans es recull per ser conduïda a un dipòsit de
depuració, on és tenyida de color blau, per tal de ser emprada de nou als
sanitaris de l’edifici, a través de l’anomenat sistema d’aigües grises.

Aprofitament de les aigües freàtiques
L’aigua freàtica és aprofitada per l’aigua de la cisterna: quan és necessari un
ajut extra, l’aigua freàtica es barreja al dipòsit amb l’aigua de pluja i les aigües
grises.

Altres elements d’estalvi d’aigua


Airejadors a les aixetes que redueixen el cabal incorporant aire a l’aigua.



Mecanismes que regulen la quantitat de flux d’aigua de les cisternes
dels sanitaris.



Les cisternes dels sanitaris tenen una capacitat de 3 / 6 litres, quan les
cisternes estàndards són de 9 litres.



Aixetes amb polsadors temporalitzats.



Sistemes d’alerta automàtica i actuació ràpida en casos de pèrdues i
averies.


Els usuaris de l’alberg, disposen en cadascuna de les habitacions de plafons
explicatius sobre l’ús racional de l’aigua a Centre Esplai, amb la descripció
senzilla del funcionament dels dispositius que els usuaris poden observar.
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5.3.1

Ús d’aigua pluvial

L’aigua pluvial recuperada s’acumula als dipòsits on es barreja amb les aigües
grises i l’aigua freàtica, i s’utilitza per a regar i també a les cisternes de Centre
Esplai.



Superfície útil de recollida d’aigua pluvial: 9.000 m2
Pluviometria anual mitjana: 500 l/m2
Estimació:
Aigua pluvial total recollida: 4.500.000 l
Aprofitament efectiu del sistema: 66% (Terrat: 100%; Pàrquing i jardí: 50%)
Aportació total d’aigua pluvial anual estimada: 2.970 m3/any

2014

2015

2016

2017









Pluviometria: 584 l/
m2 (**)

Pluviometria: 359 l/
m2 (**)

Pluviometria: 457,5 l/ m2
(**)

Pluviometria: 409 l/
m2 (**)

Aprofitament aigua
pluvial:

Aprofitament aigua
pluvial:

Aprofitament aigua
pluvial:

Aprofitament aigua
pluvial:

3.468,96 m3

2.132,46 m3

2.717,55 m3

2.429,46 m3

Quota APR(*): 21,02 %

Quota APR(*): 18,65 %

Quota APR(*): 27,96%

Quota APR(*): 21,09%

Observacions:
(*) Quota teòrica d’Aigües de Pluja Reutilitzades: (m3 aigües pluvials/(m3 aigua xarxa + m3 aigües
pluvials)) x 100
(**) dades obtingudes a meteopratllobregat.blogspot.com

Al llarg de l’any 2017 la pluviometria ha disminuït i per tant no s’ha pogut aprofitar
tant l’aigua de pluja com l’any anterior.

Pàgina 27 de 78

5.3.2

Ús de les aigües grises

L’ús de la xarxa d’aigües grises enguany no ha funcionat, ja que
degut a incidències reiterades en el sistema de filtratge han afectat a les bombes que
finalment han estat aturades a espera d’una proposta de millora tècnica.
El que s’ha fet és emprar una part d’aigua freàtica per a l’ús de les cisternes dels
wàters: durant el 2017 s’han usat 175m3, que s’han declarat a l’ACA.
Enguany, però, s’ha avaluat un nou sistema de filtratge per a la recuperació de la
xarxa d’aigües grises, tot superant els problemes tècnics anteriors: es posarà un filtre
de sorra que tracta el dipòsit com si fos una piscina. Hi ha un pressupost previst d’un
total de 15.000€ per a la seva realització (pressupostat per l’empresa AM3) i el pla
de treball és començar durant el primer trimestre.
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5.3.3

Consum d’aigua potable de xarxa per a
consum humà

L’aigua requerida per a cobrir les necessitats de Centre Esplai s’obté de la pluja,
d’aigua freàtica i fonamentalment de la xarxa d’aigua potable. Centre Esplai compta
amb petites fonts que tracten amb osmosi inversa l’aigua per al seu consum de boca.

2014





2015

2016





2017





Consum: 12.640 m3

Consum: 9.300,90 m3

Consum: 7.002 m3

Consum: 9.090 m3

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

1054 m3/mes

775 m3/mes

583,50 m3/mes

Consum per usuari/a:

Consum per usuari/a:

Consum per usuari/a:

Consum per usuari/a:

175,35 l/persona i dia

122,09 l/persona i dia

83,72 l/persona i dia

95,57 l/persona i dia

757,50 m3/mes

Observacions:
En l’any 2017 hi ha hagut un augment en el consum d’aigua de xarxa passant a uns 95,57l/persona i dia.
S’ha augmentat uns 12 l/persona i dia.
Aquest augment és degut a que el 2016 les aigües grises van funcionar intermitentment; en canvi aquest
2017 no ha funcionat mai, i a més s’ha regat amb aigua de xarxa.

*El valor de referència segons el DRS (documento de referencia sectorial) en el sector
turístic és de 140l/persona i dia (3.4.1 pàgina 41). A Centre Esplai ens l’hem posat
més restrictiu i hem escollit 120l/persona i dia.
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Consum mensual d’Aigües de Xarxa per a consum humà (m3)
Estiu: època amb més
alberguistes. Època amb
més necessitat de reg

1.400 Consum d'aigua
1.200

1.261

de xarxa (m3)
1.099

usuaris12,00
en
milers

1.261

1.099

10,00

1.000

8,00

800

636

636

617

617

600
400

334

600

600

6,00
4,00

334

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

JUNY

FEBRER

MAIG

0,00

ABRIL

0

MARÇ

2,00

GENER

200

A: Consum mensual d’aigües de xarxa per a consum humà (m3)
B: Usuaris ponderats de Centre Esplai (milers)

Observacions:
El pic més gran de consum correspon als mesos de Maig a Agost que coincideix amb la època de
màxima ocupació de l’alberg, i amb l’època en que el jardí de Centre Esplai té més necessitat de
reg.
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Valor R: Consum mensual d’aigües de xarxa (m3) / usuaris ponderats

0,25

m3/usuari

0,2
0,15
0,1
0,05
0

R (m3/usuaris
ponderats) 2017
R (m3/usuaris
ponderats) 2016
R (m3/usuaris
ponderats) 2015
R (m3/usuaris
ponderats) 2014

R: Consum mensual d’aigua de xarxa (m3)/usuaris ponderats (R=A/B). ANY 2017
R: Consum mensual d’aigua de xarxa (m3)/usuaris ponderats (R=A/B). ANY 2016
R: Consum mensual d’aigua de xarxa (m3)/usuaris ponderats (R=A/B). ANY 2015
R: Consum mensual d’aigua de xarxa (m3)/usuaris ponderats (R=A/B). ANY 2014
El 2014 és més elevat el consum d’aigua per usuari, ja que es regava el 100% amb aigua de xarxa.



Aquest consum es troba per sota dels indicadors aportats a l’estudi “Environmental Iniciatives by European
Tourism Business. Instruments indicators and practical examples (ECOTRANS, 2006)”:
Hotel amb mesures d’estalvi i eficiència d’aigua (3-4 estrelles): 200-250 litres/pernoctació
Hotel amb mesures d’estalvi i eficiència d’aigua (2 o 5 estrelles): 300 litres/pernoctació
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5.3.4

Analítiques aigua de xarxa

A Centre Esplai durant l’any 2017 es van realitzar els controls en el subministrament
d’aigua que determina la normativa actual, amb paràmetres dins els valors
establerts.

Determinació

Aigua
vestuari
soterrani

RD 140/2003

ANÀLISI QUÍMIC
pH

7,5

6,5-9,5

Conductivitat

889

<2500

Terbolesa

<1

<5

Amoni

0,4

<0,5

Clor lliure
residual

0,74

<1

Clor combinat
residual

0,07

<2

ANÀLISI MICRIBIOLÒGIC
Coliforms

0

Absència

Eschericia coli

0

Absència

ANÀLISI ORGANOLÈPTIC

Color

Correcte

Olor

Correcte

Gust

Correcte
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5.3.5

Gestió de l’aigua de piscina

Per cobrir les necessitats dels nostres clients durant l’estiu, Centre Esplai obre la
piscina el mes de juny i la tanca al mes de setembre. Tal i com marca la normativa
(RD742/2013) es realitza un anàlisi de l’aigua de la piscina (17/07/2017) per tal de
conèixer les característiques de l’aigua i el seu estat, i es fa un control de pH i de clor
dos cops al dia.
Aquest anàlisi va ser realitzat pel laboratori Biotecnal.

Determinació

Piscina

Decreto
95/2000

pH

7,3

7.0-7.8

Amoniaco

<0,1

<0.5

Cloro libre

0,72

0,5-2ppm

Cloro
combinado

0,37

Max. 0,6ppm

Oxidabilidad al
permanganato

5.3.6

> 4ppm

Pseudomonas

0

Absència

Coliformes

0

Absència

Staphylococcus

<1

Absència

Qualitat dels abocaments

L’aigua residual de l’activitat de l’edifici s’aboca a la xarxa de clavegueram municipal
en tres punts diferents: Oficines, Alberg i Cuina. A través d’un laboratori homologat,
es realitza analítiques anuals en el punt d’abocament. Per al 2017 es va realitzar una
analítica (14/07/2017), agafant la mostra de l’arqueta que té més problemàtiques
(arqueta de cuina):

pH
DQO
Nitrogen amoniacal
Olis / greixos
Detergents aniònics
Matèries en suspensió



Unit
ats

Límit legal

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

6-10
1500
90
250
3
750

Maig 2017

Juliol 2017

Arqueta final

Arqueta final

7,6
275
35,1
10,8
0,2
52

6,3
966
41,7
42
0,6
142

L’any 2017 es va realitzar una analítica d’aigua, i va donar els paràmetres correctes.
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5.3.7

Control de legionel·la

Centre Esplai compleix amb el Decret 352/2004 pel qual s’estableix les condicions
higiènico-sanitàries dels circuits d’ACS per a la prevenció i control de la legionel·la i
està certificat amb una validesa de 4 anys.
Equipament
Centre Esplai

Entitat
certificadora

Data certificació

Data validació

Ambiental

13/06/2016

13/06/2020

Així mateix durant aquest 2017 (21/05/2017) es van realitzar les següents
analítiques:
Equipament

Centre Esplai

Laboratori
Autoritzat

Biotecnal R7-068-95

Punt de recollida

Dictamen Global

Vestuari soterrani

Correcte

Dutxa habitació 103

Correcte

Dutxa habitació 204

Correcte
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5.4 Foc
Centre Esplai incorpora eficients sistemes d’estalvi passiu i actiu de l’energia. Es vol minimitzar
el consum energètic; reduir la demanda d’energies no renovables que contribueixen al canvi
climàtic i usar energia neta que no generi emissions contaminats.

Les plaques solars
Les plaques solars cobreixen el terrat de Centre Esplai per captar al màxim
l’energia del Sol. L’energia de les 30 plaques tèrmiques s’utilitza per l’aigua
calenta sanitària, minvant el consum de gas necessari. L’energia generada per
les 195 plaques fotovoltaiques es subministra directament a la xarxa elèctrica
general.

Els pous solars
Diverses obertures perforen àmpliament tot l’edifici i amb 100 conductes
especials porten la llum natural del Sol a sales estanques de l’edifici.

Altre elements d’estalvi energètic


L’orientació principal de l’edifici i la seva relació amb els usos, permet
gaudir de llum natural de forma intel·ligent.



La captació de la llum natural a tota la cara nord, per obertura del sostres
acabat en paret inclinada amb funció de pantalla, és una solució de
màxima eficiència.



Les bombetes i làmpades són d’alta eficiència i de baix consum
energètic.



Un complex de fotosensors permeten regular l’ús de l’enllumenat quan
detecten la presència de persones i quan la lluminositat natural o indirecte
que arriba és suficient.



Les façanes tenen doble capa, amb materials aïllants per a regular la
temperatura.



La regulació tèrmica a través dels climatitzadors es recolza amb el
refredament de l’aire quan circula a través del soterrani.



La ventilació de l’edifici és intel·ligent amb dispositius d’obertures
automàtiques del terrat.
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5.4.1

La producció d’energia elèctrica

Centre Esplai disposa de 195 plaques solars fotovoltaiques (PSF), que ofereixen una
superfície d’absorció solar de 221 m2, connectades directament a la xarxa elèctrica.
Enguany, aquesta connexió ha funcionat correctament, a diferència dels dos passats
anys, tot i que la producció ha disminuït en un 2,44%.

2015

2016

2017







Producció: 176,22
kWh/m2

Producció: 175,9
kWh/m2

Producció: 171,6
kWh/m2

Estalvi CO2: 9,66
tones (*)

Estalvi CO2: 9,64
tones (*)

Estalvi CO2: 9,41
tones (*)

Producció mitjana
mensual: 16,62
kWh/m2

Producció mitjana
mensual: 17,59
kWh/m2

Producció mitjana
mensual: 14,30
kWh/m2

Quota ER: 4,18%

Quota ER: 4,05%

Quota ER: 2,32%

FONT: NEOS
Observacions:
(*)

Factor de conversió: 1 KWh= 0,00018 tones Co2

(**)

Quota Energia Renovable: (Producció d’Energia Elèctrica Solar /
Consum Total d’Energia) x 100
(1) La producció està referenciada a la superfície de captació solar de
l’edifici: 221m2
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5.4.2

Instal·lació solar tèrmica

Centre Esplai disposa de 30 plaques solars tèrmiques per a l’aigua calenta.
Aquesta connexió ha funcionat correctament:

2014

2015

2016

2017







=

Producció: 63.588,70
kWh

Producció: 30.762,41
kWh

Producció ACS:
59.524,82 kWh

Producció ACS:
59.524,82 kWh

Energia substituïda de
gas natural: 79.486
KWh (*)

Energia substituïda de
gas natural: 38.453
KWh(*)

Energia substituïda de
gas natural:
74.406,02 KWh (*)

Energia substituïda
de gas natural:
74.406,02 KWh
(*)

Producció mitjana
mensual: 5.299,06
kWh

Producció mitjana
mensual: 2.563,53
kWh

Producció mitjana
mensual: 4.960,40
kWh

Producció mitjana
mensual: 4.960,40
kWh

Estalvi CO2: 19,71
tones

Estalvi CO2: 9,54
tones

Estalvi CO2: 18,45
tones(**)

Estalvi CO2: 18,45
tones(**)

FONT: IDAE.
Les plaques són propietat d’IDAE i semestralment es paga a IDAE per aquesta energia aconseguida.
Es té un contracte en el qual es calcula la insolació mitjana anual, i per això 2016 i 2017 donen el
mateix valor.
Observacions:
(*)

Rendiment mig anual cicle gas natural: 80%

(**)

FONT: Calculadora d’emissions 2016 de l’Oficina Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya
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5.4.3

El consum d’energia elèctrica

El consum d’energia elèctrica de Centre Esplai està vinculat als sistemes d’il·luminació,
climatització i funcionament d’aparells principalment.
Aquest any 2017 hi ha hagut un petit augment (6,85%), tot i que la despesa de KWh/usuari
ha disminuït una mica.

2014

2015

2016

 

2017





Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

943.048 kWh/any

930.277 kWh/any

958.369 kWh/any

1.024.023 kWh/any

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

Consum mensual:

78.587 kWh/mes

77.523 kWh/mes

79.864 kWh/mes

85.335 kWh/mes

Consum per superfície:

Consum
superfície:

Consum
superfície:

per

Consum
superfície:

per

2

76,06 kWh/m any

per

74,85 kWh/m2 any

73,83 kWh/m2 any

Consum per usuari:

Consum per usuari:

Consum per usuari:

Consum per usuari:

13,08 KWh/ usuari
any

12,21
any

11,46 KWh/usuari any

10,77
any

KWh/usuari

81,27 kWh/m2 any

KWh/usuari

Aquest any 2017 s’ha augmentat el consum d’energia degut a l’augment del nombre d’usuaris
que s’han allotjat i han passat per Centre Esplai. De tota manera, si mirem el consum per usuari,
aquest ha disminuït. Les oficines s’escalfen i es refreden amb energia elèctrica, i depenent de la
temperatura anual es gasta més energia.

* Aplicant indicadors del DRS en el sector turístic (3.6.1 Pàgina 46):




S’aplica un pla de gestió de l’energia específic que inclou:
o Avaluació comparativa dels principals processos consumidors d’energia
o Càlcul i notificació 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 180Kwh/m2. A centre Esplai és 127Kwh/m2
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Consum mensual d’Electricitat (kWh)
140.000

Pic que coincideix amb el mesos de màxima
ocupació de l’alberg i amb el funcionament
de les bombes de la piscina, i amb la
Usuaris en milers
12,00
necessitat d’aire condicionat.

115.100 117.370 114.386

120.000

Calefacció

100.000

Calefacció

89.027

87.763

81.215

78.926

80.000
65.565 64.505
60.000

10,00

8,00

74.062 76.515
6,00

59.589

4,00

40.000

2,00

20.000

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

JUNY

MAIG

ABRIL

MARÇ

FEBRER

0,00
GENER

0

A: Consum mensual d’electricitat (kWh)
B: Usuaris ponderats de Centre Esplai (milers)

Observacions: En general el consum d’electricitat ha anat molt lligat a la ocupació de l’edifici de Centre esplai, ja
que la refrigeració es duu a terme amb energia elèctrica.

Consum mitjà d’Electricitat per superfície (kWh / m2 i any)

En aquests 10 anys el consum d’energia elèctrica s’ha reduït ja que s’ha augmentat l’eficiència de la climatització
aprofitant l’aire e l’aire exterior i s’han canviat algunes llums per leds.
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Valor R: Consum mensual d’electricitat (Kwh) / usuaris ponderats

25,00
20,00
R (Kwh/usuaris ponderats)
2017

15,00

R (Kwh/usuaris ponderats)
2016

10,00

R (Kwh/usuaris ponderats)
2015

5,00

R (Kwh/usuaris ponderats)
2014

0,00

R: Consum mensual electricitat (Kwh)/Usuaris ponderats (R=A/B) Any 2017
R: Consum mensual electricitat (Kwh)/Usuaris ponderats (R=A/B)Any 2016
R: Consum mensual d’aigua de xarxa (Kwh)/usuaris ponderats (R=A/B). ANY 2015
R: Consum mensual d’aigua de xarxa (Kwh)/usuaris ponderats (R=A/B). ANY 2014



Considerant l’edifici viu, independentment de l’ocupació d’usuaris, ja que moltes dependències i estructures
han de ser obertes per poca o molta capacitat, utilitzem l’indicador de kWh/m2 any (Indicador Effinergie):
•

Edificis estàndards: 271 kWh/m2 any

•

Edificis amb eficiència energètica: <120 kWh/m2 any

•

Edificis amb molt alta eficiència energètica: 50-80 kWh/m2 any

El consum d’aquest 2017 ha estat de 81,27 kWh/m2, per sota de l’indicador que ens havíem marcat de 120
kWh/m2.
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5.4.4

El consum de gas

El consum de gas està vinculat al funcionament de les dues calderes per obtenció d’aigua
calenta per a l’alberg, a un reforç de la climatització, a la cuina i al funcionament de certa
maquinària de la bugaderia (assecadora). Enguany aquest consum ha disminuït un 4,39%, i
el consum per usuari també ha disminuït.

2014

2015

2016

2017

   
Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

652.958 Kwh

759.119 Kwh

639.445 Kwh

611.314 Kwh

Consum mensuals:

Consum mensuals:

Consum mensuals:

Consum mensuals:

54.413 Kwh/mes

63.260 Kwh/mes

53.287 Kwh/mes

50.942 Kwh/mes

Consum
superfície:

per

Consum
superfície:

per

Consum
superfície:

per

Consum
superfície:

per

51,82 Kwh/m2

60,25 Kwh/m2

50,75 Kwh/m2

48,52 Kwh/m2

Consum per usuari:

Consum per usuari:

Consum per usuari:

Consum per usuari:

9,06 Kwh/usuari any

9,96 Kwh/usuari any

7,65 Kwh/usuari any

6,43
any

Kwh/usuari

Observacions: El gas a Centre Esplai s’usa per:





Escalfar l’aigua
Cuina
Bugaderia
Climatització de les aules de l’aulari Delta

Aquest 2017 hi ha hagut una disminució en el consum de gas. Això és degut a:


Han disminuït el nombre el nombre de càterings realitzats a Centre esplai, ja que
des de setembre de 2016 es van començar a fer a la central d’Eurest, i enguany
només se n’han fet alguns de forma puntual
o
Any 2012: 44.608 càterings
o
Any 2013: 78.275 càterings
o
Any 2014: 177.306 càterings
o
Any 2015: 208.184 càterings
o
Any 2016: 111.457 càterings
o
Any 2017: 42.499 càterings
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Consum de Gas (Kwh)
Augment degut a l’ús de
reforços de calefacció
puntual.

100.000

12,00

Usuaris en milers
88.783

90.000

10,00

80.000
70.000
60.000

57.988

57.225

50.000

43.011

62.750

8,00

61.256

46.204
41.055 40.152

40.000

6,00

45.351
36.779

30.760

4,00

30.000
20.000

2,00

10.000

DESEMBRE

NOVEMBRE

OCTUBRE

SETEMBRE

AGOST

JULIOL

JUNY

MAIG

ABRIL

GENER

MARÇ

0,00
FEBRER

0

A: Consum mensual de gas (Kwh)
B: Usuaris ponderats de Centre Esplai (milers)

Observacions:
Malgrat que l’equipament de piscina es va tornar a posar en funcionament els mesos de Juny a Setembre, no es va
climatitzar i per tant no hi ha hagut un increment en l’ús de la calefacció.
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Valor R: Consum mensual de gas (Kwh) / usuaris ponderats
30,00

Kwh/usuari

25,00
20,00

R (m3/usuaris
ponderats) 2017

15,00

R (m3/usuaris
ponderats) 2016

10,00

R (m3/usuaris
ponderats) 2015

5,00

R (m3/usuaris
ponderats) 2014

0,00

R: Consum de gas (Kwh)/usuaris ponderats (R=A/B) Any 2017
R: Consum de gas (Kwh)/usuaris ponderats (R=A/B) Any 2016
R: Consum mensual d’aigua de xarxa (Kwh)/usuaris ponderats (R=A/B). ANY 2015
R: Consum mensual d’aigua de xarxa (Kwh)/usuaris ponderats (R=A/B). ANY 2014
La R és més elevada a desembre i gener ja que s’utilitza més gas per a poder escalfar l’aigua calenta, ja que les
plaques solars tèrmiques en aquesta època treballen menys perquè hi ha menys insolació.

(***) Els consums energètics d’aquesta declaració s’han expressat en Kwh, una unitat de mesura més popular i que
alhora aporta un ordre de magnitud més adient als consums realitzats.
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5.4.5

El consum de la flota de cotxes

A centre Esplai hi ha una flota de cotxes que utilitzen els diferents treballadors i treballadores
per a realitzar les feines i les visites previstes.

TOTAL LITRES
ANY 2016

ANY 2017

DIÈSEL

95

DIÈSEL

95

26.874,19 litres

1070,83 litres

26.181,40 litres

1.295,26 litres

Dues de les places d’aparcament de Centre Esplai s’han adaptat amb dos endolls per tal de
poder carregar els cotxes elèctrics.
Durant el 2017 s’ha canviat un cotxe de la flota de Centre Esplai per un cotxe elèctric híbrid
endollable. Aquest cotxe és elèctric 50Km i després s’afegeix benzina.
Durant el 2017 ha fet 8000Km, si comptem que un cotxe del seu tipus gasta 6 litres de benzina
cada 100Km, hauria hagut de gastar 480 litres. En canvi, ha gastat un total de 276 litres,
obtenint un estalvi de 204 litres.
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5.5 Aire
Els criteris ambientals aplicats en l’arquitectura i construcció de Centre Esplai es complementen
amb els criteris desenvolupats durant el seu funcionament per aconseguir un clima idoni i un
ambient menys contaminat.

Aïllament acústic
Les oficines estan equipades amb materials sonoreductors molt eficients per a
minimitzar el soroll ambiental i millorar la qualitat del treball.
Centre Esplai i les activitats ordinàries desenvolupades no emeten soroll
apreciable a l’exterior (estudi sonomètric 2008).

Control de la legionel·la
L’edifici Centre Esplai compleix amb el Decret 352/2004 pel qual s’estableixen
les condicions higienico-sanitaries dels circuits d’ACS i d’AFCH per a la
prevenció i control de la legionel·losi, i està certificat amb una validesa de 4
anys.

Control de les emissions atmosfèriques
Les emissions provenen del funcionament de les dues calderes de gas. Es
realitzen periòdicament mesures de monòxid de carboni (CO) i de NO. Els
paràmetres es mantenen per sota dels reglamentats.

Mobilitat sostenible
Promoció de la bicicleta per a descobrir els espais naturals entre les persones
usuàries de Centre Esplai, posant a la seva disposició una flota de 40 unitats.
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Les dades de l’estació automàtica es poden consultar a temps real des de tots els ordinadors de les oficines de Centre
Esplai per mitjà d’un intranet.

A més, per millorar i optimitzar l’ús de la climatització, tots els treballadors i treballadores poden gestionar la temperatura
de les sales de reunió, únicament en aquells moments en que les facin servir. Per a realitzar-ho poden accedir al sistema
de climatització a través del portal de Fundesplai.

5.5.1

Les calderes

Les emissions de les nostres calderes es mantenen en els nostres valors de referencia
(revisió de gener de 2017).

% CO2

CO ppm

Co
(MG/nM3)

CALDERA 1

8,3

108

94,31

CALDERA 2

8

116

101,29
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5.5.2

Les emissions de CO2

Centre Esplai comptabilitza les emissions de CO2 a l’atmosfera derivades del consum d’energia
elèctrica, del consum de gas i del consum de combustibles fòssils dels desplaçaments dels
vehicles propis de l’entitat.



Per al càlcul d’emissions d’enguany s’ha utilitzat els factors de conversió emprats a la calculadora d’emissions
de la Oficina Catalana per al Canvi Climàtic per al càlcul de les emissions de 2016:
Atribucions al consum final elèctric: 0,392 Kg CO2/kWh
Atribucions al consum de gas natural: 0,1820kg de CO2/ kWh
Atribucions al consum de combustibles:



Benzina 95 - 2,18008 kg de CO2/litre
Diesel – 2,51997 kg de CO2/litre

2014

2015

2016

2017









Emissions totals CO2:

Emissions totals CO2:

Emissions totals CO2:

Emissions totals CO2:

451,01 tones

456,36 tones

481,16 tones

581,46 tones

CO2Consum Electricitat:

CO2Consum
Electricitat:

CO2Consum Electricitat:

CO2Consum Electricitat:

295,17 tones

401,41 tones

(Abast 2)

(Abast 2)

251,79 tones

280,94 tones

(Abast 2)

(Abast 2)

2

19,98 Kg/m

2

22,61 Kg/m2

23,42 Kg/m

25,03 Kg/m2

CO2 Consum Gas:

CO2 Consum Gas:

CO2 Consum Gas:

CO2 Consum Gas:

113,53 Tones

118,58 tones

116,35 tones

111,23 tones

(Abast 1)

(Abast 1)

(Abast 1)

(Abast 1)

2

2

9,01 Kg/m

CO2
Combustibles
de l’entitat:

Consum
vehicles

9,41 Kg/m

9,23 Kg/m

8,82 Kg/m2

CO2
Consum
Combustibles vehicles
de l’entitat:

CO2 Consum Combustibles
vehicles de l’entitat:

CO2 Consum Combustibles
vehicles de l’entitat:

69,62 tones

68,80 tones

(Abast 1)

(Abast 1)

26.874,79 litres de dièsel

26.181,4 litres de dièsel

1.070,83 litres de 95

1.295,26 litres de 95*

85,67 tones

68,59 tones

(Abast 1)

(Abast 1)

32.794 l de combustible

27.760
l
combustible

2

de

Observacions:
*Amb el cotxe elèctric endollable s’ha obtingut un estalvi de 204 litres de benzina 95, evitant l’emissió de 0,45 tones
de CO2 a l’atmosfera.
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Contribució a les emissions de CO2 (tones)



En termes gràfics una tona de CO2 equival al volum d’una piscina de 10 metres d’ample, 25 metres de llarg i
2 metres de profunditat.
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La compensació de les emissions de CO2
La Fundació Catalana de l’Esplai compensa les emissions de CO2 a l’atmosfera a raó de 10 € / tones de CO2 (Fundación
Ecología y Desarrollo), amb inversions en plantacions i reforestacions a Centre Esplai o en altres equipaments gestionats
per l’entitat, així com en projectes de cooperació al desenvolupament.
Romanent Any 2016:
4211,93 €
Any 2017:
581,46 tones CO2



5814 €

L’any 2016 vam compensar emissions i van sobrar 4.211,93€. L’any 2017 ens hem gastat 2.051€ i han faltat 3.763€. El
balanç, però, ha estat positiu.
A banda, durant el 2.017 hem realitzar diferents accions de voluntariat ambiental que contribueixen a la compensació de
Gasos amb Efecte Hivernacle i especialment el CO2:




Hem realitzat replantacions el diumenge dia 24 de setembre amb 135 persones i més de 400 plantes en les dunes
de les platges de Castelldefels i Sant Adrià de Besòs amb voluntaris treballadors de Decathlon.
Tanmateix els dies 8 d’octubre i 28 d’octubre també van fer plantacions a les Dunes de Castelldefels amb la Fundació
Adecco amb més de 200 voluntaris en total i 400 plantes.

D’altra banda, la Fundació Catalana de l’Esplai gestiona des del juny de 2017 el Programa del Cercle de Voluntaris dels
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, gestionant les accions de voluntariat dels més de 300 voluntaris d’aquest
programa. Amb ells hem realitzat durant l’últim semestre de l’any les següents plantades:





Plantació d’arbres acompanyants a la finca pública de Can Bosc. Parc del Montnegre i el Corredor, 4 de novembre.
Plantació a la zona cremada de Nou Pins. Parc del Litoral, 18 de novembre.
Plantació de pi pinyer i sembra d’aglà d’alzina surera. Parc del Montnegre i el Corredor, 2 de desembre.

La Fundació Catalana de l’Esplai, a més, gestiona diferents finques forestals on estan emplaçades les cases de colònies
de la seva propietat o en gestió, i en algunes de les quals tenim signats contractes de custòdia del territori per la
conservació i millora d’aquests espais naturals, que actuen per tant com embornals de CO2, en concret:
 Finca de la Rectoria de la Selva a Navàs (Solsonès), 50ha amb pineda de pi roig.





Finca de Sau, en propietat, 10 ha amb zones de roureda i espais enjardinats.
Finca de Mas Cabàlies, en propietat, 30 ha de roureda i 3’4ha de prats de pastura.
Jardí de Centre Esplai, en propietat, 0’5 ha, totalment enjardinada amb diferents zones arbrades.

Plantació d’arbres acompanyants, el 4 de novembre de 2017, a la finca pública de Can Bosc,
Parc Natural Montnegre-Corredor.
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5.6 Terra
La implicació en el coneixement i la millora de l’entorn proper és un dels objectius de Centre
Esplai. Tan la tria dels productes i materials, com la racionalitat del seu consum són criteris
del seu funcionament diari.

El jardí divers i un hort educatiu
El jardí de Centre Esplai recrea la pròpia vegetació de les planes deltaiques i
els principis ecològics i culturals en el treball de la terra. S’ha dissenyat i es
manté amb criteris d’incrementar la biodiversitat.

Els materials constructius sostenibles
Els materials constructius s’han triat amb criteris sostenibilistes (proximitat,
origen, procés d’obtenció,...). Les reparacions i operacions de manteniment es
fan seguint i aplicant els mateixos criteris.

Oficina verda
L’entitat ha desenvolupat un conjunt de criteris ambientals que guien i
concreten les comandes de productes fungibles d’oficina i de productes de
neteja, i que es basen en els següents principis fonamentals:


Producció: Estalvi de recursos; Ús de recursos renovables; Producció
a base de materials reciclats.



Ús: Llarga durada; Reparació senzilla; Absència o baix contingut de
substàncies problemàtiques per a la salut i com a residus.



Rebuig: Reutilització; Reducció de residus; Reciclabilitat.

Proveïdors amb criteris ambientals
Es desenvolupa un treball conjunt amb els proveïdors alhora d’escollir els
productes de consum de l’entitat, prioritzant els productes que gaudeixen d’un
etiquetatge ecològic (Etiqueta Ecològica de la UE, Distintius de Garantia de
Qualitat Ambiental, Àngel Blau,...etc). Així mateix, es demana als proveïdors,
per tal de reduir el volum de deixalles, que minimitzin la quantitat d’embalatges
en els lliuraments dels productes.
Participem en la Xarxa NEXOS, entitat especialitzada a implementar criteris de
Responsabilitat Social Empresarial en els processos de compra de les entitats.
Participem en la Xarxa Compri Reciclat, per a fomentar les empreses que opten
per introduir la preocupació pel medi ambient en els seus sistemes de
producció, i per garantir la coherència de les actuacions de l’entitat.
Així mateix, s’informa als proveïdors del comportament ambiental de la nostra
entitat i es fa un seguiment de les seves corresponents accions.
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Estalvi de materials
Es desenvolupen actuacions per a reduir el consum de materials, com el paper
de les oficines a través d’accions concretes (limitació de les impressions de
color als treballadors/es; determinació de la impressió a doble cara, ús de
safates de reutilització,...)

Gestió de residus





Distribució de contenidors de recollida selectiva per tot Centre Esplai
Distribució de contenidors específics per a recollir paper i tòners a les sales
de reprografia
Deixalleria pròpia per a l’emmagatzematge temporal dels residus
especials.
Recollides específiques a càrrec d’empreses autoritzades (olis domèstics i
tòners).
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5.6.1

Biodiversitat

Centre Esplai, amb 12.600 m2 de superfície construïda, ocupa un solar de 6.200m2 , dels quals
1800m2 esta ocupats pel jardí, el que suposa una mica més del 27% de la superfície edificable.
Així doncs, la construcció de l’edifici no ha significat cap pèrdua de Biodiversitat, tot el contrari,
ja que el solar on actualment es troba Centre Esplai, era anteriorment tot edificat, ja que s’hi
trobaven diferents blocs d’edificis.
El jardí de Centre Esplai, va ser dissenyat amb la intenció de reproduir, a petita escala, els
diferents ecosistemes del Delta del Llobregat (el riu, els estanys litorals, la pineda litoral, el
bosc de ribera, la horta de la marina del Prat...) i després de 5 anys, podem dir que ho ha
aconseguit. Poc a poc, el jardí es va poblant de fauna: granotes, ocells insectívors i granívors,
granotes... i algunes aus emblemàtiques del Delta com els blauets o els martinets blancs.
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* La Fundació Catalana de l’Esplai facilita activitats i un comportament respectuós amb el
medi ambient, i ofereix als clients una formació ambiental a través d’activitats i cursos in-situ
(segons DRS 3.8.1 pàgina 51).
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GESTIÓ GRANOTES
Captura de Granotes a Centre Esplai
1ª captura 24 de juliol de 2017
Programa
17.00h -17.30h Trobada Voluntaris al Canal de Centre Esplai. Explicació de l’acció, com ferla, per què es fa i la normativa que s’aplica.
17.30h-19.00h Captura de granotes.
19 h -19.30h

Emmagatzematge de les granotes i neteja dels materials.

Planificació prèvia
DILLUNS AL MATÍ: Buidatge del Canal i retirada d’una part de les algues

Es redueix el nivell de l’aigua del Canal el més possible per poder capturar més fàcilment
les granotes. Es retira una part de les algues per tenir major visibilitat i que no s’acumulin
totes al fons on es puguin amagar las granotes.

Es deixen 10-15 cm d’aigua perquè la resta de fauna pugui mantenir-se dins l’aigua fins
que el canal es torna a reomplir.

Immediatament desprès de la captura, el mateix dilluns al vespre, el canal s’ha de tornar
a omplir. (Si no s’omplís, a l’endemà la temperatura de l’aigua podria augmentar tant que
podria morir la resta de fauna).
CAPTURA:

Participen unes 15 persones a la captura. Porten de casa xancles tancades (per no
relliscar), i poder ficar-se dintre del canal, i mullar-se. Cada persona té un salabret gran
per la captura. Cal portar guants de vinil per evitar infectar les granotes, i també com a
mesura d’higiene.

S’extreu del sedàs cada granota, delicadament i sense algues, i es diposita en les capses
tancades on s’aniran ajuntant les granotes.

A les capses posarem aigua del canal (3-4 dits de fondària), per garantir la hidratació de
les granotes.

És molt important que cap altre animal o algues es fiquin a les capses, doncs podríem
traslladar fauna o vegetació invasora al lloc de destí de les granotes (és el cas de les
gambúsies que tenim al Canal).
Habilitem 3 capses amb tapa pel trasllat de les granotes. Separem les granotes per mides
en 3 capses: petites, grans i mitjanes, per evitar el canibalisme. Agafem algun capgrós
molt gran ja. Però es valora amb el Consorci que millor no agafar-los perquè en no tenir
encara pulmons, si queden a les capses vàries hores i es redueix el nivell d’oxigen de
l’aigua poden morir.

Es recullen 46 granotes.
EMMAGATZEMATGE:



Un cop tancades les granotes en les capses es baixen al magatzem on queden a les fosques
i a una temperatura ambient d’uns 23º.
La taxa de supervivència a la nit que les granotes passen a Centre Esplai és del 98%,
doncs només 1 granota estava morta.

TRASLLAT I ALLLIBERAMENT:
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Les granotes s’aliberen el dimarts 25 de juliol a les 8.30h del matí a diferents punts dels
calaixos de depuració del Cal Tet, en companyia dels tècnics de fauna del Consorci per la
gestió dels espais naturals del delta del Llobregat.
Es transporten en cotxe de Centre Esplai a Cal Tet en les seves capses, evitant la incidència
del Sol directe.
Les capses, un cop buides, es desinfecten amb alcohol.

Captura el 24 de juliol a les 18.00h

Emmagatzematge en
capses

Alliberament al canal dels
calaixos de depuració 4 i 5 dels
Espais naturals de Cal Tet
l’endemà 25 de juliol a les
8.30h del matí.

TORTUGA INVASORA
Es va trobar una tortuga de Florida al canal de Centre Esplai. És una tortuga invasora que
alguna persona la va alliberar i que no podia deixar-se en aquest canal perquè no és autòctona.
Es va buscar alguna persona que se la volgués quedar a casa i va ser un alumne qui se la va
quedar.

BIODIVERSITAT A CENTRE ESPLAI
Des del Departament d’educació ambiental hem creat una taula de seguiment de la
biodiversitat observada a Centre Esplai:
Data

Estació

Espècie

On?

Qui fa la CITA?

desembre 16 hivern

blauet

canal aigua

equip EA

gener 2017

hivern

polla d'aigua

Asun i equip EA

12/02/2017

hivern

processionària

canal aigua
camí de lloses del
jardí

23/02/2017

hivern

tord

Andrés

28/02/2017

hivern

típula

pins jardí
vidre exterior del
menjador

07/03/2017

hivern

14/03/2017

hivern

processionària
sala del cafè
becada o gamba canal aigua, barana
verda?
metall

23/03/2017

primavera

Erik i equip EA

Olga
Olga
Maca

puput

pineda

Olga

març

caderneres

jardí

Olga

Juliol

polla aigua

canal

varis

libèl·lula blava
libèl·lula
vermella
borinot del
pollancre?

canal

Olga

jardí

Olga

juny-juliol

estiu

juny-juliol

estiu

12/07/2017 estiu
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01/09/2017

estiu

04/09/2017 estiu
6 i 7/9/17

galeruca de
l'om
blauet

estiu

jardí

equip

pàrquing, canal

Pepe

canal

Olga

estiu

La tortuga de
vientre rojo de
Florida

canal

molta gent

tardor

bec de corall

canal

vària gent

15/11/2017 tardor

blauet

canal

Macarena

15/11/2017

merles

jardí

Macarena

blauet

canal aigua

equip EA

08/01/2018 hivern

hivern

polla d'aigua

canal aigua

Laia i Olga

01/02/2018 hivern

2 polles aigua

canal aigua

Macarena i Asun

*A Centre Esplai mantenim o augmentem la biodiversitat mitjançant la plantació d’espècies
autòctones i mantenint espais per a la seva cria i refugi (segons DRS 3.8.2 Pàgina 51).
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5.6.2

El consum de paper

La Fundació Catalana de l’Esplai utilitza exclusivament paper reciclat 100%, blanquejat sense
clor (TCF), sense blanquejadors òptics, i amb quantitats mínimes de formaldehid i PCB. Aquest
acompleix també les normes de qualitat DIN 19309 (paper apte per a fotocopiadores) i la
norma DIN 6738 (durabilitat del paper).

2014

2015

2016

2017

 





Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

4,56 tones

5,11 tones

5,68 tones

6,23 tones

Consum
treballador/a:

per

Consum
treballador/a:

per

Consum
treballador/a:

per

19,59 Kg/treballador i
any

21,13 Kg/treballador i
any

21,22 Kg/treballador
i any

Quota RP(*): 94,2%

Quota RP(*): 110,80%

Quota
141,07%

RP(*):

Consum
per
treballador/a:
20,31
Kg/treballador
any

i

RP(*):

Quota
226,88%

Observacions:
(*)

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

*El consum de paper ha AUGMENTAT enguany, tot i que el consum per treballador/a ha disminuït. I si observem la
Quota RP és del 226,88, això és degut a que el mes de gener i de setembre es va destruir paper d’oficina que teníem
arxivat des de fa anys amb un empresa externa.

5.6.3

El consum de tòner

La Fundació Catalana de l’Esplai utilitza tòners per a les impressores RICOH que serveix la
mateixa empresa. L’empresa RICOH és la mateixa que recull els tòners i els entrega al gestor
de residus COLUMBIA CINTAS DE IMPRESIÓN SL amb NIF número B-39353610

autoritzat pel Govern de Cantàbria amb el número de gestor RCTT/CN/024/2001 per
a residus de tòners.

2014

2015



2016



2017





Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

6,12 Kg

14 Kg

36,5 Kg

17,04 Kg

Aquest 2017 ha disminuït el consum de tòner.
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5.6.4

La gestió de residus

La Fundació Catalana de l’Esplai recull selectivament els residus, tant els assimilables a la
recollida urbana, com els especials que transporta a la deixalleria municipal.
Generació de residus no perillosos
Pel que fa a la generació de residus no perillosos tenim envasos, paper, vidre, rebuig i orgànica
s’ha fet una caracterització de residus al llarg de tres dies (en aquest cas els dies són el 13
d’abril, el 20 de juliol i el 17 d’octubre). Aquest anàlisi es fa amb coordinació del servei de
cuina i neteja i es pesen al llarg de tres moments del dia (matí, migdia i tarda) per avaluar la
quantitat de residus també segons l’activitat.
Els resultats són dades de cuina per una banda i dades d’alberg i oficina per l’altra. Aquests
resultats es poden consultar en l’arxiu “Control de residus 2017”.

A banda d’aquests bàsics també recollim:


Residus no perillosos que tenim a la deixalleria de Centre Esplai que controlem amb
els albarans d’entrada a la deixalleria municipal:
o Aparells elèctrics
o Metalls
o Fusta
o Voluminosos
o Vidre pla
o Pòrex

Generació de residus perillosos
Pel que fa a la recollida de residus perillosos





Pel que fa als residus de tòner hi ha una recollida de tòners per part de la empresa
”Ricoh” amb la qual obtenim les dades anuals segons el pes recollit.
Residus d’oli, que els recull “Cavisa - Refood” que és una gestor autoritzat i que de
manera periòdica s’encarrega de recollir-ho i per tant ens proporciona el pes
recollit.
Residus perillosos que tenim a la deixalleria de Centre Esplai (*) que controlem amb
els albarans d’entrada a la deixalleria municipal:
o Piles i bateries
o Envasos amb restes de residus especials
o Tubs fluorescents i bombetes
o Pintures
o Aerosols

(*)Aquesta Deixalleria de Centre Esplai ha tingut un canvi d’ubicació a un nou espai ben
retolat i on la furgoneta té un accés més directe: millora del control dels residus dipositats i
facilitat de recollida dels residus per tal de dur-los a la deixalleria del Prat de Llobregat.
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En el quadre següent hi ha els resultats dels càlculs realitzats pels residus generats al llarg del
2017 (perillosos + no perillosos):
TAULA TOTAL DE PRODUCCIÓ DE RESIDUS
12,68
tones

10,99%

Recollida no selectiva:
10,99%

Recollida de paper

32,27
tones

27,97%

Recollida
89,01%

Recollida de vidre

0 tones

0%

Recollida d’envasos

26,66
tones

23,11%

Recollida de matèria
orgànica

42,61
tones

36,94%

Recollida d’oli usat

240,1
kg

0,21%

Recollida de Tòners

17,04kg

0,01%

0 kg

0,01 %

Envasos amb restes de
residus especials

60 kg

0,05%

Tubs fluorescents

10 kg

0,01%

Pintures

30 kg

0,03%

Aparells elèctrics

230 kg

0,20%

Metall

150 kg

0,13%

Fusta

310 kg

0,27%

Voluminosos

90 kg

0,08%

Vidre Pla

0 kg

0%

Porex

0 kg

TOTAL

115,37
tones

G. autoritzat

selectiva:

G pròpia

Piles

Recollia municipal

Generació de rebuig

0%
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%, enviant a rebuig l’11%.
De la mateixa manera, la quantitat de residus sense classificar (rebuig) a Centre Esplai és de
0,021 Kg/persona i dia, inferior al barem del DRS de 0,16.



Per a la avaluació de la producció de residus hem establert els següents paràmetres:
No significatiu si: Residus No perillosos: generació inferior al 20% dels residus totals generats
Residus perillosos: generació inferior al 0,5% dels residus totals generats.
Per aquest any els residus que han sobrepassat els nostres indicadors han estat la matèria
orgànica (36,94%), els envasos (23,11%) i la recollida de paper (27,97%)*.
*La recollida de paper d’enguany és més elevada ja que hi va haver trasllats de les persones
treballadores i una empresa externa va venir a destruir paper:



Gener 2017: 509Kg de paper destruït
Setembre 2017: 1604,5Kg de paper destruït
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A la taula següent s’especifica la generació de residus perillosos i no perillosos en funció de
l’activitat de Centre Esplai: alberg i oficines o cuina. La generació es calcula en funció del
número de àpats i de càterings servits al dia i al mes.
Tots els càlculs es poden consultar en el arxiu excel de “Control de residus 2017”.

TAULA DE RECOLLIDA SELECTIVA
Cuina (àpat +
càtering)

MATÈRIA ORGÀNICA (Kg)

Indicador 1 (Kg/àpat)

42615,69 (44,98%)

Alberg + oficines

0

Cuina + Alberg +
Oficines
42.615,69

0,26

-

-

0

0 (0%)

0

Indicador 1 (Kg/àpat)

0

-

Indicador2 (Kg/persona)

-

-

24.135,88 (25,47%)

2.532,26 (12,28%)

0,14

-

-

0,02

17.862,27 (18,85%)

14.408,52 (69,85%)

0,11

-

-

0,11

84.613,84

16.940,77

101.554,62

9.890,50 (10,44%)

2.789,77 (13,52%)

12.680,27

0,06

-

-

-

0,02

94.504,34

19.730,55

114.234,89

240,10(0,25%)

-

240,10

0,001

-

TÒNER (Kg)

-

17,04 (0,08%)

Indicador (Kg/persona)

-

0,0004

DEIXALLERIA

-

880 (4,27%)

Indicador (Kg/persona)

-

0,02

240,10

897,04

0,002

0,007

Indicador 2 (Kg/persona)
VIDRE (Kg)

ENVASOS (Kg)
Indicador 1 (Kg/àpat)
Indicador 2 (Kg/persona)
PAPER (Kg)
Indicador 1 (Kg/àpat)
Indicador 2 (Kg/persona)
TOTAL REC. SELECTIVA (Kg)
REBUIG (Kg)
Indicador 1 (Kg/àpat)
Indicador 2 (Kg/persona)
TOTAL RECOLLIDA MUNICIPAL (Kg)
OLI DE CUINA USAT (Kg)
Indicador (Kg/persona)

TOTAL RES. ESPECIALS (Kg)
Indicador (Kg/persona)

0

26.668,14

32.270,79

17,04

1.137,14
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TOTAL RESIDUS (Kg)

94.744,44

20.627,59

115.372,03

TAULA COMPARATIVA ANYS ANTERIORS - RESIDUS
2014

2015

2016

2017

Percentatge

28,45%

20,05%

21,24%

27,97%

Kg/àpat

0,11

0,05

0,11

0,11

Kg/persona

0,11

0,11

0,07

0,11

Percentatge

0,33%

1,99%

0%

0%

Kg/àpat

0,001

0,01

0

0

Percentatge

22,50%

14,19%

23,72%

23,11%

Kg/àpat

0,11

0,04

0,15

0,14

Kg/persona

0,03

0,03

0,02

0,02

MATÈRIA
ORGÀNICA

Percentatge

39,66%

55,65%

42,87%

36,94%

Kg/àpat

0,09

0,19

0,30

0,26

RECOLLIDA
SELECTIVA

Percentatge

90,94%

91,88%

87,84%

88,02%

Percentatge

8,69%

7,37%

11,74%

10,99%

Kg/àpat

0,01

0,02

0,07

0,06

Kg/persona

0,06

0,01

0,03

0,02

Percentatge

1,33%

0,39%

0,21%

0,21%

Kg/àpat

0,01

0,01

0,001

0,001

57.150,03
Kg

98.813 Kg

142.894 Kg

115.372,03Kg

PAPER

VIDRE

ENVASOS

REBUIG

OLI

TOTAL
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TAULA RESUM EN DADES
SEGONS NORMATIVA EMAS
RESUM DADES
ANY 2016

ANY 2017
AIGUA

Consum Aigua
Xarxa

7.002 m3

Consum Aigua
Xarxa

9.090 m3

Consum Aigua
usuari

83,72 l/persona i
dia

Consum Aigua
usuari

95,57 l/persona i
dia

ENERGIA ELÈCTRICA
Producció
energia
elèctrica

0,175 Mwh

Producció energia
elèctrica

0,171 Mwh

Producció solar
tèrmica

59,52 Mwh

Producció solar
tèrmica

59,52 Mwh

Consum
energia
elèctrica

958,36 Mwh

Consum energia
elèctrica

1.024,02 Mwh

GAS
Consum gas

639,44 Mwh

Consum gas

611,31 Mwh

EMISSIONS
Emissions CO2

481,16 tones

Emissions CO2

495,02 tones

CONSUMS
Consum paper

5,68 tones

Consum paper

6,86 tones

Consum tòner

36,5 Kg

Consum tòner

17,04 Kg

Pàgina 62 de 78

6 Avaluació dels aspectes
ambientals
A partir de les dades registrades durant l’any 2017, i l’anàlisi acurat del comportament
ambiental de Centre Esplai es realitzà una avaluació ambiental, establint un conjunt d’objectius
ambientals per a desenvolupar al llarg de l’any 2018.

A

ASPECTES AMBIENTALS DIRECTES

CONSUM DE
RECURSOS

AVALUACIÓ 2017

OBJECTIUS



Potencialment
Significatiu

O3-1 i O4-1



No significatiu



Potencialment
Significatiu



No significatiu



No significatiu



No significatiu



No significatiu



Potencialment
Significatiu



No significatiu

(Jardí de Centre Esplai)



No significatiu

Producció de residus de construcció i demolició per
millores



No significatiu



No significatiu

Consum d’energia total: electricitat i gas
(Il·luminació, climatització i funcionament d’aparells)
Consum d’aigua potable
(Oficines, Alberg, Cuina i Jardí)
Consum de paper
(Oficines de Centre Esplai)

EMISSIONS

Emissions acústiques
(Maquinària i funcionament ordinari de Centre Esplai)
Emissions atmosfèriques
(Calderes)

VESSAMENTS

Vessaments a xarxa pública de clavegueram
(Servei de cuina, Serveis de l’alberg, oficines)

GENERACIÓ
DE RESIDUS

B

Residus sòlids urbans
(Paper, envasos, vidre, matèria orgànica,...)

ASPECTES AMBIENTALS INDIRECTES

CONSUM DE
RECURSOS

Consum de combustibles fòssils

EMISSIONS

Emissions acústiques

(Derivats del servei de proveïdors)

(Activitats extraordinàries i dels usuaris/es de l’Alberg)
Producció de residus d’origen vegetal
GENERACIÓ
DE RESIDUS

C

ASPECTES AMBIENTALS POTENCIALS

INCIDENTS I
ACCIDENTS

Incidents: Inundacions, fuites d’aigua,...
Accidents: Explosió, incendi

O6-1
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7 Compliment legal
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.
Malgrat això, i degut principalment a la situació econòmica actual, s’han hagut d’aplaçar
algunes actuacions i algunes renovacions de contractes de manteniment, especialment.
Els criteris de priorització han estat sempre garantir la seguretat de les persones, deixant fora
de les accions de l’any 2016 actuacions de control sobre les instal·lacions de l’equipament que
per la seva poca antiguitat i bon estat de conservació, no representaven un risc per als usuaris.
D’aquesta manera l’activitat de Centre Esplai acompleix la majoria dels paràmetres recollits a
la legislació ambiental. En la següent taula queda recollida la relació d’acompliments legals
aplicables. En l’apartat d’Acompliment, s’ha fet servir un codi simbòlic que es correspon amb
les següents descripcions:





Acompliment, amb o sense obligatorietat.
En tràmit, amb obligatorietat.
No Acompliment, amb obligatorietat.
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Àmbit
General i
tràmits

Text legal aplicable

Requisit

Llei 27/2006

Enquesta en matèria de residus i
aigua (INE)

Llei 3/1998

Certificat de compatibilitat
urbanística.

Llei 1/1999
Llei 13/2001

Data realització

Vigència

Acompliment

2010

Propera campanya
INE



17/10/2005



Expedient 102/05
Llicència ambiental

Ordenança municipal
(article 81)

Revisió de la llicència ambiental

Llei 3/1998

Acta de control inicial

Decret 136/1999

Acta de control periòdic

Decret 143/2003

2018



2017



Llei 4/2004
Llei 17/2007
Llei 26/2007

Responsabilitat medi ambiental

Decret 97/1995

Classificació Catalana d’Activitats
Econòmiques


CCAE (93) 91.332
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Àmbit
Pública
concurrència

Text legal aplicable Requisit
Decret 140/2003

Permís de funcionament de la
instal·lació juvenil.

Data realització

Vigència

29/05/2007

2017

8/06/2009

Acompliment



5/07/2011
10/09/2013
Reial Decret 1712/1991
Reial Decret 191/2011

Inscripció de la cuina central al
RSIPAC
Registre 26.06186/CAT
Registre 26.09992/B

Decret 70/2003

13/07/2012
Canvi de normativa
al 2012.



Feta l’actualització.
No cal renovar

Els usuaris tenen a la seva
disposició fulls de reclamació, a la
recepció de l’alberg



Llei 28/2005

Prohibició de fumar en les zones
interiors de l’edifici



Llei 135/1995

Edifici accessible.



Decret 135/1995
Reial Decret 393/2007

Elaboració, implantació,
manteniment i avaluació del Pla
d’Autoprotecció

Simulacre d’oficina el
2016

Simulacre previst
el 2017
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Àmbit
Seguretat
industrial

Text legal aplicable Requisit
Reial Decret 842/2002

Certificats de les instal·lacions de
baixa tensió

Reial Decret 3275/1982

Certificat de revisió periòdica del
centre de transformació

Reial Decret 2291/1985

Certificats i manteniment
d’aparells elevadors

Reial Decret 1942/1993

Certificats i manteniment de les
instal·lacions contra incendis

Reial Decret 919/2006

Revisió de les instal·lacions
receptores de gas, alimentades
des de la xarxa de distribució

Reial Decret 1027/2007

Certificat i revisions mensuals de
les instal·lacions tèrmiques

Reial Decret 140/2003

Control de la qualitat
microbiològica i físico-química de
l’aigua

Data realització

Vigència
2017

Acompliment



2012

Propera revisió
25/05/2017

2015

2021



21/05/2015

21/05/2017



2012 – alberg

2017- alberg

2013 - oficines

2018 - oficines

06/2012

2017



S’ha revisat la
caldera 2016

2017







Pàgina 67 de 78

Àmbit
Seguretat
industrial

Text legal aplicable Requisit
Decret 865/2003
Prevenció i control de la
legionel·losi.

Data realització

Vigència

Acompliment

Selecció, gestió i formació del
personal encarregat del
manteniment de les instal·lacions

2015 (4 treballadors)

2020



Programa de manteniment de les
instal·lacions afectades

Manteniment vigent

Manteniment
vigent



Registre de manteniment (dates,
productes, dosi, temps d’actuació,
resultat analítiques...)

Registres parcials de
les operacions de
manteniment

Certificat de revisió de les
condicions higiènic-sanitàries per
la prevenció de la legionel·losi

24/04/2012


26/04/2020
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Àmbit

Text legal aplicable Requisit

Medi Ambient

Llei 37/2003

Soroll

Llei 16/2002

Medi Ambient
Atmosfera



Llei 3/1998
Decret 136/1999
Decret 82/2005

Data realització

Vigència

Acompliment

Juny 2015

2017



2016

2017



Estudi i control d’impacte acústic

Control periòdic d’emissions a
l’atmosfera
Atendre les característiques de les
lluminàries segons la zona de
vulnerabilitat lumínica
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Àmbit

Text legal aplicable Requisit

Residus

Decret 92/1999

Disposa d’un procediment per a la
gestió dels residus que prioritzi la
valorització

Llei 15/2003

Contracte amb gestors autoritzats
de:

Llei 1/2009

-

Decret 93/1999

Reial Decret 180/2015

Oli de cuina usat - CAVISA
(E-72.94 i T-2452)
Tòner - Ricoh
(RCTT/CN/024/2001)

Data realització

Vigència

Acompliment





Mapa de punts de recollida



Responsable de residus



Registres de recollida i entrega de
residus



Regula el trasllat de residus pel
territori de l’Estat.
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Àmbit

Text legal aplicable Requisit

Medi Ambient

Data realització

Registre com a productor de
residu

Residus

Reial Decret 833/1988
Reial Decret 952/1997

Acompliment



Registre: P56248.1

Llei 20/1986

Vigència

Deixalleria pròpia



Procediment de gestió de Residus



Estudi de Minimització de Residus

2013
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Àmbit
Medi Ambient

Text legal aplicable Requisit
Decret 3/2003

Aigua



Decret 47/2005

Cànon de l’aigua
Control de la qualitat
microbiològica i físico-química de
l’aigua

Reial decret 1/2011

Permís d’aprofitament d’aigües
pluvials

Decret 95/2000

Normes sanitàries aplicables a les
piscines d’ús públic
Permís de connexió al
clavegueram municipal o xarxa
metropolitana de sanejament

Aigües subterrànies

Vigència

Declaració de l’ús i contaminació
de l’aigua

Reial Decret 140/2003

Reglament metropolità
d’abocaments d’aigües
residuals

Data realització

Acompliment


En la factura de la
companyia
2016


2017



17/11/2012
2016

2017

Implícit en el permís
d’obra

Permís d’abocament per a caudals
superiors a 6000 m3/any (1)
Límits de substàncies dels
abocaments

2016

Permís d’explotació d’aigües
subterrànies

2008






No aplica



2017
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8 Comunicacions
Comunicacions des de Fundesplai

8.1.1

Al llarg d’aquest any s’han establert un conjunt d’espais de comunicació, com a eines que
faciliten la participació dels treballadors/res i treballadores de la Fundació Catalana de l’Esplai
i els usuaris/es de Can Mateu/Centre Esplai en la seva millora ambiental:
Notícies a través del Diari:






Comunicacions a través de la memòria:









Més de 5.000 infants s’impliquen en la reforestació del delta del Llobregat
Dia del Reciclatge a les escoles
CENTRE ESPLAI, 10 anys d’un equipament referent

Centre Esplai, 10 anys
La millora ambiental, eix d’actuació

Notícies Canal Esplai-web:


Com celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient



Fundesplai mobilitza més de 5.000 infants de 34 escoles per celebrar el Dia dels
Boscos (24/03/2017)



El panga, l'ecologia i el menjador escolar (03/03/2017)



Resolució de la Convocatòria per a projectes ApS en el marc del Compartim un
futur de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Canal Esplai-comunicació interna:


Aquest matí:
(06/02/2017)

manteniment



Seguiment població
(24/07/2017)



A Fundesplai, promovem la mobilitat sostenible (04/10/2017)



Tens un ordinador antic, dóna’l a l'economia social i ajuda al medi ambient!
(13/11/2017)

granotes

del
i

circuit

de

recol·locació

l'aigua

de

d'alguns

Centre

Esplai.

exemplars

adults

Consells Capità Pota-Verda


EcoConsells del capità Pota Verda: compartir cotxe mola! (06/04/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: apagueu la pantalla del PC a l'hora de dinar!
(15/05/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: separar bé, no costa res! (08/06/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: el vidre és la solució (06/07/2017)



EcoConsells del capità Pota Verda: apaguem el llum de la taula! (08/09/2017)
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EcoConsells del capità Pota Verda: a la feina en bicicleta! (20/10/2017)

Blog Més escola


10 passos per començar a transformar el pati de l’escola (26/10/17)



Geocaching per a sortides escolars (10/07/2017)



Com celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient (25/05/2017)



10 idees per fer les festes més sostenibles (17/05/2017)



Colònies a la natura com a font de vida (5/05/2017)



Reforestem amb els infants una zona del Delta del Llobregat (28/03/2017)



Celebrem el Dia dels Boscos (22/03/2017)



Dia mundial de l’educació ambiental (26/01/2017)

Exposició a Centre Esplai

Amb motiu dels 10 anys de Centre Esplai, s’ha fet una exposició del comportament de l’edifici
que es pot veure al passadís de l’aulari.
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Accés públic a la declaració

Aquesta declaració estarà a l’abast de qualsevol persona a la web de Fundesplai
www.fundesplai.org a l’apartat de Transparència i Bones pràctiques i per a tots els
treballadors/res.

8.1.2

Diàleg obert amb les parts interessades

DIÀLEG OBERT
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
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.
En el comitè de Coordinació del 16 d’octubre de 2017 es van fer les següents
propostes per posar en valor l’equipament de Centre Esplai:

Propostes per donar a
conèixer els valors
ambientals de l’Edifici
ALS TREBALLADORS.

1.
2.

1.
Els comportaments
ambientals dels
Treballadors.

2.

MÉS MILLORES
AMBIENTALS PER
L’EDIFICI

1.

3.

Donar a conèixer la web d’Eloqüència a tots els treballadors amb un
Canal Esplai.
Cal fer visites guiades periòdiques a l’edifici per donar-lo a conèixer als
nous treballadors.

Mantenir la informació en relació al consum de fotocòpies (en blanc i
negre a color).
La recollida selectiva de residus no es fa correctament als espais
d’oficines.
L’Equip de neteja obre tots els llums de les taules quan netegen al matí
i els deixen oberts.
Per evitar l’stand-by dels ordinadors podria haver diferencials que es
puguin desconnectar al final de cada passadís.
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1.
2.
Propostes per donar a
conèixer els valors
ambientals de l’Edifici
(ALS CLIENTS DE
L’ALBERG)

3.
4.
5.
6.
7.

A la web de l’alberg cal explicar els valors de la sostenibilitat i fins i tot
afegir l’aplicatiu de Sostenibilitat de Centre Esplai.
Al Televisor de recepció es podria posar periòdicament l’aplicatiu
també.
A l’entrada es podria col·locar un plafó informatiu similar en quant a
continguts al que hi ha a la Sala d’Eloqüència.
Es podria editar algun folletó pels Alberguistes sobre la Sostenibilitat
de Centre Esplai.
Caldrà aprofitar també l’Exposició permanent de 10 anys de Centre
Esplai.
Muntar una Gimcana temàtica autoguiada sobre la Sostenibilitat de
l’edifici pels alberguistes
Muntar una Gimcana sobre la Sostenibilitat de l’edifici pels Casals que
es fan a Centre Esplai.

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.
*En l’elaboració del pla estratègic vigent s’ha comptat amb la participació de tots els
agents.

PARTICIPACIÓ





Local:
o Mostra d’entitats del Prat
o Festa Esplai: organitzem un recorregut institucional per a les persones
rellevants d’administracions, col·laboradors, etc...
A través dels esplais de la Fundació es participa i es reprodueixen les relacions
que es tenen amb les diferents institucions, escoles,...
Congrés del tercer sector de Catalunya

Pàgina 76 de 78





Diverses xarxes i òrgans consultius, tant a nivell local com a nivell de
Catalunya, estatal i internacional.
Des de fa uns anys fem èmfasi en la participació dels infants i les famílies en
els projectes que estem fent:
o Projecte Participa en els menjadors escolars
o Consells d’infants municipals
o Fòrums d’Escoles Verdes
o Esplais
o Som infants, som present
o Voluntariat ambiental
Famílies: valoracions a les cases de colònies on es van implementant millores
constants.
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9 Objectius pel 2018
Objectius específics:
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.
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.
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.
Energia elèctrica.

04

O4-1. Control climatització: fer un revisió del funcionament general de tots els elements
de control perquè sigui més fiable i fer una adaptació del Programa SCADA per tal de tenir
un control i seguiment més acurat.
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.
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.
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10 Calendari de
validacions i dades del
verificador
Aquesta declaració serà valida fins el març de 2019.
La propera declaració es presentarà el mes de març de 2019.

DECLARACIÓ AMBIENTAL VALIDADA PER
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification
& Testing, S. A.

D’ACORD AMB
1221/2009

EL

REGLAMENT

(CE)

Nº

Verificador ambiental acreditat (EMAS) per l’ENAC
amb número ES-V-0010
En data:
Signatura i segell:

JORDI PLA
BOIXAREU

Fundació Catalana de l’Esplai
Signat: Josep Gassó i Espina
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