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1. L’ORGANITZACIÓ 

1.1. Dades generals de l’empresa 

Raó social: SOLER I SAURET, S.A.  

NIF: A08161481 

Domicili: Ctra. Laureà Miró, 426 

                08980 – Sant Feliu de Llobregat 

Telèfon: 93.632.51.33 

Fax:  93.632.52.32 

e-mail: info@solerisauret.com  

web: www.solerisauret.com  

 

Persona de contacte: Sr. Ignasi Jordan 

e-mail: ignasi@solerisauret.com 

 

1.2. Activitat i abast del sistema de gestió 

L’activitat de l’empresa és el transport de viatgers per carretera, de línies regulars urbana i interurbana, i 

el manteniment i neteja de vehicles propis amb activitat principal CNAE: 4939 - Tipus de transport terrestre 

de passatgers n.c.o.p. Com activitats desenvolupades per l’organització també corresponen els següents:  

CNAE: 4520 - Manteniment i reparació de vehicles de motor i CNAE: 4931 - Transport terrestre urbà i 

suburbà de passatgers. 

 

1.3. Història i evolució 

SOLER I SAURET, SA és una empresa fundada a l’any 

1925 fruït de la unió entre dos transportistes que explotaven 

serveis de transport públic interurbà en competència; el 

senyor Isidre Soler i Soler i la senyora Rosa Ribes Cases. 

El servei que prestaven era coincident entre Vallirana i 

Molins de Rei, on es feia parada final a l’estació del 

ferrocarril. 

 

Els anys que ens separen des d’aquesta data ens han servit 

per adquirir una gran experiència i coneixement del 

transport a la Regió Metropolitana de Barcelona i a 

Barcelona Ciutat. Durant aquest període hem transportat més de 200 milions de viatgers en etapes i 

èpoques molt diferents però sempre amb el denominador comú de les zones d’actuació: la comarca del 

Baix Llobregat i del Barcelonès. 
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Algunes fites de la nostra història: 

 

  Fundació de l’empresa. Servei entre Avinyonet del Penedès, Vallirana i Molins de Rei. 

 Comença el servei entre Vallirana i Barcelona, atenen trànsits entre totes les poblacions de l’eix de 

la N-340: Vallirana, Cervelló, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de 

Llobregat i Barcelona.  

Rep l’actual denominació de SOLER I SAURET.  

 Comença l’explotació de serveis discrecionals. 

 L’Entitat Metropolitana del Transport adjudica a aquesta empresa la gestió del transport urbà 

d’Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern. 

S’estableixen noves parades fixes a Sant Vicenç dels Horts i Torrelles de Llobregat, incorporant 

d’aquesta manera els trànsits d’aquestes poblacions a la resta de la concessió. 

 L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts adjudica a SOLER I SAURET la gestió del servei urbà 

d’aquesta ciutat. 

 L’Entitat Metropolitana del transport adjudica a SOLER I SAURET la gestió del servei urbà de Sant 

Feliu de Llobregat. 

 L’Entitat Metropolitana del Transport renova a l’empresa el servei de transport urbà d’Esplugues de 

Llobregat i Sant Just Desvern. 

 S’incorpora una nova concessió de transport interurbà entre les poblacions de Martorell, Sant 

Andreu de la Barca, Pallejà i Barcelona. 

L’Ajuntament de Vallirana adjudica a SOLER I SAURET la gestió del servei urbà d’aquesta ciutat. 

L’Autoritat del Transport Metropolità integra tarifàriament els serveis urbans i interurbans de 

l’empresa. 

La Direcció General de Ports i Transports i l’Autoritat del Transport Metropolità adjudiquen a SOLER I 

SAURET l’explotació de la línia nocturna de transport interurbà N50 que comunica Barcelona, Sant Feliu 

de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Martorell. 

L’Entitat Metropolitana del Transport amplia el servei de transport urbà a Esplugues de Llobregat i 

Sant Just Desvern amb una nova línia, el JustMetro, que és gestionada per SOLER I SAURET. 

L’Ajuntament de Cervelló adjudica a SOLER I SAURET la gestió del servei urbà d’aquesta ciutat. 

L’Ajuntament de Molins de Rei adjudica a la UTE, SOLER I SAURET i Martí i Renom, la gestió del 

servei urbà d’aquesta ciutat. 

L’Ajuntament de Castellví de Rosanes, la Direcció General de Ports i Transports i l’empresa SOLER 

I SAURET signen un conveni per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Castellví 

de Rosanes. 

L’Entitat Metropolitana del Transport remodela el servei de transport urbà d’Esplugues de Llobregat i 

Sant Just Desvern. S’inaugura la línia Justram i la línia Esplujust deixa de donar servei. 

L’Ajuntament de Molins de Rei posa en servei dues noves línies, l’MB3 i l’MB4. 

L’Entitat Metropolitana del Transport amplia el servei de transport urbà a Esplugues de Llobregat 

amb tres noves línies - EP2, EP3, EP4 - que són gestionades per SOLER I SAURET. 

L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat adjudica a SOLER I SAURET la gestió del servei urbà d’aquesta 

ciutat. 

S’estableixen nous itineraris a Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat, incorporant 

d’aquesta manera els trànsits d’aquestes poblacions a la resta de la concessió. 
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L’ Entitat Metropolitana del Transport renova a l’empresa el servei de transport urbà d’Esplugues de 

Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat. 

S’inaugura l’Hospital Comarcal Moissès Broggi de Sant Joan Despí. L’Entitat Metropolitana del 

Transport amplia el servei de la línia JustTram, gestionada per SOLER I SAURET, des de Sant Just 

Desvern fins al nou hospital.  

La Direcció General del Transports Terrestre encarrega a SOLER I SAURET ampliar el servei de 

transport interurbà fins al nou hospital des de les poblacions de Vallirana, Cervelló i Molins de Rei. 

 L’ajuntament de St. Andreu de la Barca sol·licita a SOLER I SAURET l’ampliació del servei 

Valldaina/Can Sunyer – St. Andreu de la Barca per dins del seu terme municipal. 

 La Direcció General de Transports i Mobilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità, adjudiquen a 

SOLER I SAURET la línia nocturna N41, entre Vilafranca del Penedès i Barcelona. 

 Al mes de Juliol, es substitueix el transport urbà de Torrelles de Llobregat per la línia interurbana L71. 

 Al mes de Juny, es posa en marxa un servei llançadora entre l’estació de FGC de Sant Vicenç dels 

Horts i el Parc de Catalunya en Miniatura, a Torrelles de Llobregat, durant el període estival. 

L’Ajuntament de St. Feliu de Llobregat i l’AMB acorden posar en servei la línia SF3 dissabtes i 

diumenges o festius.  

S’inicia l’operació dels serveis urbans de Sant  Vicenç dels Horts i Martorell.  

S’inicia el servei urbà de Valldoreix.  

SOLER I SAURET és adjudicatària del nou contracte del servei de transport urbà de Sant  Vicenç 

dels Horts. 

La Direcció General del Transports Terrestre encarrega a SOLER I SAURET ampliar el servei de 

transport interurbà amb una línia de BusExpress entre Vallirana i Barcelona. 

La Direcció General del Transport Terrestre encarrega a SOLER I SAURET ampliar el servei de 

transport interurbà amb una línia de BusExpress entre Torrelles de Llobregat, St. Vicenç dels Horts i 

Barcelona. 

 L’Àrea Metropolitana de Barcelona amplia entre Esplugues de Llobregat i Barcelona el servei amb 

la línia SJD. 

Al mes d’agost, es posa en marxa el servei de viatgers a demanda a una línia de transport urbà de 

Vallirana. 

 L’Àrea Metropolitana de Barcelona adjudica a SOLER I SAURET la gestió del transport col·lectiu 

de viatgers als municipis de l’eix Laureà Miró. 

 L’Àrea Metropolitana de Barcelona adjudica a SOLER I SAURET la gestió del transport col·lectiu 

urbà de viatgers als municipis de Cervelló. 

 

A data d’avui l’empresa compta amb més de 200 persones col·laboradores i amb una flota de més de 100 

vehicles. Les seves modernes instal·lacions inaugurades a l’any 1999 es troben situades entre Molins de 

Rei i Sant Feliu de Llobregat, on té centralitzats els serveis de recolzament a l’explotació. En un solar de 

5.000 m2 s’ubica la base de regulació de la flota a través del Sistema d’Ajuda a l’Explotació (SAE), el taller, 

el centre d’atenció al client i l’administració. 

 

L’empresa ha seguit els darrers anys un procés de creixement del volum de negoci, aconseguint-ho a 

través d’estratègies tant de compra d’altres concessions com d’ampliació amb l’adjudicació de nous 

concursos de transport urbà. 
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Servei actuals:  

 

❖ Transport interurbà 

 

SOLER I SAURET, a través de dues concessions de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la 

Generalitat de Catalunya, cobreix l’àmplia demanda de mobilitat dels ciutadans i ciutadanes de les 

següents poblacions: Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, El Papiol, Castellbisbal, Avinyonet del Penedès, 

Subirats, Vallirana, Cervelló, Torrelles de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, 

Sant Boi de Llobregat, Martorell, Castellví de Rosanes, Sant Andreu de la Barca, Pallejà, Molins de Rei, 

Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de 

Llobregat i Barcelona. Una zona de la Regió Metropolitana de Barcelona amb un conjunt aproximat de 

600.000 habitants. 

 

❖ Transport urbà 

 

Actualment dona servei a les ciutats de: 

- Esplugues de Llobregat 

- Sant Just Desvern 

- Sant Feliu de Llobregat 

- Vallirana 

- Cervelló 

- Molins de Rei 

- Castellví de Rosanes 

- Martorell 

- Sant Vicenç dels Horts 

- Valldoreix 

 

El conjunt d’aquests serveis transporta anualment, de mitjana, més de 5,8 milions de persones  

viatgeres (dades 2016-2020). Al 2020, tenint en compte la situació de pandèmia, es van transportar 

concretament més de 4,0. milions de persones. 

 

Certificacions obtingudes: 

✓ ISO 9001:2015 des del 12/01/2018 (anteriorment ISO 9001:2000 des del 09/12/2002 i ISO 

9001:2008 des del 12/11/2010). 

✓ ISO 14001:2015 des del 12/01/2018 (anteriorment ISO 14001:1996 des del 31/12/2004. ISO 

14001:2004 des del 26/12/2005). 

✓ UNE-EN 13816:2003 des del 31/12/2008. 

✓ UNE-ISO 39001:2013 des del 29/03/2016. 

✓ Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental corresponent a la categoria de Flotes de vehicles del 

servei AMB des del 28/07/2016. 
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✓ DEKRA Standard Trusted Facility - Higiene Measures: certificació que verifica la implementació de 

mesures preventives per a la gestió de la COVID-19 en la prestació del servei des del 31/07/2020. 

✓ Adhesió al Programa d’acords voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle de la Generalitat de Catalunya a 30/11/2020 i codi 2020-A08161481-00. 

✓ Certificat de registre EMAS amb data d’inscripció del 11/02/2021. 

 

1.4. Estructura organitzativa  

L’estructura organitzativa es reflecteix al següent organigrama: 

 

 

  

1.5. L’equip humà 

L’equip humà de SOLER I SAURET el formen un col·lectiu de col·laboradors i col·laboradores amb una 

llarga experiència en el món del transport de viatgers per carretera.  
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Les particularitats de la nostra zona d’actuació són ben conegudes pel personal encarregat de coordinar 

el servei, valorant aspectes com les puntes de demanda segons el moment del dia o de la setmana, o la 

situació i dificultats previstes en la xarxa de carreteres.  

 

El personal de conducció coneix molt bé el perfil dels diferents clients, tant pel transport urbà com per 

l’interurbà, que varien segons la població d’origen i que demanen un tractament diferenciat. La prova 

d’aquesta bona relació és la valoració que aquests mateixos clients donen al tracte rebut pel personal de 

conducció en les diferents enquestes de qualitat. En les enquestes realitzades a l’any 2019, les persones 

usuàries han puntuat l’atenció i amabilitat del personal de conducció amb un 9,02 de mitjana entre tots els 

nostres serveis (en una escala de l’1 al 10). Durant 2020, d’acord amb les administracions, no es van fer 

enquestes de satisfacció per culpa del COVID.  

 

L’empresa compta amb un equip propi de mecànics, que atenen reparacions i que garanteixen la seguretat 

del vehicle a través d’uns rigorosos programes de treballs de manteniment. Un equip de neteja s’encarrega 

per la nit de deixar l’interior dels vehicles ben nets i desinfectats per tal que al dia següent les persones 

usuàries trobin l’autobús en unes bones condicions d’ús. 

 

1.6. Clients 

SOLER I SAURET desenvolupa la seva feina en base a l’estudi de les necessitats diàries dels clients. Això 

és el que dona contingut i sentit a la seva labor, la capacitat de satisfer a un client de qualsevol ciutat de 

la vall baixa i del delta nord del Baix Llobregat que necessita realitzar un desplaçament. És un compromís 

que va més enllà de la derivada econòmica i que és conseqüència del treball realitzat fins ara. 
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2. SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

El Sistema de Gestió Ambiental implantat a SOLER I SAURET s’ha realitzat d'acord amb la Norma ISO 

14001:2015 i segons el Reglament (CE) 1221/2009, el Reglament (UE) 2017/1505 i Reglament (UE) 

2018/2026, relatius a la participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 

auditoria mediambiental (EMAS), i està documentat de la següent manera:  

 

- Manual Integrat de Gestió  

- Procediments i Instruccions de Treball 

- Registres ambientals  

 

Aquest sistema s’integra al Sistema Integrat de Gestió (SIG) de SOLER I SAURET. Al Manual Integrat de 

Gestió es defineixen els compromisos ambientals assumits i l’operativa establerta per portar-los a terme 

segons l’abast definit. Aquest abast contempla totes les activitats desenvolupades per l’organització. 

 

La direcció de SOLER I SAURET és la responsable de definir i establir aquest sistema a partir de 

l'aprovació de la Política Integrada del Sistema.  

  

L’objecte del sistema implantat és minimitzar les repercussions ambientals de les activitats 

desenvolupades, definint procediments per al control i la millora contínua dels processos. Al respecte, 

anualment es planifiquen objectius de millora ambiental i plans de formació específics.  

 

Per tal d’assegurar que el sistema es gestiona eficaçment, anualment es realitzen auditories internes i 

externes, i es revisa per part de la direcció, entre altres, l’evolució ambiental de l’empresa. La sistemàtica 

implantada assegura el compliment dels requisits legals d’aplicació, la millora contínua i la prevenció de la 

contaminació. 

  

El Sistema Integrat de Gestió es reforça amb la participació de les parts interessades considerades 

rellevants. 

 

Respecte al Sistema de Gestió Ambiental  indicar que la Unió Europea, encara no ha publicat un Document 

de Referència Sectorial pel sector del transport de viatgers. Tant bon punt es publiqui, es tindrà en compte 

aquells aspectes i indicadors que siguin aplicables a l’organització. 

 

2.1. Processos 

El sistema de gestió inclou tots el processos clau necessaris per garantir el compliment de la política envers 

l’eficiència i la qualitat dels serveis. Al respecte, i per tal d’assegurar la millora contínua d’aquests aspectes 

clau per a l’organització, s’han definit indicadors per al seu seguiment i control. 
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2.2. Política del Sistema Integrat de Gestió 

POLÍTICA DEL SISTEMA DE SOLER I SAURET, S.A. 

Viatja en bona companyia 

 

La Gerència de SOLER I SAURET ha definit la Política del seu Sistema de Gestió de la següent forma: 

➢ Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives, explícites i implícites, dels nostres 

clients i altres parts interessades. 

➢ Desenvolupar la nostra organització coherentment per donar la resposta adequada a la situació 

actual i futura del mercat. 

➢ Complir amb la legislació, reglamentació i altres requeriments aplicables. 

➢ Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per conservar els recursos, 

així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia. 

➢ Compromís amb la prevenció de la contaminació i donar suport a la protecció del medi ambient, 

com ara l’ús sostenible dels recursos, el canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat i els 

ecosistemes i altres qüestions ambientals en el nostre àmbit d’activitat. 

➢ Transmetre la nostra política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat Vial a totes les persones que 

treballen per a l’organització, o en el seu nom i proveïdors. 

➢ Impulsar i consolidar el caràcter interactiu de tota l’estructura organitzativa. 
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➢ Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a la 

nostra empresa. 

➢ Mantenir el nostre compromís d’establir i desenvolupar polítiques que integrin la igualtat de tracte 

i oportunitats entre dones i homes, sense discriminació directa ni indirecta per raó de sexe ni per 

qualsevol altra raó, tant entre les nostres persones treballadores com entre els nostres clients. 

➢ Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia i el 

sentit de la responsabilitat en relació amb la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat Vial. 

 

En definitiva, que tant els nostres clients com el nostre personal sentin sempre que viatgen en bona 

companyia. S’estableixen objectius del Sistema de Gestió en els àmbits de la Qualitat, Medi Ambient i 

Seguretat Vial, mesurables i coherents amb la Política definida. Tant la consecució d’aquests objectius, 

com la contínua adequació de la Política, es revisen en les Reunions de Revisió del Sistema per la Direcció, 

presidides per Gerència. 

 

 

 

 

Sant Feliu de Llobregat, novembre 2020.      Joan Soler Moll 
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3. ASPECTES AMBIENTALS DIRECTES I INDIRECTES SIGNIFICATIUS 

Anualment, es realitza una identificació i avaluació dels aspectes ambientals, directes i indirectes, en 

condicions normals, anormals i d’emergència, que poden tenir un impacte ambiental significatiu sobre el 

medi ambient a conseqüència de les activitats i serveis desenvolupats per SOLER I SAURET.  

 

Els aspectes directes són aquells sobre els quals es té ple control de la seva gestió. Els aspectes indirectes 

són aquells que no són conseqüència directa de l’activitat, sinó per la interacció amb tercers, i sobre els 

quals es pot influir però no es té un control directe de la seva gestió. 

 

En relació a les condicions de funcionament, els aspectes ambientals s’identifiquen segons les condicions: 

 

- Normals, derivats de l’activitat habitual de l’empresa. 

- Anormals, són aquells que es presenten en situacions no habituals o normals 

- Emergència, associats a situacions potencials d’incidència o emergència ambiental. 

 

En aquesta identificació es considera: 

 

- La utilització de recursos naturals i matèries primeres. 

- Les emissions cap a l’atmosfera. 

- La generació i gestió de residus. 

- L’abocament d’aigües residuals. 

- La contaminació potencial del sòl. 

- Qüestions locals com l’emissió de sorolls, vibracions, l’impacte visual, ... 

 

Els criteris utilitzats en l’avaluació dels aspectes ambientals identificats són:  

 

TIPUS D’ASPECTE CRITERIS DE VALORACIÓ 

Consum recursos naturals Quantitat Toxicitat Freqüència 

Residus/abocaments/emissions 
Quantitat/Criteris 

alternatius 
Toxicitat Freqüència 

Soroll Magnitud Queixes Freqüència 

Contaminació del sòl Magnitud Toxicitat Freqüència 

QUANTITAT O VOLUM 

GRADACIÓ INTERPRETACIÓ PUNTS 

Baixa 

Consum inferior al 90% de l’any anterior 

1 Residus/abocaments/emissions inferior al 90% de l’any 

anterior 

Mitja Consum igual al de l’any anterior (entre el 90 i el 110%) 5 
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GRADACIÓ INTERPRETACIÓ PUNTS 

Residus/abocaments/emissions iguals a l’any anterior 

(90 i el 110%) 

Alta 

Consum superior al 110% de l’any anterior 

10 Residus/abocaments/emissions superior al 110% de 

l’any anterior 

(1) En els casos en que no existeixen dades de l’any anterior, s’accepta el criteri de valorar-los amb un 5, pressuposant  

que el consum/residu/abocament és similar a l’any anterior. 

 

CRITERI ALTERNATIU 

GRADACIÓ INTERPRETACIÓ PUNTS 

Baixa Resultat de les analítiques satisfactori / correcte 1 

Alta 
Resultat de les analítiques insatisfactori / paràmetres 

fora especificacions 
10 

 

 

 

MAGNITUD 

GRADACIÓ INTERPRETACIÓ PUNTS 

Greu Molt nociu o molt molest, un gran esforç per solucionar 10 

Moderat Una mica nociu o molest, té solució 5 

No nociu Sense dany potencial o no molest, té solució 1 

QUEIXES 

GRADACIÓ INTERPRETACIÓ PUNTS 

Alta S’han donat per escrit 10 

Mitja S’han donat però no per escrit 5 
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GRADACIÓ INTERPRETACIÓ PUNTS 

Baixa Mai s’han donat 1 

TOXICITAT O PERILLOSITAT 

GRADACIÓ INTERPRETACIÓ PUNTS 

Baixa 

Recursos naturals sense potencial tòxic o no escàs 

2 Residu no especial/abocament o emissió no tòxic (aigua 

neta, vapor d’aigua) 

Mitja 

Recursos naturals amb cert potencial tòxic o escàs 

10 
Recursos naturals que han estat o poden estar regulats 

per normativa o requisits reglamentaris, o bé estan 

sotmesos a grans fluctuacions de consum, preus, ...  

Alta 
Recursos naturals potencialment tòxics o limitats 

20 
Residu especial/abocament o emissió tòxic 

FREQÜÈNCIA 

GRADACIÓ INTERPRETACIÓ PUNTS 

Diari / Setmanal L’activitat es produeix  diàriament i / o setmanalment 10 

Mensual L’activitat  es produeix mensualment 5 

Anual L’activitat es produeix anualment 1 

 

La puntuació final de l’aspecte s’obté de la multiplicació de tots els seus criteris de valoració. Els aspectes 

amb puntuació igual o superior a 500 es consideren significatius. Tots els aspectes identificats en situació 

d’emergència es consideren significatius. 

 

Durant 2.020, s’han identificat els següents aspectes significatius: 

 

Aspecte Procés / Operacions 
Condicions de 
funcionament 

Impacte associat 

Consum d’oli 
Taller – Canvi d’oli 

Prestació del servei - trajecte 
Normal Esgotament de recursos naturals 

Oli usat Taller – Canvi d’oli Normal Contaminació ambiental 

Residus d’envasos 
contaminants 

Taller - Operacions de 
manteniment 

Normal Contaminació ambiental 

Consum d’aigua 
Neteja de vehicles – Neteja 

exterior de vehicles 
Normal Esgotament de recursos naturals 

Consum de 
combustible 

Prestació del servei - Trajectes Normal Esgotament de recursos naturals 

Emissions de gasos 
de combustió 

Prestació del servei – trajecte Normal Contaminació atmosfèrica 
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ASPECTES INDIRECTES ASSOCIATS A PROVEÏDORS 

Proveïdors 

Amb 
especial 

incidència 
ambiental 
en la seva 
activitat 

Realitza 
l’activitat en 

les 
instal·lacions 

Aspectes 
ambientals 
relacionats 

Impacte 
ambiental 

Significança Control 

Manteniment de 
vehicles 
(mecànica, 
electricitat, 
carrosseria). Per 
ex. tallers externs, 
concessionaris de 
marques 
oficials,... 

Sí No 

Generació 
de residus / 
Generació 

d’emissions 
(combustió) 
/ Generació 

aigües 
residuals 

Contaminació 
ambiental i 
de l’aigua 

Sí 

Requisits 
contractuals 

i bones 
pràctiques 
ambientals 

Neteja / 
desinfecció de 
vehicles. Per ex. 
neteja i 
desinfecció de 
vehicles, 
desinsectització,... 

Sí Sí 

Generació 
de residus  / 
Generació 

aigües 
residuals 

Contaminació 
ambiental i 
de l’aigua 

Sí 

Requisits 
contractuals 

i bones 
pràctiques 
ambientals 

Manteniment 
d’equips i 
vehicles. Per ex. 
canvi de 
neumàtics, 
manteniment, 
equips de fred,... 

Sí Sí 

Generació 
de residus / 
Generació 

d’emissions 

Contaminació 
ambiental 

Sí  

Requisits 
contractuals 

i bones 
pràctiques 
ambientals 

 

La fase del cicle de vida en el que es desenvolupa l’activitat i relaciona els aspectes ambientals indirectes, 

és la producció (prestació de serveis). 

 

Com a aspectes ambientals indirectes significatius, s’han identificat els proveïdors de manteniment 

d’instal·lacions, equips i vehicles amb especial incidència ambiental. La principal via d’actuació per aquests 

aspectes és a través del compliment dels requisits contractuals i l’aplicació de bones pràctiques ambientals. 

 

Per als aspectes ambientals avaluats com a significatius es defineixen, sempre que sigui viable, 

actuacions, plans d’acció o objectius ambientals de millora. 
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4. OBJECTIUS I FITES AMBIENTALS  

OBJECTIUS ACCIONS RESPONSABLE 
INDICADORS 
ASSOCIATS 

Reducció del 14% del 
consum energètic 
vehicles AMB 

Ambientalització de la flota: 2019 - 2028 
Gerència  
Director 

d’Operacions 

l gasoil / 100 km Formació ambiental del personal: 2019 - 2028 Recursos Humans 

Optimització de les activitats de manteniment dels 
vehicles: 2020 - 2021 

Directora del 
Sistema 

Cap de Taller 

Reducció del 20% del  
consum d’aigua 

Auditories d’estalvi d’aigua: 2019 – 2020 
Directora del 

Sistema  

m3 / 100 km 
Campanyes d’estalvi d’aigua en el consum i 
millora de la gestió de l’aigua: 2019 – 2020  

Directora del 
Sistema 

Recollida d'aigües pluvials en les instal·lacions: 
2020  

Director 
d’Operacions 

Reducció de les 
emissions de soroll 
(Assolir que el 80% del 
personal de conducció 
disposi de la formació 
ambiental i el 30 % de 
vehicles híbrids destinats 
a la ZBE) 

Formació ambiental del personal: 2019 - 2028 Recursos Humans 

Persones 
formades / 

Personal de 
conducció 

Avaluar els recorreguts de les línies del servei en 
funció del mapes acústics municipals per 
identificar zones sensibles: 2019 – 2020  

Director 
d’Operacions 
Director de 
Planificació 

Persones 
formades / 

Personal de 
conducció 

Avaluar els recorreguts de les línies de servei en 
funció de la ZBE: 2019 – 2020  

Vehicles híbrids / 
N. total vehicles  

Reducció d’un 14% de 
consum energètic  

Realitzar l'auditoria energètica de l'edifici de les 
oficines centrals de les instal·lacions, i anàlisi 
de propostes de millora de la classificació: 2019 – 
2020. 

Director 
d’Operacions 
Directora del 

Sistema 

kWh / 100 km 

Implantar mesures d’eficiència energètica en 
l’edificació a partir de les propostes esdevingudes 
de l’auditoria energètica: 2019 – 2020   

Directora 
d’Operacions 
Directora del 

Sistema 
Cap de Taller 
Comunicació i 

Promoció 

Realitzar un estudi de les possibilitats i viabilitat 
d’implantació de mesures de generació i 
autoconsum energètic en les instal·lacions: 2019 
– 2020  

Gerència 
Director 

d’Operacions  
Directora del 

Sistema 

Implantació d’un sistema de gestió energètica 
certificable segons la ISO 50001: 2019 - 2022 

Director 
d’Operacions 
Directora del 

Sistema 
Cap de Taller 

Obtenció del DGA atorgat per la Generalitat  de 
Catalunya pel taller de reparació de vehicles de 
les instal·lacions: 2019 - 2021 

Directora del 
Sistema 

Cap de Taller 
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OBJECTIUS ACCIONS RESPONSABLE 
INDICADORS 
ASSOCIATS 

Reducció del 20% de 
tones anuals dels residus 
perillosos 

Elaboració d’un pla de minimització de residus: 
2020-2021 

Directora del 
Sistema 

Cap de Taller 
t RP / 100 km 

Reducció (t CO2 / 100 km 
14% - t NOx / 100 km 
90% - t PM / 100 km 
50%) d’emissions de 
gasos d’efecte hivernacle 
i gasos contaminants 
 

Plans de mobilitat, incentivar l’ús del transport 
públic, bicicleta o del cotxe compartit entre el 
nostre personal: 2019 – 2020  

Gerència 
Comunicació i 

Promoció 

t CO2 / 100 km 
t NOx / 100 km 
t PM / 100 km 

Adhesió al Programa d’acords voluntaris per a la 
reducció de les emissions de gasos amb efectes 
hivernacles (GEH) de l’OCCC: 2019 – 2020  

Directora del 
Sistema  

Desenvolupament de criteris de compta verda i 
vetllar per l’ambientalització dels contractes 
establerts amb els nostres subcontractistes: 2019 
– 2020  

Directora del 
Sistema 

Alinear-se amb les polítiques de l’AMB recollides 
al Programa Metropolità per l’Educació 
Sostenible, en quant al foment del transport públic 
envers el transport privat (visites a les escoles, 
visites casals gent gran): 2019 – 2020 

Comunicació i 
Promoció 

 

 

Els assoliments de cada objectiu a final de l’any són els següents:  

 

Reducció del 14% del consum energètic vehicles AMB: Durant l’any 2020 s’ha reduït el consum 

energètic (l gasoil /100 km) dels vehicles de l’AMB un 17,3% gràcies a la incorporació de vehicles híbrids 

i, per motius no desitjats, per la reducció de servei a conseqüència de la pandèmia (confinament dels 

mesos de Març, Abril, Maig i Juny). Estat de l’objectiu: Assolit. Estat de les accions: En seguiment. 

 

Reducció del 20% del  consum d’aigua: Durant el 2020 s’ha reduït el consum d’aigua (m3 /100 km) de 

les instal·lacions un 2,2%,  però s’ha de tenir en compte la reducció dels kilòmetres recorreguts pels motius 

assenyalats, essent la reducció total del consum d’aigua de les instal·lacions d’un 11,1%. Estat de 

l’objectiu: Parcialment assolit. Estat de les accions: En seguiment. 

 

Reducció de les emissions de soroll: Les bones pràctiques en la conducció i el funcionament en mode 

elèctric implantat asseguren la reducció de les emissions de soroll. Estat de l’objectiu: Assolit. Estat de les 

accions: Tancades. 

 

Reducció d’un 14% de consum energètic: Auditoria energètica realitzada durant el 2020 (les accions 

derivades de les conclusions de l’estudi en procés d’implantació). El consum energètic de les instal·lacions 

s’ha incrementat un 4,8 % respecte als kWh totals i un 15,2% respecte als kilòmetres recorreguts per la 

flota (kWh / 100 km), degut fonamentalment a la reducció del servei a conseqüència de la pandèmia. Estat 

de l’objectiu: No assolit. Estat de les accions: Posposades per l’any 2021. 

 



 

Pàgina 20 de 36 

 

Reducció del 20% de tones anuals dels residus perillosos: Acció no realitzada, però objectiu assolit. 

Sense considerar els vehicles fora d’ús gestionats, s’ha reduït la generació total de residus perillosos un 

66,3% (t RP / 100 Km). Es continuarà treballant en la reducció d’aquesta tipologia de residus. Estat de 

l’objectiu: Assolit. Estat de les accions: Posposades per l’any 2021. 

 

Reducció (tCO2 / 100 km 14% - t NOx / 100 km 90% - t PM / 100 km 50%) d’emissions de gasos 

d’efecte hivernacle i gasos contaminants:  

Adhesió al Programa d’acords voluntaris realitzada en 2020. Les emissions de gasos d’efecte hivernacle i 

gasos contaminants s’han reduït. Concretament,  les tCO2 / 100 km han disminuït un 9,1% i les t NOx / 100 

km i  les t PM/100 km un 8,8% respectivament. Es preveu assolir la reducció prevista una vegada es retorni 

a condicions normals de funcionament i es finalitzin la resta d’actuacions planificades. Estat de l’objectiu: 

Assolit parcialment. Estat de les accions: Posposades per l’any 2021. 
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5. EVOLUCIÓ DEL COMPORTAMENT AMBIENTAL 

5.1. Indicadors bàsics 

Per tal d’oferir una valoració exacta, ser compressibles i inequívocs i permetre una comparació interanual 

i amb els requisits reglamentaris, els indicadors s’han establert segons les següents xifres: 

- Xifra A: indica l’impacte o el consum total anual. 

- Xifra B: indica la producció anual global. 

- Xifra R: indica la relació entre les dues xifres anteriors (A/B). 

 

Es pren com a Xifra B (producció anual global) el nombre de kilòmetres realitzats pel període considerat, 

donat que es considera la xifra més significativa de l’activitat desenvolupada. 

 

Producció anual total 2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

Km realitzats per la flota 4.577.200 4.861.547 4.420.534 -9.1% 

 

Nombre de persones 
treballadores 

2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

Nombre de persones 
treballadores * 

174 189 178 -5,8% 

  *mitjana anual 

 

5.1.1. Eficiència energètica 

L’energia utilitzada a l’empresa prové de dos fonts principals: 

➢ Energia elèctrica instal·lacions (base operacions). 

➢ Gasoil vehicles (flota). 

 

5.1.1.1. Consum energia elèctrica 

 

Consum anual total 2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

MWh 138,40 140,48 147,17 4,8% 

Consum segons factures de companyia subministradora. 

 
 

Consum anual total / 
Producció anual total 

2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

MWh / 100 km recorreguts 0,00302 0,00289 0,00333 15,2% 
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El consum d’energia elèctrica es limita al consum de la base d’operacions (oficines, taller, càrrega 

de vehicles auxiliars elèctrics i tren de rentat).  

 

5.1.1.2. Consum gasoil 

Es controlen i registren tots els repostatges realitzats. Aquesta informació s’utilitza per alimentar el 

programa SOFTCAR i extreure informes de consums. 

 

D’altra banda, l’empresa també té implantada als vehicles del contracte de Laureà Miró de l’AMB 

la solució EFIBUS, que consisteix en un sistema de monitoratge que registra informació sobre la 

flota. Aquesta informació permet millorar aspectes d’eficiència, d’estalvi energètic, de gestió de la 

flota, de formació del personal de conducció, d’optimització de recursos i  de seguretat.  

 

El sistema està format per un ordinador que registra tota la informació produïda en el vehicle, un 

display que informa a temps real de les incidències que es produeixen en el vehicle (excés de 

velocitat, excés de ralentí, excés de revolucions, frenades brusques i acceleracions brusques) i 

una aplicació web que actua com a base de dades i permet explotar tota la informació registrada. 

 

Consum anual total 2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

Litres 2.081.730 2.177.224 1.804.642 
-17,1 

MWh 21.010 21.974 18.214 

Densitat del gasoil de 0,845 t/m3 segons  Real Decret 1088/2010, de 3 de setembre, relatiu a 

les especificacions tècniques de combustibles. Poder calorífic inferior del gasoil d’ 11,94 MWh/t 

segons  IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia). 

 

Consum anual total / 
Producció anual total 

2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

l / 100 km recorreguts 45,48 44,78 40,82 
-8,8 

MWh / 100 km recorreguts 0,459 0,452 0,412 
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La reducció continua del consum de gasoil per 100 km recorreguts es manté al 2020 gràcies 

a la incorporació de vehicles híbrids a finals del 2019, els resultats del quals es veuen al 2020.  

 

 

5.1.1.3. Consum total d’energia 

Consum anual total 2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

MWh 21.149 22.115 18.361 -17,0% 

 

Consum anual total / 
Producció anual total 

2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

MWh / 100 km recorreguts 0,462 0,455 0,415 -8,7 
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La reducció continua del consum total d’energia per 100 km recorreguts es manté al 2020 donat la 

important reducció del consum de gasoil, provocats per tres vectors principals, com la 

ambientalització de la flota, la reducció de la densitat del trànsit rodat derivat del COVID-19 i la 

formació del personal de conducció en conducció sostenible. 

 

5.1.1.4. Consum total d’energia renovable  

No es disposa de fonts pròpies de generació d’energia a partir de fonts renovables. El consum total 

d’energia renovable correspon al consum d’energia elèctrica, 100% provinent de fonts d’energia 

renovables segons certificats anuals de companyies subministradores (veure punt 5.1.1.1). 

 

Consum anual energies 
renovables / consum 
anual energia total 
(consum energia elèctrica 
més el consum associat 
al combustible) 

2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

% 0,65 0,64 0,80 26,2% 

 

5.1.2. Eficiència en el consum de recursos naturals 

Consum anual total (t) 2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

Paper 0,82 0,84 0,71 -14,6% 

Olis minerals 6.961,91 7.071,89 6.035,11 -14,7% 

Consums segons compres anuals dels materials. Pes unitat paper de 4,99 g/ut. Densitat oli 
mineral de 0,865 t/m3, segons fitxes tècniques dels productes.  

 

Consum anual total (t) / 
Producció anual total (100 km) 

2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

Paper  1,80 10-5 1,72 10-5 1,61 10-5 -6,1% 

Olis minerals 0,152 0,146 0,137 -7,1% 
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Dels ratis es desprèn una millora en l’eficiència en l’ús dels productes més significatius de la nostra 

activitat. Al març del 2020, amb motiu de la pandèmia per la covid-19, s’eliminen els documents 

que es donaven en paper (nòmines, memoràndums...) i es substitueixen pel seu enviament a 

través del correu electrònic. 

 

5.1.3. Consum d’aigua 

El consum d’aigua, procedent exclusivament de la xarxa municipal, correspon a: 

➢ Aigua sanitària. 

➢ Procés de rentat exterior dels vehicles (tren de rentat). 

 

Consum anual total  2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

m3 1.369 1.360 1.210 -11,1% 

Consums segons lectures de comptadors interns. 
 

Consum anual total / 
Producció anual total 

2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

m3 / 100 km recorreguts 0,030 0,028 0,027 -2,2 

 

 

 

 

 

El consum total d’aigua s’ha reduït significativament i es manté la reducció continua del consum 

d’aigua per 100 km recorreguts (millora en l’eficiència en l’ús de l’aigua). 

 

Es disposa d’un equip de reciclatge i reutilització de l’aigua de rentat exterior dels vehicles constituït 

per un filtre i una vàlvula que controla les diferents fases del procés. L’aigua ja filtrada s’acumula 

en un dipòsit per ser reutilitzada en el moment d’un nou rentat. 
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5.1.4. Generació i gestió de residus 

Residu CER 
Quantitat (t) Evolució  

2018 2019 2020 % 

Restes de pintura 080111* 0,09 0,06 0,07 16,7% 

Tòners 080318 0,06 0,02 0,02 0,0% 

Emulsions olioses 120109* 0,06 0,00 0,00 0,0% 

Olis minerals usats 130205* 7,80 8,15 6,80 -16,6% 

Aigua amb olis 130506* 0,21 0,00 0,00 0,0% 

Dissolvents 140603* 0,36 0,05 0,00 -100,0% 

Envasos contaminats 150110* 0,46 0,52 0,50 -3,8% 

Absorbents 150202* 1,26 1,01 0,90 -10,9% 

Vehicles fora d'ús 160104* 26,90 144,72 122,76 -15,2% 

Filtres d'oli 160107* 0,53 0,65 0,91 40,0% 

Aparells elèctrics o electrònics 160214 0,00 0,01 0,01 0,0% 

Aerosols 160504* 0,03 0,02 0,03 50,0% 

Bateries 160601* 1,70 3,42 2,66 -22,2% 

Fangs separador d'hidrocarburs 160708* 12,54 24,82 0,00 -100,0% 

Plàstics 191204 0,02 0,04 0,09 125,0% 

Paper i cartró 200101 0,96 5,76 0,72 -87,5% 

Fluorescents 200121* 0,03 0,00 0,00 0,0% 

Metalls  200140 0,40 0,82 0,72 -12,2% 

Residus generals de fàbrica 200301 11,34 10,08 9,87 -2,1% 
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Residu CER 
Quantitat (t) Evolució  

2018 2019 2020 % 

Total Residus No Perillosos 12,78 16,73 11,43 -31,7% 

Total Residus Perillosos 51,97 183,42 134,63 -26,6% 

TOTAL RESIDUS GENERATS 64,75 200,15 146,06 -27,0% 

Font: Declaracions anuals de residus. 

         (*)Residus catalogats com a perillosos. 

Residu CER 

Quantitat (t) / Producció anual total 

t / 100 km recorreguts 
Evolució  

2018 2019 2020 % 

Restes de pintura 080111* 0,00197 0,00123 0,00158 28,3% 

Tòners  080318 0,00131 0,00041 0,00045 10,0% 

Emulsions olioses 120109* 0,00131 0,00000 0,00000 0,0% 

Olis minerals usats 130205* 0,17041 0,16764 0,15383 -8,2% 

Aigua amb olis 130506* 0,00459 0,00000 0,00000 0,0% 

Dissolvents 140603* 0,00787 0,00103 0,00000 -100,0% 

Envasos contaminats 150110* 0,01005 0,01070 0,01131 5,7% 

Absorbents 150202* 0,02753 0,02078 0,02036 -2,0% 

Vehicles fora d'ús 160104* 0,58770 2,97683 2,77704 -6,7% 

Filtres d'oli 160107* 0,01158 0,01337 0,02059 54,0% 

Aparells elèctrics o electrònics 160214 0,00000 0,00021 0,00023 10,0% 

Aerosols 160504* 0,00066 0,00041 0,00068 65,0% 

Bateries 160601* 0,03714 0,07035 0,06017 -14,5% 

Fangs separador d'hidrocarburs 160708* 0,27397 0,51054 0,00000 -100,0% 

Plàstics 191204 0,00044 0,00082 0,00204 147,4% 

Paper i cartró 200101 0,02097 0,11848 0,01629 -86,3% 

Fluorescents 200121* 0,00066 0,00000 0,00000 0,0% 

Metalls 200140 0,00874 0,01687 0,01629 -3,4% 

Residus generals de fàbrica 200301 0,24775 0,20734 0,22328 7,7% 

 

Residu 
Quantitat (t / 100 km * 103) Evolució  

2018 2019 2020 % 

Residus No Perillosos 0,28 0,34 0,26 -24,9% 

Residus Perillosos 1,14 3,77 3,05 -19,3% 

TOTAL RESIDUS GENERATS 1,41 4,12 3,30 -19,7% 
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El fort increment en 2019 de la generació de residus va estar associada a la substitució dels 

vehicles (baixa i gestió dels vehicles fora d’ús). D’altra banda, durant 2020 s’han generat menys 

residus per l’alteració de l’activitat normal per la situació de pandèmia. La generació de residus 

està condicionada majoritàriament al nombre i tipologia de les tasques de manteniment. 
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5.1.5. Ocupació del sòl 

L’ocupació del sòl correspon a 5.000,65 m2. Concretament, es disposa d’un edifici de dues plantes, 

planta baixa amb una superfície de 455,85 m2 i planta pis amb una superfície de 166,34 m2, 

destinat a oficines, taller i serveis auxiliars, i d’una campa pavimentada d’uns 4.544,80 m2 

destinada a aparcament, repostatge i tren de rentat de vehicles. 

 

Tota la superfície està completament pavimentada (segellada). No es disposa d’àrees orientades 

a la conservació o restauració de la naturalesa. 

 

Ocupació del sòl / 
producció anual total 

2018 2019 2020 
Evolució 

(%) 

m2 / 100 km recorreguts 0,109 0,103 0,113 10,0% 

 

5.1.6. Emissions a l’atmosfera 

L’activitat no disposa de focus d’emissions vehiculats a l’atmosfera. Les úniques emissions 

corresponen a emissions difuses (emmagatzematge, distribució i consum de combustibles i, en 

situacions anormals de funcionament, gasos refrigerants d’equips de fred de la instal·lació i dels 

vehicles). 

 

5.1.6.1. Emissions totals anuals de gasos d’efecte hivernacle com a CO2 equivalent 

Es consideren les emissions associades al consum d’energies, concretament les emissions 

directes associades al consum de combustibles i les emissions indirectes associades al consum 

d’energia elèctrica. 

 

Emissions CO2 eq 
Quantitat (t) Evolució  

2018 2019 2020 % 

Emissions associades consum de gasoil 5.289* 5.471* 4.520 -17,4% 

Emissions associades consum elèctric 0,0 0,0 0,00 0,00 

Total emissions: 5.289 5.471 4.520 -17,4% 

Fonts: Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Factor d’emissió de 2,493 kg CO2/l gasoil (2018), 

2,467 kg CO2/l gasoil (2019) i 2,459 kg CO2/l gasoil (2020), respectivament. Factor d’emissió 

CH4 y N2O de 3,9 kg/TJ gasoil segons IPCC de 2006 (Potencial d’escalfament global CH4 i 

N2O de 25 i 298 respectivament). Factor de conversió de 0 kg CO2/kWhe (energia elèctrica 

100% procedent de fonts renovables). 

 

 *les dades presentades en la declaració ambiental de l’any 2019 no representaven la 

totalitat de les emissions, si no només referenciades a les emissions de CO2. 
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Emissions CO2 eq / Producció anual total 
tCO2 / 100 km Evolució  

2018 2019 2020 % 

Emissions totals de CO2 equivalent per 100 km 

recorreguts 
0,1155 0,1125 0,1022 -9,1% 

 

Les emissions de gasos d’efecte hivernacle (tCO2 eq / 100 km) associades al desenvolupament 

de l’activitat continuen la tendència de reducció d’anys anteriors per la continua millora de 

l’eficiència en l’ús del gasoil (l/km). 

 

5.1.6.2. Emissions totals anuals de SO2, NOx i partícules (PM) 

Es consideren les emissions associades al consum de combustibles (emissions directes 

associades al consum de gasoil).  

 

Emissions  
Quantitat (t) Evolució  

2018 2019 2020 % 

Emissions SO2  0,026 0,028 0,023 -17,1 

Emissions NOx 26,23 27,43 22,74 -17,1 

Emissions PM 5,26 5,50 4,56 -17,1 

Font: Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears (Factors d’emissió de 

contaminants emesos a l’atmosfera. Revisió de 31 de març de 2021). Factor d’emissió de 

0,015 g SO2/kg de combustible, 14,910 g NOx/kg de combustible i 2,990 g Partícules/kg de 

combustible. 

 

Emissions / Producció anual total 
t / 100 km Evolució  

2018 2019 2020 % 

Emissions SO2  5,76 10-7 5,68 10-7 5,17 10-7 -8,8% 

Emissions NOx 5,73 10-4 5,64 10-4 5,14 10-4 -8,8% 

Emissions PM 1,15 10-4 1,13 10-4 1,03 10-4 -8,8% 
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6. ALTRES FACTORS INDICATIUS DEL COMPORTAMENT AMBIENTAL 

6.1. Aigües residuals 

Les aigües residuals generades i abocades corresponen a: 

➢ aigües sanitàries, 

➢ aigües del procés del rentat exterior dels vehicles i  

➢ aigües pluvials de les zones exteriors (aparcament de vehicles). 

 

Les aigües de procés i les aigües pluvials són tractades abans del seu abocament mitjançant un 

sistema de decantació i separació d’hidrocarburs de set cambres i una capacitat de tractament de 

31,9 m3/h. Aquest sistema de tractament està recolzat amb un tractament complementari basat en 

l’aplicació de bosses absorbents amb bacteris degradadors d’olis i hidrocarburs (sistema Biodhy®). 

Periòdicament, es realitza el buidat i neteja del sistema de tractament. 

 

Aquestes aigües són abocades a la xarxa de col·lectors del polígon amb destinació a l’EDAR de 

Sant Feliu de Llobregat. 

 

SOLER I SAURET realitza, en compliment de les condicions específiques del permís d’abocament 

d’aigües residuals, l’autocontrol semestral de les aigües residuals generades (aigües de procés): 

 

Paràmetre 2018 2019 2020 Límit 
pH 7,97 7,53 7,72 7,36 7,89 6,0 - 10,0 

Conductivitat a 25ºC  1.550 1.296 1.368 1.941 1.535 6.000 µS/cm 

MES  338 9,8 15 320 350 750 mg/l 

Clorurs 220 200 200 270 194 2.500 mg/l 

DQO total 659 690 36 565 230 1.500 mg O2/l 

Nitrogen total K 68,3 1,1 3,1 57 19 90 mg/l 

Fòsfor total 8,55 0,73 0,82 7,4 1,3 50 mg/l 

Amoni 61* 0,29 1,30 17 16 60 mg/l 

Detergents 2,0 0,066 ≤ 0,050 1,8 0,18 6 mg/l 

Hidrocarburs  3,6 0,74 ≤ 0,40 8,9 6 15 mg/l 

Matèries inhibidores 6,1 ≤ 2 ≤ 2 4,1 ≤ 2,2 25 Equitox 

Olis i greixos  5,5 ≤ 0,25 ≤ 0,40 16 10 250 mg/l 

Font: Informes analítics de laboratoris acreditats. Referència informes, 195036339-000150 (2018), 50718-

AIG (2019), AG/53580 (2019),i AG/1544 (2020) i AG/4645 (2020). 

* paràmetre amb incertesa ±7.9 

 

Tots els paràmetres es situen dintre dels límits establerts pel Reglament Metropolità d’Abocament 

d’Aigües Residuals (AMB). 
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6.2. Sorolls 

L’emissió de soroll a l’exterior no es considera rellevant tenint en compte la ubicació i les activitats 

desenvolupades a les instal·lacions (oficines, taller i aparcament de vehicles) i segons resultats de 

l’estudi del nivell de soroll realitzat a l’any 2016 d’acord a la Ordenança municipal reguladora del 

soroll i les vibracions de sant Feliu de Llobregat. 

 

Punt de Mostreig Valor Límit 
Punt 1 59,0 dBA 60 dBA 

Punt 2 59,0 dBA 60 dBA 

Punt 3 56,0 dBA 58 dBA 

Punt 4 53,0 dBA 55 dBA 

Punt 5 50,0 dBA 58 dBA 

Punt 6 52,0 dBA 60 dBA 

             Font: Informe estudi nivell sonor ACÚSTICA I SO SISÓ S.L. de 29/02/2016. 

 

 

En relació als vehicles, el manteniment preventiu i les inspeccions tècniques periòdiques 

asseguren la minimització de les emissions sonores associades al seu funcionament. 

 

6.3. Sòls 

Tota l’activitat es realitza sobre una superfície pavimentada, mesura protectora suficient 

considerant les activitats que es desenvolupen a les instal·lacions.  

 

Periòdicament es realitza una comprovació del dipòsit soterrat de gasoil mitjançant el tub buzo. Al 

respecte, es realitzen les inspeccions periòdiques, segons la legislació vigent, per una entitat 
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acreditada (cada 5 anys es realitza la prova d’estanquitat i cada 10 anys la inspecció de la 

instal·lació petrolífera segons ITC-MI-IP02 / ITC-MI-IP04). 

 

Informe Preliminar de Situació (IPS) presentat amb data 29/06/2012. 

 

Informe de situació periòdic (ISp) presentat amb data 6/10/2020. 

 

6.4. Il·luminació exterior 

Es revisen i controlen les fonts d’il·luminació exterior (orientació, intensitat i estat dels sistemes 

d’il·luminació instal·lats). 
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7. COMPLIMENT REQUISITS LEGALS 

SOLER I SAURET declara que les activitats desenvolupades per l’organització es porten a terme complint 

la normativa ambiental vigent d’aplicació, de caràcter europeu, nacional, autonòmic i local, així com els 

requisits subscrits voluntàriament.  

SOLER I SAURET identifica i avalua els requisit legals aplicables i controla el seu compliment. 

 

Es disposa de la corresponent llicència ambiental per l’activitat desenvolupada (Núm. Exp. 

LIAM2016000005) segons resolució de renovació de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 

12/07/2018 (Ordenança reguladora de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i 

instal·lacions) i renovada el 08/11/2018  per habilitar la zona d’influència de la línia d’alta tensió com a zona 

d’aparcament de vehicles. El pròxim control es realitzarà durant l’any 2023.   

 

Es disposa de permís d’abocament segons resolució de renovació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona – 

Entitat de Medi Ambient de data 02/06/2011 (Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals). 

Darrera sol·licitud de renovació del permís d’abocament de 03/05/2016. El pròxim control es realitzarà 

durant l’any 2023.   

 

En relació a les instal·lacions més rellevants, es realitzen les revisions i inspeccions periòdiques de les 

instal·lacions d’emmagatzematge de combustibles, de la instal·lació de baixa tensió, dels equips a pressió 

i dels sistemes contra incendis segons normativa específica (R.D. 1523/1999, R.D. 842/2002, R.D. 

2060/2008 i R.D. 513/2017 respectivament). 

 

Es presenta anualment el corresponent Informe del Conseller de Seguretat segons R.D. 1566/1999, sobre 

els Consellers de Seguretat pel transport de mercaderies perilloses per carretera. 

 

Es compleixen les obligacions relaciones amb  la generació i gestió de residus. Es disposa de codi de 

productor de residus industrials P-21718.3. Anualment, durant el primer trimestre, es presenta la declaració 

de residus (DARI) segons dades del registre intern de control. Els residus es segreguen, s’emmagatzemen, 

s’identifiquen i es gestionen segons la normativa aplicable. En relació als residus perillosos, periòdicament 

es presenta a l’Agència de Residus de Catalunya l’estudi de minimització de residus especials (EMRE). 

Es disposa dels corresponents contractes de tractament i documents de notificació prèvia dels residus 

generats. L’emmagatzematge de residus no supera els sis mesos.  

 

Els vehicles resten sotmesos a manteniment preventiu i a les inspeccions tècniques de vehicles (ITV). 

 

No s’han rebut queixes, sancions o reclamacions ambientals durant l’any 2020. 
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8. VALIDACIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL 

La Declaració Ambiental de SOLER I SAURET té la finalitat d’informar a totes les parts interessades, 

persones usuàries, ciutadans i ciutadanes, administracions, associacions i societat en general, sobre els 

aspectes ambientals més rellevants associats a la prestació del servei. La Declaració Ambiental té caràcter 

anual i la propera declaració actualitzada es validarà i farà pública durant el 2022. 

 

Programa de Verificació: 

Primer seguiment: Octubre 2021  

Segon seguiment: Octubre 2022  

Renovació: Octubre 2023  

 

Nom i número d’acreditació del verificador ambiental: 

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SL 

Núm. Verificador Ambiental: ES-V-0019 acreditat per ENAC. 

Núm. Verificador CAT: 138-V-EMAS-R 

 

  



 

Pàgina 36 de 36 

 

9. DISPONIBILITAT PÚBLICA DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL 

La Declaració Ambiental validada estarà publicada a la pàgina web de l’organització a l’abast de totes les 

parts interessades (www.solerisauret.com). 

 

També pot ser sol·licitada al Responsable del Sistema Integrat de Gestió (Responsable de Medi Ambient): 

ignasi@solerisauret.com. 

 

La present declaració ha estat redactada i aprovada per SOLER I SAURET al setembre de 2021. 

 

 

 

Joan Soler Moll  

Gerent 
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