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L’Entitat del Medi Ambient

• Administració local, creada per llei 
fa 20 anys
– 33 municipis
– 585 Km2

– 3.137.614 habitants

• Competències
– Cicle de l’aigua (abastament, 

sanejament, reutilització, 
pluvials..)

– Gestió i tractament de residus 
municipals

• Pressupost 2007: 234 M€





• La decisió d’implantar un SGA 
formava part del Pla d’Actuació
2003-2007 de l’EMA. La resta 
d’administracions metropolitanes 
no s’hi van sumar.

• Durant el 2004, 3 tècnics van 
realitzar una “mini-diagnosi
ambiental” p

• L’EMA ocupa 3 plantes de l’edifici 
B, però els serveis “generals”
(compres, manteniment, riscos 
laborals, recollida de residus, etc.) 
són compartits per les 3 
administracions que ocupen els 
edificis A i B.

Els condicionants...



Els condicionants...



EMPRESES GESTIONADES PER UNA EMPRESA PÚBLICA 100%  PROPIETAT DE L’ENTITAT: el cas de 
les 7 depuradores gestionades per EMSSA

EMPRESES CONCESSIONÀRIES, CONSORCIS, ETC.: el cas dels 3 ecoparcs

EMPRESES PARTICIPADES: el cas de CLABSA

COMPANYIES DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA SOBRE LES QUALS S’EXERCEIX LA POTESTAT DE 
CONTROL, APROVACIÓ DE TARIFES, ETC.

• ALGUNES D’ELLES JA TENEN IMPLANTATS SGA SEGONS EMAS 
(UTE BIOGÀS GARRAF) I/O ISO 14.001 (TERSA)

• EN ALGUNES, ERA UNA CONDICIÓ ESTABLERTA EN EL PLEC 
DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

I SI COMENCEM 
PER LES NOSTRES 
PRÒPIES 
OFICINES?



- Tramitació de la llicència d’activitat 
només per 3 plantes

- Introduir bones pràctiques ambientals 
limitades a 3 plantes

- Formació ambiental acotada a 3 
plantes

- Etc.

Es pot veure el got mig buit...



- L’EMA s’ha convertit en el referent 
per la resta de l’organització
metropolitana i s’han establert 
accions de coordinació (cursos per 
ambientalització de contractes, 
recollida de residus, etc.).

- Algunes àrees de la MMAMB han 
iniciat un procés d’implantació de 
SGA aprofitant l’experiència de l’EMA.

- Ha estat la primera administració local 
de l’àmbit metropolità a implantar un 
EMAS.

... Però també es pot veure o mig ple



- Més coherent amb les actuals 
normatives relatives al lliure accés a 
la informació ambiental:
§ Transparència en la informació

ambiental
§ Major importància d’aspectes 

relacionats amb la comunicació
interna i externa.

- Implica ser més “autoexigent” pel que 
fa al tractament de les dades internes 
de gestió (consums, generació de 
residus, compliment legal, etc.)

- Reconeixement a nivell europeu.

Per què un EMAS? 



Organització interna

PART EXECUTIVA DEL 
SGA



- Coordinadora SGA – Ambientòloga-

- Representant Servei del Cicle de 
l’Aigua – Enginyera Industrial-

- Representant Servei de Gestió i 
Prevenció de Residus – Biòleg-

- Representant del Servei 
EconòmicoFinancer – Economista-

- Representant del Servei Jurídic 
– Advocat-

- Representant de Serveis interns 
(EMA-MMAMB-EMT) – Enginyer industrial-

Comitè de Medi Ambient (i)



- És la capçalera visible del SGA, 
reconeguda per tots els nivells de 
l’organització, amb poder per 
proposar actuacions i procediments  
en la gestió ambiental als òrgans 
competents de l’Entitat, i 
responsable d’implementar  tot el 
SGA. 

- Durant la implantació reunions 
quinzenals

- Actualment, una reunió cada tercera 
setmana de mes.

Comitè de Medi Ambient (ii)



- Assegura que el SGA s’estableix, 
s’implementa i es manté d’acord als 
requisits dels sistema EMAS

- Informa al Consell de Direcció de 
l’EMSHTR de l’avanç del sistema

- Coordina l’execució del Programa de 
Seguiment i Mesura

- Promou l’elaboració de la Declaració
Ambiental

Coordinadora



- S’ha nomenat un responsable de la gestió de 
residus intraoficina.

- S’ha nomenat un/a responsable de material 
d’oficina de cada planta.

Tots els nomenaments s’han formalitzat mitjançant 
“Decret de Gerència.

Altres canvis organitzatius:



Cronologia

• Diagnosi ambiental: finalitzada últim trimestre 2005 (duració
de 6 mesos aprox.)

• Redacció de procediments: de gener a juliol 06
• Implantació del SGA: setembre a desembre 06
• Certificació ISO 14.001 + Verificació EMAS: març 07

FINALMENT Auditoria integrada “ISO 14.001/EMAS” va ser el 
maig 07. 
El principal escull: tràmit la llicència d’activitat à La direcció
es va implicar i va facilitar els recursos per adequar les 
instal·lacions.



Dificultats (oportunitats de millora?)

• Introduir la cultura dels sistemes de gestió (procediments, registres, 
etc.) en una organització que ja és força burocràtica de per se.

• Al principi: esforç per integrar el sistema de gestió ambiental en la 
gestió diària sense crear una estructura paral·lela

• Dificultat per implicar persones que no depenen directament de 
l’organització que implanta el SGA (compres?, manteniment?, etc.) 
à sovint tenen una enorme influència sobre els aspectes
ambientals significatius

• Millora de la comunicació internaà però risc de no satisfer totes les 
demandes i desmotivar alguns treballadors

• Calen recursos humans
• És necessària la constància: sobretot per mantenir el SGA un cop

verificat
• Calen inversions econòmiques



Els aspectes significatius



Els aspectes significatius (indirectes)



Costos

CONCEPTE DESPESA (€) ESTALVI (€)
Assessorament 12.200
Certificació 3.364
Llicència activitat 19.604
Magatzem residus 29.857
Prova filtres 476
Termòmetres 147
Quadríptic i CD 18.899
Manteniment font canaletes 106
Nou filtre partícules 345
Rebut de l'aigua 4.765
Recollida de residus 1.824
TOTAL 84.998 6.589

TOTAL (restant subvencions) 69.434
TOTAL (restant estalvi factura aigua) 62.845
TOTAL (restant cost llicència) 13.383

Estalvi anual
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