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PRESENTACIÓ DEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 
 

El Consell Comarcal del Berguedà, és un ens públic, situat al municipi de Berga, amb una 

mitjana de 41 treballadors l’any 2014 repartits en les següents àrees: 

 Català 

 Ciutadania i immigració 

 Consum 

 Educació 

 Habitatge 

 Igualtat 

 Inclusió 

 Joventut 

 Mediació 

 Medi ambient 

 Serveis socials 

 Turisme 

 

 

 

El sistema de gestió ambiental, no obstant, avarca de moment només la gestió dels residus 

urbans que es duu a terme des del Consell, més concretament: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestió de les activitats de recollida, emmagatzematge i transferencia de 

residus especials, ordinaris, voluminosos i altres residus (fusta, orgànica i 

residus de construcció d’obres menors) d’origen municipal i assimilable a 

domèstic; la recollida i tractament de residus urbans al dipòsit controlat de 

residus no especials tipus II; i la transferencia de fracció orgànica municipal 

(FORM). 

 

Aquestes activitats es realitzen als següents centres: oficines del consell 

comarcal del Berguedà, deixalleria de Berga, deixalleria de Guardiola de 

Berguedà, deixalleria de Puig-reig i dipòsit controlat i estació de transferència 

del Berguedà.  
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PLÀNOLS DE SITUACIÓ 
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DADES DE L’ORGANITZACIÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

 Adreça: C/ Barcelona, 49, 3a 

 Municipi: Berga 

 Comarca: Berguedà 

 NACE Rev.2: 8411 Activitats generals de l’Administració Pública 

 Núm. Treballadors: 41 

 Web: www.bergueda.cat 

 e-mail: ccbergueda@ccbergueda.cat  

DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS URBANS I PLANTA DE TRANSFERÈNCIA 

 Adreça: Camí de Pedret 

 Municipi: Berga i Cercs 

 NACE Rev.2: 3821 Tractament i eliminació de residus no perillosos 

 Classe dipòsit: Classe II. Residus no Especials 

 Núm. Treballadors: 4  

 Empresa explotadora: Tractaments Ecològics, S.A. 

 Superfície plana en Vas: 40.263 m2 

 Capacitat màx. planta transferència: 80 m2 

 Entrada total Tn de residus: 486.888 Tn 

 Vida útil del dipòsit: 22,5 anys 

http://www.bergueda.cat/
mailto:ccbergueda@ccbergueda.cat
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  DEIXALLERIA DE BERGA 

 Adreça: Polígon industrial la Valldan, s/n 

 Municipi: Berga 

 NACE Rev.2: 3822 Tractament i eliminació de residus perillosos 

 Núm. Treballadors: 1 

 Tipus de deixalleria: B 

 Empresa explotadora: Tractaments Ecològics, S.A.  

  DEIXALLERIA DE PUIG-REIG 

 Adreça: Polígon industrial Can Vidal 

 Municipi: Puig-reig 

 NACE Rev.2: 3822 Tractament i eliminació de residus perillosos 

 Núm. Treballadors: 1 

 Tipus de deixalleria: A 

 Empresa explotadora: Tractaments Ecològics, S.A.  

DEIXALLERIA DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 Adreça: Polígon industrial del Collet 

 Municipi: Guardiola de Berguedà 

 NACE Rev.2: 3822 Tractament i eliminació de residus perillosos 

 Núm. Treballadors: 1 

 Tipus de deixalleria: A 

 Empresa explotadora: Tractaments Ecològics, S.A.  
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TRACTAMENTS 

ECOLÒGICS, S.L. 

CONTAINERS DEL 

BERGUEDÀ, S.L. 

Tècnic de medi ambient 

Gerència Consell 

Comarcal 

Responsable 

Administració 

Altres Àrees 

Responsable SGA 

TRANSVINYOTS, 

S.L. 

Subcontractat EMPRESES EXPLOTADORES 

ORGANIGRAMA 
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POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consell Comarcal del Berguedà, com a Administració pública, sensible a l’actual canvi social i ambiental i 

conscient de les repercussions que les seves accions poden tenir sobre el medi ambient, decideix apostar 

per un desenvolupament sostenible i adquirir un compromís de protecció i conservació del medi seguint un 

camí de millora contínua en una de les activitats que pot generar més impacte ambiental a la nostra 

comarca: la gestió dels residus sòlids urbans. 

El Consell reconeix l’impacte significatiu que té la seva activitat sobre el medi ambient amb el consum 

d’energia, el consum de recursos i la generació de residus, per això s’ha acollit voluntàriament al Reglament 

EMAS i ISO 14001 i ha establert aquests principis bàsics de la política ambiental: 

 

 Prevenir la contaminació aplicant una estratègia de gestió dels residus: minimitzar, reutilitzar i reciclar 

tot el que sigui possible. 

 Complir tota la legislació ambiental vigent, i altres requisits que el Consell Comarcal subscrigui. 

 Implementar un sistema de gestió ambiental que identifiqui els aspectes que tenen un impacte més 

significatiu sobre el medi ambient; mesurar, controlar i millorar el nostre comportament ambiental 

amb relació a aquests aspectes. 

 Proporcionar a les persones que hi treballen la informació i la formació adequada pel que fa als 

aspectes ambientals i la seva gestió, per fomentar la implicació en el projecte. 

 Implicar en aquest compromís totes les empreses subcontractades i les empreses proveïdores. 

 Informar i sensibilitzar la ciutadania i les persones usuàries del treball que fem per implicar-les en la 

millora del comportament ambiental, difonent i fent pública la nostra política ambiental. 

 

Amb aquesta política ambiental – marc de referència per establir i revisar els objectius i les fites de millora 

contínua – el Consell Comarcal del Berguedà  vol contribuir a respectar el medi ambient, perquè la societat 

actual i les generacions futures en puguin gaudir. 

 

La gerent                                             Berga, Octubre 2010 

 

Carme Casas Comellas 
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DESTACATS 
 

El novembre de 2013, el Consell Comarcal del Berguedà va posar 

en marxa la campanya “Solidaritza’t amb l’oli” que té l’objectiu 

d’implantar la recollida selectiva d’oli domèstic usat als 

municipis del Berguedà. Aquesta campanya vol donar a conèixer 

a la població els beneficis ambientals i econòmics i la 

importància de la realització d’una correcta recollida selectiva 

d’aquest residu. Es van ubicar 45 contenidors als diferents 

municipis de la comarca per dipositar els olis domèstics usats en 

ampolles de plàstic. I es van repartir embuts per tal que es pugui 

abocar fàcilment l’oli usat a les ampolles de plàstic. També s’han repartit díptics de la 

campanya per informar correctament de com s’ha de reciclar aquest oli. Aquesta iniciativa 

comporta, d’una banda, reduir en origen la contaminació de l’aigua, i, de l’altra, 

minimitzar la repercussió sobre el canvi climàtic ja que amb la transformació d’aquest 

residu en biocombustible es redueixen les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Un 

0,7% dels beneficis obtinguts seran destinats a entitats socials de la comarca del 

Berguedà. S’ha augmentat considerablement la recollida d’oli vegetal a través de la 

recollida selectiva amb contenidors repartits a la comarca i de grans productors, i 

continua la recollida a les deixalleries del Berguedà. Ha sigut una campanya amb molt 

bona acollida i ha suposat grans beneficis mediambientals a la comarca. 

 El Consell Comarcal del Berguedà 

va coordinar i participart  en 

diverses actuacions emmarcades 

dins la 2a Setmana Bio per 

l’alimentació ecològica a Catalunya. Es va realitzar una jornada PATT, el divendres 6 de 

junt de 2014, al municipi de Berga, destinada a un públic en general, “Els aliments 

ecològics i la seva producció al Berguedà”, amb una part teòrica amb diferents ponents 

relacionats amb el sector i una part de demostració de cuina respectuosa amb aliments 

ecològics i tast final. Va tenir molt bona acollida  i una altra participació de la població. 

 

http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eac543e46c6fe3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.eac543e46c6fe3edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoid=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b2f71cff5c8d310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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DESCRIPCIÓ DEL SGA 
 

 

Comprovació i revisió 

 Auditories internes 

 Revisió del sistema per la 

direcció 

Diagnòstic inicial 

 Detecció de deficiències 

ambientals  

 Definició Política Ambiental 

Planificació 

 Identificació aspectes 

ambientals significatius 

 Programa de gestió ambiental 

amb objectius i fites 

Comunicació 

 Informació, formació i 

sensibilització  

 Control d’emergències 

ambientals 

Execució 

 Procediments operacionals i 

registres 

 Seguiment i control periòdic 

dels objectius, fites i legislació 
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ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 
Al Consell Comarcal del Berguedà som conscients que la nostra activitat té uns efectes 

ambientals sobre el medi, i s’ha implantat un procediment per avaluar els aspectes 

ambientals directes i indirectes de la nostra activitat en condicions normals, anormals i 

d’emergència. 

Un cop identificats els aspectes ambientals de les activitats certificades, es procedeix a 

l’avaluació segons els criteris i conceptes definits als procediments del sistema de gestió 

ambiental. 

 

CRITERIS 

CONDICIONS 

NORMAL/ANORMAL EMERGÈNCIA 

Magnitud (M) Probabilitat d’ocurrència (P) 

Freqüència (F) Capacitat de control (C)  

Severitat (S) Severitat (S)  

 

  

Els aspectes ambientals identificats es consideren significatius si obtenen una puntuació 

igual o superior a 45 punts. 

De la identificació i avaluació dels aspectes ambientals de les oficines del Consell 

Comarcal del Berguedà de l’any 2013 s’obtenen els següents aspectes ambientals 

significatius pel 2014: 

 

 

 

 



DECLARACIÓ AMBIENTAL 2014 
 

                          Pàgina 12 de 38 

 ASPECTES SIGNIFICATIUS OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 2014 

 

ASPECTE AMBIENTAL SIGNIFICATIU IMPACTE 
ACTIVITAT DE LA QUAL 

RESULTA 

N/

A/E 
D/I 

Llum  ascensor                        

Exhauriment de 

recursos naturals 

Accessibilitat N D 

Aigua                                       Exhauriment de 

recursos naturals 

Treballadors/ visites N D 

Consum paper oficines         

Contaminació 

ambiental i de sòls 

Tasques administratives N D 

 

 

Durant l’any 2014 no s’han considerat cap aspecta ambiental indirecta o d’emergència 

amb caràcter significatiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les dades detallades dels aspectes ambientals significatius, 

indicadors ambientals, consums i seguiment ambiental de l’abocador, la 

deixalleria de Berga, la deixalleria de Guardiola de Berguedà i la 

deixalleria de Puig-reig, es poden trobar a la Declaració Ambiental de 

Tractaments Ecològics del període 2014 (per més informació contactar 

a: sga@containersbergueda.com ). 

 

mailto:sga@containersbergueda.com
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OBJECTIUS 
El Consell Comarcal del Berguedà, un cop avaluats tots els aspectes ambientals, estableix i 

aprova els objectius anuals de millora per als aspectes ambientals significatius de major 

impacte ambiental tenint en compte la significança dels aspectes, les opcions 

tecnològiques i de millora i el cost econòmic de les accions. 

A continuació a la gràfica explicativa es detallen les accions i fites realitzades per intentar 

assolir els objectius 2014 i els seus responsables. 

 

 PROGRAMA D’OBJECTIUS 2014 

 

 

Indicador: Kg/treb. 

Valor objectiu: 7,526 
Valor real: 6,156 

S'ha assolit l'objectiu al 100%. Els 
recordatoris de bones pràctiques i el 
registre electrònic ha ajudat al 
compliment d’aquest objectiu. S’ha 
incidit també en aquest aspecte al 
butlletí trimestral. 
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Indicador: Kg/any 

Valor objectiu: 10.245,40 
Valor real: 14.370,45 

Indicador: Kg/treb. 

Valor objectiu: 733,04 
Valor real: 748 

Indicador: KWh/treb. 

Valor objectiu: 99,09 
Valor real: 80,7 

S’ha assolit l’objectiu. El consum d’electricitat de 
l’ascensor depen més del nombre d’usuaris que 
del nombre de treballadors.  

Fites: colocar cartells per fomentar l’ús de les 
escales a l’entrada del consell pel responsable 
RMA. Cartells a l’ascensor i les escales. 

 

No s’ha assolit l'objectiu. El paper es compra en 
grans quantitats i s’ha comprat la mateixa 
quantitat que l’any anterior, tot i que encara es 
disposa d’estoc, i s’han recordat les bones 
practiques a través del butlletí trimestral. 

Fites: sensibilització personal amb cartells i 
comunicacions electròniques que s’ha realitzat a 
través del RMA al llarg de tot l’any. 

 

Objectiu assolit: ha augmentat 
significativament la recollida selectiva d’oli 
vegetal. 

Fites: Implantació definitiva a tota la comarca 
de la recollida selectiva d’oli vegetal i seguiment 
dels gran productors pels responsables de la 
recollida Containers del Berguedà. 
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 PROGRAMA D’ACCIONS DE MILLORA 2014 

 

Instal·lació de mecanismes estalviadors del W.C.

•No s’han instal·lat els mecanismes estalviadors d’aigua.

•Es tornarà a programar com a acció de millora pel 2014, ja que el consum d’aigua no ha disminuït aquest any.

Implantació del registre electrònic

• Està implantat el registre electrònic des  del gener de 2013.

• Bona acceptació per part dels treballadors, pràctic, ràpid i efectiu, evitant l’augment en el consum de paper.

•Amb aquesta mesura s’ha disminuït el residu de paper de les oficines.

Pac de benvinguda per a nous treballadors

• No s’ha realitzat el pac de benvinguda per a nous treballadors, tot i que està previst de realitzar-lo

•Aquesta actuació no s’ha realitzat per manca de temps del responsable de medi ambient.

•Cal remarcar que no hi ha hagut incorporació de nous treballadors.

Implantació de la recollida selectiva de l’oli vegetal

•Aquesta implantació estava prevista dins el primer trimestre de 2013.

•S’ha implantat la recollida i realitzat les campanyes de sensibilització al novembre de 2013.

•La fabricació dels contenidors i la logística amb els ajuntaments va endarrerir la implantació de la recollida d’oli.

Continuar amb el Butlletí trimestral d’informació ambiental

•El Butlletí trimestral d’informació ambiental ja està completament implantat i el reben tots els treballadors.

•Es una forma eficaç d’informar al personal del seguiment dels objectius i altres novetats dels SGA.

•Es continuarà amb l’enviament digital del butlletí el proper any.

Participació en els actes de la 1a Setmana Bio a Catalunya

•Des del consell Comarcal es van organitzar diferents actes emmarcats dins la setmana Bio a Catalunya.

•Es va realitzar dues jornades relacionades amb els aliments ecològics

•Es va realitzar promocions de productes i menús ecològics amb els comerços i restaurants de la comarca.

 
 

 

 

 

 ALTRES ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL 

 

Des del Consell Comarcal del Berguedà s’aposta per la difusió i sensibilització dels 

treballadors, disposant d’una intranet amb una carpeta específica per temes 

mediambientals, que s’actualitza regularment.  
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El Consell també realitza actuacions de difusió i sensibilització ambiental a nivell de la 

ciutadania de les quals ens agradaria destacar: 

 

 
XERRADES PARTICIPATIVES ALS CASALS DE LA GENT GRAN – TEMÀTICA RESIDUS. 

 

Es van dur a terme 6 xerrades-tallers sobre prevenció de residus i reciclatge als casals 

de la gent gran de la comarca. Una primera part de la xerrada era informativa i tot 

seguit es duia a terme una activitat participativa on els assistents podien posar en 

comú les seves experiències pròpies sobre prevenció de residus, tot fent un debat 

sobre la generació de residus actual i la de fa uns anys. 

L’objectiu era proporcionar arguments sobre la necessitat de reduir la producció de 

residus: estalvi de materials i reciclatge de residus, fomentar un canvi d’hàbits de 

consum encarats a la minimització de residus i sensibilitzar sobre la problemàtics dels 

residus. Hi ha haver una bona participació a les xerrades. 

 

 
SETMANA BIO 2014 

El Consell Comarcal va realitzar una jornada PATT el dia 6 de juny de 2014 a Berga, 

“Els aliments ecològics i la seva producció al Berguedà on hi va participar una 

trentena de persones. La jornada va consistir en una part amb ponències de diferents 

productors de la comarca i una part més pràctica amb un taller de cuina respectuosa 

d’aliments ecològics. Es valora positivament l’acte realitzat durant la setmana Bio 

2014 i es preveu tornar-hi a participar durant el 2015. 

VISITES A LES DEIXALLERIES I ABOCADOR A LA COMARCA DEL BERGUEDÀ L’ANY 2014 

 

Des del Consell Comarcal del Berguedà es potencien i coordinen les visites a la 

deixalleria i l’abocador els alumnes de la comarca. Durant el 2014, 50 alumnes de 

primària van visitar la deixalleria de Berga i més d’un grup d’alumnes de secundària 

han visitat l’abocador. 
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VISITES A LES ESTACIONS DEPURADORES D’AIGÜES RESIDUALS DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ 

(2014) 

 

Des del Consell Comarcal del Berguedà es coordinen visites a les EDARS del Berguedà 

dels centres educatius de la comarca. En total han visitat les instal·lacions de 

depuració de la comarca un total aproximat de 30 alumnes de primària i uns 50 de  

secundària durant l’any 2014 repartits en dues visites. 

 

 

COMPORTAMENT AMBIENTAL DE L’ORGANITZACIÓ 

Consum electricitat 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 
 
 

2014 

 
30,99 MWh/any                      8,19% 

 

 

0,68 MWh/treb/any                               13,92%  

 

 

 

 

El consum elèctric de les oficines del Consell Comarcal del Berguedà té dos orígens: 
consum propi de les oficines i consum de l’ascensor. Durant el 2014 continua el servei de 
tràmits del Túnel del Cadí al Consell Comarcal pel qual han passat més de 10.000 usuaris, 
i això ha provocat un augment del consum elèctric de l’ascensor que es veu reflectit sobre 
el consum total, malgrat aquest ha disminuït aquest any 2014. L’augment del consum de 
l’ascensor és un aspecte indirecte que no es pot controlar ja que depen del nombre 
d’usuaris que passen pel consell comarcal. Malgrat això, s’han instal·lat cartells per 
potenciar l’ús de les escales. 
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Consum gas 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 
 
 
 

2014 

 
17,66 MWh/any      19,46% 

 

  

0,40 MWh/treb/any                24,95%  

 

 

 
 
 
El consum de gas de les oficines del consell comarcal prové d’una caldera de gas per la 
calefacció. Degut a la tipologia de la caldera no és necessari realitzar el control 
d’emissions de gasos, tot i que es fan els manteniments reglamentaris a través d’una 
empresa especialitzada. El consum de gas total ha disminuït lleugerament i no depen del 
nombre de treballadors del consell, si no que depen de la climatologia i també del nombre 
d’usuaris que passen per les oficines del consell comarcal. 
 
 

Consum de combustible 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

 

 

2014 

 
0,0042 MWh/any    12,73% 

  

 

0,0042 MWh/treb/any                12,73%  
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Pel càlcul del consum de combustible de les oficines del consell es té en consideració 
únicament els desplaçaments de la responsable del sistema de gestió ambiental. Durant 
l’any 2014 s’han optimitzat al màxim els desplaçaments a les deixalleries i l’abocador, 
malgrat això degut algunes inspeccions extras ha augmentat lleugerament. 

 

Consum total d’energia 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

 

 

2014 

 
48,65 MWh/any     12,63% 

  

 

1,08 MWh/treb/any                18,28%  

 

 

 

El consum total d’energia és la suma del consum total d’electricitat, el consum de gas i el 
consum de combustible de les oficines. Durant el 2014 ha disminuït lleugerament. 

 

 

Consum de materials 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

 

 

2014 

 
0,748 Tn/any     0% 

  

 

0,016 Tn/treb/any                 11,11% 

 

 

El Consell Comarcal del Berguedà no disposa de fonts d’energia renovables. 



DECLARACIÓ AMBIENTAL 2014 
 

                          Pàgina 20 de 38 

0

1

2

3

4

0

25

50

75

100

125

150

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Consum d'aigua

m3/a m3/treb/a

m3/any m3/treb/any

La compra de paper a les oficines del consell comarcal, que és el material que més es 

consumeix, es realitza en grans quantitats. 

Es disposa d’un manual d’ambientalització de les compres i es promociona la compra de 

materials reciclats o respectuosos amb el medi ambient. El paper dinaA3, el sobres grans 

dinaA4, i també el sobres petits són de paper reciclat. Els arxivadors utilitzats també són 

de cartró. 

Durant aquest 2014 no s’ha utilitzat o imprès cap altra documentació específica. 

 
 

Consum d’aigua 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

S’han implantat mesures de bones practiques per minimitzar el consum d’aigua a les 

oficines del consell comarcal del Berguedà, que poc a poc sembla que comencen a tenir un 

impacte sobre el consum. El consum d’aigua s’ha anat estavilitzant al llarg dels anys. 

 

 

 

2014 

 
133 m3/any             0,76% 

  

 

3 m3/treb/any                 6,54%  
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Emissions a l’atmosfera 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 
 

 
2014 

 
13,09 Tn CO2/any        11,76% 

  

 

0,291 Tn CO2/treb/any           19,39%  

 

 

 

 

 

 

 

Les emissions de CO2 a l’atmosfera s’ha calculat en base al consum d’electricitat, el 

consum de gas i al consum de combustible. 

 

Generació de residus 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

Les fraccions de residus que es generen a les oficines del consell comarcal del Berguedà 

són les següents: 

 

 

Per als càlculs de les Tn CO2 s’han utilitzat les conversions de la Guia Pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb 

efecte hivernacle (GEH); 2014. Oficina per al canvi climàtic. 
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RESIDUS GESTOR 
Kg 

2013 
Kg/treb. 

2013 
Kg 

2014 
Kg/treb. 

2014 

  RESIDUS NO ESPECIALS  
Paper i cartró Recollida municipal 277,00 6,15 249,3 5,54 
Envasos Recollida municipal 21,60 0,48 19,2 0,42 
Rebuig Recollida municipal 10,90 0,24 9,9 0,22 
Matèria orgànica Recollida municipal 21,60 0,48 19,2 0,427 
Vidre Recollida municipal 0,77 0,017 0,5 0,011 
TOTAL   331,87 7,36 298,10 6,62 
  RESIDUS ESPECIALS  
Tòners Proveïdor/Gestor autoritzat 0 0 0 0 
Fluorescents Empresa manteniment/Deixalleria 0 0 0 0 
Piles Ecopil/Deixalleria 0 0 0 0 
TOTAL   0 0 0 0 

 

A partir de l’any 2011 es comença a portar a control estricte dels residus generats al 

consell comarcal, tot i que històricament aquests residus eren gestionats correctament 

mitjançant gestors autoritzats, no es disposava de dades de recollida. Durant el 2014 no 

s’ha portat cap residu especial a la deixalleria, però els què s’han generat s’han 

emmagatzemat i es portaran a gestionar correctament durant el 2015. 

A continuació és mostra una gràfica de l’evolució de la resta de residus que es generen a 

les oficines del Consell Comarcal del Berguedà, així com de la proporció de residus 

especials i no especials que es generen.  
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Generació de paper 

El residu que més es genera a les oficines del Consell és el paper, que es porta al 

contenidor municipal blau pel seu posterior reciclatge. Es pot observar que els 

recordatoris de bones pràctiques i la formació i conscienciació dels treballadors ha fet 

disminuir el residu del paper.  

 

 

2014 

 
0,249 Tn paper/any       10,11% 

  

 

0,0054 Tn paper/treb/any      9,92%  
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Actualització de la gestió comarcal dels residus municipals 

El Consell Comarcal del Berguedà gestiona els residus de la comarca des de l’any 1996. 

Les instal·lacions i els sistema de recollida i deposició de residus municipals no ha variat 

significativament des de la última declaració ambiental seguint el següent esquema: 

 

El Consell Comarcal del Berguedà a través de diferents vies gestiona tota la matèria 

orgància de la comarca. S’han implantat diferents estratègies de reciclatge de la matèria 

orgànica en funció de la població i característiques dels municipis que van des de la 

recollida en contenidors, compostatge comunitari i compostatge individual. 
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Aquest 2014 s’ha implantat la recollida d’oli vegetal domèstic en contenidors i s’ha 

observat un augment significatiu en la quantitat recollida a la comarca. 

 

 

 EVOLUCIÓ RECOLLIDA RESIDUS URBANS (RU) 
 

El consell realitza la gestió de la recollida de RU al Berguedà des de l’any 1996, i també 

realitza la gestió de l’abocador des de l’any 1996. L’abocador es va remodelar el 2009. 

(veure declaració ambiental 2010 per més informació).  

 

S’aprecia un lleuger augment de la recollida de RU a la comarca. 

 

2014 

 
12.799Tn RU/any       2,2% 

  

 

0,32 Tn RU/hab/any       3,6%  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les implantacions el compostatge, tant a nivell comunitari com particular, permeten reciclar el residu al 

mateix lloc on es genera, tot estalviant el cost econòmic i ambiental de transportar-lo fins a la planta de 

compostatge. 
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 EVOLUCIÓ RECOLLIDA SELECTIVA 
 

La recollida selectiva (paper, vidre i envasos) a la comarca es realitza des del 1996 i es va 

implantar paulatinament i progressivament als diferents municipis de la comarca. L’any 

2007 hi va haver un pic i des de llavors s’ha mantingut força estable, però amb una 

lleugera tendència al descens. Caldria fer noves campanyes de sensibilització per arribar a 

tota la població. 

 

 

 

 

 

2014 
2.206 Tn recollida selectiva/any       2,0% 

  

0,055Tn recollida selectiva/hab/any  3,3%  

 

FRACCIÓ PAPER 

768 Tn paper/any            0,3% 

  

0,019Tn paper/hab/any          0,00%  

 

FRACCIÓ VIDRE 
773 Tn vidre/any            4,0% 

  

0,019 Tn vidre/hab/any          2,7%  

 

FRACCIÓ ENVASOS 
664 Tn envasos/any            12,3% 

  

0,017 Tn envasos/hab/any          13,8%  
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 EVOLUCIÓ RESIDUS ENTRATS A LES DEIXALLARIES 
 

El consell comarcal disposa de 3 deixalleries fixes a Berga, Puig-reig i Guardiola de 

Berguedà i una deixalleria mòbil que es desplaça a la resta de municipis de la comarca per 

donar aquest servei a tots els ciutadans. 

Hi ha una tendència a la baixa a la recollida selectiva de les deixalleries del Berguedà, més 

evident a la deixalleria de Berga, on es recull també els residus de la deixalleria mòbil 

(que es desplaça pels municipis de la comarca). Aquesta disminució pot ser deguda a 

l’actual situació econòmica i al canvi d’hàbits de consum dels ciutadans. 

 

 

2014 
993 Tn/any          3,5% 

  

0,025 Tn/hab/any                 4,9%  
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 EVOLUCIÓ RECOLLIDA FRACCIÓ ORGÀNICA 
 

El consell va començar a implantar la recollida de la fracció orgànica l’any 2004 i va 

finalitzar la seva implantació l’any 2009. La recollida de la fracció orgànica té una 

tendència a la baixa a la comarca, segurament degut a la crisi, però també a la falta de 

conscienciació dels ciutadans. Malgrat això aquest 2014 ha augmentat lleugerament la 

recollida de fracció orgànica.  La qualitat de la fracció orgànica recollida és molt alta, però 

es recull poca quantitat per habitant. Cal però tenir en compte que alguns municipis 

realitzen compostatge comunitari o autocompostatge i que part d’aquesta fracció es 

gestiona als mateixos municipis i no entra dins la recollida. 

 

 
2014 

 
1.548 Tn FORM/any       1,1% 

  

 

0,039 Tn FORM/hab/any      2,5%  

 

 

 

 

 

 

 EVOLUCIÓ GENERAL DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS A NIVELL COMARCAL 
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 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

La sensibilització i formació al personal de les oficines del consell comarcal va encaminat 

cap a la importància de millorar la qualitat de les aigües residuals provinents dels serveis 

i de la neteja de les instal·lacions, així com minimitzar la quantitat d’aigua que s’aboca. 

S’utilitza la quantitat mínima de productes de neteja que s’aboquen a les aigües residuals i 

s’evita la utilització i abocament de productes perillosos. 

No es realitzen controls analítics de les aigües residuals emeses a les oficines del Consell 

Comarcal en considerar-les assimilables a domèstiques o urbanes. 

 

 

Emissions acústiques 

 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

Les emissions acústiques de les oficines del consell comarcal no han variat des de l’últim 

estudi de sonometria (2010) donant compliment a la legislació vigent. 

Centre 
DIA 

(Dba) 

Límit legal 

(dBA) Llei 

16/2002 

Observacions 

Oficines Consell Comarcal del 
Berguedà: Punt 1 

57,49 

70 

Les oficines es troben en una 

zona de baixa sensibilitat i no 

té activitat nocturna. Es dona 

compliment a la normativa. 

Oficines Consell Comarcal del 
Berguedà: Punt 2 54,89 
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Biodiversitat 

La superfície de sòl construïda per dur a terme cada una de les activitats s’indica a la 

següent taula: 

Centre 
m2 superfície 

ocupada 

m2 superfície 

ocupada 

/treballador 

Oficines Consell Comarcal del Berguedà 629,63 13,99 

Abocador Comarcal 171.300,00 42.825,00 

Deixalleria de Berga 2.503,47 2.503,47 

Deixalleria de Guardiola de Berguedà 778,27 778,27 

Deixalleria de Puig-reig 862,81 862,81 

 

Cal indicar que l’ampliació dels coberts de residus especials a les tres deixalleries no ha 

suposat un increment del sòl construït, ja que s’han realitzat les ampliacions sobre 

superfície ja pavimentada. 

 

COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS 
 

El resum de l’avaluació dels requisits legals es pot resumir a les següents taules, tenint en 

compte que s’actualitzen els requisits legals trimestralment, i s’avalua el compliment 

semestralment. 

 

La última avaluació dels compliment legal es va realitzar el desembre de 2014 i la següent 

està prevista pel mes de juny de 2015. 
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 OFICINES CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

 

VECTOR DESCRIPCIÓ DEL REQUISIT ACCIONS PER DONAR COMPLIMENT 

Qualificació 

Disposar de la comunicació ambiental a 
l’ajuntament de Berga 

(Llei 20/2009, art. 51 i 53) 

Es presenta el projecte visat per un 
tècnic competent el dia 28/09/2010 

Seguretat 

industrial 

Legalització de la baixa tensió, disposar 
de: 

 Butlletí de posta en marxa 
 Contracte de manteniment amb 

empresa autoritzada 
 Llibre de manteniment 

complimentat 
 Registres de revisions anuals 
 Inspeccions periòdiques per part 

OCA cada 5 anys 
 

(Decret 363/2004, de l’art. 4 al 9) 

Es disposen de dos comptadors de 
baixa tensió, un per l’oficina i l’altre 
per l’ascensor. Per a la oficina el 
butlletí de baixa tensió és amb data 
maig 1995. L’empresa contractada per 
al manteniment és Elèctrica Cervantes, 
les revisions es realitzen anualment, la 
última revisió anual es va realitzar el 
desembre de 2014, i la última 
inspecció periòdica és amb data 
01/10/2010. Per a l’ascensor el 
butlletí de posta en marxa és del 
05/03/2001. La última inspecció ECA 
és de l’octubre de 2013.  

Sistema de climatització, és una caldera 
roca de gas natural, amb una potencia 
nominal 61,9 KWh. Es necessiten els 
registres de manteniment. 

(Real Decret 1027/2007, IT3 segons 
RITE) 

La última revisió és del gener de 2014. 
Anual. 

La potencia del sistema de refrigeració és 
de 120 KWh. Es necessita contracta de 
manteniment. 

(Real Decret 1027/2007, IT3 segons 
RITE) 

L’empresa de manteniment és 
Comercial Peralba (Clima Berga, S.L.). 
Es disposa de Carnet de Refrigerista. 

Protecció 

contra incendis 

Disposar de certificats de revisió anual 
dels extintors per part de l’empresa de 
manteniment dels extintors, així com els 
certificats de retimbrat cada 5 anys. 

(Real Decret 1942/1993, art. 19) 

L’empresa contractada per la 
manteniment dels extintors és 
Extintors Molera, S.L. i la data de la 
última revisió és de setembre 2014. 
Últim retimbratge és d’agost 2010. 

Residus Disposar de: 

 Número de productor de residus 

El número de productor de residus és 
el P-45430.2 
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industrial 
 Estudi de minimització de residus 

 
(Decret 92/1999, art. 2 i Decret 
952/1997, disp. addicional segona) 

L’estudi de  minimització de residus es 
va presentar el febrer de 2013. 

Soroll 

Disposar d’estudi sonomètric 

(Real Decreto 1367/2007, de 19-10-
2007, art. 18 i 22; Ordenança municipal 
sobre qualitat sonora de Berga, 29 març 
de 1995) 

Es disposa d’estudi sonomètric de 
l’any 2010. 

 

 

 

 DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS URBANS 

 

 

VECTOR DESCRIPCIÓ DEL REQUISIT ACCIONS PER DONAR COMPLIMENT 

Qualificació 
Disposar de l’autorització ambiental 

(Llei 20/2009, art. 31, 32 i del 58 al 67) 

L’informe del control inicial 
complementari favorable és del 
07/09/2010. 

Residus 

Nomenament del Responsable de 
l’abocador. 
 
(Autorització ambiental) 

El nomenament del responsable de 
l’abocador és del 25/02/2010. 

Disposar del llibre d’explotació 
 
(Autorització ambiental) 

Es disposa del llibre d’explotació des 
de l’agost de 2010. 

Disposar del número de gestor de residus 

(Decret 115/1994, art. 4, 5, 6, 8 i 9) 

Es disposa de número de gestor de 
residus E-1237.11 

Disposar de: 
 Número de productor de residus 

industrial 
 Estudi de minimització de residus 

(Decret 92/1999, art. 1, 2 i 3 i 952/1997, 
art. disposició addicional segona) 

El número de productor industrial de 
residus és el P-29855.1 

L’estudi de minimització de residus es 
va presentar el febrer de 2013. 

Aprovació del catàleg de residus de 
Catalunya 

(Decret 92/1999, art. 1, 2 i 3) 

Els residus perillosos generats reben 
una correcte gestió per part 
d’empreses autoritzades. 

Gestionar correctament els residus 
perillosos 

Els residus perillosos generats reben 
una correcte gestió per part 
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(Decret 952/1997, art. disposició 
addicional segona) 

d’empreses autoritzades. 

Contaminació 

Disposar del registre PRTR 

(Real Decret 508/2007, art. 3) 

El registre PRTR s’ha de presentar 
anualment abans de la finalització del 
1r trimestre. Es va presentar el 2013 el 
corresponent a l’any 2012 en data 
26/03/2013. 

Responsabilitat 

ambiental 

Disposar de garantia financera 
 
(Autorització ambiental) 

Es disposa de garantia financera des 
de l’agost de 2010. 

Atmosfera 
Disposar del llibre de registre de la torxa 

(Autorització ambiental) 

Es disposa del llibre de registre de la 
torxa amb codi B-0023-T. 

Seguretat 

industrial 

Legalització de la baixa tensió, disposar 
de: 

 Butlletí de posta en marxa 
 Contracte de manteniment amb 

empresa autoritzada 
 Llibre de manteniment 

complimentat 
 Registres de revisions anuals 
 Inspeccions periòdiques per part 

OCA cada 5 anys 
 

(Decret 363/2004, de l’art. 4 al 9) 

El butlletí de baixa tensió és amb data 
22/02/2010. L’empresa contractada 
per al manteniment és Tecniber, S.A.. 
Les revisions es realitzen anualment. 
La propera inspecció toca al 2015.  

Protecció 

contra incendis 

Disposar de certificats de revisió anual 
dels extintors per part de l’empresa de 
manteniment dels extintors, així com els 
certificats de retimbrat cada 5 anys. 

(Real Decret 1942/93, art. 19) 

L’empresa contractada per la 
manteniment dels extintors és 
Extintors Molera, S.L. i la data de la 
última revisió és del juny 2013. Últim 
retimbratge és d’agost 2010. 

Sòls 
Disposar de l’informe de Situació 
Preliminar (IPS). 
 
(Real Decret 9/2005, art. 2 i 4) 

L’IPS es va entregar el 30/09/2010. 

Soroll 

Disposar d’estudi sonomètric 

(Real Decreto 1367/2007, de 19-10-
2007, art. 18 i 22; Ordenança municipal 
sobre qualitat sonora de Berga, 29 març 
de 1995) 

Es disposa d’estudi sonomètric de 
l’any 2010. 
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DEIXALLERIA DE BERGA 

 

 

VECTOR DESCRIPCIÓ DEL REQUISIT ACCIONS PER DONAR COMPLIMENT 

Qualificació 
Disposar de la llicència ambiental 

(Llei 20/2009, art. 31, 32 i del 58 al 67) 

L’informe del control inicial 
complementari favorable és del 
03/06/2009. 

Residus 

Disposar del número de gestor de residus 

(Decret 115/1994, art. 4, 5, 6, 8 i 9) 

Es disposa de número de gestor de 
residus E-1212.10 

Disposar de: 
 Número de productor de residus 

industrial 
 Estudi de minimització de residus 

 
(Decret 92/1999, art. 1, 2 i 3 i 952/1997, 
art. disposició addicional segona) 

El número de productor industrial de 
residus és el P-45430.1 

L’estudi de minimització de residus es 
va presentar el febrer de 2013. 

Aprovació del catàleg de residus de 
Catalunya 

(Decret 92/1999, art. 1, 2 i 3) 

Es classifiquen i s’indentifiquen els 
diferents residus generats segons el 
CER. 

Gestionar correctament els residus 
perillosos 
 
(Decret 952/1997, disposició addicional 
segona) 

Els residus perillosos generats reben 
una correcte gestió per part 
d’empreses autoritzades. 

Seguretat 

industrial 

Legalització de la baixa tensió, disposar 
de: 

 Butlletí de posta en marxa 
 Contracte de manteniment amb 

empresa autoritzada 
 Llibre de manteniment 

complimentat 
 Registres de revisions anuals 
 Inspeccions periòdiques per part 

OCA cada 5 anys 
 

(Decret 363/2004, de l’art. 4 al 9) 

El butlletí de baixa tensió és amb data 
20/08/1999. L’empresa contractada 
per al manteniment és RIAL, S.L. Les 
revisions es realitzen anualment. La 
última inspecció periòdica és amb data 
27/09/2010. 

Certificat inicial favorable de 
l’ampliació de la instal·lació amb data 
18/04/2012. 

Protecció 

contra incendis 

Disposar de certificats de revisió anual 
dels extintors per part de l’empresa de 
manteniment dels extintors, així com els 

L’empresa contractada per la 
manteniment dels extintors és 
Extintors Molera, S.L. i la data de la 
última revisió és del juliol 2013. Últim 
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certificats de retimbrat cada 5 anys. 

(Real Decret 1942/93, art. 19) 

retimbratge és d’agost 2010. 

Sòls 

Disposar de l’informe de Situació 
Preliminar (IPS). 
 
(Real Decret 9/2005, art. 2 i 4) 

L’IPS es va entregar el 13/05/2010. 

Soroll 

Disposar d’estudi sonomètric 

(Real Decreto 1367/2007, de 19-10-
2007, art. 18 i 22; Ordenança municipal 
sobre qualitat sonora de Berga, 29 març 
de 1995) 

Es disposa d’estudi sonomètric de 
l’any 2010. 

 

 

 

 DEIXALLERIA DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 

 

VECTOR DESCRIPCIÓ DEL REQUISIT ACCIONS PER DONAR COMPLIMENT 

Qualificació 
Disposar de la llicència ambiental 

(Llei 20/2009, art. 31, 32 i del 58 al 67) 

La resolució favorable de la llicència 
ambiental és amb data 23/10/2007. 
No demana control inicial. 

Residus 

Inscripció en el registre de deixalleries 

(Decret 115/1994, art. 4, 5, 6, 8 i 9) 

El codi de gestor deixalleries: 
inscripció al registre general intern: 
M-00333. 

Disposar de: 
 Número de productor de residus 

industrial 
 Estudi de minimització de residus 

 
(Decret 92/1999, art. 1, 2 i 3 i 952/1997, 
art. disposició addicional segona) 

El número de productor industrial de 
residus és el P-45428.1 

L’estudi de minimització de residus es 
va presentar el febrer de 2013. 

Aprovació del catàleg de residus de 
Catalunya 

(Decret 92/1999, art. 1, 2 i 3) 

Es classifiquen i s’identifiquen els 
diferents residus generats segons el 
CER. 

Gestionar correctament els residus 
perillosos 
 
(Decret 952/1997, disposició addicional 
segona) 

Els residus perillosos generats reben 
una correcte gestió per part 
d’empreses autoritzades. 
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Seguretat 

industrial 

Legalització de la baixa tensió, disposar 
de: 

 Butlletí de posta en marxa 
 Contracte de manteniment amb 

empresa autoritzada 
 Llibre de manteniment 

complimentat 
 Registres de revisions anuals 
 Inspeccions periòdiques per part 

OCA cada 5 anys 
 

(Decret 363/2004, de l’art. 4 al 9) 

El butlletí de baixa tensió és amb data 
20/08/1999. L’empresa contractada 
per al manteniment és RIAL, S.L. Les 
revisions es realitzen anualment. La 
última inspecció periòdica és amb data 
27/09/2010. 

Protecció 

contra incendis 

Disposar de certificats de revisió anual 
dels extintors per part de l’empresa de 
manteniment dels extintors, així com els 
certificats de retimbrat cada 5 anys. 

(Real Decret 1942/93, art. 19) 

L’empresa contractada per la 
manteniment dels extintors és 
Extintors Molera, S.L. i la data de la 
última revisió és del agost 2013. Últim 
retimbratge és d’agost 2010. 

Sòls 

Disposar de l’informe de Situació 
Preliminar (IPS). 
 
(Real Decret 9/2005, art. 2 i 4) 

L’IPS es va entregar el 13/05/2010. 

Soroll 
Disposar d’estudi sonomètric 

(Real Decreto 1367/2007, de 19-10-
2007, art. 18 i 22) 

Es disposa d’estudi sonomètric de 
l’any 2010. 

 

 

 

 

 DEIXALLERIA DE PUIG-REIG 

 

VECTOR DESCRIPCIÓ DEL REQUISIT ACCIONS PER DONAR COMPLIMENT 

Qualificació 
Disposar de la llicència ambiental 

(Llei 20/2009, art. 31, 32 i del 58 al 67) 

La data del control inicial 
complementari favorable és del 
03/06/2009. 

Residus 

Inscripció al registre de deixalleries 

(Decret 115/1994, art. 4, 5, 6, 8 i 9) 

El codi de gestor deixalleries: 
inscripció al registre general intern: 
M-03334. 

Disposar de: 
 Número de productor de residus 

industrial 

El número de productor industrial de 
residus és el P-45429.1 
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 Estudi de minimització de residus 
 

(Decret 92/1999, art. 1, 2 i 3 i 952/1997, 
art. disposició addicional segona) 

L’estudi de minimització de residus es 
va presentar el febrer de 2013. 

Aprovació del catàleg de residus de 
Catalunya 

(Decret 92/1999, art. 1, 2 i 3) 

Es classifiquen i s’identifiquen els 
diferents residus generats segons el 
CER. 

Gestionar correctament els residus 
perillosos 
 
(Decret 952/1997, disposició addicional 
segona) 

Els residus perillosos generats reben 
una correcte gestió per part 
d’empreses autoritzades. 

Seguretat 

industrial 

Legalització de la baixa tensió, disposar 
de: 

 Butlletí de posta en marxa 
 Contracte de manteniment amb 

empresa autoritzada 
 Llibre de manteniment 

complimentat 
 Registres de revisions anuals 
 Inspeccions periòdiques per part 

OCA cada 5 anys 
 

(Decret 363/2004, de l’art. 4 al 9) 

El butlletí de baixa tensió és amb data 
21/09/2010. L’empresa contractada 
per al manteniment és RIAL, S.L. Les 
revisions es realitzen anualment. La 
última inspecció periòdica és amb data 
28/09/2010. 

Protecció 

contra incendis 

Disposar de certificats de revisió anual 
dels extintors per part de l’empresa de 
manteniment dels extintors, així com els 
certificats de retimbrat cada 5 anys. 

(Real Decret 1942/93, art. 19) 

L’empresa contractada per la 
manteniment dels extintors és 
Extintors Molera, S.L. i la data de la 
última revisió és del setembre 2013. 
Últim retimbratge és d’agost 2010. 

Sòls 

Disposar de l’informe de Situació 
Preliminar (IPS). 
 
(Real Decret 9/2005, art. 2 i 4) 

L’IPS es va entregar el 13/05/2010. 

Soroll 
Disposar d’estudi sonomètric 

(Real Decreto 1367/2007, de 19-10-
2007, art. 18 i 22) 

Es disposa d’estudi sonomètric de 
l’any 2010. 
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TERMINI DE VALIDESA DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL I 

SIGNATURES 
 

Aquesta Declaració Ambiental que és una actualització de les anteriors té una vigència de 

1 any a partir de la data de validació, a partir de la que s’haurà de realitzar la pròxima 

Declaració. 
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