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Presentació del Consorci 
 

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) és una entitat pública amb autonomia de 

gestió que va ser creada l'any 1916 amb l’objecte de l’establiment i explotació de la Zona Franca 

de Barcelona, i la planificació, ordenament i urbanització industrial de tots els terrenys que 

constitueixin el seu patrimoni 

El CZFB funciona, d’acord amb l’estatut de 1968, que regula el funcionament de l’entitat, en 

Plenari i mitjançant un Comitè Executiu. Hi estan representades les administracions i entitats 

següents: Ajuntament de Barcelona, Estat espanyol, Duana de Barcelona, Autoritat Portuària de 

Barcelona, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i Foment del Treball 

Nacional. 

La institució manté un sòlid patrimoni i els beneficis que obté sempre repercuteixen en projectes 

per a la ciutat de Barcelona. Disposa de més de 12 milions de metres quadrats de sòl industrial 

en diferents fases de realització, la meitat dels quals (600 Ha) situats al Polígon Industrial de la 

Zona Franca, on les activitats principals són la promoció i l'impuls de projectes capdavanters en 

els sectors immobiliari, logístic i tecnològic. 

Dins de l’activitat immobiliària promou i gestiona infraestructures industrials, comercials i de 

serveis: parcs logístics, centres comercials, naus tecnològiques a la carta, parcs industrials, edificis 

d'oficines, àrees de negocis, centres de serveis i parcs intel·ligents d'R+Da més de promoure 

projectes d'habitatge social i de regeneració urbana. 

Així mateix, en els darrers anys ha desenvolupat un saber fer (know-how) firal que li permet 

organitzar els principals salons del sector logístic, immobiliari i aeronàutic del país, i convertir-se 

en un referent internacional.  

 

Dades generals 

Localització: Polígon Industrial de  

la Zona Franca. Avinguda Parc 

Logístic 2-10, 08040 Barcelona  

Telèfon: 34 932 638 111 

Fax: +34 932 234 714 

Correu electrònic: 

CIF:  

 

Delegat especial de l’Estat:  

Jordi Cornet  

Responsable sistema de gestió 

ambiental: Mario Serrano 

Tècnics sistema de gestió 

ambiental: Beatriu Tena i Matilde 

Castiñeira 
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Abast 
 

L’any 2007 va iniciar el seu camí cap a la introducció dels aspectes ambientals en la seva gestió 

quotidiana amb la certificació ISO 14001 de la seu central del Consorci. L’any següent obté el 

registre EMAS d’aquest edifici i en anys successius va ampliant l’abast fins a l’actual que inclou: 

gestió de les oficines centrals del Consorci de la Zona Franca, del seu parc de vehicles i de la 

gestió de les zones comunes del Polígon Industrial de la Zona Franca. L’abast també inclou les 

activitats de gestió i explotació dels edificis d’oficines Nexus II i Media-TIC. 

El detall de les activitats incloses a l’abast és el següent: 
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•Redacció de projectes

• Seguiment i control 
de contractes

• Contractes de 
manteniment

•Manteniment de 
l'edifici

•Gestió energètica

•Gestió de 
cocmunicacions i 
informàtica

•Administració de 
comunitats de béns

• Seguiment i control 
actuacions tercers al 
PIZF

• Compres de material 
d'oficina

•Gestió de recursos 
humans

•Gestió pressupostària

•Màrketing i 
comunicació 

• Conducció de vehicles
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•Manteniment de 
l'edifici

•Gestió energètica

•Gestió de contractes

•Administració de 
comunitat de béns
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•Manteniment de 
l'edifici

•Gestió energètica

•Gestió de contractes

•Administració de 
comunitat de béns
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•Manteniment 
semafòric

•Neteja viària

• Enllumenat públic

• Jardineria

• Xarxa de reg

•Obra civil

• Senyalització

• Xarxa de clavegueram

Carrer Jordi Girona, 29. 

08034 Barcelona 

Carrer Roc Boronat, 

117. 08019 Barcelona 

Polígon Industrial de la 

Zona Franca de 

Barcelona 

Av. Parc Logístic, 2-10.  

08040 Barcelona 
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Política ambiental 
 

COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ 

Amb la voluntat de ser un element de referència en el desenvolupament de l’economia de 

Barcelona i Catalunya,  el CZFB manté el seu compromís de gestionar les seves oficines, les 

zones comunes del polígon, l’edifici Nexus II i el Media-Tic, promovent l’estalvi energètic, la 

reducció de les emissions així com una gestió sostenible del cicle de l’aigua i del residus, així 

com protecció de la biodiversitat.  

Amb aquesta declaració el CZFB desitja informar als treballadors d´aquest Consorci, 

administracions i entitats membres, clients, proveïdors, societat civil i totes les parts interessades 

detectades del seu compromís i respecte al medi ambient. 

Aquest el compromís del CZFB, examinat el context de al organització, es tradueix en una política 

ambiental que es concreta en els següents principis d’actuació: 

 

• Prestar serveis adreçats a la participació, promoció i suport en el desenvolupament de 
l’entorn socioeconòmic de Barcelona i Catalunya, en un marc sostenible i amb iniciatives 
generadores de riquesa i ocupació. 

• Fer una gestió responsable, tant en planificació, disseny i execució de les infraestructures 
com en el seu ús i conservació analitzant el cicle de vida si s´escau.  

• Optimitzar els recursos, afavorint i fomentant les opcions que minimitzin el seu consum i 
avaluant aquesta millora. 

• Recolzar iniciatives que contribueixin a la reducció de l´impacte en el medi ambient dels 
processos i accions ja siguin propis o de tercers. Tenint en compte els riscos i les oportunitats 
pels impactes significatius que las activitats que es desenvolupen puguin generar. 

• Establir canals de comunicació i diàleg amb tots els grups d´interès, procurant una 
comunicació eficaç i fluida en temes relacionats amb el medi ambient. També es col·laborarà 
amb la resta d´institucions en la elaboració de normatives tendents a la millora del medi 
ambient i l´entorno en general, en l´àmbit de les seves competències. 

• Aquesta política és la referència per establir objectius amb els que millori, de manera 
continuada i avaluada, el comportament ambiental de la institució. 

• Proporcionar l’entorn i prendre les mesures d’actuació, control i correcció necessàries per 
conèixer, prevenir i millorar de manera continuada els impactes ambientals directes i 
indirectes de les nostres activitats actuals o futures, la prevenció de la contaminació; 
assignant els recursos necessaris i avaluant els riscos i oportunitats dels mateixos. 

• Fer una gestió ambiental planificada, a curt, mig i llarg termini designant el lideratge i les 
responsabilitats ambientals de la organització i els recursos econòmics i humans necessaris. 

• Potenciar la minimització del residus, la seva reutilització i reciclatge, apostant per una 
política de reducció i prevenció. 

• Disminuir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, reduint el consum energètic i 
apostant per les energies renovables. 

• Formar i la sensibilitzar per conscienciar i responsabilitzar a tot el personal en matèria de 
medi ambient. 

• Complir la reglamentació i legislació ambiental vigent i altres requisits en matèria ambiental 
adquirits voluntàriament i fer-ho públic. Fer un seguiment d´aquest compliment avaluant els 
riscos i oportunitats que d´aquesta normativa puguin sorgir. 



7 
 

• Avaluar periòdicament la nostra situació quantificant el progrés assolit en matèria de millora 
de l’impacte ambiental. 

• Afavorir la comunicació ambiental interna i externa amb criteris de transparència, i informar 
administracions i entitats membres, clients i totes les parts interessades de les mesures de 
protecció ambiental preses. 

• Posar aquesta política ambiental a disposició de les parts interessades i mostrar així el 
compromís de transparència de les actuacions d’aquesta entitat pel que fa al medi ambient. 

 

 

Director Àrea de Negoci  

Departament Econòmic Financer 
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Sistema de gestió ambiental 
 

El Sistema de Gestió Ambiental del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) s’ha 

desenvolupat basant-se en el Reglament CE/1221/2009 de relatiu a la participació voluntària 

d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS), en la 

UNE-EN ISO 14001:2015 Sistemes de gestió ambiental. La seva estructura és la següent: 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Aspectes ambientals 
 

El CZFB té un procediment que permet identificar els aspectes ambientals i establir quins són 

significatius i quins no. En aquest procediment es tenen en compte els aspectes directes, 

indirectes i potencials, tant en situacions normals com anormals de funcionament, així com els 

incidents i accidents amb repercussió ambiental.  

ASPECTE AMBIENTAL DIRECTE: Aspecte relacionat amb les activitats del CZFB sobre les quals 

podem exercir un control de gestió. Els criteris d’avaluació d’aquests aspectes es basen en la seva 

magnitud i perillositat, la capacitat de control i la capacitat de millora. 

ASPECTE AMBIENTAL INDIRECTE: Aspecte també derivat de les activitats i serveis de 

l’organització, però sobre els quals no té ple control de la gestió. En conseqüència, els aspectes 

ambientals indirectes requereixen que el CZFB faci servir la seva influència davant els 

contractistes, proveïdors, clients i usuaris dels seus productes i serveis, per obtenir beneficis 

ambientals. Els criteris d’avaluació d’aquests aspectes es basen la capacitat de control que té el 

Consorci, la perillositat i en les queixes o reclamacions rebudes. 

 

ASPECTES 

AMBIENTALS 

REQUISITS 

LEGALS 

OBJECTIUS 

I FITES 

FORMACIO COMUNICACIÓ CONTROL 

OPERACIONAL 

Identificació 

i avaluació 

Identificació 

i avaluació 

Processos a 

millorar 

Interna Interna-

Externa 

Proveïdors 

Consums 

Residus 

P L A N I F I C A R I M P L A N T A R 

AUDITORIA 

INTERNA 

NO 

CONFORMITATS 

INDICADORS  

AMBIENTALS 

 Accions 

preventives i 

correctives 

V E R I F I C A R 

RETRO-

ALIMENTACIÓ 

 

A C T U A R  

Millora en la 

planificació 
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ASPECTE AMBIENTAL EMERGÈNCIA: Aspecte que es pot generar com a conseqüència de les 

activitats del CZFB en situacions d’emergència. Per a l’avaluació dels aspectes ambientals 

identificats en condicions d’emergència es tindrà en consideració la concurrència de dos factors: 

probabilitat i severitat. 

Una vegada identificats els aspectes ambientals, així com l’activitat que els genera, s’avalua amb 

els següents criteris per establir el seu grau de significança: 

Aspectes directes: Es consideraran “significatius” els aspectes que tinguin una puntuació total ≥ 

1,5. 

Pels aspectes indirectes: Es consideraran “significatius” els aspectes que tinguin una puntuació 

total > 1,5. 

Pels aspectes emergències: Es consideraran “significatius” els aspectes que tinguin una puntuació 

total ≥ 3. 

 

S’exposen a continuació els aspectes ambientals significatius de les diferents ubicacions que es 

contemplen a l’abast. 

 

Seu del Consorci 
 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ ÀREA INCIDÈNCIA ASPECTE AMBIENTAL 

DIRECTES    
Personal Enllumenat lavabos, menjadors, 

despatxos, etc. 
Recursos naturals Consum d'energia 

 Clima Recursos naturals Consum d'energia 

 Piles Residus Residus especials 

 Tòners, paper o líquid correctiu, 
etc. 

Residus Residus especials 

 Parc mòbil Atmosfera Emissions 

 Parc mòbil Atmosfera Soroll i vibracions 

 Parc mòbil Recursos naturals Consum de combustible 

Operacions de 
manteniment 

Maquinari obsolet Residus Residus especials 

   

INDIRECTES    
Operacions de 
manteniment 

Envasos i productes tòxics i 
perillosos 

Residus Residus especials 

 Pintures i vernissos Residus Residus especials 

 Operacions de manteniment Atmosfera Soroll i vibracions 

 Consum de fitosanitaris Recursos naturals Consum substàncies 

 Desplaçaments parc mòbil Recursos naturals Consum de combustible 

EMERGÈNCIA    
Operacions de 
manteniment 

Abocament accidental gasoil Sòls Contaminació de sòl / aigua 

Abocament accidental productes 
perillosos 

Sòls Contaminació de sòl / aigua 

 
Polígon Industrial de la Zona Franca 
 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ ÀREA INCIDÈNCIA ASPECTE AMBIENTAL 

DIRECTES    
Personal Enllumenat vies i places Recursos naturals Consum d'energia 

INDIRECTES    
Reg Consum d'aigua de pou Recursos naturals Captació d'aigua 

Operacions de 
manteniment 

Consum de fitosanitaris Recursos naturals Consum substàncies 

   

EMERGÈNCIA Abocament accidental gasoil Sòls Contaminació de sòl / aigua 

Operacions de 
manteniment 

Abocament accidental productes 
perillosos 

Sòls Contaminació de sòl / aigua 

Manteniment xarxa clavegueram Sòls Contaminació de sòl / aigua 
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Edifici Nexus II 
 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ ÀREA INCIDÈNCIA ASPECTE AMBIENTAL 

DIRECTES    

Personal Ús d'ordinadors, impressores, 

etc. 

Recursos naturals Consum d'energia 

 Enllumenat lavabos, menjadors, 

despatxos, etc. 

Recursos naturals Consum d'energia 

 Clima Recursos naturals Consum d'energia 

Reg Consum d'aigua de reg Recursos naturals Consum d'aigua 

 Abocament d’aigua Aigua Abocament d’aigua 

INDIRECTES    

Personal Desplaçaments parc mòbil Recursos naturals Consum de combustible 

Operacions de Consum de fitosanitaris Recursos naturals Consum de substàncies 

manteniment Envasos i productes tòxics i 

perillosos Residus 

Residus especials 

 Pintures i vernissos Residus Residus especials 

EMERGÈNCIA    
Operacions de 
manteniment 

Abocament accidental gasoil Sòls Contaminació de sòl / aigua 

 
Edifici Media-TIC 
 

ACTIVITAT DESCRIPCIÓ ÀREA INCIDÈNCIA ASPECTE AMBIENTAL 

DIRECTES    

Personal Ús d'ordinadors, impressores, 

etc. 

Recursos naturals Consum d'energia 

 Enllumenat lavabos, menjadors, 

despatxos, etc. 

Recursos naturals Consum d'energia 

 Clima Recursos naturals Consum d'energia 

Reg Consum d'aigua de reg Recursos naturals Consum d'aigua 

 Abocament d’aigua Aigua Abocament d’aigua 

INDIRECTES    

Personal Desplaçaments parc mòbil Recursos naturals Consum de combustible 

Operacions de Consum de fitosanitaris Recursos naturals Consum de substàncies 

manteniment Envasos i productes tòxics i 

perillosos Residus 

Residus especials 

 Pintures i vernissos Residus Residus especials 

EMERGÈNCIA    
Operacions de 
manteniment 

Abocament accidental gasoil Sòls Contaminació de sòl / aigua 

Abocament accidental productes 
perillosos 

Sòls Contaminació de sòl / aigua 
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Indicadors comportament ambiental 
 

Seu del Consorci 
 

Consum d’electricitat. Total 
 

 

Increment del 

consum derivat 
d’un major 

nombre de 

persones que 
treballen a 

l’edifici.  
El consum per 

persona ha 

disminuït. 

 

Consum d’electricitat. Endolls 
 

 

Un nombre 

major de 

personal, 
implica més 

equips 
electrònics 

(ordinadors, 

impressores, 
telèfons...) 

 

  

17,1 MWh

+4,7%+1,9%

2.568 MWh 1.683 MWh 1.715 MWh 1.797 MWh

Any Base
2007

2014 2015 2016

15,3 MWh 17,1 MWh 16,3 MWh

404 MWh 243 MWh 240 MWh 248 MWh

15,7 %

+3,2% -1,3%

-37,6%

Any Base
2007

2014 2015 2016

14,5 % 14,0 % 13,8  %
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Consum d’electricitat. Enllumenat 
 

 

L’increment 
d’enllumenat 

es deu a que 
s’ha reobert 

una planta 

sencera a 
l’edifici.  

 

Consum d’electricitat. Climatització 
 

 

Una nova 
planta oberta a 

l’edifici suposa 
més superfície 

a climatitzar. 

Consum d’aigua per a oficines 
 

 

La reducció no 

és real, ja que 
l’any 2015 hi 

va haver un 

parell de fuites 
importants. 

Tanmateix 
s’han canviat 

les aixetes 

monocomanda
ment per altres 

amb sensor.  

829 MWh1.296 MWh 808 MWh 797 MWh

50,5 %

+ 4%-1,3%

-37,6%

Any Base
2007

2014 2015 2016

48,0 % 46,5 % 46,1 %

868 MWh 632 MWh 678 MWh 721 MWh

33,8 %

+6,3%+7,2%

2014 2015 2016Any Base
2007

37,6 % 39,5 % 40,1 %

19,0 m3 14,0 m3 34,9 m3 20,1 m3

-36,5%+126%

Any Base
2007

2014 2015 2016

4.826 m3 1.545 m3 3.489 m3 2.214 m3
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Consum d’aigua per a rec 
 

 

La ressembra 
de bona part 

de la gespa ha 

fet que l’any 
2016 

s’incrementés 
el consum 

d’aigua.  

 
Consum de paper 
 

 

El consum de 

paper s’ha 
estabilitzat els 

dos darrers 

anys tot i que 
per treballador 

ha disminuït. 
Es consumeix 

menys de la 

meitat de 
paper que 

quan es va 
iniciar la 

implantació del 
sistema. 

 

Consum de combustibles 
 

 

El consum de 
combustibles 

ve donat per 

l’ús que es fa 
dels vehicles. 

Actualment 
s’ha reduït 

considerable-
ment la flota. 

3.984 m3 2.117 m3

1,1 m3/m2

+91,5%-11,2%

-46,9%

1.879 m3 3.427 m3

Any Base
2007

2014 2015 2016

2,0 m3/m2 0,9 m3/m2 1,7 m3/m2

9,5 l/100km

8,2%-22,5%

29.880 litres 1.055 litres

Any Base
2007

2014 2015 2016

10,8 l/100km

232 litres

8,3 l/100km

2.300 litres

9,0 l/100km
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Generació de residus 

 

Les dades de 

generació de 
residus del 

2016 mostren 
una certa 

reducció.  

 

Recollida selectiva 

 

L’evolució de la 
recollida 

selectiva no és 

adequada. 
Aquest descens 

és degut a una 
disminució de 

la fracció 
orgànica. 

 

 

Emissions de CO2 
 

 

L’any 2016 

l’electricitat 
consumida és 

100% d’origen 

renovable 
certificada i per 

tant les 
emissions 

derivades són 
nul·les. Les 

emissions 

generades són 
derivades dels 

combustibles i 
les fuites de 

gasos 

refrigerants.  

 

-1,7%+21,8%

40.042 kg 10.040 kg 12.224 kg 12.022 kg

91 kg/treb 122 kg/treb 109 kg/treb

Any Base
2007

2014 2015 2016

158 kg/treb
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Polígon 
 

Consum d’electricitat 

 

L’evolució del 

consum mostra 
un creixement 

lleu els darrers 

anys derivat de 
l’obsolescència 

dels equips. 
L’any 2017 

està previst 
una substitució 

de totes les 

lluminàries per 
leds. 

Consum d’aigua

 

Increment de 

consum degut 
a unes obres 

que es van 

realitzar amb 
aigua provinent 

de pous. 

Emissions de CO2 

 

L’any 2016 
l’electricitat 

consumida és 

100% d’origen 
renovable 

certificada per 
la qual cosa les 

emissions 

derivades són 
nul·les. Canvi 

que es va 
produir l’any 

2015 amb una 
reducció de les 

emissions del 

88% 

 
 

+1,9%+3,8%

Any Base
2007

2014 2015 2016

1.404 MWh

2,2 MWh/m2

1.573 MWh 1.632 MWh 1.664 MWh

2,4 MWh/m2 2,5 MWh/m2 2,6 MWh/m2

-100%-88%

Any Base
2007

2014 2015 2016

621,8 TnCO2

0,96
kgCO2 / m2

420,3 TnCO2 50,9 TnCO2 0 TnCO2

0,65
kgCO2 / m2

0,08
kgCO2 / m2

0,00
kgCO2 / m2
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Generació de residus 
 

El residus generats al Polígon de la Zona Franca són els produïts en la neteja viària i en el 
manteniment de la jardineria.  

 
Els residus de jardineria són molt variables doncs depenen de la necessitat de realitzar podes i 

l’any 2016 van ser 28 tones. 

 
Pel que fa a la neteja viària l’any 2016 es van generar 153,7 tones. 

 
Nexus II 
 

Consum d’electricitat 

 

Bona evolució 

dels consums 
derivat d’un 

major control i 
de les 

inversions 

realitzades els 
darrers anys: 

com millores a 
la estanqueïtat 

de l´edifici i 
també 

col·locació de 

leds al 
pàrquing i les 

escales. 
 
Consum d’aigua 

 

El consum de 
l’edifici es 

manté estable. 

El derivat del 
rec està influït 

per la 
climatologia, 

tanmateix es 
manté per sota 

de l’any base. 

 
  

-16,9%+17,6%

Any Base
2007

2014 2015 2016

5.666 m3 3.849 m3 4.530 m3 3.766 m3

11,8 m3 8,0 m3 9,4 m3 7,8 m3

Rec

Edifici
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Emissions de CO2 

 

L’any 2016 

l’electricitat 
consumida és 

100% d’origen 
renovable 

certificada per 

la qual cosa les 
emissions 

derivades són 
nul·les. Les 

úniques 

emissions són 
les derivades 

de les fuites de 
gasos 

refrigerants. 

 

Residus 
 
El residus del Nexus II es gestionen a través de l’Ajuntament de Barcelona per la qual cosa es 

desconeix quantitats produïdes. Es recullen de manera selectiva. 

 

MediaTic 
 

Consum d’electricitat. 

 
 
 

 

 
El Mediatic està connectat a una xarxa urbana de calor i fred anomenada 

Districlima que subministra energia procedent de la incineració 
d’escombraries. Aquesta energia s’utilitza per a la calefacció, la refrigeració i 

l’aigua calenta sanitària. 

El consum 

d´electricitat 
s´ha reduït per 

desocupació de 
l´edifici, es 

redueix el 

número de 
persones que 

treballen. 

 
 
 

Refrigerants

-75,6%-22,4%

Any Base
2007

2014 2015 2016

736,5 TnCO2

1,5
TnCO2 / treb

367,0 TnCO2 284,8 TnCO2 69,4 TnCO2

Electricitat 0,8
TnCO2/treb

0,6
TnCO2/treb

0,1
TnCO2/treb
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Consum Districlima. Calor 
 

 

La millora de la 

gestió del 
Districlima ha 

permès una 
reducció dels 

consums 

especialment 
pel que fa al 

fred, degut 
sobre tot a la 

optimització 

d´horaris. 

 
Consum Districlima. Fred 

 

La millora en la 

optimització 

d´horaris va 
ser implantada 

cap a la 
primavera, per 

això la reducció 
es veu més 

reflectit en el 

consum de 
fred. 

 
Consum Districlima. Volum de fred 
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Consum d’aigua 

 

Les mesures de 

control de 
consums i fuites 

han permès 
millorar 

substancialment 

els consums a 
l’edifici. Es 

tracta d’uns 
consums molt 

baixos. 

 
Emissions de CO2 

 

L’any 2016 

l’electricitat 

consumida és 
100% d’origen 

renovable 
certificada per 

la qual cosa les 

emissions 
derivades són 

nul·les. 

 
Residus 
 

Els residus del MediaTic es gestionen a través de l’Ajuntament de Barcelona per la qual cosa es 
desconeix quantitats produïdes. Es recullen de manera selectiva. 
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Objectius i fites 
 

El CZFB anualment planteja quins són els seus objectius i fites ambientals en funció de 
l’assoliment dels objectius de l’any anterior, l’evolució del seu comportament ambiental i les 

perspectives de futur. Per cada objectiu plantejat per l’any 2016 indiquem l’estat de la situació 

en relació a les actuacions fetes. 

 
OBJECTIU 1: Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

Renovació ISO 14001 i validació declaració 
 

 
 

Al llarg de tot l’any s’ha treballat per adequar el sistema als requeriments de la ISO 14001-2015 i s’està 

pendent de l’auditoria de certificació a realitzar el primer trimestre del 2017. 

 
OBJECTIU 2: Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

Utilitzar aigua regenerada pels usos de Polígon 
 

  
 

Tot i haver fet l’escomesa per connectar-nos a la xarxa d’aigua regenerada, encara no és possible fins 
que l’entitat competent aprovi les tarifes i es comercialitzi aquest recurs.  

 
OBJECTIU 3: Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

Substitució del 100% de punts de llum del PIZF per lluminària LED 
 

 
 

Una vegada ajustat el projecte lumínic s’ha elaborat un plec de condicions per substituir totes les 

lluminàries a leds. Es preveu la contractació al llarg del primer trimestre del 2017. 

 
OBJECTIU 4: Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

OBJECTIU 4.1 Manteniment consum 
energètic PIZF 
 

1.632 
MWh/any 

1.632 
MWh/any 

1.664 
 

El desgast dels equips fa que no s’hagi pogut assolir l’objectiu plantejat. S’ha elaborat un plec de 
condicions per substituir totes les lluminàries a leds. Es preveu la contractació al llarg del primer trimestre 
del 2017. 
 Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

OBJECTIU 4.2 Manteniment  del 
consum energètic a la seu central 

1.715 
MWh/any 

1.715 
MWh/any 

1.796 
MWh/any  

El consum s’ha vist incrementat prop del 5%.  
Aquest increment es deriva fonamentalment del vector climatització degut a que l’any 2016 ha estat 
calorós i un desviament en la producció de clima detectat en la auditoria energètica. Una major ocupació 
de l’edifici també és responsable d’aquesta desviació. Les dades per usuari mostren una disminució del 
consum. 
 Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

OBJECTIU 4.3 Manteniment  del 
consum energètic a l’edifici Nexus II 

1.6921 
MWh/any  

921 
MWh/any 

801 
MWh/any  

S’ha assolit un estalvi del 13%. Es continua treballant en la millora continuada amb la substitució de 
dicroiques per LED al pàrquing i les escales. Pel 2017 s´espera substituir també les altres zones 
comuns. 
 Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

OBJECTIU 4.4:Manteniment del 
consum energètic a l’edifici Media-TIC 

644 
MWh/any 

644 
MWh/any 

549 
MWh/any  

S’ha assolit un estalvi del 15% derivat de la optimització de horaris, millora de tancaments i bones 
pràctiques.  
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OBJECTIU 5: Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

Foment bones pràctiques ambientals 
arrendataris PIZF 

35 empreses 30 empreses 31 empreses 
 

La gestió mancomunada de residus és un projecte molt madur i es fa difícil incorporar noves empreses a 
la iniciativa. Es planteja una ampliació d’àmbit per començar a treballar en l’economia circular. 

 
OBJECTIU 6: Objectiu Valor 2015 Valor 2016 Compliment 

Reducció emissions gasos amb efecte 
hivernacle 

<1.157 tones 
CO2 

1.157 tones 
CO2 

595 tones 
CO2  

El fet de que aquest any 2016 tota l’energia elèctrica sigui d’origen renovable certificada ha fet que les 
emissions de gasos s’hagin vist molt reduïdes. 

 

Per l’any 2017 el Consorci es planteja els següents objectius: 

 
OBJECTIUS INDICADOR 

 1 
Renovació ISO 14001 i validació Declaració Ambiental 2015 - 

 2 
Ampliació de l’abast del sistema amb la incorporació del Nexus 

I 

- 

 3 
Utilitzar aigua regenerada pels usos del Polígon  100%  

 4 
Substitució del 100% de punts llums del PIZF per lluminària led  100% 

 5 
Manteniment o increment zero de consums energètics de tot 

l’abast del sistema 
≥ 0% 

 6 
Impuls de l’economia circular en el Polígon de la Zona Franca Estudi inicial 

realitzat 

 7 
Reducció emissions gasos amb efecte d’hivernacle -  
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Valoració del compliment legal 
El Consorci realitza un seguiment de la legislació ambiental aplicable per garantir el seu 

acompliment. A més actualitza i avalua els requisits legals que li apliquen periòdicament. 

En relació a la valoració del compliment dels requisits legals i altres requisits cal destacar: 

 
ACTIVITATS CLASSIFICADES 

 
L’edifici de la Seu Central i el Media-tic està classificat dins l'annex II.2 i disposen de la llicència 
ambiental corresponent. El Nexus II està classificat dins l'annex III.1 i també disposa de la comunicació 
preceptiva ambiental vigent. Com es disposa de certificat EMAS no cal control periòdic de Seu Central, i 
Mediat-tic i Nexus II que com sotmesa a règim de comunicació ja no li calia. 

 
AIGÜES  

 
Les oficines no han de demanar pel seu consum ni per la seva activitat autorització d’abocament.  
Les aigües abocades són aigües sanitàries.  
Es controla periòdicament els seus contractistes per tal que no s’aboquin productes prohibits.  
En cas d’un abocament accidental a la xarxa es comunicaria a l’EDAR. 
L'aigua de pou disposa d’una autorització de captació d'aigües subterrànies de 65.000 m3 anuals vigent 
i es comunica a l’ACA les quantitats captades d’acord amb el que especifica les clàusules de la 
concessió. Tanmateix restem a l´espera del permís de l´Àrea Metropolitana per connectar el reg a la 
xarxa d’aigua regenerada.  
D´altra banda, l’edifici Media-tic ha rebut l’aprovació definitiva de l’ACA per la recollida d’aigües pluvials 
i reutilització per cisternes.  

 
 

RESIDUS i SOLS CONTAMINATS 

 
Tots els residus són segregats convenientment per facilitar-ne la correcta gestió.  
Es disposa de tota la documentació acreditativa de la gestió de residus així com del corresponent registre 
de sortida que n’acredita el seguiment. De manera espacial els residus perillosos o especials com piles, 
tòners, fluorescents i RAEE. 
En tot cas i com aquest Consorci no genera més de 10 Tn/any de residus especials i, per tant, no està 

obligat a presentar estudi de minimització de residus perillosos. 
Tots els residus són transportats i gestionats a través de transportistes/gestors autoritzats o bé a través 
del punt verd. Al Nexus II i a l´edifici Media-Tic s'utilitza el servei de recollida municipal. 
A la vegada els jardiners disposen dels títols habilitants pels productes fitosanitaris i, es busquen 
evidències que els envasos siguin gestionats correctament.  
Finalment, els residus generats per activitats de neteja del PIZF són tractats a la planta Cuatrecasas com 
residu autoritzat, i es segueix les quantitats i evidències documentals dels mateixos. 

 
EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

 
Es realitzen els manteniments i controls de les emissions del grup electrogen tal i com estableix la 
reglamentació vigent. Les emissions compleixen amb la normativa vigent.  
L’empresa que fa el manteniment dels equips de fred i calor està inscrita al Registre d’empreses 
mantenidores d’instal·lacions tèrmiques als edificis i es disposa dels corresponents carnets professionals. 
Es disposa d’un Pla de manteniment de tots els equips i dels registres corresponents.  
Es fa el corresponent control i registre de les recàrregues de gasos refrigerants així com de les possibles 
fuites de gasos refrigerants fluorats per part d’empresa i personal acreditat. S´ha realitzat el control de 
fuites en els edificis del Consorci d´acord amb el gas i càrrega, amb la periodicitat marcada en normativa 
RD 795/2010, Reglaments 303/2008 i 517/2014.  
A la vegada es fa seguiment dels equips d’extinció automàtica que utilitzen gas CO2.  

 
ALTRES 

 CONTRACTACIÓ PUBLICA 
El Consorci inclou en els seus contractes consideracions ambientals i s’anirà incrementant el grau 
d’ambientalització de la contractació en coherència amb la política de l’organització. En tots ells i de 
manera individualitzada es demana, examina i puntua el Pla Ambiental i el Pla de Residus.  
SOROLL 
Per les seves característiques l’activitat de les oficines no és susceptible de produir.  Els equips emissors 
de soroll disposen de l’etiquetatge adequat. 
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CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 
L'enllumenat del polígon compleix els requeriments de la normativa de contaminació lluminosa, d'acord 
amb el certificat de les lluminàries. Hi ha doble nivell que redueix la quantitat de llum a la nit. 
Els edificis són edificis singulars i per tant de situació singular dins la normativa de contaminació lumínica 
pel que fa a l'enllumenat exterior. L'enllumenat interior s'apaga a partir de les 8 de la nit i només s'obre 
en cas que hi hagi personal treballant. 
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
Tot i no ser d´aplicació el RD d´auditories energètiques al nostre cas, durant el  2015 el Consorci va 
realitzar auditories energètiques de les seves instal·lacions/edificis estiguin o no dins l´abast. Actualment 
es tenen informes de resultats. 
LEGIONEL·LA 
Tant la seu central com l’edifici Nexus II i Media-tic, tenen instal·lacions de baix risc de legionel·la que 
són els aljubs d’incendi. Aquests són tractats i netejats un cop a l’any tal com sol·licita la normativa i per 
empresa i personal acreditat per la Generalitat de Catalunya com empresa per la prevenció i control de 
la legionel·losi. Registres fets i analitzats a l’aljub com preventiu de AFS, ACS, aspersors de edificis i PIZF. 
Es fan controls i anàlisi també dels aspersors del PIZF. 
RESPONSABILITAT AMBIENTAL 
No han tingut lloc situacions que puguin causar un dany ambiental. 
SEGUIMENT 

Continua el seguiment de la normativa ambiental i selecció amb anàlisi del compliment tant pel CZFB com 
per part de les empreses que presten serveis per aquest. 
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Propera validació de la declaració 
 
 

La informació inclosa en aquesta declaració ambiental s’ajusta als requisits que expressa el 

Reglament EMAS III CE/1221/2009, del Parlament i del Consell Europeu, que permet que les 

organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria 

ambientals.  

Declaració validada per TÜV Rheinland  Iberica, ICT, verificador ambiental acreditat per ENAC 

amb número ES-V-0010 i habilitat per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat 

de Catalunya amb el número 004-V-EMAS-R. 

Aquesta declaració comprèn el període de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016.  

La següent declaració es redactarà dins del primer trimestre de l’any 2018, i un cop validada per 

un verificador acreditat, estarà disponible a partir del 31 de març de 2018 

Joan Gajate 

TÜV Rheinland  Iberica Inspection Certification and Testing  
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