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TUSGSAL és l’empresa matriu i més gran d’un grup de 
12 empreses, d’entre les quals hi ha un subgrup de 7 
companyies de transport de viatgers format per la pròpia 
TUSGSAL, Serveis Generals de Mobilitat i Transport 
(SGMT - Aerobús), Transports Generals d’Olesa SAU, 
SAU Masats transports Generals, Autos Castellbisbal 
SAU, Operadores de Movilidad Balear SL, i Riba Gorina 
Autocars (aquesta darrera, integrada des del 2019 com a 
marca comercial dins de Transports Generals d’Olesa).



Dades generals

2. 
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2.1 Dades bàsiques

Els dos centres operatius estan ubicats estratègicament, a prop de vies ràpides d’accés a l’àrea metropolitana de 
Barcelona (ronda B-20 i autopista C32) en la població de Badalona, d’on surten els vehicles diàriament a realitzar el 
servei de transport de viatgers diürn i nocturn. 
 

2.2 Organigrama

EMPRESA
TRANSPORTES URBANOS Y SERVICIOS GENERALES, SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL 

(TUSGSAL)

Direcció Oficines Centrals i 
Aparcament

Camí de can Ruti, s/n
P.I. Pomar de Dalt

08916 Badalona (Barcelona)

Aparcament 2
Carrer Almogàvers, s/n

P.I. Les Guixeres

Telèfon 93 395 31 11

e-mail tusgsal@tusgsal.cat

President Federico Llobet Yll

Director General Carles Fàbregas Agustí

Activitat
- Servei de transport urbà de passatgers per carretera

NACE rev2 /CNAE 2009: 49.31 

Mitjana nº treballadors 938

Flota autobusos (31/12/2020) 334

CONSELL 
D’ADMINISTRACIÓ

COMISSIÓ 
EXECUTIVA

DIRECCIÓ 
GENERAL

COMITÉ DE 
DIRECCIÓ

COMPLIANCE 
OFFICER

SUBDIRECCIÓ 
GENERAL

ÀREA DE 
LOGÍSTICA

COMUNICACIÓ 
I MÀRQUETING

SIG
CONTROL DE GESTIÓ
ATENCIÓ AL CLIENT

GESTIÓ DE 
PERSONES

FINANCESP.R.L.
R.S.E.

ADMINISTRATIU
FISCAL

ÀREA DE 
TRÀNSIT 

I OPERACIONS

SERVEIS 
JURÍDICS I 

PROT. DADES

CONTROL DE GESTIÓ 
ECONOMICOFINANCERA

ÀREA  DE 
MATERIAL 

MÒBIL

PROJECTES 
I SISTEMES

SERVEIS 
ADMINISTRATIUS I 
SEGURETAT VIÀRIA

COORDINACIÓ 
AMB

ÀMBIT DE
GESTIÓ ADMINISTRATIVA

I DE PERSONES
ÀMBIT DE

PRODUCCIÓ

ÀMBIT DE
DIRECCIÓ GENERAL

ÀMBIT DE
GESTIÓ FINANCERA
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2.3 Descripció de les instal·lacions 
No estan inclosos en l’abast de la verificació de dades EMAS el centres d’atenció al client ubicat a Plaça Joan Miró 3, ni 
l’aparcament “Guixeres 2” ubicat al Carrer Guixeres s/n.

2.3.1 CAN RUTI
El centre operatiu principal, on s’ubiquen les oficines centrals, està ubicat estratègicament al peu de la ronda B-20, en 
la població de Badalona, d’on surten els vehicles diàriament a realitzar el servei.  Coordenades UTM: X: 435.951 ; Y: 
4.590.954

La parcel·la te una superfície de 13.782 m2, situada 
a una zona classificada urbanísticament com “zona 
d’equipaments” segons el “Plan general Metropolitano” i 
el seu perímetre queda tancat per un mur construït amb 
peces de formigó massís de 20 cm de gruix i alçada que 
oscil·la els 3 i 4 m. L’activitat, per tant, es troba ubicada en 
un Polígon Industrial urbanitzat, fora de qualsevol zona de 
protecció especial, per la qual cosa la seva implantació 
no incrementa l’impacte al medi natural o biodiversitat.

La superfície està destinada a aparcament d’autobusos 
en la part de solar lliure. La parcel·la  conté una edificació 
principal d’aproximadament 1.500 m² destinada a la 
part baixa bàsicament a taller i reparació de vehicles i 
a la planta pis oficines, administració i serveis generals. 
També disposa d’altres edificacions auxiliars destinades 
a usos diversos (magatzems, servei mèdic, sala de 
descans de conductors, recepció...) A la zona annexa 
al magatzem de motors hi ha un petit magatzem de 
pintures i dissolvents i un altre d’ampolles de gasos 

comprimits i bateries. Existeixen dos dipòsits de 
combustible (gas-oil), un soterrat de 40 m³ situat en la 
zona de subministrament del pati superior, i l’altre de 
superfície de 60 m³ situat en el pati mig.

La distribució de la superfície és la següent:

Parcel·la Superfície en planta

Construccions 2.355,84 m²

Tren de rentat 245,72 m²

Emmagatzematge i càrrega de 
combustible

399,59 m²

Aspiració i neteja autobusos 440,00 m²

Contenidors cartró i pneumàtics 200,95 m²

Contenidors ferralla 86,80 m²

Zones de pas i aparcament 10.053,10 m²

TOTAL PARCEL·LA 13.782,00 m²
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Edificacions aïllades:

Construccions Superfície en planta

Edifici 1 Edifici principal 1.511,14 m²

Edifici 2 Magatzems lubricants, anticongelants i frens 59,24 m²

Edifici 3 Magatzems recanvis planxa i pintura 121,44 m²

Edifici 4 Magatzem ampolles gasos i bateries 17,60 m²

Edifici 5 Annexes taller 214,71 m²

Edifici 6 Infermeria, comitè, sindicat, informàtica 177,58 m²

Edifici 7 Recepció, objectes perduts, conductors, negociat 189,22 m²

Edifici 8 Caseta tren de rentat 27,56 m²

Edifici 9 Caseta neteja autobusos 20,80 m²

Edifici 10 Caseta parades 16,55 m²

Edifici 11 Compressor i carregadors 11,40 m²

TOTAL CONSTRUCCIONS 2.355,84 m²

2.3.2 GUIXERES1
El segon centre operatiu, es troba ubicat al costat de l’autopista del maresme (C32) en la població de Badalona, d’on 
surten els vehicles diàriament a realitzar el servei de transport de viatgers diürn i nocturn.

Coordenades UTM: UTM: X: 438.466 ; Y: 4.590.355

L’activitat està ubicada en una parcel·la a cel obert de 12.332 m2 . La part posterior i uns dels laterals de la parcel·la 
limita amb un turó, la part anterior de la mateixa dóna al C/ Almogàvers. L’altre limita amb un camí de terra que 
enllaça amb el C/ Torrent Vallmajor. El solar té forma irregular allargada de 270m x 62 m de longituds màximes. Hi 
ha un tancament perimetral, opac a la part inferior amb blocs de formigó vistos fins una alçada de 1,80 m. des de el 
nivell del carrer i per sobre una reixa fins als 2,50 m.

En aquest recinte hi haurà diverses construccions i instal·lacions. 

 » Edifici de Control de trànsit i Personal
 » Edifici taller
 » Caseta Tècnica
 » Dipòsit de combustible
 » Marquesina d’assortidors de combustible
 » Tren de rentat
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La distribució de la superfície és la següent:

Edificacions:

Com en el cas del centre de Can Ruti, l’activitat es troba ubicada en un Polígon Industrial urbanitzat, fora de 
qualsevol zona de protecció especial, per la qual cosa la seva implantació no incrementa l’impacte al medi natural o 
biodiversitat.

Superfícies Parcel·la

Edifici Control i Personal 188,16 m²

Carpa Taller 225,00 m² 

Caseta Tècnica 75,70 m²

Zona dipòsit combustible 75,38 m²

Zona de rentat 110,50 m² 

Zona de Assortidors 225,00 m² 

Zones de circulació i aparcaments 
autobusos

10.361,32 m²

Aparcaments turismes i motos 1.054,50 m²

Centre de Transformació 16,44 m²

SUP. TOTAL: 12,332,00 m²

Superfícies Construïdes

Edifici de Control i Personal  
(2 plantes)

376,32 m²

Edifici Taller 225,00 m²

Caseta Tècnica 75,70 m²

Zona de Assortidors 225,00 m²

Centre de Transformació 16,44 m²

SUP. TOTAL: 918,46 m²

2.4 Ocupació del sòl en m2 de superfície ocupada
Els metres de superfície ocupada representen respecte a la flota d’autobusos els valors (indicador de biodiversitat) 
que es descriuen a continuació:

 ■ Can Ruti

 ■ Guixeres1

Any Superfície m2 (A) Nº Busos (B) Ràtio m2/bus (R)

2017 13.782 278 49,62

2018 13.782 277 49,75

2019 13.782 338 40,80

2020 13.782 338 40,76

Any Superfície m2 (A) Nº Busos (B) Ràtio m2/bus (R)

2017 12.332 278 44,40

2018 12.332 277 44,52

2019 12.332 338 36,52

2020 12.332 338 36,47



Descripció dels processos

3. 
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Els operadors de bus diàriament entren o surten de les instal·lacions a l’inici o al final de la seva jornada  laboral diària 
per tal de verificar el seu servei o realitzar el tancament liquidació, respectivament. Això es duu a terme de manera 
puntual, degut a que la seva jornada laboral es desenvolupa majoritàriament mentre realitzen el servei de transport 
de viatgers a les respectives línies d’autobús, i per tant, fora de la instal·lació.

3.1 Mapa de processos de l’organització

3.2 Activitat
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PROCESSOS ESTRATÈGICS 

PROCESSOS OPERATIUS-NEGOCI

PROCESSOS DE SUPORT

E01
GESTIÓ I MILLORA CONTINUA

E02
GESTIÓ D’INVERSIONS

E03
GESTIÓ DEL CANVI

E03
COMUNICACIÓ, 
PARTICIPACIÓ I CONSULTA

001
Disseny i desenvolupament
de la xarxa

S01.
Gestió de compres

S02.
Manteniment vehicles

S03.
Gestió de persones

S04.
Manteniment parades i cabines

S07.
Mant. instal·lacions i infraestructura

S06.
Manteniment sistemes TIC

S05.
Comptabilitat i finances

002
Planificació del servei

003
Prestació i gestió del
servei

002.1
Gestió paralització
flota i manteniment

002.2
Gestió de recursos

TUSGSAL desenvolupa la seva activitat en el transport urbà a través de dues concessions que són titularitat de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona: la xarxa diürna d’autobusos del Barcelonès Nord, Montgat i Tiana, i una part important 
de la xarxa nocturna d’autobusos metropolitans.
La xarxa diürna la conformen 30 línies que connecten els municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant 
Adrià de Besòs, Montgat, Tiana, Montcada i Reixac i Barcelona.
Durant la nit, TUSGSAL gestiona 14 línies de Nitbus, la xarxa nocturna d’autobusos de Barcelona i la seva àrea 
metropolitana.
Les freqüències de les línies es determinen en funció de les festivitats, període del dia i/o de l’any. Per a la gestió del 
servei s’utilitzen les dades en temps real de l’estat de funcionament de cada línia, que ens proporciona el Sistema 
d’Ajut a l’Explotació (SAE), com ara els temps de recorregut entre punts de control, voltes perdudes, modificacions 
sobre l’horari establert, etc. Tanmateix es coneixen les dades de viatgers mitjançant el sistema de venda de bitllets.

SERVEI DIÜRN

La xarxa d’autobusos diürns està formada per 30 
línies que cobreixen el territori del Barcelonès Nord i 
connecten els municipis de Badalona, Santa Coloma 
de Gramanet, Montgat, Tiana, Montcada i Reixac i 
Barcelona.

M1

M19

B7

M26

B35

B2

B20

B8

M27

B80

B3

B21

B12

M28

B81

B4

B23

B14

B29

B82 B84 E33

B5

B24

B15

M30

M6

B25

B18

B34
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SERVEI NOCTURN

El Nitbus, la xarxa d’autobusos nocturns, inicia el seu servei 
quan deixen de circular els autobusos diürns i dóna servei tota 
la nit fins que es torna a iniciar el servei diürn.

Un total de 21 línies (14 d’elles operades per TUSGSAL), 
amb una freqüència de pas de 20 minuts, cobreixen l’àrea 
metropollitana. Gairebé totes les línies passen per la Plaça de 
Catalunya, on és possible fer transbordament entre línies. 

3.2 Vehicles
La flota de vehicles total, a 31/12/2020 dedicada a la realització del transport de viatgers és la següent:

Els vehicles, segons la seva longitud, es reparteixen en 4 models:

 ■ Micro: entre  7.2 i 9.4 metres
 ■ Midi: entre 9.7 i 10.7 metres
 ■ Estàndard: entre 11.5 i 12 metres
 ■ Articulats: entre 17,97 i 18,12 metres

Per la seva tecnologia mecànica d’impulsió, es reparteixen en 3 models:

 ■ Dièsel 
 ■ Híbrid dièsel-elèctric
 ■ Elèctric 100%

3.3 Activitats de suport
Les instal·lacions són bàsicament estació de servei d’autobusos, on es realitzen les següents activitats:

 ■ Administració general de l’organització.
 ■ Control de trànsit de les unitats en servei.
 ■ Aparcament de vehicles.
 ■ Subministrament de combustible de vehicles.
 ■ Neteja de vehicles.
 ■ Manteniment i reparació de vehicles (incloent operacions de pintura).

Quant a les activitats realitzades a les instal·lacions:

 ■ El personal d’oficines treballa majoritàriament pel matí, fins a les 15:00 h.
 ■ El personal de control de trànsit treballa en diferents torns
 ■ La neteja de vehicles es realitza en 3 torns, però principalment a la nit
 ■ El personal de manteniment i reparació de vehicles treballa en tres torns
 ■ El personal de manteniment i vigilància d’instal·lacions  treballa principalment pel matí.
 ■ L’activitat als centres, per tant, es desenvolupa les 24 hores els 365 dies de l’any.

FLOTA  
TOTAL

FLOTA 
ACTIVA

ASSIGNACIÓ BUSOS Nº BUSOS AL SERVEI DIARI (LÍNIA)

334 327
SERVEI DIURN 235 203

SERVEI NITBUS 99 97

EN RESERVA 34

N0

N7

N1

N8

N2

N9

N3

N10

N4

N11

N5

N26

N6

N28

Es poden consultar els mapes de les línies en el següent enllaç: 
http://www.ambmobilitat.cat/Principales/PlanosMunicipios.aspx



Gestió ambiental

4. 
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4.1 Política integrada

MISSIÓ
Som una empresa de serveis de transport de persones i serveis generals afins, de gestió ètica, eficient, sostenible i 
socialment responsable en consonància amb els nostres valors. 
 

VISIÓ

Ser una empresa de referència en el sector pels nostres estàndards de qualitat, fiabilitat, eficiència i condicions de 
treball. 
 

VALORS

Som conscients de l’impacte que té la nostra activitat en el medi, de la necessitat de millorar permanentment les 
condicions de treball del personal, i de la necessitat de protegir i promoure els ambients de treball saludables, de 
fer-ho també en l’àmbit extra laboral, i de complir les expectatives dels clients per millorar la qualitat del nostre 
servei. Coneixem el paper que juga la nostra activitat en el sistema viari i en la millora de la seguretat dels nostres 
treballadors i usuaris. Per això, mantenim un sistema de gestió eficaç que integra en les activitats de negoci els 
requisits legals i de les parts interessades en matèria de qualitat, seguretat i salut laboral, empresa saludable, medi 
ambient, gestió energètica, seguretat viària i responsabilitat social. 

Aquests són els nostres compromisos:

1. Subministrar els recursos necessaris per desenvolupar aquesta política i els objectius del sistema de gestió 
integrat i garantir la seva millora continuada. 

2. Satisfer plenament les necessitats dels clients i incrementar permanentment la seva percepció de la qualitat 
del servei.

3. Motivar i formar permanentment el personal per garantir la participació i implicació de cada membre de 
TUSGSAL en la consecució dels objectius i en la millora del sistema.

4. Millorar el compliment ambiental
5. Impulsar les mesures necessàries per minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat.
6. Dissenyar i fer funcionar els llocs de treball i activitats de forma que es tingui en compte la naturalesa, i 

la magnitud dels riscos per a la salut i la seguretat dels treballadors proporcionant condicions de treball 
segures i saludables per la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball.

7. Eliminar o minimitzar els riscos viaris per tal de prevenir els incidents de trànsit, amb atenció especial a 
aquells que poguessin ser mortals o provocar lesions greus.

8. Promoure la salut en l’àmbit extra laboral tenint en compte les característiques epidemiològiques de la 
comunitat a la qual pertanyem i contribuint a la cultura del benestar.

9. Promoure activitats relacionades amb l’estudi de les condicions de treball en l’àmbit del transport urbà 
de superfície de viatgers i participar-hi activament (grups de treball, trobades tècniques i científiques, 
col·laboració amb organismes oficials com ara administracions públiques o universitats etc.).

10. Treballar per eliminar els perills i reduir els riscos per la seguretat i salut laboral.
11. Assegurar la consulta i participació dels treballadors i/o representants dels treballadors per al seguiment i 

millora de la seguretat i salut laboral.
12. Contribuir fermament a les iniciatives públiques en matèria de prevenció de riscos laborals, promoció de la 

salut, medi ambient, seguretat viària i responsabilitat social.
13. Proporcionar informació clara i precisa sobre les nostres activitats i accions adoptades al personal, els clients, 

les autoritats, les institucions públiques, a la ciutadania i als nostres proveïdors.
14. Donar resposta i satisfer de manera equilibrada a les necessitats i expectatives de les nostres parts 

interessades.
15. Assegurar l’acompliment del Codi de conducta i ètica corporativa de TUSGSAL entre tot el personal de 

l’organització i totes les parts interessades.
16. Garantir el compliment dels requisits legals aplicables a la nostra activitat i d’altres requisits subscrits per 

TUSGSAL. Tractant, sempre que sigui possible, d’anar més enllà dels propis requeriments normatius a més de 
respectar la normativa internacional de comportament i la universalitat dels drets humans.
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4.2 Descripció del sistema 
de gestió ambiental (SGA)
Fa més de 20 anys que TUSGSAL desenvolupa la seva 
activitat amb criteris de gestió certificada en base a la 
normativa ISO. La implantació d’un Sistema de Gestió 
Ambiental (SGA) certificat basat en els requisits de la 
norma ISO 14001, aconseguida definitivament l’any 2010, 
neix durant l’any 2007 del compromís de l’organització 
amb el medi ambient i la prevenció de la contaminació. 
L’any 2018, en coherència amb el compromís de 
l’organització, s’assoleix la certificació ISO 50001 de 
sistemes de gestió eficient de l’energia.

L’empresa ha anat superant les corresponents auditories 
anuals de seguiment o de renovació des de 2010, essent 
la darrera auditoria externa realitzada durant els mesos 
de maig i setembre de 2020.

Tanmateix, l’organització disposa del Distintiu de Garantia 
de Qualitat Ambiental des del 2016, i està adherida al 
Pacte d’Acords Voluntaris (PAV), promogut per la Oficina 
Catalana del Canvi Climàtic, per a la reducció de gasos 
amb efecte d’hivernacle des del 2018.

Amb l’objectiu d’avançar un pas més en la millora 
continua i minimitzar encara més els impactes 
ambientals, TUSGSAL pretén adherir-se mitjançant 
aquesta Declaració al Reglament (CE) 2018/2026 del 
Parlament Europeu i del Consell, que permet que les 
organitzacions s’adhereixin amb caràcter voluntari a un 
sistema de gestió i auditoria ambientals (EMAS).

 
El sistema de gestió establert defineix la planificació 
de les activitats, responsabilitats, els processos, 
procediments, les pràctiques i els recursos necessaris 
que fan possible el manteniment i el compliment de 
la política ambiental, així com aquells requisits que 
estableixi el Reglament EMAS. El  Sistema Integrat de 
Gestió (SIG) de la Qualitat, el Medi Ambient, la Gestió 
Energètica, la Prevenció dels Riscos Laborals, la Seguretat 
Vial, l’Empresa Saludable, la Qualitat a la gestió del 
transport públic (UNE 13816) i la Responsabilitat Social es 
recolza en una estructura basada fonamentalment en la 
següent documentació:

DOCUMENTS DEL SIG:

 ■ Política: la declaració per part de TUSGSAL de les 
seves intencions relacionades amb la qualitat del 
servei, el medi ambient, la SST, la seguretat vial, 
l’empresa saludable i la responsabilitat social. 

 ■ Manual del Sistema de Gestió: És el document bàsic 
del sistema de gestió en el qual es  determina les 
línies generals d’actuació, responsabilitats i autoritat 
per a les activitats relacionades amb la gestió del 
sistema integrat de gestió (SIG).

 ■ Procediments: documents del sistema en els quals 
es descriu la manera com s’ha de dur a terme un 
determinat procés previst en el manual.

 ■ Instruccions tècniques: documents en els que es 
descriu una tasca particular o específica, ampliant 
el nivell de detall de la informació descrita en els 
procediments als quals fan referència. 

 ■ Registres: documents que mostren el grau 
d’acompliment dels diferents requisits del SIG.



Aspectes ambientals
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L’aspecte ambiental és l’element de les activitats, productes o serveis que poden interferir en el medi ambient, com 
per exemple les emissions a l’atmosfera, la generació de residus, etc.

Els aspectes directes són els generats per les activitats pròpies de TUSGSAL tant a les nostres instal·lacions com durant 
la realització del servei del transport, i sobre els quals es pot exercir un control directe de gestió

Els aspectes indirectes són resultat de la interacció entre l’empresa i els proveïdors, en la qual TUSGSAL pot influir de 
manera raonable. 

TUSGSAL identifica, avalua i controla els aspectes ambientals resultants de les activitats i serveis realitzats en les 
instal·lacions i en aquells que puguin influir dins de l’abast definit en el SGA. Un cop avaluats, es determinen els aspectes 
que tenen o poden tenir un impacte significatiu sobre el medi ambient. El procediment establert permet identificar-los, 
definir criteris d’avaluació, mantenir actualitzades les identificacions i avaluacions dels impactes i, en base a aquesta 
avaluació,  definir objectius i pautes de control.

Identificació

S’identifiquen les activitats i serveis amb possible repercussió ambiental i aspectes ambientals associats. Per a aquesta 
identificació, s’estudien les entrades i sortides dels diversos processos, els processos auxiliars o de suport i les 
instal·lacions de l’empresa, podent així valorar posteriorment l’impacte ambiental en relació als següents vectors:

 ■ Entrades:
 » Consums de recursos naturals
 » Consum de matèries primeres

 ■ Sortides:
 » Emissions a l’atmosfera
 » Vessaments d’aigües residuals
 » Residus
 » Sorolls i vibracions

Actualització.

Anualment es revisa la identificació i avaluació d’aspectes ambientals, i també cada cop que es produeix una nova 
situació referida a instal·lacions, productes, servei, o situació d’emergència.

Definició d’objectius.

Un cop avaluats els aspectes ambientals es valora la seva significació. Els aspectes significatius són tinguts en compte 
en la definició dels objectius ambientals de TUSGSAL. En qualsevol cas, es pondera la significació final dels resultats en 
base a la importància o pes relatiu de cada aspecte avaluat. D’aquesta manera, pot ocórrer que es defineixin objectius 
de reducció d’algun aspecte que no hagi assolit la puntuació mínima establerta per a considerar-lo significatiu.

5.1 Criteris d’avaluació

5.1.1 ASPECTES AMBIENTALS DIRECTES
La valoració es realitza en els supòsits de procés en condicions normals/anormals de funcionament, i en condicions 
d’emergència.  

El nivell de significació dels aspectes identificats per a les situacions normals i anormals de funcionament depèn de tres 
variables:

 » Quantitat: en tots els casos les quantitats mesurades han de ser valors relatius que permetin la seva 
comparació independentment dels canvis.

 » Toxicitat: potencial contaminant segons la seva naturalesa.
 » Freqüència: implica el nombre de cops que es genera l’aspecte per unitat de temps.

El nivell de significació dels aspectes identificats per a les situacions d’emergència s’avalua depenent de dues variables:

 » Probabilitat d’ocurrència, definida com la freqüència amb la que es produeix l’aspecte considerat.
 » Severitat de les conseqüències, segons la magnitud de l’impacte o l’efecte causat per l’aspecte ambiental en 

estudi.
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5.1.2 ASPECTES AMBIENTALS INDIRECTES
Per a avaluar els aspectes ambientals indirectes s’utilitzen les següents variables o criteris: 

 » Freqüència d’aparició de l’aspecte
 » Gestió final dels residus generats i segregats per l’empresa subcontractada
 » Comportament ambiental i pràctiques dels proveïdors relacionats directament amb els aspectes ambientals.
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5.2 Aspectes significatius

5.2.1 DIRECTES
Significatius o potencialment significatius

Són significatius els aspectes la valoració dels quals així determina la fórmula utilitzada en el mètode d’avaluació o 
aquells que, tot i no arribar a aquesta valoració, es consideren potencialment significatius no només ambientalment 
sinó també per la seva rellevància (context de l’organització, parts interessades, magnituds, cost operatiu, inversió, 
etc.) i que, segons les circumstàncies, és a l’abast de la organització la possibilitat de minimitzar el seu impacte. 

Com a conseqüència de l’avaluació, varen resultar significatius els següents aspectes:
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ASPECTE IMPACTE AMBIENTAL PROCÉS/LOCALITZACIÓ

RESIDUS (S3)

Generació llots residuals separadors 
HC

Preservació recursos
Qualitat de Vehicles

Contaminació sòl/aigua

ASPECTE IMPACTE AMBIENTAL PROCÉS/LOCALITZACIÓ

 RESIDUS (S3)

Generació toner residual Contaminació sòl/aigua Oficines

Generació de restes de pintures Contaminació sòl/aigua Planxa i Pintura

Generació fluorescents residuals Contaminació sòl/aigua Processos auxiliars

5.2.2 EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA
No s’han obtingut aspectes ambientals d’emergència significatius resultat de l’avaluació.

5.2.3 INDIRECTES
No s’han obtingut aspectes ambientals indirectes significatius resultat de l’avaluació.

ASPECTE IMPACTE AMBIENTAL PROCÉS/LOCALITZACIÓ

CONSUM DE M.PRIMERES (E2)

Consum toner fotocopiadores Esgotament recursos Oficines

CONSUM R. NATURALS (E1)

Consum gasoil Esgotament recursos
Qualitat de Vehicles, Manteniment 
mecànic

ASPECTE IMPACTE AMBIENTAL PROCÉS/LOCALITZACIÓ

CONSUM DE M.PRIMERES (E2)

Consum toner fotocopiadores Esgotament recursos Oficines

Consum fluorescents Esgotament recursos Mant. Mecànic, Mant. Instal·lacions

CONSUM R. NATURALS (E1)

Consum gasoil
- Esgotament recursos naturals 
(combustibles fòssils no renovables 
- Efecte hivernacle

Qualitat de Vehicles, Manteniment 
mecànic

Consum energia vehicles elèctrics
- Esgotament recursos naturals 
(combustibles fòssils no renovables 
- Efecte hivernacle

Zona càrrega v. elèctrics
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Per a l’establiment dels objectius i fites es consideren els aspectes significatius o potencialment significatius (consums 
energètics), els requisits legals aplicables, el context i parts interessades, i els recursos disponibles. Per a establir els 
objectius de 2020-21, s’han tingut en compte l’avaluació d’aspectes d’aquest mateix any i l’avaluació d’anys anteriors, 
per la qual cosa s’han definit objectius relacionats amb la generació de residus fluorescents, les emissions CO2, el 
consum de fluorescents, i el consum energètic (gasoil i energia elèctrica). Tanmateix, les necessitats de les parts 
interessades ens han fet proposar assolir els objectius de reducció de consum d’aigua embotellada en envasos de 
plàstic, la certificació EMAS, o la adaptació de la norma ISO 50001 a requisits de 2018. Altra fita relacionada amb la 
sostenibilitat ambiental ha estat la renovació del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que atorga la Generalitat 
de Catalunya per a la Flota de Vehicles de Transport de Viatgers.

Alguns d’aquests objectius esdevenen continuació de 2019, i altres s’han considerat a partir de l’avaluació d’aspectes 
del 2020.

OBJECTIUS 2020-21

Dins el programa els objectius queden alineats amb els Principis del Pacte Mundial i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, al qual TUSGSAL està adherida voluntàriament des del 2015

Un cop establerts, s’elabora el programa de gestió ambiental on per a cada objectiu es defineixen les fites 
associades i les accions concretes a dur a terme necessàries per a la seva consecució, els responsables, els recursos 
necessaris i els terminis previstos. Finalment, s’indica el grau d’assoliment de cadascun d’ells ()

Periòdicament TUSGSAL fa un seguiment dels indicadors que permeten determinar el comportament ambiental de 
l’organització, alhora que preveu el compliment dels objectius establerts.

A continuació s’indica el grau de compliment de cadascun dels objectius i fites establerts per a l’any 2020.

OBJECTIU FITA
PRINCIPIS  

PACTE 
MUNDIAL

ODS
ÀMBIT   

(MATERIALITAT)
ASSUMPTES PRIORITAT ALTA 

(MATERIALITAT)

Reducció del consum 
de combustible

Gasoil: (-2%) 
n/n-1

8
7 
12

Qüestions 
mediambientals

Emissions i gasos contaminants  
Emissions GEH

Reducció de les emissions de CO2 CO2: (-5%) n/n-1 8 13
Qüestions 

mediambientals
Emissions i gasos contaminants  

Emissions GEH
Dismunució del consum làmpades 

fluorescents
(-15%) n/n-1 8

7 
12

Qüestions 
mediambientals

Energia

Disminució del residu làmpades 
fluorescents

(-15%) n/n-1 8
7 
12

Qüestions 
mediambientals

Energia

Disminució del consum d’aigua en 
ampolles de plàstic

(-10%) n/n-1 7
6 
12

Qüestions 
mediambientals

Gestió ambiental

Aconseguir la Certificació EMAS 
2020

Aconseguir la 
Certificació 

EMAS
7, 8, 9

7 
11 
13

Qüestions 
mediambientals

Gestió ambiental

Adaptació a requisits ISO 
50001:2018

Aconseguir la 
migració a ISO 

50001:2018
7, 8, 9

7 
11 
13

Qüestions 
mediambientals

Gestió ambiental
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6.1 Reducció 2% consum energètic transport
Tal i com es detalla a l’Annex IV del Reglament EMAS, l’indicador ut/100km es composa de 3 xifres:

 » Xifra A: unitats de consum1

 » Xifra B: distància en km
 » Xifra R: quocient entre A i B x 100

Compliment de l’objectiu:

Aquest objectiu sorgeix tant de l’avaluació d’aspectes d’anys anteriors, com del pla estratègic de l’organització. El 
consum energètic és un dels factors claus de l’activitat del transport de viatgers per carretera. L’objectiu s’ha assolit, 
aconseguint una reducció del 5,81%.

1Per a determinar les unitats, per raons de confidencialitat de la informació, s’ha aplicat un índex de conversió al factor kWh/litre (10,18) del “Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): PCI Combustibles y Carburantes”.
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660
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2018

684,2

647

609,5

2019 2020

Consum transport

Ut
. C

on
su

m
/1

00
km

Any UT Consum (A) Km (B) Ut/100Km (R) % (n/n-1)

2018 106.950.745 15.631.482 684,2

2019 108.994.262 16.845.072 647,0 -5,43%

2020 91.596.091 15.029.261 609,5 -5,81%

Assolible Realista Límit de temps

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRATÈGIA RESPONSABLE/S Financers Humans
Equip i 
infrastructures

Temps DATA INICI DATA FI

1. Formació en conducció 
eficient -aprofitament 
energètic

ÀREA RR.HH
Rble. Dept. 
formació
ÀREA DE TRÀNSIT I 
OPERACIONS

100000

Personal de les àrees 
Proveïdors

1 any febrer 19 desembre 19

2. Desplegament d'un 
sistema de gestió i control 
de conducció eficient i 
segura 

DG/ COMISSIÓ 
SINISTRALITAT

450000

Personal de les àrees 
Proveïdors

* Hardware i 
software especific

2 anys maig 19 maig 21

3. Incorporació al servei 
de 76 busos més eficients 
(56 híbrids, 12 elèctrics i 8 
dièsel estàndard)

DG 
(Negociació)
DA M.MÒBIL
DA TRANSIT i OP.

25M

Personal de les àrees 
Proveïdors

1 any març 18 agost 19

4. Adquisició de 39 busos 
híbrids més eficients (21 
estàndard i 18 articulats)

DG 
DA M.MÒBIL
Mesa de 
contractació

14M

Personal de les àrees 6 mesos setembre 19 març 20

5. Incorporació al servei 
de 39 busos híbrids més 
eficients (21 estàndard i 18 
articulats)

DG 
(Negociació)
DA M.MÒBIL
DA TRANSIT i OP.

Personal de les àrees 
Proveïdors

4 mesos gener 21 abril 21
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6.2 Reducció 5% emissions de CO2 derivades del consum de gasoil
Indicador: Ut CO2 eq/100km

 » Xifra A: unitats CO2 equivalent2  
 » Xifra B: distància en km

 » Xifra R: quocient entre les xifres A i B

Compliment de l’objectiu:

Com en l’anterior cas, les emissions són l’altre aspecte ambiental clau de l’activitat del transport de viatgers per 
carretera, i conseqüència directa del consum energètic derivat de fonts no renovables. L’objectiu s’ha assolit, 
aconseguint una reducció del 6,79%.

Any Ut. CO2 eq (A) Km (B) utCO2 eq/100 (R) % (n/n-1)

2018 26.191 15.631.482 0,1676

2019 26.418 16.845.072 0,1568 -6,40%

2020 21.969 15.029.261 0,1462 -6,79%

2018 2019 2020

Emissions CO2 transport  

0,1676

0,1568

0,1462ut
.C

O 2 e
q/

10
0k

m

2Per a determinar les unitats, per raons de confidencialitat de la informació, s’ha aplicat un índex de conversió als factors d’emissió que publica anualment la 
“Guia pràctica per al càlcul d’emissions de GEH”.

Assolible Realista Límit de temps

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRATÈGIA RESPONSABLE/S Financers Humans
Equip i 
infrastructures

Temps DATA INICI DATA FI

1. Formació en conducció 
eficient -aprofitament 
energètic

ÀREA RR.HH
Rble. Dept. 
formació
ÀREA DE TRÀNSIT I 
OPERACIONS

100000

Personal de les àrees 
Proveïdors

1 any febrer 19 desembre 19

2. Desplegament d'un 
sistema de gestió i control 
de conducció eficient i 
segura 

DG/ COMISSIÓ 
SINISTRALITAT

450000

Personal de les àrees 
Proveïdors

* Hardware i 
software especific

2 anys maig 19 maig 21

3. Incorporació al servei 
de 76 busos més eficients 
(56 híbrids, 12 elèctrics i 8 
dièsel estàndard)

DG (Negociació)
DA M.MÒBIL
DA TRANSIT i OP.

25M

Personal de les àrees 
Proveïdors

1 any març 18 agost 19

4. Adquisició de 39 busos 
híbrids més eficients (21 
estàndard i 18 articulats)

DG 
DA M.MÒBIL
Mesa de 
contractació

14M

Personal de les àrees 6 mesos setembre 19 març 20

5. Incorporació al servei 
de 39 busos híbrids més 
eficients (21 estàndard i 18 
articulats)

DG (Negociació)
DA M.MÒBIL
DA TRANSIT i OP.

Personal de les àrees 
Proveïdors

4 mesos gener 21 abril 21
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6.3 Reducció 15% consum làmpades fluorescents
Indicador: unitats/bus

 » Xifra A: ut làmpades fluorescents 
 » Xifra B: nº de vehicles flota
 » Xifra R: quocient entre les xifres A i B

Compliment de l’objectiu:

Aquest objectiu neix de l’avaluació d’aspectes de 2015, aprofitant la inèrcia de les inversions iniciades per a la 
substitució de l’enllumenat tant en les instal·lacions fixes aquell mateix any, com en les successives renovacions de la 
flota de vehicles. L’objectiu ha estat assolit per sobre de les expectatives, aconseguint una reducció del 28,55%.

Any Ut. CO2 eq (A) Km (B) utCO2 eq/100 (R) % (n/n-1)

2018 975 277 3,52

2019 975 338 2,90 -17,64%

2020 700 338 2,07 -28,43%

Consum fluorescents flota

2018 2019 2020

3,52

2,90

2,07

ut
./b

us

Assolible Realista Límit de temps

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRATÈGIA RESPONSABLE/S Financers Humans
Equip i 
infrastructures

Temps DATA INICI DATA FI

1. Incorporació al servei 
de 76 nous busos amb 
tecnologia LED

DG (Negociació)
DA M.MÒBIL
DA T. i OP.

25M
Personal de les àrees 
Proveïdors

1 any març 18 agost 19

2. Adquisició de 39 busos 
amb tecnologia LED

DG 
DA M.MÒBIL
Mesa de 
contractació 14M

Personal de les àrees 6 mesos setembre 19 març 20

3. Incorporació al servei de 
39 busos amb tecnologia 
LED

DG  (Negociació)
DA M.MÒBIL
DA TRANSIT i OP.

Personal de les àrees 
Proveïdors

4 mesos gener 21 abril 21
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6.4 Reducció 15% residu làmpades fluorescents
Indicador: kg/bus

 » Xifra A: kg residu 
 » Xifra B: nº de vehicles flota

 » Xifra R: quocient entre les xifres A i B 

Compliment de l’objectiu:

Com en el cas anterior, l’objectiu neix de l’avaluació d’aspectes de 2015, aprofitant la inèrcia de les inversions per a la 

substitució de l’enllumenat tant en les instal·lacions fixes aquell mateix any, com en les successives renovacions de la 
flota de vehicles, aconseguint una reducció del 57,45%.

Any kg. Residu (A) Nº vehicles (B) kg/bus (R) % (n/n-1)

2018 214,74 277 0,78

2019 185,19 338 0,55 -29,32%

2020 78,8 338 0,23 -57,45%

Residu fluorescents

2018 2019 2020

0,78

0,55

0,23

kg
/b

us

Assolible Realista Límit de temps

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRATÈGIA RESPONSABLE/S Financers Humans
Equip i 
infrastructures

Temps DATA INICI DATA FI

1. Incorporació al servei 
de 76 nous busos amb 
tecnologia LED

DG (Negociació)
DA M.MÒBIL
DA T. i OP.

25M
Personal de les àrees 
Proveïdors

1 any febrer 19 gener 20

2. Adquisició de 39 busos 
amb tecnologia LED

DG 
DA M.MÒBIL
Mesa de 
contractació 14M

Personal de les àrees 6 mesos setembre 19 març 20

3. Incorporació al servei de 
39 busos amb tecnologia 
LED

DG  (Negociació)
DA M.MÒBIL
DA TRANSIT i OP.

Personal de les àrees 
Proveïdors

4 mesos gener 21 abril 21
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6.5 Reducció 10% consum aigua en ampolles de plàstic
Indicador: ut/treballador

 » Xifra A: Unitats ampolles plàstic 50 cl.
 » Xifra B: mitjana treballadors 2020
 » Xifra R: quocient entre les xifres A i B

Compliment de l’objectiu:

L’objectiu neix de la necessitat d’augmentar l’abast de la sensibilització ambiental a tot el personal, especialment al 
personal indirecte de l’organització (administració i oficines). Una de les accions associades a l’estratègia sorgeix per 
iniciativa dels propis treballadors, que a través del comitè d’empresa reparteix a tot el personal ampolles de vidre de 
50cl reutilitzables, per a ser emplenades durant la jornada a les fonts d’aigua habilitades per l’empresa. S’aconsegueix 
una reducció del 89,72%.

Any Bot 50cl Mitj. Treb. ut/treb % (n/n-1)

2018 11.832 878 13,55

2019 10.632 941 11,41 -15,78%

2020 1.128 938 1,17 -89,72%

Consum botelles 50 cl

2018 2019 2020

13,55

11,41

1,17

ut
s 

/ t
re

ba
lla

do
r

Assolible Realista Límit de temps

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRATÈGIA RESPONSABLE/S Financers Humans
Equip i 
infrastructures

Temps DATA INICI DATA FI

1. Convenir metodologia  
juntament amb Secretaria 
DG

DG (secretaria DG)
QHSE COMPLIANCE 
- (SIG)

750€
Personal de les àrees 
Proveïdors

 » Connexió 
escomesa aigua 
xarxa

 » Font 
“CANALETES”

4 mesos febrer 19 desembre 20

2. Valorar ofertes de 
substitució per dispositius 
autoservei (diferents del 
vending)

3. Aprovar ofertes i 
implementar dispositius 
(fonts d'aigua)

4. Instal·lar dispositiu 
d'aigua (font) a Can Ruti
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6.6 Obtenció certificació EMAS 
Indicador: certificat EMAS

Compliment de l’objectiu:

Aquest objectiu neix de l’anàlisi del context de l’organització i de les necessitats de parts interessades. L’empresa te 
coneixement que les administracions públiques valoren positivament totes aquelles organitzacions que, realitzant 
concessions de serveis públics, han assolit la certificació. Ha arribat el punt que, en l’actualitat, les administracions 
comencen a exigir en els seus plecs de condicions l’assoliment d’aquest certificat, com a forma de compromís amb 
la transparència de les dades ambientals de les organitzacions. Està previst assolir-lo durant l’any 2021.

6.7 Adaptació ISO 50001 a requisits 2018
Indicador: certificat ISO 50001: 2018

Compliment de l’objectiu:

Com en el cas anterior, l’anàlisi del context i de les parts interessades fa que sorgeixi la voluntat de migrar la 
certificació existent als nous requisits, abans d’exhaurir els terminis establerts per a assolir-lo. L’empresa aprofita així les 
sinèrgies i els esforços per a la migració d’altres certificacions vigents dins el SIG de l’empresa, con les normes OHSAS 
18001 (seguretat i salut en el treball) i SIGES (organitzacions saludables) a les respectives ISO 40001 i SIGOS. L’objectiu 
s’ha assolit.

Assolible Realista Límit de temps

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRATÈGIA RESPONSABLE/S Financers Humans
Equip i 
infrastructures

Temps DATA INICI DATA FI

1. Realització de la 
Declaració Ambiental 2019

DG 
RBLE GA i Gen
QHSE COMPLIANCE 
- (SIG)

2.500 €
Personal de les àrees 
Proveïdors

1 any gener 20 desembre 21

2. Validació de la 
Declaració per Auditor 
acreditat

3. Auditoria Interna

4. Auditoria externa de 
certifiació.

Assolible Realista Límit de temps

RECURSOS DISPONIBLES

ESTRATÈGIA RESPONSABLE/S Financers Humans
Equip i 
infrastructures

Temps DATA INICI DATA FI

1. Revisió novetats de la 
transició

DG
RBLE GA I Gen
QHSE COMPLIANCE 
- (SIG)

Personal de les àrees 
Proveïdors

2 mesos febrer 20 maig 21
2. Adequadió del sistema i 
documentació

3. Auditoria Interna

4. Auditoria Externa
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S’han definit diversos indicadors per poder fer seguiment 
i analitzar el comportament de la gestió ambiental en 
els següents camps: consum energètic (electricitat, 
carburant), aigua, materials, residus i emissions. A 
continuació es presenten les dades relatives als diferents 
indicadors utilitzats.

 ■ Indicadors d’entrada:
 » Consum energètic instal·lacions (MWh/bus).
 » Consum aigua (m³/bus).
 » Consum energètic transport flota busos. (ut. 

consum/100km).
 » Consum energètic transport vehicles auxiliars 

(kWh/100km)
 » Consum de matèries primeres (Q/bus).

 ■ Indicadors de sortida:
 » Residus perillosos i no perillosos (Q/bus).
 » Emissions de CO2 (Kg CO2/passatger).

7.1 Consums

Mensual i/o trimestralment es recopilen les dades 
d’energia, aigua, combustible i consums de matèries 
primeres i productes químics destinats a la flota de 
vehicles i a les instal·lacions.

Les dades serveixen per a la elaboració dels indicadors 
de comportament ambiental de l’empresa. Segons es 
tracti, aquests indicadors serveixen per al seguiment i 
avaluació del compliment d’objectius del PGA. 

Les dades es presentes en valors absoluts i en valors 
relatius (en general, valors relatius a la flota de vehicles 
autobusos o als km realitzats). Aquests indicadors es 
comparen trimestral i anualment amb els mateixos 
períodes de l’any anterior.

7.1.1 CONSUM ENERGÈTIC INSTAL·LACIONS

7.1.1.1 CONSUM ELÈCTRIC
 » Xifra A: MWh
 » Xifra B: mitjana busos flota
 » Xifra R: quocient entre les xifres A i B

El consum d’energia elèctrica de baixa tensió (BT) és un 
indicador global de les instal·lacions. Els comptadors 
de companyia elèctrica mesuren els consums totals de 
les instal·lacions, que abasten a tota la maquinària i els 
serveis generals (enllumenat, climatització i aigua calenta 
sanitària) d’aquestes.

Considerem que el consum d’energia elèctrica està 
relacionat directa o indirectament amb el manteniment 
dels vehicles de la flota que realitzen el servei de 
transport, per la qual cosa el consum es presenta relatiu 
a les unitats de la flota d’autobusos. Qualsevol canvi o 
innovació tecnològica dels equips i instal·lacions que 
consumeixen energia elèctrica, repercuteix directament 
en aquest indicador. En tot cas, el consum d’energia 
elèctrica de BT l’empresa no arriba a l’1% del consum 
energètic global de l’activitat.

El consum elèctric de mitja tensió (MT) és exclusiva per 
a recarregar la flota de vehicles elèctrics, actualment 
només disponible al centre operatiu de Can Ruti, i està 
inclòs en el rati “ut consum /100 km”.

A continuació es mostra l’històric del consum dels 
darrers anys. Aquest ha experimentat una tendència a la 
baixa degut a les accions realitzades al llarg dels darrers 
anys per a reduir-lo, per exemple instal·lant sensors 
crepusculars d’encesa i apagada de llums, termòstats 
automàtics programables per a la encesa i apagada de 
la climatització a les oficines d’administració, i les més 
recents, consistents en la substitució de tot l’enllumenat 
el maig de 2015 al centre de Can Ruti, la posada en 
marxa del centre de Guixeres amb enllumenat LED, i la 
instal·lació de dispositius automàtics d’encesa i apagada 
de llums a zones comuns el 2019 (lavabos, vestidors...).

Durant el 2016 es posa en marxa el centre operatiu de 
Guixeres, i el subministrament de companyia elèctrica 
d’aquest centre s’inicia el 2017. L’origen de l’electricitat 
subministrada a tots els centres prové de fonts 100% 
renovables des de juny 2019.
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 ■ Centre Can RutiI

Any MWh. (A) Nº busos (B) MWh/bus. (R)

2011 836,86 276 3,03
2012 820,10 273 3,01
2013 758,01 269 2,82
2014 725,59 283 2,58

2015 627,16 291 2,16

2016 586,23 290 2,02

2017 616,65 278 2,22

2018 627,64 277 2,27

2019 620,26 338 1,84

2020 619,32 338 1,83

20182017201620152014201320122011 2019 2020

Consum energètic Can Ruti

3,03 3,01
2,82

2,58

2,16
2,02

2,22 2,27

1,84 1,83
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 ■ Centre Guixeres1

Any MWh. (A) Nº busos (B) MWh/bus. (R)

2016 82,84 290 0,29
2017 147,07 278 0,53
2018 147,30 277 0,53
2019 148,84 338 0,44

2020 150,73 338 0,45

20182017 2019 2020

Consum energètic Guixeres1

0,53 0,53

0,44 0,45
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7.1.1.1 CONSUM GASOIL

Dins l’àmbit de les instal·lacions, es consumeix una petita quantitat de gasoil destinat a l’assecat dels vehicles (cabina 
pintura), calefacció nau taller, neteja de vehicles, grups electrògens i proves diverses als vehicles dins taller. 

 ■ Centre Can Ruti

Any kWh. (A) Nº busos (B) KWh/bus. (R)

2018 86.659 277 312,85

2019 85.381 338 252,61

2020 64.881 338 191,96

Factor de conversió kWh/l: 10,18 kWh3

 ■ Centre Guixeres1

Any kWh. (A) Nº busos (B) KWh/bus. (R)

2018 71.081 277 256,61

2019 3.772 338 11,16

2020 1.339 338 3,96

Factor de conversió kWh/l: 10,18 kWh3

7.1.2 CONSUM D’AIGUA

 » Xifra A: m3
 » Xifra B: mitjana busos flota
 » Xifra R: quocient entre les xifres A i B

El consum d’aigua prové en la seva totalitat de la xarxa pública, subministrada per Aigües de Barcelona (AGBAR). Els 
usos són:

 » Tren de rentat per neteja de vehicles.
 » Neteja de vehicles interna.
 » Neteja de radiadors.
 » Us i consum sanitari (dutxes, lavabos, etc.).
 » Neteja d’instal·lacions.
 » Xarxa contra incendis.
 » Altres (fonts d’aigua, màquines expenedores).

La major part del consum és per a la neteja de la flota de vehicles i l’ús sanitari, essent la neteja de la flota la que 
comporta més de la meitat d’aquest. La neteja de la flota es realitza de manera diària, doncs és un dels aspectes que 
han d’acomplir certs nivells de qualitat exigits per contracte.

A partir del segon trimestre de 2016 es va adquirir el nou aparcament per la flota ubicat a la zona de les Guixeres, 
on hi ha els mateixos usos de l’aigua abans descrits. Aquest fet va originar un lògic augment del consum global 
d’aigua de l’organització en valor absolut respecte als consums de 2015 i anteriors, però en termes generals els valors 
han estat satisfactoris, exceptuant el 2017, any que es varen produir fuites d’aigua per excés de pressió a la xarxa. A 
continuació es mostra l’evolució dels darrers anys:

 

3Conversió kWh/litre - Font: “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE): PCI Combustibles y Carburantes”
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 ■ Centre Can Ruti

Any m3 (A) Nº busos (B) m3/bus (R)

2014 7.655 283 27,18

2015 6.514 291 22,38

2016 4.102 290 14,09

2017 3.268 278 11,77

2018 3.467 277 12,52

2019 3.858 338 11,43

2020 3.663 338 10,83

20182017201620152014 2019 2020

m
3 /b

us

Consum aigua Can Ruti

27,18

22,38

14,09

11,77 12,52
11,43 10,83

 ■ Centre Guixeres1

Any m3 (A) Nº busos (B) m3/bus (R)

2017 12.885 278 46,49

2018 3.646 277 13,16

2019 2.615 338 7,74

2020 2.377 338 7,03

201820172016 2019 2020

Consum aigua Guixeres1

11,28

46,49

13,16

7,74 7,03

m
3 /b

us
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7.1.3 CONSUM ENERGÈTIC TRANSPORT

L’energia emprada per a la realització del servei prové majoritàriament del gasoil, donat que l’empresa incorpora 
l’energia elèctrica per a la realització del servei a partir del 3er trimestre de 2019, donant entrada a 12 busos 100% 
elèctrics. L’evolució gràfica de l’indicador els darrers anys es pot veure al punt 6.1 d’aquesta declaració.

Com es pot observar, la tendència en el consum es manté a la baixa. Les accions dutes a terme, primordialment 
la formació en conducció eficient, la renovació de la flota per tecnologies de motorització més eficients, i 
l’automatització el 2018 del control de consums i quilometratge dels vehicles,  són els factors principals que 
expliquen la reducció de l’indicador. Una variable que ha influït sense dubte en les dades de 2020 ha estat la situació 
extraordinària de pandèmia (disminució de volum de passatge i millora de la velocitat comercial a les ciutats).

El control de consum energètic de la flota és primordial, doncs suposa un 99% del consum energètic global de 
l’organització. Tanmateix per aquest motiu l’empresa va decidir implementar i certificar un sistema de gestió eficient 
de l’energia basat en els requisits de la norma UNE-ISO:50001 el 2018.

Pel que fa a la flota de vehicles auxiliars (d’assistència, verificació i manteniment), equipats amb motors tèrmics de 
gasoil, els consums han estat:

Any kWh (A) Km (B) kWh/100 (R)

2018 124.614 146.932 93,66

2019 139.731 169.271 92,55

2020 115.265 131.694 92,55

7.1.4 CONSUM ENERGÈTIC GLOBAL DE L’ACTIVITAT

Percentualment, més del 98% del consum energètic de l’organització prové del consum de combustibles fòssils 
(gasoil), essent la resta de consum provinent del subministrament elèctric:

Any kWh Can Ruti kWh Guixeres1 kWh gasoil

2020 619.315 150.725 73.959.885

7.1.5 CONSUM MATÈRIES PRIMERES

L’energia emprada per a la realització del servei prové majoritàriament del gasoil, donat que l’empresa incorpora 
Per a l’execució del manteniment tant de la flota de vehicles com de les instal·lacions fixes s’utilitzen principalment 
productes químics (additius, productes de neteja...) i recanvis (per als vehicles i l’administració). A continuació es 
mostren els principals i més significatius tipus de matèries que s’utilitzen.

Consum energètic 2020 (%)

46,49

Elèctric: 1,84%

Gasoil: 98,16%
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7.1.5.1 LUBRICANT (OLI)

Els consums es mouen dins els valors normals conseqüència dels cicles de manteniment preventiu marcats per 
les pròpies marques o fabricants. En el nostre cas, el manteniment preventiu s’aplica amb més rigor del que la 
pròpia marca estableix degut a les exigències del servei del transport (hores de funcionament, orografia, volum 
de passatgers, temperatura ambient...). La tendència a la baixa del 2019 i 2020 s’explica com a conseqüència de la 
renovació de la flota de vehicles (76) que es varen incorporar durant el 2019.

7.1.5.2 BATERIES

El consum de bateries per a la flota de vehicle presenta una tendència sostinguda, sense variacions significatives.

ANY Bateries (A) Nº Busos (B) Bat./Bus (R)

2016 207 290 0,71

2017 238 278 0,86

2018 250 277 0,90

2019 239 338 0,71

2020 277 338 0,82

ANY Litres (A) Nº Busos (B) l/Bus (Oli) (R) 

2016 32.145 290 110,78

2017 29.000 278 104,38

2018 30.000 277 108,30

2019 27.000 338 80,14

2020 26.000 338 76,82

201820172016 2019 2020

l/b
us

Consum lubricant

108,30104,38

80,14 76,82

110,78

201820172016 2019 2020
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Consum bateries

0,71

0,900,86

0,71
0,82
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 7.1.5.3 ANTICONGELANT

El consum d’anticongelant ha disminuït els darrers 2 anys, com a conseqüència de la incorporació a la flota de 76 
vehicles nous el 2019, una part dels quals ha servit tanmateix per a renovar i, per tant, disminuir la mitjana d’antiguitat 
d’aquesta, prou envellida. Això no obstant pot suposar un augment dels estocs degut tant a l’augment dels vehicles 
adscrits al servei com a les diferents exigències dels propis vehicles/marques.

ANY litres anticongelant (A) Nº Busos (B) l/bus (Antic.) (R)

2016 45.826 290 158,12

2017 43.224 278 155,69

2018 44.000 277 158,84

2019 34.800 338 103,50

2020 29.600 338 87,62

201820172016 2019 2020

l/b
us

Consum anticongelant

158,12 158,84155,69

103,50
87,62

7.1.5.4 GAS REFRIGERANT

Com la resta de matèries, el consum de gasos refrigerants va lligat al manteniment dels vehicles. En concret, a la 
revisió anual dels equips de climatització d’aquests. L’any 2010 es va adquirir la primera màquina de recuperació 
de gas dels circuits dels vehicles, la qual cosa va suposar un impacte significativament positiu en aquest aspecte 
ambiental. L’any 2016 es va adquirir un segon equip de recuperació de gasos per a les tasques de manteniment. A 
continuació es mostren les dades i evolució del consum dels darrers anys.

Any Kg gas refr. (A) Nº Busos (B) Kg refrig./Bus (R)

2016 1.080 290 3,70

2017 1.140 278 4,11

2018 660 277 2,38

2019 540 338 1,60

2020 660 338 1,94

201820172016 2019 2020

kg
/b

us

Consum gas refrigerant

3,70

2,38

4,11

1,60
1,94
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7.1.5.5 PNEUMÀTICS

Constitueixen una altre de les primeres matèries fonamentals per a la realització de la nostra activitat, tant per motius 
ambientals com de seguretat. El consum dels darrers anys es mostra a continuació:

ANY Pneumàtics. (A) Nº Busos (B) Pneum./bus (R )

2016 418 290 1,45

2017 742 278 2,67

2018 505 277 1,82

2019 405 338 1,20

2020 384 338 1,14

7.1.5.6 DISSOLVENTS

El consum està directament relacionat amb l’índex de sinistralitat de la flota de vehicles. Una de les mesures de 
minimització preses dins l’abast de TUSGSAL fou l’adquisició d’un destil·lador de dissolvents l’any 2011, que ha incidit 
d’ençà de manera significativa tant en el consum com en el residu generat.

Any Dissolvent (l) (A) Nº Busos (B) l/bus (R)

2011 1050 276 0,951

2012 625 273 0,574

2013 400 269 0,371

2014 525 287 0,454

2015 788 291 0,677

2016 793 290 0,683

2017 825 278 0,742

2018 890 277 0,803

2019 1090 338 0,806

2020 1042 338 0,771

7.1.5.7 FLUORESCENTS

Les làmpades fluorescents tenen un alt contingut en vapor de mercuri i al final de la seva vida útil han de reciclar-
se amb molta cura. Són consumibles que actualment pràcticament només són utilitzats l’àmbit del manteniment 
de la flota (i per tant de la realització del servei de transport), quedant un consum gairebé residual en l’àmbit del 
manteniment de les instal·lacions fixes. Al maig de 2015 TUSGSAL, motivada per la perillositat pel seu contingut en 
mercuri d’una banda, i amb l’objectiu de millorar l’eficiència en el consum d’energia elèctrica d’una altre, va realitzar 
una forta inversió per a la substitució de l’enllumenat de les instal·lacions per un altre amb tecnologia LED. Òbviament 
aquesta inversió ha tingut una repercussió significativa en el consum no només de làmpades, sinó també en el 
consum elèctric. Les dades de consum de fluorescents s’exposen dins els objectius 2020, al punt 6.3 d’aquesta 
declaració.

201820172016 2019 2020
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Consum pneumàtics
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7.1.5.8 TÒNER

Tot i que degut a la metodologia d’avaluació d’aspectes ambientals havia resultat significatiu, els valors relatius 
resultants demostren que no eren preocupants i que entren dins la normalitat. Durant el 2020 els valors s’han 
mantingut similars, tot i haver experimentat una lleugera reducció.

Any ut tòner (A) Pers. Administració (B) ut/treb (R ) (n/n-1)

2018 60 96 0,62

2019 63 96 0,65 4,64%

2020 54 92 0,59 -10,09%

2018 2019 2020

ut
./t
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r (
R)

Consum tòner

0,62 0,65
0,59

7.2 Generació de residus

7.2.1 PERILLOSOS I NO PERILLOSOS

Mensualment s’enregistren les dades dels residus generats. Com en el cas dels consums, es presenten en valors 
absoluts i relatius (valors relatius als vehicles) i són comparades amb períodes anteriors. S’utilitzen per a la elaboració 
dels indicadors de comportament ambiental de l’empresa, i segons es tracti, tanmateix serviran per al seguiment i 
avaluació del compliment d’objectius del PGA.

La gestió externa dels residus industrials que genera TUSGSAL és realitzada per gestors i transportistes acreditats. Els 
residus generats són segregats selectivament pels treballadors amb la finalitat de facilitar el posterior tractament o 
valoració. Els residus formen part dels aspectes ambientals més importants de l’activitat de l’empresa.

Es disposen a l’exterior dels edificis, en zones destinades a l’emmagatzematge dels residus perillosos i dels no 
perillosos (especials i no especials), classificats així segons el CER (Catàleg Europeu de Residus).

Els residus sanitaris provinents del servei mèdic, el 2018 i 2019 les dades proporcionades pel gestor són en volum (l). 
Per a la conversió a kg hem estimat una densitat de 0.5 kg/l.  

A continuació adjuntem taula resum amb els residus industrials especials i no especials generats per l’activitat de 
l’empresa els darrers anys.

NO ESPECIALS 
 

RESIDU CODI CER TR / VAL
"DESCRIPCIÓ TRACTAMENT/ 
VALORITZACIÓ"

Components d'equips elèc. i electrònics 160216 V45 Recuperació de cables

Ferralla 200140 V41 Recic. i recup. de metalls o compostos metàl·lics

Filtres d'aire 150203 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Fusta 200138 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Mescles de residus municipals 200301 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Paper i cartró 200101 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Plàstics no contaminats 160119 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Residu vegetal 20103 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Runa 170107 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Vidre 200102 V14 Reciclatge de vidre
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ESPECIALS

RESIDU CODI CER TR / VAL
"DESCRIPCIÓ TRACTAMENT/ 
VALORITZACIÓ"

Absorbents, sepiolites, draps bruts 150202 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Aerosols 160504 T62 Gestió per un Centre de Recollida i wTransferència

Aigües neteja dip amb subs olioses 130508 T24 /T31 Tractament per evaporació

Anticongelant 160114 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Bateries de plom 160601 V44 Recuperació de bateries, piles, acumuladors

Components d'equips elèc. i electrònics 160213 V41 Recic. i recup. de metalls o compostos metàl·lics

Envasos buits plàstic/metàl·lics 150110 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Filtres d'oli/gasoil 160107 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Làmp. Fluorescents 200121 V41 Recic. i recup. de metalls o compostos metàl·lics

Mescles de combustibles 130703 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Oli residual 130205 V22 Regeneració d'olis minerals

Pintures i restes de pintures amb dissolv. 80111 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Residus sanitaris 180103 T34 Esterilització

Toner i tintes 80317 T62 Gestió per un Centre de Recollida i Transferència

Vehicles fora d'ús 160104 V55 Reciclatge i recuperació de vehicles fora d'ús  

La major part dels residus es generen a l’Àrea de Material Mòbil, on s’inclou el taller de manteniment i reparació de 
vehicles (absorbents, aerosols, oli residual, ferralla, fusta, anticongelant, bateries, etc.).

La resta provenen de l’Àrea de Logística i Sistemes, on s’inclouen els departaments de Noves Tecnologies (cintes 
de les validadores, residus d’equips elèctrics i electrònics...), i de Manteniment d’Instal·lacions (runes, ferralla, residus 
elèctrics i electrònics...) i, per últim, del personal d’administració i el servei mèdic (envasos, residus sanitaris, etc..). En 
les següents taules es presenten les quantitats dels principals residus generats

 » Xifra A: quantitat residu (kg)
 » Xifra B: mitjana busos flota
 » Xifra R: quocient entre les xifres A i B (indicador)

 ■ Centre Can Ruti

NO ESPECIALS

2018 2019 2020

Uts. RESIDU Quantitat (A) Indicador (R)
Quantitat 

(A)
Indicador (R) Quantitat (A) Indicador (R)

Kg Ferralla 26.140 94,37 25.160 74,98 20.332 60,13

Filtres d'aire 3.902 14,09 4.242 12,55 3.511 10,39

Fusta 6.960 25,13 7.360 22,27 5.777 17,06

Mescles de residus municipals 1.544 5,57 2.009 5,91 1.312 3,85

Paper i cartró 11.000 39,71 12.500 37,12 13.250 39,20

Plàstics no contaminats 4.661 16,83 5.249 15,54 3.371 10,00

Res. d'equips elèc. i electrònics 2.265 8,18 1.559 4,68 1.388 4,10

Residu vegetal 1.300 4,69 360 1,05

Runa 8.960 32,35 4.820 14,26 4.360 12,75

Vidre 7.420 22,93 7.160 21,18



40

20182017 2019 2020

to
ne

s 
(A

)
t/b

us
 (R

)

Residus no especials - Can Ruti

68,5

70,7

0,211
0,2410,247

66,7

60,5

0,179

54

56

58

60

62

64

66

68

70

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

      

ESPECIALS

2018 2019 2020

Uts. RESIDU
Quantitat 

(A)
Indicador (R)

Quantitat 
(A)

Indicador (R) Quantitat (A) Indicador (R)

Kg Absorbents, sepiolites, draps bruts 13.952 50,37 13.744 40,62 12.516 37,06
Aerosols 252 0,91 133 0,41 119 0,35
Aigües neteja dip amb subs 
olioses

115.420 416,68 64.960 191,20 83.120 245,12

Anticongelant 11.441 41,30 9.187 26,97 8.474 25,05
Bateries de plom 11.428 41,26 12.447 36,52 15.223 44,97
C. validadores o prod quimics 
inorgànics rebutjats

33 0,12

Dissolvents 138 0,50
Envasos buits plàstic/metàl·lics 3.262 11,78 3.909 11,51 4.339 12,81
Filtres d'oli/gasoil 4.552 16,43 3.846 11,43 4.944 14,65
Làmp. Fluorescents 215 0,78 185 0,55 79 0,23
Mescles de combustibles 334 1,21 621 1,93 936 2,76
Oli residual 25.830 93,25 23.445 69,95 23.265 68,83
Pintures i restes de pintures amb 
dissolv.

31 0,11 444 1,30 224 0,66

Res. d'equips elèc. i electrònics 218 0,65
Residus sanitaris 6 0,02 6 0,02 20 0,06
Sòlids evaporador dissolvents 69 0,25
Toner i tintes 23 0,08 96 0,28 27 0,08
Vehicles fora d'ús 97.760 290,02
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 ■ Centre Guixeres1

NO ESPECIALS

2018 2019 2020

Uts. RESIDU Quantitat (A) Indicador (R)
Quantitat 

(A)
Indicador (R) Quantitat (A) Indicador (R)

Kg
Aigües i llots pluvials 
desorrador

33.760 121,88 34.040 99,53 42.320 123,74

Mescles de residus municipals 18.630 67,26 18.512 54,80 17.543 51,91

Paper i cartró 730 2,64 1.249 3,67 595 1,77

Plàstics no contaminats 1.318 4,76 71 0,21

Residu vegetal 3.720 13,43 340 1,00 1.820 5,45

ESPECIALS

2018 2019 2020

Uts. RESIDU Quantitat (A) Indicador (R)
Quantitat 

(A)
Indicador (R) Quantitat (A) Indicador (R)

Kg
Absorbents, sepiolites, draps 
bruts

218 0,79 168 0,49

Aigües neteja dip amb subs 
olioses

54.160 195,52 72.600 213,42 77.240 227,75

Bateries de plom 211 0,76

Envasos buits plàstic/metàl·lics 1.684 6,08 1.848 5,47 1.442 4,28

Mescles de combustibles 351 1,27 190 0,56 478 1,41
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Al llarg dels anys s’han dut a terme diverses accions dirigides a reduir aquells residus especials dins l’abast de 
l’organització. És el cas dels residus fluorescents, dels dissolvents o de les aigües residuals procedents del rentat 
de vehicles, que va ser substituït junt amb el sistema de depuració al desembre de 2009. Quant als altres residus, la 
pròpia activitat o el manteniment programat dels vehicles marcat pels propis fabricants determinen les quantitats de 
residus que es generen anualment, i és força complicat influir en la seva minimització.

En el cas dels fluorescents, però, sí que s’ha pogut incidir en accions que indirectament han influït en la reducció 
d’aquest residu, com per exemple atorgant més valoració en els concursos de compra de vehicles nous a aquelles 
marques que inclouen de sèrie l’enllumenat amb tecnologia LED dins l’habitacle dels vehicles. En l’actualitat, és 
condició obligada als nous vehicles. En els gràfics següents es pot observar l’evolució d’alguns d’aquests residus als 
darrers anys.

Quant als residus que han resultat significatius en l’avaluació d’aspectes, mostrem a continuació evolució durant el 
2020:  

7.2.1.1 RESIDU TÒNER
Les dades de 2020 mostren una tornada a la normalitat. Desconeixem la causa exacta de l’augment tant significatiu 
del residu durant el 2019, ja que de fet no guarda relació amb les dades de consum que, tot i augmentar també 
durant el mateix període, no ho fa amb la mateixa proporció.

7.2.1.2 RESIDU RESTES DE PINTURES
Durant el 2019 es varen adquirir 76 nous vehicles per a renovació i ampliació de flota adscrita al servei. A aquesta 
circumstància s’hi afegeix el fet del canvi de color corporatiu de la flota, substituint-se tons negres per grisos, fins 
ara inexistents. Durant aquest 2020 ja s’observa una tendència progressiva de reducció, tot i que esta prevista la 
renovació de 39 vehicles durant el 2021.

7.2.1.3 RESIDU FLUORESCENTS
D’aquest aspecte parlem al punt 6.4 dels objectius. A l’any 2010 TUSGSAL va introduir per primer cop a la renovació de la 
flota vehicles que incorporaven enllumenat LED en el seu habitacle. L’any 2015, quant a instal·lacions i edificis, es va aprovar 
la inversió més significativa per disminuir aquest residu, substituint tot l’enllumenat (interior i exterior) de l’emplaçament. El 
benefici evidentment no ha estat només en la minimització del residu, sinó també en eficiència energètica.

20182017 2019 2020

Qt
at

. (
kg

) (
A)

Kg
/b

us
 (R

)

Restes de pintures amb dissolvents

0,06 0,11

1,30

0,66

17 31

444

224

0

100

200

300

400

500

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

20182017 2019 2020

21 23 27

0

20

40

60

80

100

120

Qt
at

. (
kg

) (
A)

Kg
/b

us
 (R

)

Residu tòner

0,074
0,083

0,282

0,080

96

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30



43DECLARACIÓ AMBIENTAL 2020



44

7.2.1.4 AIGÜES I LLOTS RESIDUALS DELS SEPARADORS HC 

Tot i que aquest aspecte ha estat avaluat com a significatiu en l’avaluació anual, no es poden determinar amb total 
seguretat les causes de l’augment de generació d’aquest residu. Objectivament, no ens ha preocupat excessivament 
doncs les ràtios es troben dins les xifres habituals. La demanda de buidat dels dipòsits i transport a gestor autoritzat es 
realitza en base a dos conceptes: període transcorregut entre buidats i aspecte de l’aigua dels dipòsits. És a dir, mai 
esperem a que els obturadors automàtics dels sistemes de separació d’ HC estiguin activats per l’excessiva presència 
d’olis i HC.  La diferència rau en que al 2019 els dipòsits es varen buidar 1 vegada més que al 2018. El diferencial fou 
d’unes 18 tones més recollides el 2019 s/2018. No obstant, la flota de vehicles també va augmentar el 2019 (76), per la 
qual cosa la ràtio no ha experimentat variació significativa.
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7.3 Abocament aigües residuals

Les aigües residuals generades per TUSGSAL són de dos tipus: 

 » Industrials, que procedeixen de les activitats de neteja dels vehicles.
 » Sanitàries (o assimilables a domèstiques): procedents dels lavabos i dutxes.

Les aigües residuals van canalitzades per la xarxa de clavegueram interna cap al sistema de sanejament públic de 
Badalona. Aquest sistema té el punt final l’EDAR (Estació Depuradora d’Aigües Residuals) del Besós. Les aigües pluvials, 
quan es produeixen, estan canalitzades per la xarxa de clavegueram cap a l’arqueta de registre final on s’unifiquen 
totes les aigües residuals de l’empresa, passant prèviament pel separador d’hidrocarburs corresponent.

L’any 2010, en el centre operatiu Can Ruti s’instal·la un nou tren de rentat i un sistema de depuració biològic que 
contribueix a una millor gestió de l’aigua i un consum més eficient. El consum d’aigua per a usos industrials es 
produeix bàsicament en els processos de rentat dels autobusos de la flota, la totalitat de l’aigua consumida prové de 
la xarxa general, i no existeix cap font o captació pròpia d’abastament. L’aigua utilitzada en els processos de neteja 
de vehicles (externa, interna, radiadors...) entra dins el sistema de tractament, consistent en una decantació primària 
i posterior separació d’hidrocarburs mitjançant filtres de coalescència, com a passos previs al tractament biològic 
mitjançant lava i grava volcàniques i aportació d’aire.

El sistema de tractament del centre Guixeres1, en funcionament des de 2016, difereix de l’anterior en que el 
tractament final d’aigua del rentat dels vehicles es basa en un sistema de reciclatge físic, tanmateix amb material 
filtrant (capes de graves silícies i zeolites).

Després d’una decantació final, 2/3 parts de l’aigua és reutilitzada en el procés de neteja del tren de rentat 
d’autobusos d’ambdós centres.

L’AMB inspecciona i analitza periòdicament els abocaments d’aigües residuals de TUSGSAL. Tanmateix, TUSGSAL 
tramet a l’AMB els resultats dels autocontrols.

En la següent taula es mostren resultats dels autocontrols realitzats pel laboratori Tecnoambiente, S.L.
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 ■ Can Ruti

Paràmetre VALORS LIMIT 5/3/20 Unitats

pH (interval 6-10). 8,05 Unitats de pH

Clorurs. 2500 50,7 mg/l

Conductivitat. 6.000 711 μS/cm

DQO 1.500 389 mg/l O2

MES. 750 196 mg/l

M. Inhibidores 25 3 Equitox/m3

Nit. amoniacal 60,0 54,9 mg/l

Nitr. Total 90,00 63,80 mg/l

Fòsfor T. 50 6,27 mg/l

Hidrocarburs. 15 0,5 mg/l

Olis i Greixos 250 44 mg/l

Tensioactius aniò. 6 2,45 mg/l

Ferro. 10 0,196 mg/l

 ■ Guixeres1

Paràmetre VALORS LIMIT 26/3/20 Unitats

pH (interval 6-10). 7,44 Unitats de pH

Clorurs. 2500 29,4 mg/l

Conductivitat. 6.000 355 μS/cm

DQO 1.500 122 mg/l O2

MES. 750 27 mg/l

M. Inhibidores 25 6,8 Equitox/m3

Nit. amoniacal 60 mg/l

Nitr. Total 90 14,90 mg/l

Fòsfor T. 50 1,39 mg/l

7.4 Emissions a l’atmosfera

Dins de les instal·lacions, les emissions atmosfèriques generades es localitzen en els següents focus d’emissió:

 » FOCUS FIXES que emeten contaminants, i es localitzen en el processos de taller i neteja de vehicles (cabina 
pintura, calefacció, grups electrògens, neteja a pressió....)

 » FOCUS MÒBILS dels motors dels vehicles durant l’entrada i sortida a la cotxera (mercaderies, taller, etc.). 
Aquests focus estan subjectes a controls obligatoris en les inspeccions tècniques de vehicles (ITV), en les 
que es comproven els nivells d’emissió de gasos.

Els focus fixes de la cabina de pintura estan identificats amb llibres de registre electrònics, auditats per una Entitat 
d’Inspecció i Control (Bureau Veritas). Cap d’aquests focus controlats emeten contaminants que sobrepassin els límits 
màxims autoritzats per la legislació.
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Els resultats del darrer control ambiental d’aquests focus són de l’any 2017:

7.4.1 INDICADORS D’EMISSIONS

Les emissions derivades de l’activitat de TUSGSAL són majoritàriament el resultat de les emissions directes provinents 
del consum energètic dels vehicles, les emissions de fonts fixes d’altres processos realitzats dins les instal·lacions 
(consums per a calefacció, assecat...) i les provinents dels equips de refrigeració (fugitives). 

Els indicadors d’emissions s’extreuen de l’informe de la petjada de carboni que anualment es presenta tant a l’AMB 
com a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, dins el Pacte d’Acords Voluntaris per a la reducció de gasos amb efecte 
d’hivernacle en el que TUSGSAL està adherit. Els factors de conversió figuren a la Guia pràctica per al càlcul i la 
Calculadora d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), de l’OCCC, basada en la norma ISO 14064.

Es tenen en compte les següents fons d’emissió:

 ■ Directes:
 » Consum gasoil flota (busos i auxiliar)
 » Consum gasoil fonts fixes (calefacció, cabina...)
 » Equips de climatització

 ■ Indirectes:
 » Consum elèctric instal·lacions
 » Transport “in itinere”
 » Viatges de negoci
 » Tractament de residus
 » Consum d’aigua 
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4Font: Factors d’emissió de contaminants emesos a l’atmosfera. Edició 2021. Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

7.4.1.1 EMISSIONS DIRECTES DE CO2 

A continuació és presenta l’evolució d’emissions directes de CO2 derivades del consum de gasoil i de les fuites de 
refrigerants.

Any tCO2 eq. (A) Nº busos (B) tCO2 eq/bus (R) % (n/n-1)

2016 21.151 290 72,93

2017 21.313 278 76,67 5,12%

2018 22.287 277 80,46 4,95%

2019 22.217 338 65,73 -18,30%

2020 18.827 338 55,70 -15,26%
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7.4.1.2 EMISSIONS INDIRECTES DE CO2 
Cal esmentar que durant el 2020 les emissions de CO2 derivades del consum elèctric s’han reduït al 100%, doncs tota 
l’energia elèctrica subministrada prové de fonts 100% renovables. La contractació d’energia íntegrament provinent 
de fonts renovables per a les instal·lacions es produeix al maig de 2019, mentre que la contractada per al transport es 
produeix al gener de 2020.

Any  tCO2eq Ind. (A) Nº busos (B) tCO2 eq/bus (Ind) % (n/n-1)

2016 242,51 290 0,836
2017 350,92 278 1,262 50,95%
2018 273,56 277 0,988 -21,76%
2019 275,40 338 0,815 -17,49%
2020 197,76 338 0,585 -28,19%
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7.4.1.3 EMISSIONS DE SO2, NOX I PM DERIVADES DEL CONSUM DE COMBUSTIBLE EN TRANSPORT

Any kg NOx (A) kg SO2 Tm gasoil

2018 237.104 11.155 7.105

2019 241.199 11.348 7.228

2020 201.642 9.487 6.043

  

Factors de conversió:
 » 33,37 g NOX/kg de combustible
 » 1, 57  g Partícules/kg de combustible
 » 0.015 g SO2/kg de combustible
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Any kg SO2 (A) Nº busos (B) kg SO2/bus (R)

2018 107 277 0,38

2019 108 338 0,32

2020 91 338 0,27

Any kg PM (A) Nº busos (B) kg PM/bus (R)

2018 11.155 277 40,3

2019 11.348 338 33,6

2020 9.487 338 28,1

Any kg NOx (A) Nº busos (B) kg NOx/bus (R)

2018 237.104 277 856,0

2019 241.199 338 713,6

2020 201.642 338 596,6
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7.5 SOROLL
S’anomena contaminació acústica l’excés de soroll que altera les condicions normals de l’ambient en una 
determinada zona. Si bé el soroll no s’acumula, trasllada o es manté en el temps com altres tipus de contaminacions, 
també pot causar greus danys en la qualitat de vida de les persones si no es controla adequadament.

TUSGSAL te els centres operatius de Can Ruti i Guixeres ubicats en polígons industrials, zones classificades 
urbanísticament com a zona d’equipaments. Hi ha proximitat a autopistes (B20 i C31, respectivament) amb un 
trànsit intens de vehicles, de manera que el soroll ambiental queda emmascarat per aquest trànsit. No hi ha edificis 
d’habitatges a prop, les edificacions més pròximes són de caràcter industrial. L’activitat es desenvolupa durant les 24 
h durant els 365 dies a l’any.

Les principals focus o fonts emissores de soroll són:

 » Entrada/sortida d’autobusos.
 » Tren de rentat.
 » Taller de reparació (Can Ruti).
 » Cabina de pintura (Can Ruti)
 » Estació de combustible

Al 2018 es realitzen estudis de contaminació acústica per als dos centres, en horari diürn i nocturn, per part de l’entitat 
de control ECA BV, amb resultats dins els límits establerts per a la zonificació acústica. L’objectiu  és comprovar 
el compliment dels nivells límit d’immissió establerts segons l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de 
Badalona (BOPB 27.12.2011)

Segons Decret 176/2009 les zones pròximes no estan edificades o són zones amb predomini de sòl industrial. 
Donada la zonificació acústica (C2) de l’emplaçament de l’activitat, els nivells màxims d’immissió exterior son:

Ld(7h-21h) Le(21h-23h) Ln(23h-7h)

75 dB(a) 75 dB(A) 65 dB(A)

Els resultats mesurats en horari diürn, vespertí i nocturn estan dintre dels límits establerts. Per a tot el període 
d’avaluació s’estableix una única fase de funcionament.

Els resultats son els següents:

CENTRE CAN RUTI

Punt Valor Horari Z. Acústica Observacions

A
66 diürn

C2 Cami Can Ruti, entrada ppal
66 nocturn

N1
61 diürn

B1 C/ Moli de la Torre 203
54 nocturn

CENTRE GUIXERES1

Punt Valor Horari Z. Acústica Observacions

A
70 diürn

C2 C. les Guixeres, entrada ppal
71 nocturn

N1
56 diürn

B1 C/ Velàzquez 34
55 nocturn

Donat que el punt de mesura A dels dos centres no afecta a receptors sensibles, s’avalua a nivell informatiu mitjançant 
els objectius de qualitat acústica, segons l’Annex 1 de l’Ordenança reguladora del soroll i les vibracions de 
Badalona.
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7.6 Comunicació i participació
La participació activa dels treballadors és un recurs 
clau en la millora de l’acompliment ambiental de 
l’organització i condició per a l’èxit del sistema de 
gestió integral. És per aquest motiu que TUSGSAL 
facilita els mitjans per a que els treballadors puguin fer 
suggeriments a través de la comunicació diària, no 
només amb els responsables directes de l’àrea, sinó 
assegurant canals de comunicació interna per a tots els 
empleats mitjançant la intranet de l’empresa.
El 2020, per exemple, els propis treballadors 
d’administració promouen la utilització d’ampolles de 
vidre reutilitzables i la instal·lació de fonts d’aigua tipus 
“canaletes” per a reduir el consum d’aigua embotellada 
en ampolles de plàstic de 50 cl. O el 2016, es va recollir 
la proposta dels treballadors del Dep. de Manteniment 
d’Instal·lacions per a millorar el sistema de segregació 
i recollida d’oli usat en les operacions dutes a terme 
pels  treballadors de l’Àrea de Material Mòbil durant 
les operacions de manteniment de vehicles. Coma 
conseqüència, es varen substituir els carros de recollida 
i l’elaboració d’una nova IT per a la correcta recollida i 
segregació.

Una bona comunicació interna és una de les bases de la 
nostra política d’empresa. Es detallen els següents canals 
de comunicació i participació:

Taulons d’anuncis: ubicat en zones estratègiques de 
l’empresa, les direccions d’àrea i les diverses comissions 
existents a l’organització difonen notícies d’interès 
dirigides tant a un col·lectiu concret com a tot el 
personal.

Comissió Tècnica del SIG: equip multidisciplinari que 
es reuneix periòdicament, format per membres de 
cadascuna de les àrees, entre els quals també els 
responsables de normes ISO que conformen els requisits 
del Sistema de Gestió Integrat, per tal d’assegurar una 
millor comunicació i transversalitat entre elles, fomentant 
la millora i assegurant l’execució d’accions preventives i 
correctives.

Comitè de Seguretat i Salut: Comitè integrat per la 
representació d’empresa i la dels treballadors, que manté 
una important activitat de treball, consensuant actuacions 
permanentment, i erigint-se com a grup de treball més 
significatiu i rellevant en aquesta matèria.

Cartells de sensibilització i bones pràctiques 
ambientals: en punts estratègics d’ús i consum d’aigua, 
electricitat, paper, segregació de residus... S’informa 
d’una sèrie de recomanacions en forma de rètols de 
bones pràctiques.

Tu ets molt important Tú eres muy importante

Paper i cartró
Papel y cartón

Orgànic
Orgánico

Rebuig
Desecho

Envasos
Envases

Vidre
Cristal

SÍ
Paper, diaris, revistes, 
Sobres i cartró, 
Paper d’embalatge i 
regal.

NO
Paper carbó, paper 
plastificat, Cel·lofana, 
Tovallons i paper de 
cuina usats, papers 
bruts,
Fotografies, cartró per 
begudes
Espirals, clips, gra-
pes... 

SÍ
Paper, diaris, revistes, 
sobres i cartró, paper 
d’embalatge i regal.

NO
Paper carbó, paper 
plastificat, Cel·lofana, 
Tovallons i paper de 
cuina usats, papers 
bruts,
Fotografies, cartró per 
begudes
Espirals, clips, gra-
pes...

SÍ
Restes de menjar: 
carn, fruita, vegetals, 
closques d’ou ...
Taps de suro
Bosses d’infusions, 
marro de cafè, paper 
de cuina, restes de 
plantes i herbes...

NO
Burilles, compreses, 
bolquers, excrements 
d’animals

SÍ
Restes de menjar: 
carn, fruita, vegetals, 
closques d’ou ...
Taps de suro
Bosses d’infusions, 
marro de cafè, paper 
de cuina, restes de 
plantes i herbes...

NO
Burilles, compreses, 
bolquers, excrements 
d’animals

SÍ
Burilles, compre-
ses, bolquers, pols 
d’escombrar, paper 
transparent, cotó fluix, 
cabells, bolígrafs, 
llapis usats, restes 
de fusta, excrements 
d’animals..

NO
Restes de menjar

SÍ
Burilles, compre-
ses, bolquers, pols 
d’escombrar, paper 
transparent, cotó fluix, 
cabells, bolígrafs, 
llapis usats, restes 
de fusta, excrements 
d’animals..

NO
Restes de menjar

SÍ
Ampolles i envasos 
de vidre

NO
Taps
Bombetes i fluores-
cents
Envasos de medica-
ments
Vidre pla (finestres, 
miralls,etc)

SÍ
Ampolles i envasos 
de vidre

NO
Taps
Bombetes i fluores-
cents
Envasos de medica-
ments
Vidre pla (finestres, 
miralls,etc)

SÍ
Ampolles (aixafades)
Pots de plàstic
Llaunes de conserves
Llaunes de refrescos
Brics, envasos de 
iogurt
Tapes metàliques
Safates de porexpan
Esprais buits

NO
Pots metàlics de 
pintures
Envasos de productes 
químics
Pneumàtics, electro-
domèstics, Consumi-
bles informàtics 

SÍ
Ampolles (aixafades)
Pots de plàstic
Llaunes de conserves
Llaunes de refrescos
Brics, envasos de 
iogurt
Tapes metàliques
Safates de porexpan
Esprais buits

NO
Pots metàlics de 
pintures
Envasos de productes 
químics
Pneumàtics, electro-
domèstics, Consumi-
bles informàtics

Nuestra empresa está decidida a mejorar el medio ambiente  y a asegurar nuestro 
futuro y el de los nuestros.

Prueba de ello es la certificación ISO 14001 de gestión ambiental, hemos obtenido 
recientemente. Pero no nos conformamos, queremos seguir haciendo las cosas bién. 
Por eso pedimos la colaboración de todos para seguir con estas buenas prácticas. Y 

la recogida selectiva es una parte muy importante.

Nuestra empresa está decidida a mejorar el medio ambiente  y a asegurar nuestro futuro y 
el de los nuestros.

Prueba de ello   es la certificación ISO 14001 de gestión ambiental, hemos obtenido re-
cientemente. Pero no nos conformamos, queremos seguir haciendo las cosas bién. Por eso 
pedimos la colaboración de todos para seguir con estas buenas prácticas. Y la recogida 
selectiva es una parte muy importante.

cartell_A3_reciclatgev2.indd   1 30/08/10   09:48



51DECLARACIÓ AMBIENTAL 2020

APP TUSGSAL: és el canal de comunicació per 
excel·lència, destinada a reforçar i impulsar 
una comunicació més àgil y funcional. Des 
d’aquest canal podem realitzar tot tipus de 
tràmits (sol·licituds de llicències, notificacions 
d’accidents, de baixes IT, entre d’altres), així 
como difondre informació relacionada amb els 
diferents àmbits de l’empresa (memòria d’RSC, 
pla d’igualtat, codi ètic, manuals dels busos, 
informació preventiva i de seguretat vial, etc.). A 
més de tot l’esmentat, també ens possibilita el 
feedback directe i centralitzat entre el personal i 
l’empresa (en aquest cas destaquem l’apartat de 
“Suggeriments”, el qual permet als treballadors/
es enviar una aportació de millora relacionades 
amb el servei, aspectes mediambientals, de 
comunicació, d’EPIS, etc.).

Portal de TUSGSAL: Facilita gestions, tràmits 
i la relació en la comunicació de qüestions 
professionals, formatives i socials, promovent 
així els valors de l’organització en les 
relacions interpersonals. . Molt vinculada a les 
funcionalitats de l’APP, però en aquest cas en 
versió d’escriptori (és a dir, dona cobertura al 
personal que no disposa de smartphone).

Portal de formació: suport de tota la 
documentació pel que fa a processos formatius 
de l’empresa. 
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Correbus: és la revista informativa interna de TUSGSAL, en la qual s’informa dels fets més rellevants. Així mateix les 
direccions de les diferents àrees tenen la possibilitat de comunicar al personal informació rellevant al lloc de treball o 
al propi servei, entre altres activitats d’interès.
Sessions informatives: Depenent de la necessitat s’estableixen sessions informatives a tot el personal, o àrees 
específiques.
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Pantalles informatives (Informa’t): És un tauló d’anuncis 
digital on es difon la informació de fets rellevants i/o 
d’interès per al personal. Estan ubicades a la sala de 
conductors/es, sala d’espera d’administració, nau de 
taller i liquidació.
WhatsApp: Aquesta eina té la finalitat d’aconseguir una 
comunicació interna més directe, oferint al personal una 
major facilitat d’accés a la informació i garantir una major 
difusió.
SMS: Mitjançant software intern, l’àrea de Trànsit i 
Operacions i l’àrea de RR.HH. gestionen l’enviament de 
SMS a tot el personal per comunicar, d’una forma àgil i 
efectiva, informació d’importància per al lloc de treball, i 
possibles incidències en el servei. 
Blog intern Proximaparada. Canal utilitzat per publicar 
totes les noves accions que es realitzen a l’empresa i 
així mantenir a tot el personal de l’empresa informat. 
A més, es realitzen posts de les propostes d’oci pels 
treballadors/es, entrevistes al personal promovent un 
bon clima laboral, així com activitats promogudes per 
la Comissió Social i la Gent Gran de TUSGSAL. Tot això 
amb la finalitat d’estar ben informat de qualsevol acció 
que és realitza i de sentir-nos més propers a l’empresa. 
A continuació alguns exemples:
Espais de participació: Junta General d’Accionistes, 
Comissió Social, Associació de la Gent Gran, Comissió 
d’Igualtat, 

Comitè de Gestió Ètica, Comissió de Seguiment, 
Comissió de Coordinació, Enquesta de Clima, Consell 
Sociolaboral i Grups de millora.
En l’àmbit de la comunicació externa la principal eina 
de comunicació és la pàgina web de TUSGSAL on 
qualsevol persona pot realitzar consultes.

Quant a Responsabilitat Social TUSGSAL està certificada 
segons la norma IQNet SR10, el que comporta un fort 
compromís amb les necessitats i expectatives de les 
seves parts interessades. Col·labora amb associacions 
veïnals i entitats culturals i esportives del seu entorn 
com la Fundació AMIBA i amb d’altres associacions com 
la Plataforma de la Gent Gran de Badalona, la cursa 
Canicross de Tiana, Amics de Can Ruti, Fundació Tallers, 
Federació de Dones de Badalona, Fundació Salut Alta, 
Institut Guttmann, etc... 

A més, TUSGSAL reforça any rere any el seu compromís 
amb el Pacte Mundial de Nacions Unides i els seus 10 
principis, i amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS).
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Compliment legal

8. 
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Actualment TUSGSAL disposa de llicència ambiental 
amb núm. d’expedient G2-0014-12 per al centre de Can 
Ruti, i  amb núm. d’expedient G2-2/16, per al centre de 
Guixeres1. 

L’organització compleix amb tota la legislació de caràcter 
ambiental que és d’aplicació a l’activitat objecte de la 
present declaració.

A continuació es detallen les principals àrees de 
compliment legal. 

Activitat i Aigües residuals
L’activitat de TUSGSAL s’emmarca dins la Llei 20/2009, de 
prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA). 

 ■ Centre CAN RUTI: activitat sotmesa a règim de 
llicència ambiental amb núm. d’expedient G2-0014-
12 amb les condicions establertes al decret de 
llicència de 6 de juny de 2014. Disposa del permís 
d’abocament d’aigües residuals segons informe 
favorable de l’AMB de data 17 de setembre de 2013, 
emmarcada dins la llei 20/2009 de PCAA i compleix 
amb els límits establerts en el Reglament Metropolità 
d’abocaments d’aigües residuals.

 ■ Centre GUIXERES1: activitat sotmesa a règim de 
llicència ambiental amb núm. d’expedient G2-2/16 
amb les condicions establertes al decret de llicència 
de data 19 de març de 2018. Disposa del permís 
d’abocament d’aigües residuals segons informe 
favorable de l’AMB de data 5 d’octubre de 2016, 
emmarcada dins la llei 20/2009 de PCAA i compleix 
amb els límits establerts en el Reglament Metropolità 
d’abocaments d’aigües residuals.

Residus 
Codi productor Can Ruti: P-12013.1 
Codi productor Guixeres1: P-12013.2. 
DARI d’ambdós centres presentada telemàticament. 
Darrers plans de minimització presentats l’octubre de 
2018.

Es disposa de tota la documentació acreditativa de la 
gestió, realitzada a través de transportistes i gestors 
autoritzats segons estableix la Llei 22/2011, de residus 
i sols contaminats, el RD 180/2015 (derogat pel RD 
553/2020)  pel que es regula el trasllat de residus a 
l’interior del territori de l’Estat i el Decret 197/2016, sobre la 
comunicació prèvia en matèria de residus.
 
Emissions a l’atmosfera
Es compleix amb la legislació vigent en matèria 
d’emissions. La Llei 34/2007 de qualitat de l’aire i 
protecció de l’atmosfera, actualitzada pel RD100/2011 
quan al catàleg CAPCA i disposicions d’aplicació 
(instrucció IT-AT001 per a la classificació en el CAPCA 

dels establiments i focus emissors a l’atmosfera i IT-AT003  
per a la concreció d’aspectes relacionats amb la mesura 
d’emissors a l’atmosfera en instal·lacions de combustió). 
Es realitzen el manteniment i controls de tots el focus tal 
com estableix la normativa vigent. 

Soroll
El soroll ocasionat per les activitats compleix amb la 
normativa vigent, Decret 176/2009, de protecció contra la 
contaminació acústica.

Equips a pressió
Es realitza el manteniment i inspeccions reglamentàries 
dels equips a pressió segons normativa vigent, R. Decret 
2060/2008 que aprova el Reglament d’equips a pressió 
i les instruccions tècniques complementàries i l’Ordre 
IUE/470/2009, que regula l’aplicació del Reglament a 
Catalunya. 

Instal·lacions petrolíferes
Es disposa d’estació de subministrament i dos dipòsits de 
gasoil per al proveïment de la flota pròpia de vehicles, 
complint amb la legislació vigent aplicable, el R. Decret 
706/2017 pel que s’aprova la IT complementària MI-IP 
04 “Instal·lacions per a subministrament a vehicles” i 
es regulen determinats aspectes de la reglamentació 
d’instal·lacions petrolíferes, i la Resolució EMC/1788/2018 
per la que s’aprova el model de Llibre de revisions, 
proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes 
destinades al subministrament de vehicles i el model de 
documentació relativa a les actuacions de reparació i 
transformació de tancs i canonades.

Instal·lacions tèrmiques
Manteniment i inspeccions reglamentàries de les 
instal·lacions tèrmiques: sala d’acumuladors d’ACS, 
aparells climatització, segons Reial Decret 1027/2007 que 
aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els 
Edificis (RITE).

Xarxa de baixa tensió
TUSGSAL realitza el manteniment i les inspeccions 
reglamentàries de les instal·lacions segons la normativa 
vigent aplicable pel RD 842/2002, que aprova el 
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Legionel·la
Es realitza el manteniment de les instal·lacions de baix i 
alt risc de proliferació de la legionel·la, la desinfecció i 
la presa de mostres anual segons el RD 865/2003, que 
estableix els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i 
control de la legionel·losis. 
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