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1. PRESENTACIÓ
Gràfiques Ortells és una empresa especialitzada en la impressió òfset amb una trajectòria familiar, els inicis de la qual es situen l’ any 1945.
La indústria va començar la seva activitat al carrer Providència del barri barceloní de
Gràcia, sota la direcció d’Humbert Ortells, realitzant activitats relacionades principalment amb la manipulació de paper.
Humbert Ortells va dissenyar un sistema d’ enquadernació amb anelles, el qual encara és vigent a dia d’avui (invent registrat com patent amb N U12386 a l’arxiu de
OEPM )
Posteriorment es va traslladar al carrer Massens del mateix barri i va ampliar l’oferta
amb treballs de tipografia.
L’any 1970 s’incorporen 2 màquines d’imprimir Roland i l’empresa es consolida en
el sector d’ impressió òfset.
L’any 1988 l’empresa es trasllada al Polígon del Bon Pastor, al barri de Sant Andreu
de Barcelona on segueix actualment.
L’any 1996 l’empresa es constitueix en Societat Limitada, amb Albert Ortells com a
gerent.
Des de l’any 1996 s’han produït importants canvis i millores de tipus tecnològic,
que han posicionat l’empresa en el sector gràfic, essent un referent de qualitat en
la impressió òfset. Tota la informació de la nostra història es troba disponible a
www.ortells.net
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1.1 CRONOLOGIA DE LES MILLORES MEDIAMBIENTALS:
ANY 2002 INCORPORACIÓ TÈCNICA CtP LITOSTAR
Canvi de procés de preimpressió; es substitueix el tradicional procés de revelat amb
pel.lícula, procés amb fotolits, pel nou procés d’imposició de planxes amb CtP.
Disminueix l’impacte ambiental de l’activitat perquè:
S’elimina el consum de pel·lícula
S’eliminen els productes químics associats al procés
Augmenta l’eficiència de l’ús de materials (disminueix el nombre de planxes
defectuoses)
ANY 2006 SUBSTITUCIÓ DE LA MÀQUINA ROLAND 704 PER ROLAND 705LV
Aquesta nova màquina incorpora moltes millores mediambientals:
disminueix la quantitat de paper residual perquè té incorporat un sistema
automàtic de gestió d’entintat, es redueix la quantitat de màcules.
Eliminació dels residus provinents de la neteja de cautxús ja que té incorporat
un sistema de rentat amb bobines de cel·lulosa; el nou residu són absorbents en
menys quantitat i amb menys perillositat.
Substitució d’un residu irrecuperable per un residu reciclable al 100%
La nova màquina té incorporat un mòdul de vernís acrílic, el qual en alguns
productes pot substituir el pel.liculat. El paper vernissat es pot reciclar com paper,
però el paper pel.liculat no es pot reciclar com paper ni com plàstic, és un residu
irrecuperable.
ANY 2008 IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL ISO 14001 i REGLAMENT EMAS
L’ empresa obté els certificats a principis de l’ any 2009
ANY 2009 ADHESIÓ AL COMPROMÍS D’AGENDA 21 LOCAL
Amb data desembre 2009 l’empresa obté una menció especial als premis Acció21
“ La sostenibilitat empresarial i la tasca social”
ANY 2010 OBTENCIÓ DE LA CERTIFICACIÓ FSC® (CADENA DE CUSTÒDIA)
ANY 2011 SUBSTITUCIÓ DE CtP LITOSTAR PER CtP AMIGO
Amb data maig 2011 es produeix un altre canvi de procés en preimpressió, el qual
comporta moltes millores mediambientals que s’exposaran més endavant.
Amb aquest projecte l’ empresa ha obtingut una menció com a millor implantació ambiental en els premis atorgats anualment pel Club EMAS.
Altres adhesions i compromisos: Xarxa Compra Reciclat, Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, Estratègia Catalana Residu Zero.
Col·laboracions: estudi Mediterrani, jornada dia mundial del medi ambient Club
EMAS, Projecte tRanSparEncia.
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ANY 2012 RENOVACIÓ DELS CERTIFICATS EMAS i ISO 14001
Col·laboracions : Projecte europeu SUSTAINGRAPH d’AIDO (Instituto tecnológico
de óptica, color e imagen), Jornada TANDEM organitzada pel Club Emas, participació en jornades per redactar el nou compromís de l’agenda21 i posterior signatura.
PROJECTES EN CURS : “Afavorir la biodiversitat impulsant una iniciativa per donar a
conèixer la protecció de l’ós del Pirineu per part de la Fundació Natura”
En la jornada tandem que es va realitzar el dia 16 de novembre al Jardí Botànic,
es va contactar amb Acció Natura i el Departament de polítiques ambientals de la
Generalitat per encetar una nova iniciativa de RSE.
En aquest cas, s’ha convocat un concurs de dibuixos entre les escoles del Pirineu
que han visitat la casa de l’ós a Isil. Els dibuixos guanyadors s’imprimiran a Gràfiques Ortells i seran la coberta d’unes llibretes . El paper interior de les llibretes
procedirà d’excedents del nostre magatzem per tal d’aprofitar remanents de paper.
La totalitat de les llibretes es repartirà de forma equitativa entre Acció Natura, les
escoles guanyadores i Gràfiques Ortells.

2. DADES GENERALS
2.1 DESCRIPCIÓ I UBICACIÓ DE L’ EMPRESA
GRÀFIQUES ORTELLS S.L
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EMPRESA : Gràfiques Ortells, S.L.
ADREÇA : Torrent Estadella, 42-44
08030 Barcelona
TELÈFON : 934987575
FAX :
934987576
CORREU: ortells@ortells.net
Nº treballadors : 8
CCAE : 1812 “ altres activitats d’ impressió i arts gràfiques”
PRINCIPALS ACTIVITATS, PRODUCTES I SERVEIS
Gràfiques Ortells està especialitzada en la preimpressió i la impressió òfset d’alta
qualitat.
La versatilitat de la seva maquinaria li permet oferir tot tipus de productes gràfics
(postals, catàlegs comercials, llibres, caixes materials expositors, etiquetes, fullets,
papereria, etc ... ).

2.2 ORGANIGRAMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
DIRECCIÓ

RESP. MEDI AMBIENT,
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I
CADENA DE CUSTÒDIA

RESP. ADMINISTRACIÓ
I RH

RESP. COMPRES

RESP.
OFICINA TÈCNICA

RESP. PRODUCCIÓ

RESPONSABLE DE
RESIDUS

ADMINISTRATIUS

ADMINISTRATIUS

OPERARIS

OPERARIS

2.3 DADES DEL VERIFICADOR AMBIENTAL
NOM : SGS ICS IBERICA, S.A.
NÚMERO VERIFICADOR ES-V-0009
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Aquesta declaració conté dades desde 1 de setembre de 2011 fins 31 d’agost de
2012; ens hem vist obligats a fer-ho així, conseqüència que la data del certificat
inicial és del mes de gener. A partir d’ara, les declaracions ambientals anuals inclouran dades d’aquests períodes.
Les declaracions ambientals dels anys anteriors contenien dades de 1 gener fins a
31 de desembre amb la qual cosa la comparativa no es pot considerar exacta.
Aquesta declaració, conté una variació important respecte d’anteriors i és que
s’utilitza la quantitat de paper imprès per a ponderar els diferents indicadors. Anys
enrere, s’havia emprat sempre el consum de paper total.

3. DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS
ADMINISTRACIÓ

OFICINA TÈCNICA

PREIMPRESSIÓ

IMPRESSIÓ ÒFSET

ACABATS INTERNS

ACABATS EXTERNS

CLIENT
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3.1 MILLORES MEDIAMBIENTALS DERIVADES DEL CANVI DE L’EQUIP DE PREIMPRESSIÓ (Computer to Plate)
Amb data gener 2010 l’ empresa va realitzar un estudi de la disminució de l’ impacte ambiental que suposaria la instal·lació d’aquest equip. El nou CtP es va instal·lar
amb data maig 2011. Aquest equip funciona amb Tecnologia Thermofuse.
La formació d’imatges és un procés 100% físic. Amb l’equip substituït la formació
d’imatges era un procés químic.

Millores mediambientals assolides l’any 2012 :
•
Reducció del residu revelador
•
Millora de l’eficiència energètica
•
Reducció de matèries primeres  
•
Reducció d’envasos gestionats com residu perillós
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4. PRESENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL
El sistema de gestió ambiental de Gràfiques Ortells està implantat segons la Norma
ISO 14001:2004 i està adaptat al Reglament EMAS III.
Es basa en els següents elements:
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1.

POLÍTICA AMBIENTAL

2.

PLANIFICACIÓ
Aspectes ambientals.
Requisits legals i altres requisits.
Objectius, fites i programa ambiental

3.

IMPLANTACIÓ I FUNCIONAMENT
Recursos,funcions,responsabilitat, autoritat
Competència,formació,i presa de consciència
Comunicació, Declaració ambiental
Documentació del sistema de gestió ambiental
Control de la documentació
Control operacional dels vectors ambientals:
• Residus
• Aigües residuals
• Emissions atmosfèriques
• Emissió de sorolls
• Contaminació de sòls
• Consum de recursos naturals
• Contaminació lumínica
Preparació i resposta davant d’emergències

4.

VERIFICACIÓ
Seguiment i medició
Avaluació del compliment legal
No conformitat,acció correctiva i acció preventiva
Control de registres
Auditoria interna

5.

REVISIÓ PER DIRECCIÓ
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5. POLÍTICA AMBIENTAL
14-desembre-2012

POLÍTICA AMBIENTAL

Gràfiques Ortells es compromet a desenvolupar la seva activitat des de la protecció
i el respecte al medi ambient, en un marc de millora contínua. Els principis bàsics
que regeixen la seva Política Ambiental són:

arantir el compliment de tots els requisits legals aplicables i mantenir
un seguiment continuat de la seva evolució.
eduir i prevenir l’impacte ambiental produït per la nostra activitat.
ctuar de forma responsable seguint pautes de Responsabilitat Social
Empresarial.
ormar i promoure la sostenibilitat a la totalitat de la plantilla.
nnovar per tal d’implantar nous processos orientats a la millora contínua.
uantificar de forma periòdica i objectiva els resultats obtinguts per garantir
l’assoliment dels objectius i fites plantejats.
tilitzar de forma responsable els recursos naturals afavorint el manteniment
de la biodiversitat.
stablir canals de comunicació amb els nostres grups d’interès per poder
fer difusió de la nostra Política i compromís ambiental.
umar el nostre esforç a l’esforç d’altres entitats compromeses amb la
protecció del medi ambient mitjançant la nostra adhesió als diferents
col.lectius implicats per participar de forma proactiva en la preservació
de la natura.

La Direcció

Declaració ambiental 1-9-2011 a 31-8-2012
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6. LEGISLACIÓ AMBIENTAL
La gestió de la nostra empresa es regeix per un complex conjunt de
reglamentacions en matèria ambiental, la següent taula representa les principals:

Declaració d’ús i contaminació
de l’aigua
D 103/2002

Pagament del cànon

Permís d’abocaments
Reglament Metropolità
abocament

Alta com Productor de Residus
LL 16/2003
L 22/2011

Declaració Anual de Residus
Industrials i declaració d’envasos
Estudi de minimització de residus perillosos
RD 952/97

Segregació i emmagatzematge
segons els permisos atorgats.

Disponibilitat de fitxes de
seguretat
Correcta gestió dels productes
segons el seu ús
recomanat/autoritzat

RD 833/88

Alta focus emissors

Respecte dels límits de
soroll
Ordenança Municipal

Obtenció de Llicència ambiental

Contaminació de sòls

RD 117/2003

LL 20/2009

12

RD 9/2005
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7. GESTIÓ AMBIENTAL
Per a aquelles activitats desenvolupades a la nostra empresa (incloent-hi les executades pels nostres proveïdors i/o subcontractistes) que tenen associat un aspecte
ambiental significatiu, s’han definit i implantat pautes de treball o s’han establert
objectius ambientals amb la finalitat de minimitzar el seu impacte ambiental.
7.1. CRITERIS DE SIGNIFICANÇA
El procés de millora contínua s’inicia en l’avaluació dels aspectes ambientals directes i indirectes vinculats a la nostra activitat. Per avaluar-los es prenen en consideració els criteris següents:
•
Perillositat
•
Quantitat
•
Freqüència
•
Accions                        
•
Severitat                         
•
Provabilitat                    
El nivell d’incidència ambiental d’un aspecte, el determina la suma de la puntuació
obtinguda aplicant els criteris anteriors. Es consideren significatius, els aspectes
que superen la puntuació de 50. Un canvi o millora en la gestió d’algun dels aspectes pot comportar que deixi de ser significatiu i, per altra banda, un empitjorament
el fa més significatiu.
L’any 2012, s’ha modificat la sistemàtica per avaluar els aspectes significatius.
7.2. PRINCIPALS ASPECTES SIGNIFICATIUS
Amb la nova metodologia, s’han determinat com a significatius els següents aspectes:
DIRECTES:
•
consum de tintes i vernís
•
emissió de vapors de la màquina d’imprimir
•
generació de residu de paper i cartó
•
generació de residu de planxes d’alumini
•
generació de residu d’aigües amb vernís
•
generació de residu de pots de tinta
•
generació de residus no perillosos sense segregar

Declaració ambiental 1-9-2011 a 31-8-2012
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INDIRECTES:
       •  Acabats externs ( enquadernació, serigrafia, etc ...)
       •  Distribució de productes
7.3 CONSUM D’AIGUA
La planta s’abasteix de l’aigua de la xarxa i està destinada a l’ ús sanitari i de procés
Concretament s’utilitza aigua en els processos següents:
- consum d’aigua per la neteja del CtP: és un procés automàtic del qual
s’obtenen aigües de rentat gestionades com residu amb un gestor autoritzat
- Consum d’aigua osmotitzada en la impressió òfset: s’utilitza una barreja
d’ aigua osmotitzada amb alcohol per humitejar els corrons d’impressió, es tracta
d’ un circuit tancat, la neteja del qual es realitza cada tres setmanes.
Aquestes aigües residuals es gestionen com residus amb un gestor autoritzat
Altres consums d’ aigua:
- Consum d’ aigua per beure: a la primera planta hi ha una font d’aigua a
disposició de tota la plantilla.
- Consum d’ aigua per ús sanitari : a la planta de les oficines s’ han instal·lat
cisternes pels wc amb mitja càrrega d’aigua.
Al llarg de l’any 2012, no ha disminuït el consum d’aigua tal i com s’havia previst.
La causa és que a finals de l’any 2011, es va instal·lar un equip d’aigua osmotitzada
el qual tenia un consum d’aigua molt elevat, i això no es va detectar fins al març de
l’any 2012, ja que les factures són trimestrals i normalment no es fan lectures per a
verificar consums. Un cop es va comprovar que no hi havia cap fuita ni avaria que
justifiquessin aquests consums tant elevats, es va procedir a desinstal·lar l’equip
esmentat.

Període

Consum (m3)

Núm. personal

Ràtio (consum m3/persona/mes)

2009

179

9

1,65

2010

165

9

1,53

2011

179

9

1,65

2012

181

8

1,88

Variació

+ 13,93%

Font: factures d’ aigua
El número de personal és la mitjana anual de personal contractat.
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El consum anual de Gràfiques Ortells de l’any 2012, és equiparable al consum
domèstic de 1,32 persones en un any a la ciutat de Barcelona (comparativa realitzada amb dades de l’any 2012 facilitades per l’ entitat agenda21).
7.4 CONSUM ENERGÈTIC
L’ energia consumida a l’empresa és energia elèctrica utilitzada per al funcionament
de les màquines i per a la il·luminació general de la nau
No hi ha consum propi d’altres combustibles, com el gasoil, que són aspectes
indirectes de l’activitat i que no es pot quantificar fàcilment atès que depèn de
tercers.
El consum elèctric de l’ any 2012 de Gràfiques Ortells, equival al consum anual de
9 famílies (mitjana de 4 persones, segons dades de l’agenda21 per l’any 2012).
Període

Consum (Kwh)

Consum GJ

Producció de paper
tones

Ràtio (consum elèctric/consum paper,
tones)

2009

117.801

424.08

223.55

1,89

2010

117.767

423.96

247.65

1,71

2011

111.281

400.61

239.39

1,67

2012

116.525

419,49

293,36

1,42

Variació

Ràtio GJ/t paper

%

-14,97%

Les emissions de CO2 de l’any 2012 relacionades amb el consum d’energia elèctrica han estat de 31,11 tones. El ràtio consum elèctric/ producció de paper ens indica que ha augmentat l’eficiència en l’ús de l’energia.
2009

2010

2011

2012

EVOLUCIÓ %

TONES CO2

34,95

24,26

22,92

31,11

+35,49

TONES CO2/PAPER

0,15

0,09

0,09

0,10

+11,11

El càlcul, s’ha realitzat mitjançant l’eina de càlcul de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic.
Mix elèctric any 2009 : 297 gCO2/kWh
mix elèctric any 2010 : 206 gCO2/kWh
Mix elèctric any 2011: 267gCO2/kWh
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7.5 PRODUCCIÓ DE PAPER IMPRÉS
Entenem com a producció de paper imprès, la quantitat de tones que surten impreses de la màquina Roland-705. Les declaracions ambientals d’anys anteriors
tenien en compte la quantitat de paper consumit; s’ha calculat la quantitat de
paper produït anys enrere restant el residu de paper del valor total de paper
consumit.
S’observa una millor utilització del paper, ha disminuït el ràtio de residu de paper
respecte de tones de paper imprès. Ha augmentat el nombre de comandes FSC
respecte d’anys anteriors, i per tant la producció de paper imprés certificat FSC.

PRODUCCIÓ paper tones

2009

2010

2011

2012

VARIACIÓ %

CONSUM

259,54

290,23

271,24

329,34

+21,42%

RESIDU

35,99

42,58

31,85

35,98

+ 12,96 %

PRODUCCIÓ

223,55

247,65

239,39

293,36

+22,54%

Ràtio t residu
paper/t
producció
paper

0,16

0,17

0,13

0,12

- 7,69 %

7.6. EFICIÈNCIA EN EL CONSUM DE MATERIALS
Les matèries primeres són el paper i els productes auxiliars.
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MATÈRIA
PRIMERA

2010 tones

2011 tones

2012 tones

QUIMIC
CtP nou

0

0,360

0,10

RÀTIO t/t
DE PAPER
0,0003

Declaració ambiental 1-9-2011 a 31-8-2012

VARIACIÓ %
-

PLANXES

2,926

4,179

3,050

0,0103

-27,01%

TINTES

1,532

1,147

1,430

0,0043

+24,67%

VERNÍS NORMAL

0

0,150

0,144

0,0004

-4,00%

VERNÍS ACRÍLIC

2,182

2,000

2,263

0,0068

+13,15%

ISOPROPÍLIC

0,460

0,251

0,314

0,0009

+25,09%

Les fonts d’ aquestes dades, són les factures de compres 2012. L’any 2012, s’ha pogut verificar la gran millora mediambiental que suposa el CtP nou, ja que ha disminuït molt el consum de químics respecte d’ anys anteriors.
La vida útil d’aquests químics, està essent més llarga que la prevista de forma inicial pel fabricant. S’han anat optimitzant els manteniments d’aquest nou equip per
tal de mantenir els alts nivells de qualitat d’impressió de la nostra producció, sense
alterar les millores mediambientals que comporta el nou CtP.
Ha baixat el volum de planxes, tot i que ha pujat molt el consum de paper perquè
l’any 2012 els tiratges han estat més llargs en relació a l’any 2011.
L’any 2012, s’ha introduït un producte nou en el procés d’impressió que permet
estalviar el consum d’alcohol isopropílic. Aquest consum s’ha verificat de forma
periòdica, però com que les dades de la taula provenen de factures de compra, de
moment aquest descens en el consum d’isopropílic no surt reflectit.

Declaració ambiental 1-9-2011 a 31-8-2012
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7.7 GENERACIÓ DE RESIDUS
Relació dels nostres residus:
RESIDU

P

2009

2010

2011

2012

RÀTIO t
residu/t
paper

VARIACIÓ
%

PAPER COLOR MESCLA

NO

35,99

42,58

31,85

35,85

0,1222

+12,55

ENVASOS

SI

0,80

0,42

0,81

0,46

0.0016

-43,20

DISSOLVENTS

SI

0,18

0,36

0,24

0,24

0,0008

0

AIGÜES DE RENTAT

SI

1,08

1,49

1,30

0,858

0,0029

-34,00

REVELADOR

SI

5,78

5,87

3,56

0,39

0,0013

-89,04

OLIS NO ESPECIFICATS

SI

162

0,25

0,0008

-

ABSORBENTS

SI

0,33

0,24

0,53

0,382

0,0013

-27,92

BANALS

NO

0,75

0,54

0,54

0,58

AEROSOLS

SI

0,03

0,002

0,007

0,002

0,0000

-71,42

PLANXES D’ ALUMINI

NO

3,51

2,93

4,18

3,05

0,01

-27,03

TÒNERS

SI

0,01

0,03

0,025

0,010

0,0000

-60,00

AIGÜES AMB VERNÍS

SI

1,23

1,10

0,90

0,63

0,0020

-30,00

GENERACIÓ TOTAL
ANUAL DE RESIDUS (t)

49,85

55,56

43,94

42,70

0,1455

-2,82

GENERACIÓ ANUAL DE
RESIDUS PERILLOSOS
(t)

9,6

9,51

7,37

3,22

0,0109

-56,30

+7,40

L’ any 2012, s’ha produït un descens molt important en la producció de residus
totals i encara és més positiu que aquest descens és més acusat en la quantitat de
residus perillosos. A partir d’aquesta declaració, hem modificat el sistema de càlcul
del pes dels banals; apliquem 0,2% respecte de les tones de paper produït.
L’augment del residu de paper, és conseqüència de l’ increment de la quantitat de
producció de paper.
La sortida d’oli, s’hauria de repercutir entre els anys 2010-2011-2012, ja que hem
tingut aquest residu emmagatzemat tot el període de temps que ens permet
l’Agència de residus.
Seguidament s’afegeix una comparativa de la variació de la quantitat d’envasos
perillosos generats especificant si són de plàstic o metàl.lics.La instal.lació del nou
CtP comporta un estalvi molt important d’envasos de plàstic procedents de les matèries primeres, però no repercuteix en la quantitat generada d’envasos metàl.lics.
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ENVASOS
150110

2011

2012

Variació

Metàl.lics

0,564

0,396

-29,78%

plàstic

0,265

0,063

-76,22%

t metàl.lics/t
paper

0,0023

0,0013

-43,47%

t plàstic/t
paper

0,0011

0,0002

-81,81%

Els resultats obtinguts en la disminució d’envasos de plàstic, s’ajusten a la previsió
que es va fer en l’estudi preliminar d’ instal.lar el nou equip CtP.
En aquest període, ha augmentat el consum de tinta, amb la qual cosa podríem
esperar un increment de la quantitat de residus metàl.lics. El descens d’aquest
residu, el qual apareix reflexat a la taula, rau en el fet que els pots de tinta estaven
emmagatzemats pendents de recollida.
7.8 EMISSIONS A L’ ATMOSFERA
Gràfiques Ortells té un focus fix d’emissió a l’atmosfera per extreure els compostos orgànics volàtils procedents de la màquina d’ impressió Roland 705 LV. Aquest
focus està inscrit al llibre registre núm. 29497.
Es fan controls integrats als controls periòdics de l’ activitat
Núm.

Descripció

Llibre
reg.

Mesures correctores

Contaminants

Valor

Límit

1

Impressora
Roland

29.497

Filtre de partícules

COT

24 mgC/
Nm3

150 mgC/
Nm3

Font: Informe 593, núm. Projecte 13.741 realitzat per l’ empresa Ambio, S.L. amb
data 9-12-2008.

Declaració ambiental 1-9-2011 a 31-8-2012

19

7.9 AIGÜES RESIDUALS
Aigües assimilables a domèstiques : procedeixen de l’ activitat quotidiana de la
planta, equiparable a la que es produiria en un domicili. S’ inclou l’aigua de sanitaris i neteja, amb productes domèstics o equiparables Aquestes aigües són abocades al sistema de clavegueram, que les canalitza fins l’EDAR del Besòs, i es regeixen, per tant pels límits d’abocament aplicables a aigües abocades a depuradora.
L’entitat administrativa competent és l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).
En les diferents etapes del procés productiu no es realitza cap abocament d’aigües
residuals. Tots els residus líquids procedents del procés productiu estan caracteritzats i catalogats amb el seu CER i per tant es gestionen com residu amb gestors
autoritzats .
7.10 OCUPACIÓ DEL SÒL “BIODIVERSITAT”
L’ empresa està ubicada al Polígon industrial del Bon Pastor, amb la qual cosa el
seu efecte sobre la flora i la fauna és mínim. La superfície total construïda de l’ empresa és de 812 metres quadrats, on es realitza l’activitat. La superfície en planta
és de 410 metres quadrats.
Ràtio biodiversitat/producció de
paper

2009 ( m2/t )

2010 (m2/t )

2011 ( m2/t )

3,63

3,27

3,39

2012 (m2/t )

2,76

Aquest any, l’empresa s’ha adherit a la iniciativa Compensa natura de la Fundació
Natura per implicar-se en el manteniment de la biodiversitat de 812 metres quadrats de la selva tropical amenaçada a “ Sierra Gorda de México “
7.11 SOROLLS
Amb data 30 de juny de 2011 es va realitzar un control de nivells de soroll per una
Entitat Col·laboradora de l’Administració.
Nom entitat ECA : SGS TECNOS, S.A.
Entitat Ambiental de Control EAC -21-04
L’estudi, realitzat segons el protocol previst per l’ordenança municipal de Barcelona,
conclou que l’emissió de soroll de l’activitat no supera els límits establerts.
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7.12 SÒLS
El sòl està pavimentat en la seva totalitat, mesura protectora suficient per les activitats que es porten a terme en l’ empresa.
Hi ha dues zones d’ emmagatzematge de productes i residus líquids perillosos:
     • Zona de magatzem de productes perillosos : té el sòl cobert amb una pintura      
epoxi i existeix una cubeta de seguretat per recollir possibles abocaments
accidentals
     • Zona de  magatzem de residus perillosos : la sala està adequada per aquesta        
finalitat i té una fossa de contenció (coberta de seguretat) per a possibles vessaments accidentals.

Al febrer de l’any 2007, es va presentar l’estudi preliminar de contaminació de sòls
a l’Agència de Residus de Catalunya.
Periòdicament es realitzen simulacres de vessament accidental per avaluar la eficàcia del Pla d’emergència ambiental de l’empresa.
7.13 PARTICIPACIO DELS TREBALLADORS
Gràfiques Ortells té una plantilla amb una mitjana d’edat de 40 anys.
Els coneixements adquirits en els cursos de formació FSC, fan que es pugui mantenir la traçabilitat del sistema FSC amb eficàcia.
De forma anual, es realitza una reunió de tot el personal de l’empresa, on
s’expliquen els resultats obtinguts a nivell de millores mediambientals. Es fa un
repàs dels continguts de la nova Declaració Ambiental. És una reunió molt participativa, ja que tota la plantilla exposa problemes o possibles millores que es poden
aplicar en el procés productiu. Suposa un intercanvi d’opinions molt interessant,
perquè coincideixen els dos torns de treball, la qual cosa facilita la comunicació
entre els treballadors de diferent torn.
L’equip format per la plantilla de Gràfiques Ortells, és un dels millors actius de
l’empresa.
En aquests moments de dificultats econòmiques, han demostrat que el seu grau
d’implicació és molt alt tant a nivell productiu com mediambiental, garantint així la
millora contínua del procés productiu.
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8. PRINCIPALS LÍNIES DEL PROGRAMA DE GESTIÓ AMBIENTAL EN EL PRÒXIM
ANY
El sistema de gestió ambiental preveu l’elaboració d’un programa de gestió ambiental que defineixi els objectius i les fites ambientals, les responsabilitats que s’hi
associen i el cronograma del seu compliment. Els objectius i les fites es determinen
per a cadascun dels aspectes ambientals en els quals incideix l’activitat de GRÀFIQUES ORTELLS, S.L.
A continuació es detallen els objectius establerts pels anys 2012 i 2013. L’evolució
del comportament mediambiental de l’empresa al llarg de l’any 2012, ha estat molt
positiu tot i que si repassem els objectius plantejats observarem que alguns s’han
assolit i d’altres no.
RELACIÓ DE LES MILLORES MEDIAMBIENTALS DEL PERÍODE:
•
                      •
                      •
                      •
                      •

Millora de l’eficiència energètica.
Reducció de la quantitat total de residus.
Reducció de la quantitat de residus perillosos.
Augment de consum de paper FSC.
Estalvi de matèries primeres.

OBJECTIUS ESTABLERTS PER L’ANY 2012 :

OBJECTIU
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FITA

FITA PARCIAL

1. Protegir el
medi natural.

1.1. Augmentar la
producció de treballs
FSC.20%

2. Acció comercial medi
ambient

Facilitar el reciclatge de
productes.

Distribuir la memòria GRI
como a eina comercial; en
aquesta apareix reflexada
l’explicació de la certificació
FSC
Revisar el llistat de clients per
oferir publicacions FSC

Recomenar el vernís acrílic
vers el pel.liculat.

DATA OBJECTIU

Indicadors d’eficiència /
OBSERVACIONS

maig-12

Relació de comandes FSC
respecte de comandes totals.
Comparar amb anys anteriors.

contínua

Relació de comandes amb acrílic respecte de comandes totals;
comparar amb anys anteriors.
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OBJECTIU

FITA

FITA PARCIAL

DATA OBJECTIU

Indicadors d’eficiència/
OBSERVACIONS
1. Llistat de productes i inven-

3.1 Incrementar la
compra verda en els
productes relacionats
amb els acabats gràfics.

Confeccionar un arxiu de la trajectòria medi ambiental dels nostres
proveïdors per introducir aquest
criteri a la selecció.

tari de criteris/característiques
ambientals actuals.

set-12

2. Identificació de nous criteris
ambientals.
3.Adopció de criteris ambientals en productes.

3. Reducció
consum de
RRNN

4. Reducció
de generació
de residus
associada al
nou CtP.

5. Fomentar
la biodiversitat del nostre
entorn.

3.2 disminució del consum d’energia en un 1%

Realitzar una auditoria energètica i
aplicar alguna mesura posterior si
és possible.

set-12

Ràtio de consum elèctric.

3.3 disminució del consum d’aigua. en un 10%

El consum d’ aigua ha de baixar
com a conseqüència del nou CtP

contínua

Ràtio de consum d’ aigua.

4.1 Reduir la quantitat
d’ envasos perillosos en
un 80%
4.1 reduir la quantitat
de residu revelador en
un 80% respecte dades
2010

Segregar els envasos perillosos en
metàl.lics i plàstic.
Mantenir un nou registre de sortides
de residu del CtP químic + goma.

5.1 Afavorir la presència
d’ alguna espècie
animal o vegetal de
l’entorn.

Col.laboració amb una entitat del
3r sector ambiental (Acció Natura)
per valorar el tipus i la espècie a la
qual orientar la actuació.

Ràtio de gestió d’ envasos
perillosos.
jun-12

Ràtio de gestió de residu
CtP

Indicadors determinats
nov-12

per Acció Natura.

Objectiu 1 : assolit
Objectiu 2: no assolit
Objectiu 3: els indicadors plantejats no reflecteixen els resultats obtinguts
Objectiu 4 : assolit
Objectiu 5 : no s’ha pogut plantejar per manca de temps
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OBJECTIUS ESTABLERTS PER L’ANY 2013 :
Per l’any 2013, hem conservat alguns objectius de l’any 2012.
La incorporació d’un nou equip de vegades no permet quantificar de forma inmediata els resultats obtinguts , ja que al llarg dels primers 12 mesos el funcionament
encara no és òptim i per tant, hi ha modificacions en els manteniments i consums.
L’any 2012, hem modificat el procediment per quantificar els aspectes significatius,
amb la qual cosa, s’ha evidenciat que hem de millorar la incidència ambiental dels
acabats que subcontractem a empreses externes.

OBJETIU

FITA

1. Protegir el medi natural.

1.1. Augmentar la producció de treballs FSC.
20% respecte de l’ any 2012

2. Reducció de consum de RRNN.

2.1 disminució del consum d’energia.
1% respecte de l’ any 2012
2.2 disminució del consum d’aigua.
5% respecte de l’ any 2011

3. Reducció de generació de residus asso- 3.1 Reduir la quantitat 10% respecte de
ciada al nou CtP.
l’any 2012 d’ envasos perillosos de plàstic.

4. Fomentar la biodiversitat.
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4.1 Afavorir la presència
de l’ós del Pirineu.
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DATA OBJ.

FITA PARCIAL

Revisar el llistat de clients per
oferir publicacions FSC

Indicadors d’eficiència/observacions

Setembre 2013 Relació de comandes FSC respecte
de comandes totals. Comparar amb
anys anteriors.

Aplicar mesures d’estalvi energètic

Octubre 2013

Ràtio de consum elèctric.

El consum d’ aigua ha de baixar
com a conseqüència del nou
CtP

Octubre 2013

Ràtio de consum d’ aigua.

Segregar els envasos perillosos
en metàl.lics i plàstic.

Setembre 2013 Ràtio de gestió d’ envasos perillosos
de plàstic

Col.laboració amb Acció Natura
mitjançant el projecte llibretes
solidàries

Novembre 2013 Indicadors determinats per Acció
Natura.

Declaració ambiental 1-9-2011 a 31-8-2012

25

9. PERÍODE DE VALIDESA DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL
Aquesta declaració conté dades de 1 de setembre de 2011 fins 31 d’agost de 2012
i està formada per 26 pàgines. Pot ser sol.licitada al responsable de medi ambient
de Gràfiques Ortells, S.L., Elisabet Sesé
bet@ortells.net.

-Les fotografíes que aparèixen en aquesta declaració, han estat cedides per
l’associació amics del jardí botànic.
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