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1. El Cateb 

El Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) és una corporació de dret públic, amb personalitat 

jurídica i amb capacitat plena per a l’acompliment dels seus fins. El seu àmbit territorial d’actuació és la província 

de Barcelona. Actualment disposa d’una seu central a la ciutat de Barcelona i de delegacions al Bages-Berguedà, 

Osona, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i l’Alt Penedès. 

El Cateb està integrat per professionals aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació, que s’hi 

incorporen com a col·legiats, amb plenitud de drets. 

La missió del Col·legi és ordenar, dins el marc de les lleis, l’exercici de la professió; representar els interessos 

generals de la professió, especialment en les seves relacions amb l’Administració; promoure socialment la 

professió i defensar els interessos professionals dels col·legiats; vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi 

als interessos dels ciutadans; proporcionar, divulgar i defensar la qualitat constructiva, la tecnologia i els 

mètodes constructius com a fet cultural i com a millora de la qualitat de vida, i prestar serveis als seus col·legiats. 

Són, també, funcions pròpies del Col·legi: vetllar per l’ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans; 

exercir, pel que fa als seus membres, la funció disciplinària; determinar les condicions mínimes que garanteixin 

la llibertat d’actuació en el camp dels coneixements; participar en els òrgans consultius de l’Administració; 

organitzar activitats i crear serveis de caràcter voluntari, de tipus professional o cultural, per exemple; 

representar i defensar la professió; nomenar representants de la professió en entitats, comissions i jurats públics 

o privats; visar les intervencions i els treballs professionals; emetre informes i dictàmens, i resoldre les consultes 

que es facin al Col·legi; informar, quan s’escaigui, sobre les normes que prepari el Govern de la Generalitat; 

promoure, crear o donar suport a la difusió social dels coneixements de la professió i de millora de l’edificació, 

i qualsevol altra funció relacionada amb els seus fins o amb l’exercici professional. 

2. Marc ambiental 

La societat es mostra cada dia més preocupada per la problemàtica ambiental i més interessada a trobar-hi 

solucions. Les administracions i els agents socials recullen aquesta inquietud i la fan seva. 

El sector de la construcció té una gran incidència en els impactes ambientals. Els edificis consumeixen més del 

40% de l’energia actual, els residus de la construcció superen els residus domèstics, molts edificis causen 

malalties als seus ocupants, el consum d’aigua creix exponencialment i una llarga llista d'impactes són atribuïbles 

a la construcció, l'ús i l'enderroc dels edificis. Però al mateix temps, el sector de la construcció pot ser un actor 

rellevant en la millora de la qualitat de vida de les persones i en la protecció del medi ambient i té un paper molt 

important en relació al desplegament de l’economia circular a Europa i al nostre territori i en les estratègies 

d’adaptació al canvi climàtic. 

Aquesta consciència social i política comporta canvis importants en el sector de la construcció, que es tradueixen 

en noves formes de construir i de gestionar els edificis. En aquesta línia, actualment es desenvolupen moltes 

iniciatives en diferents àmbits i amb diferents graus d’incidència i el Cateb té molt a aportar i a fer. 
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3. Les nostres seus i activitats 

El nostre sistema de gestió ambiental aplica a les següents seus i a les activitats que es duen a terme en 

cadascuna d’elles. 

 Any de creació 

Barcelona 

Carrer Bon Pastor, 5 – Barcelona - T. 932 40 20 60 

Persona de contacte: Celesti Ventura i Cisternas, President 

 

1940 

Delegació Bages-Berguedà-Anoia 

Plana de l’Om, 6 - 08241 Manresa – T.  938 72 97 99 

Persona de contacte: Cristian Marc Huerta i Vergés (Vocal territorial i delegat) 

 

1995 

Delegació Osona-Moianes 

Rambla del Passeig, 71 - 08500 Vic - T. 85 26 11 

Persona de contacte:  David Mercader Carrera (Vocal territorial i delegat) 

 

2010 

Delegació Vallès Occidental 

C. Colom, 114 - 08222 Terrassa 

Persona de contacte: Bernat Navarro i Gibert, (Vocal territorial i delegat) 

 

2007 

Delegació Vallès Oriental 

Josep Piñol, 8 - 08400 Granollers - T. 938 79 01 76 

Persona de contacte:   Josep Lluís Sala Sanguino (Subdelegat territorial) 

 

1995 

Delegació Maresme 

Plaça Xammar, 2 - 08301 Mataró - T. 937.983.442 

Persona de contacte: Joan-Félix Martínez i Torrentó (Vocal territorial i delegat) 

 

2008 

El nombre total de treballadors al 2021 al Cateb va ser de 53 persones i al 2022 , 55 persones. 
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Barcelona Manresa Vic 

   

Terrassa Granollers Mataró 

Les activitats que duu a terme el Cateb estan contemplades al codi 94.1 de la classificació d’activitats (Grupo 

NACE Rev.2) i consisteixen en: 

● Informació i serveis als col·legiats i a la societat en general  

● formació continuada i de postgrau als professionals del sector formació in company 

● assistència jurídica i professional als seus associats  

● participació i presència social en representació de la professió  

● realització de projectes de recerca  

● gestió ambiental de l’activitat d’oficina 

Per més informació o comentaris sobre aquesta declaració ambiental contactar amb: secretaria@cateb.cat 

4. El sistema de governança de la nostra gestió ambiental 

La gestió ambiental del Cateb és cosa de tots. Totes les 

àrees i tot l’equip participa en el dia a dia de les activitats 

del Col·legi i genera aspectes i impactes ambientals que, 

entre tots, podem contribuir a prevenir, reduir i mitigar. 

A més cada àrea disposa de competències diverses que 

poden aportar valor afegit a la gestió ambiental i 

desenvolupa activitats diferents que li permeten 

interactuar amb les parts interessades i, en el marc 

d’aquestes activitats pot exercir una tasca sensibilitzadora 

envers les diverses interessades. 

Si bé tot el procés de gestió ambiental està liderat per la 

direcció i n’és la funció que ha de rendir comptes a la 

Junta de Govern, la direcció ha designat a l’Àrea Tècnica del Cateb per tal de coordinar les activitats relacionades 

amb la gestió ambiental dins del Cateb. Per a garantir la representativitat i implicació de totes les àrees i un 

funcionament harmònic del sistema del Cateb, els temes clau de la gestió ambiental es tracten dins del comitè 

de direcció al que hi participen la direcció i les persones responsables de cada àrea. 

mailto:secretaria@cateb.cat
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L’eina que el Cateb va adoptar per tal de identificar i gestionar els seus aspectes ambientals i 

contribuir a la sostenibilitat de les seves activitats i del sector en general és l’EMAS; el Sistema 

d’Eco-gestió i Auditoria Ambiental de la Unió Europea. 

Participar en l’EMAS significa integrar la gestió ambiental en la gestió general del Cateb, fer-la 

arribar a tota l’estructura de l’organització, establir responsabilitats, definir i aplicar bones 

pràctiques de gestió, controlar els processos i facilitar els recursos per millorar el nostre comportament 

ambiental i la consecució de la nostra política ambiental. 

D’any en any som objecte d’auditories externes per part de verificadors ambientals 

acreditats i informem tant a l’administració competent com a totes les parts interessades 

sobre els nostres avenços en matèria de medi ambient amb mitjançant aquesta declaració 

ambiental.  

5. Trajectòria ambiental 

El Cateb ha mantingut un compromís social lligat als esdeveniments del seu entorn i sempre s’ha situat a 

l’avantguarda dels canvis en el sector assumint un paper actiu en la promoció del compromís sostenibilista entre 

el sector, la ciutadania i les institucions. De cara al professional, el Col·legi aporta els elements necessaris per tal 

que pugui desenvolupar la seva activitat de forma innovadora quant a aspectes ambientals, amb la qualitat i la 

competitivitat que la societat demana.  

L’any 1994 el Col·legi va començar a treballar en projectes de caràcter ambiental en el món de la construcció i 

des d’aleshores s’han desenvolupat diversos projectes, així com eines de treball i difusió, publicacions, etc. Per 

més informació sobre els projectes, es pot consultar la nostra web.  

  

https://www.cateb.cat/sostenibilitat-i-edificacio/
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6. Àmbit d’incidència ambiental de les activitats del Cateb 

El Col·legi desenvolupa la seva activitat ordenant la professió i donant suport als seus col·legiats, tots ells 

professionals de l’edificació. En aquest sentit, estatutàriament, l’àmbit d’actuació del Col·legi presenta una triple 

dimensió:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Incidència ambiental inherent a una organització que disposa de sis 

seus, amb unes funcions essencialment administratives 

Capacitat d’incidir en 

les accions genèriques 

del sector, de les 

diferents 

administracions i en la 

sensibilització social 

respecte a temes de 

l’edificació i medi 

Capacitat 

d’incidència en 

l’exercici professional 

i, conseqüentment, 

en els seus aspectes 

ambientals 
 

 

 

Activitat 

pròpia del 

Cateb 

Activitat dels 

professionals 

Sector de 

l’edificació i 

societat 
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7. Política ambiental 

 

Persones i professionals preparats per a un sector de la construcció més sostenible, 

circular i resilient davant a l’emergència climàtica 

 

 

Des del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona, apostem per un desenvolupament sostenible i estem 

compromesos amb la protecció i conservació del medi i a l’acció climàtica tant, des de la perspectiva de les 

activitats que desenvolupem, com des de la influència que podem tenir en els nostres col·legiats, en els 

professionals implicats en el procés de l’edificació i en el sector en general.  

 

Perquè tot això esdevingui una realitat:  

• Oferim formació als col·legiats i altres professionals del sector encaminada a incrementar el seu nivell 

de sensibilitat climàtica i contribuir així a minvar l’impacte ambiental que genera el procés constructiu. 

• Minimitzem els impactes ambientals de la nostra activitat, disminuint l’ús dels recursos naturals 

(materials i energia), reutilitzant els materials sempre que sigui possible i reduint els residus que 

generem. 

• Adoptem les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental aplicable 

a les nostres activitats i d’aquells convenis i/o acords subscrits pel Cateb. 

• Informem de forma periòdica i transparent els nostres grups d’interès (col·legiats, clients, proveïdors, 

subcontractistes, institucions...) sobre la nostra gestió i comportament tant climàtic com ambiental en 

general, amb l’objectiu d’establir amb ells relacions de diàleg i cooperació.  

• Fomentem la participació i la implicació de l’equip humà així com la seva formació ambiental i climàtica. 

• Treballem per mantenir el lideratge en el sector i continuar esdevenint referents en el compromís 

sostenibilista i en de l’acció climàtica. 

 

Per assolir tot això, treballem en equip seguint pautes de treball inspirades en la prevenció i definint objectius 

concrets per continuar millorant els nostres resultats mediambientals 
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8. Els aspectes i impactes i el nostre comportament ambiental. 

Les nostres activitats i serveis generen aspectes ambientals que en conseqüència tenen un impacte en el nostre 

entorn. Per aquest motiu disposem d’una metodologia que ens permet identificar la nostra interacció amb el 

medi ambient en les diverses fases del cicle de vida i, tenint en compte les diverses condicions de treball 

(situacions normals, anormals o d’emergència) i la nostra capacitat de gestió sobre els diversos aspectes (directa 

o indirecta) i establir quins són els més significatius. 

 

 

 

Aquesta metodologia considera diversos criteris depenent del tipus d’aspecte ambiental a avaluar com 

l’existència de normativa ambiental aplicable i grau de compliment, el grau de perillositat o disponibilitat de un 

determinat recurs, la quantitat o volum, la capacitat de millora, el punt de vista de les parts interessades, o la 

capacitat d’incidir sobre la professió, el sector o la societat. Quan s’avaluen el risc d’accidents o les emergències, 

es tenen en compte la probabilitat de que passi una determinada situació i la gravetat de les conseqüències. 

Els nostres aspectes ambientals es divideixen en dos grups: 
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Aspectes ambientals amb un impacte potencial negatiu. 

Són aquells aspectes que si no es gestionessin adequadament, o no es tingui un cert nivell de 

control o d'influència, tindrien una incidència negativa sobre el medi, major o menor. 

 

Aspectes ambientals amb un impacte potencial positiu. 

Són aquells aspectes, intangibles en la seva majoria, relacionats amb la capacitat que tenim d’influir 

sobre tercers (per exemple els professionals del nostre sector) i, per tant ser un agent de canvi. 

Els aspectes ambientals significatius requereixen la nostra atenció i per tant assegurem que es gestionen en el 

marc del sistema com per exemple definit un objectiu de millora, establint un procediment o adoptant bones 

pràctiques ambientals, fent una acció per reduir o eliminar un risc o desenvolupar una oportunitat, fent formació 

i sensibilització, duent a terme controls o activitats de amidament i seguiment, etc. 

En aquesta taula s’indiquen els aspectes i impactes que han resultat significatius d’acord a la darrera avaluació: 

 

Seu Aspectes ambientals negatius significatius Aspectes ambientals significatius 

en situacions d’emergència 

   

Barcelona Ús del sòl 

Consum d’electricitat, gas, productes químics (neteja, 

manteniment i torres de refrigeració), consum de tòner  

i generació de residus perillosos (fluorescents i tòners). 

Aspectes lligats a activitats dutes a terme per tercers en 

particular serveis de càtering (consum de recursos i 

generació de residus).  

Incendi 

Alliberament de gasos refrigerants 

Vessament de productes químics 

perillosos 

Vic Consum d’electricitat, productes químics i tòner  

Granollers Consum d’electricitat, productes químics i tòner  

Terrassa Consum d’electricitat, productes químics i tòner  

Manresa Consum d’electricitat, productes químics i tòner  

Mataró Consum d’electricitat, productes químics, tòner  

 

Totes les 

seus 

Aspectes ambientals positius significatius Stakeholders 
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 Agents de canvi (possibilitat d’incidir mitjançant 

formació, informació, assessorament, sensibilització, 

etc.) 

 

Aspectes lligats al disseny d’exposicions, etc. (consum 

de recursos i generació de residus)  

 

Col·legiats 

Tècnics 

Estudiants 

Administració 

Societat en general 

 

NOTA EN RELACIÓ ALS INDICADORS AMBIENTALS 

Donat que els consums al Cateb depenen en gran mesura de les hores d'utilització de cada un dels locals i del 

nombre de persones que es puguin congregar en cadascuna de les accions realitzades, i no tant del nombre de 

treballadors, els nostres indicadors es calculen tenint en compte un denominador que agrega diversa informació, 

concretament: 

● Eficiència energètica: consum / superfície de la delegació * hores de funcionament (Watts / m2 * hora 

consum) 

● Aigua: Consum / superfície de la delegació * hores de funcionament (m3 / m2 * hora consum) 

 

Això ens permet tenir una visió més real del comportament ambiental de cada seu. En les anteriors declaracions 

ambientals vam utilitzar el termini “hora treballada” o “d’obertura” però, donat que pot donar lloc a confusió, 

ara fem servir “hora de funcionament” tot i que la metodologia de càlcul és la mateixa. 

En quant al càlcul de les emissions de CO2 que es reporten en aquest document, s’ha fet servir la guia i l’eina de 

l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic 2021 versió 2022.  

L’impacte de la pandèmia en la gestió ambiental del Cateb 

Tant al llarg del 2020 com del 2021, arrel de la situació d’emergència per la pandèmia, el Cateb ha hagut 

d’adaptar-se a situació tal i com es va comentar en l’anterior declaració ambiental. Després de un període mixt 

entre teletreball i treball presencial, al 2021 el Cateb va iniciar  la reactivació de les activitats amb els horaris 

habituals i amb una tornada a la feina de forma esglaonada incorporant cada cop més el personal. A partir del 2 

de maig del 2022 s’ha posat en marxa l’ampliació dels horaris de les seus amb el 100% de treball presencial.  
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BARCELONA:  

 

Subministraments 

A la seu de Barcelona es realitzen principalment activitats de despatx tant per part del personal del Cateb com 

d’altres empreses ubicades a la nostra seu, així com activitats de formació, culturals; també vam disposar d’un 

servei de bar fins a finals d’any 2018 que es va tornar a activar al setembre del 2019 però que arrel de la 

pandèmia va tornar a tancar. 

Electricitat 

  

Sense considerar les dades de l'any 2020 condicionat pels confinaments, podem apreciar com s'ha produït un 

descens de consum l'any 2022 respecte als anys pre-pandèmia. També cal assenyalar la incorporació del 

teletreball parcial l'any 2022, com a factor a tenir en compte en el descens del consum. 

 

Aigua 

   

Les dades del consum d'aigua dels anys 2020 i 2021 han estat condicionats per la pandèmia. L'any 2022 s'ha 

produït un consum similar al produït en 2019, inferior al produït en 2018.  
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Gas 

 

 

Els consums dels anys 2021 i 2022 segueixen la tendència de reducció. No es té en compte la reducció produïda 

l'any 2020 degut a l'efecte de la pandèmia.  
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Gestió de residus 

Els següents gràfics descriuen les quantitats de residus generades a Barcelona. 

 

 

 

Les dades de fluorescents i tòner (residus perillosos) corresponent a totes les seus en el seu conjunt. 

  

 

 

 

La majoria de les fraccions del residus es gestionen amb la recollida municipal de l’Ajuntament de Barcelona, 

menys una petita quantitat de paper confidencial que va a destrucció controlada a traves de un gestor autoritzat. 
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El registre de les fraccions per a la corresponent 

avaluació s’ha realitzat mitjançant l’estimació kg/dia per 

dies treballats. A més hi ha alguns residus que es 

gestionen mitjançant la deixalleria. L’indicador total de 

residus per treballador i el de residus no perillosos 

s’obtenen fent el càlcul del personal de Barcelona. 

Els residus perillosos són tant de la seu central del Cateb 

com de les delegacions (Vallès Oriental, Vallès 

Occidental, Bages-Berguedà, Osona i Mataró), per tant 

l’indicador de residus perillosos/treballador inclou 

també el personal d’aquestes seus.  

Indicador bàsic de residus 

Total residus Residus no perillosos Residus perillosos 

2021: 826,10 kg 668,10 kg 158 kg1 

2022: 798,11 kg 789,61 kg 8,5 kg 

 

 

 

Total residus Residus no perillosos Residus perillosos2 

2021: 17,95 kg/treballador3 14,52 kg/treballador 2,98 kg/treballador 

2022: 16,62 kg/treballador 16,45 kg/treballador 0,15 kg/treballador 

 

Les dades de residus ens indiquen que s’ha produït una reducció en la dada global de generació de residus i en 

la majoria de fraccions generades. En relació als residus que es generen en menor quantitat (alguns dels quals 

perillosos com els fluorescents, RAEE o d’altres) la seva generació depèn bàsicament de les tasques de 

manteniment o altres activitats puntuals com la neteja d’arxius / armaris (CDs/DVDs, per exemple). En aquest 

cas, la generació pot variar molt d’any en any depenent justament d’aquestes activitats. 

 

Superfície Hores treballades  Nombre de 

treballadors 

Indicador bàsic de 

biodiversitat 

 

1 En 2021, a banda dels florescents i tòners, es van gestionar 125 kg de pantalles i monitors. 

2 Es calcula tenint en compte tota la plantilla. 

3 Tenint en compte les dades de personal de Barcelona. 
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3.500 m2 repartida en 

planta baixa més 6 

plantes 

1.321 (2021) 

4.092 (2022) 

46 

48 

76,08 m2/t (2021) 

72,91 m2/t (2022) 

 

Emissions de CO2   

 

ELÈCTRICITAT 

Consum d’electricitat kWh Emissions de CO2  (tones) 

169.705 43,9536 

GAS NATURAL 

Consum de combustible m3 Emissions de CO2  (tones) 

6.982 5,28920 

RESIDUS (fraccions municipals) 

Generació Kg Emissions de CO2  equivalent (tones)  

229,30 vidre/96,09 envasos/146,5 rebuig 0,026894 

AIGUA 

Consum m3 Emissions de CO2  equivalent (tones) 

843 0,3246 

EMISSIONS GASOS REFRIGERANTS 

Kg de recàrrega de gas refrigerant Emissions de CO2  equivalent (tones) 

0 0 

TOTAL 49.59429 

VIC: 

A la seu de Vic, es realitzen principalment activitats de despatx, activitats de formació i culturals. 

Subministraments 

 

4 La generació total de residus va ser de 2.010,71 kg. Seguint les indicacions de l’Oficina Catalana del Canvi 
Climàtic, per al càlcul de les emissions de GEI relacionats amb els residus s’han utilitzat exclusivament les fraccions 
municipals (1.700,2 kg) donat que per a la resta de residus no es disposa actualment del corresponent factor de 
conversió. 
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Energia 

  

 

Els consums dels anys 2021 i 2022 estan alineats, si bé hem de tenir en compte que a partir de maig del 2022 es 

van incrementar les hores laborals en les delegacions, la qual cosa no ha produït, en el 2022, un augment 

significatiu del consum. 

L’indicador relatiu també ha registrat una reducció important. 

Aigua 

  

El consum de l'any 2022 presenta un increment respecte al 2021, però clarament inferior als anys de pandèmia, 

i s'ha de tenir en compte l'increment d'hores d'activitat produïdes en totes les delegacions a partir de maig del 

2022. 

L’any 2020 el consum total va tornar a baixar tant en total com en valor relatiu. 

 

Superfície Hores treballades Nombre de 

treballadors 

Indicador bàsic de 

biodiversitat 

192,44 m2 repartida en 

planta baixa més planta 

soterrani 

1.373 (2021) 

1.819 (2022) 

 

1 

 

192,44 m2/treballador 

 

Emissions de CO2 
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ELÈCTRICITAT 

Consum d’electricitat kWh Emissions de CO2  (tones) 

1.2395 3,21031 

AIGUA 

Consum m3 Emissions de CO2  equivalents(tones) 

3 0,0012 

EMISSIONS GASOS REFRIGERANTS 

kg de recàrrega de gasos refrigerants Emissions de CO2  equivalent (tones) 

0 0 

TOTAL 3,21151 

 

GRANOLLERS: 

A la seu de Granollers, es realitzen principalment activitats de despatx, activitats de formació i culturals. 

Subministraments 

Electricitat 

  

La corba de consum total s'ha vist sensiblement incrementada en el 2022 respecte al 2021 a causa de l'increment 

d'hores d'obertura de la delegació en aquest any, si bé el consum produït és inferior als anys pre-pandèmia en 

els quals hi havia menys hores d'obertura. 

Es manté la tendència de decreixement en l’indicador relatiu.  

Aigua 
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Degut a la represa de les activitats de la delegació i a l’increment d’hores d’obertura, s’ha produït un increment 

del consum d’aigua a l’any 2022. 

 

Superfície Hores treballades Nombre de 

treballadors 

Indicador bàsic de 

biodiversitat 

 

312 m2 

1.339 (2021) 

1.795 (2022) 

 

1 

 

312 m2/treballador 

 

Emissions de CO2 

 

ELÈCTRICITAT 

Consum d’electricitat kWh Emissions de CO2  (tones) 

7.684 1,99016 

AIGUA 

Consum M3 Emissions de CO2  equivalents(tones) 

3 0,0012 

EMISSIONS GASOS REFRIGERANTS 

kg de recàrrega de gas refrigerant Emissions de CO2  equivalent (tones) 

0 0 

TOTAL 1,99136 

 

 

TERRASSA (Vapor Universitari): 
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A la seu de Terrassa, es realitzen principalment activitats de despatx, activitats de formació i culturals. Aquesta 

seu es troba dins d’un edifici compartir amb altres activitats i els lavabos son comuns. 

  

El consum elèctric de la delegació és inferior al de l’any anterior tant en valor absolut, com relatiu, fins i tot amb 

més hores d’obertura que l’any anterior. 

 

Superfície Hores treballades Nombre de 

treballadors 

Indicador bàsic de 

biodiversitat 

 

238 m2 

1.443 (2021) 

1.803 (2022) 

 

2 

 

238 m2/treballador 
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Emissions de CO2 

 

 

ELÈCTRICITAT 

Consum d’electricitat kWh Emissions de CO2  (tones) 

17.969 4.65397 

EMISSIONS GASOS REFRIGERANTS 

kg de recàrrega de gas refrigerant Emissions de CO2  equivalent (tones) 

0 0 

TOTAL 4.65397 

 

 

MANRESA: 

A la seu de Manresa, es realitzen principalment activitats de despatx, activitats de formació i culturals.  

L’any 2019 la delegació es va traslladar a la planta baixa del mateix edifici. Això va implicar l’adaptació dels espais 

a les necessitats del Cateb i per tant va incidir també el consum energètic i d’aigua de les obres dutes a terme. 

Subministraments 

Electricitat 

  

Aquesta nova seu té una superfície superior a l’anterior (263 m2) i disposa d’un espai més idoni per duu a terme 

activitats de formació. L’anàlisi del consum de l’any 2022 indica una reducció del consum respecte de l’any 2021 

tant en el consum total com en l’indicador relatiu. 
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Aigua 

El consum d’aigua en aquesta delegació ha estat compartit amb la comunitat de l’edifici fins a l’any 2022. A 

partir del 2022 disposem de consums de la delegació. El consum de l’any 2022 ha estat de 74m³. 

 

 

Superfície Hores treballades Nombre de 

treballadors 

Indicador bàsic de 

biodiversitat 

 

272,50 m2  

1.336 (2021) 

1.659 (2022) 

 

1 

 

272,50 m2/treballador 

 

Emissions de CO2 

 

 

ELECTRICITAT 

Consum d’electricitat kWh Emissions de CO2  (tones) 

16.112 4,17301 

 

EMISSIONS GASOS REFRIGERANTS 

kg de recàrrega de gas refrigerant Emissions de CO2  equivalent (tones) 

0 0 

TOTAL 4,17301 

 

 

MATARÓ 

A la seu de Mataró, es realitzen principalment activitats de despatx, activitats de formació i culturals 

Subministraments 

Electricitat 
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Les dades del consum total indiquen un lleuger increment degut a l’increment de les hores d’obertura. La 

tendència de l’indicador relatiu es decreixent. 

Aigua 

  

La tendència del consum de l’aigua és inferior a l’any 2019. La tendència dels indicadors, dintre dels darrers anys 

és decreixent. Recordem que l’any 2022 ha tingut més hores d’obertura que la resta d’anys. 

 

Superfície Hores treballades Nombre de 

treballadors 

Indicador bàsic de 

biodiversitat 

346 m2 repartida en 

planta baixa i planta 

soterrani 

1.323 (2021) 

1.794 (2022) 

 

1 

 

346 m2/treballador 

 

 

Emissions de CO2 

 

ELÈCTRICITAT 

Consum d’electricitat kWh Emissions de CO2  (tones) 

14205 3,6791 
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AIGUA 

Consum m3 Emissions de CO2  equivalents(tones) 

10 0,0039 

EMISSIONS GASOS REFRIGERANTS 

kg de recàrrega de gas refrigerant Emissions de CO2  equivalent (tones) 

0 0 

TOTAL 3,683 

 

ASPECTES AMBIENTALS COMUNS A TOTES LES SEUS 

Ús i consum de paper: 

El paper és un material de consum important en una activitat de despatx com la nostra i per això és important 

fer-ne un ús correcte i coherent. A banda de les pràctiques adoptades pel personal, el Cateb ha establert en el 

passat, objectius orientats a la reducció del consum. A més a més, s’incideix des del moment de la compra del 

paper, on ja fa anys, que la compra de paper reciclat s’ha introduït a la nostra casa com una pràctica habitual. 

Les dades de consum de paper es calculen en base a les factures de compra. El següent gràfic indica el consum 

de paper total per a impressió i la part corresponent de paper reciclat o de fibra verge. En el cas de paper de 

fibra verge, es tracta de paper amb etiqueta ecològica europea i FSC. 

 

 

Altres materials d’oficina: 

Cal subratllar que actualment el 100% del material de papereria que s’elabora (folis, sobres, targetes) es fa en 

paper reciclat, fet per l’empresa Tompla print amb certificat ISO 14001 i declaració de compromís de custodia i 

certificats FCS i PEFC en els seus productes. 
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A la compra de material d’oficina tenim en compte les seves característiques ambientals i ja hem introduït 

diferents productes com per exemple, “post-it” de paper reciclat, maquinetes mono-material (metàl·liques), 

paper higiènic i gel de mans amb ecoetiqueta. 

 

Ús del sòl en relació a la biodiversitat:  

 

 

 

 

 

Actualment el Cateb no disposa de cap superfície orientada segons la naturalesa dins o fora de les seves 

instal·lacions. 
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ACTUACIONS ORIENTADES A INCIDIR EN LA PROFESSIÓ, EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ I LA SOCIETAT   

 

Els aspectes ambientals (directes i indirectes) amb un impacte ambiental POSITIU són comuns 

a totes les seus ja que totes les activitats que es realitzen –independentment d’on es facin– 

incideixen en la professió, el sector i la societat en general. 

L’any 2022 es va poder reactivar moltes de les activitats que durant la pandèmia no s’havien pogut duu a terme 

o s’havia modificat el seu format. La següent taula resumeix el conjunt d’activitats. 

 

 Exposicions 

relacionades amb el 

medi ambient, fires, 

congressos. 

Accions informatives i 

de divulgació medi 

ambiental, etc 

Activitats (reunions, 

comitès, etc) 

relacionades amb el 

medi ambient 

    

Barcelona 1 40 4 

Vallès Occidental 0 1 1 

Vallès Oriental 1 2 1 

Bages-Berguedà 2 4 1 

Osona 1 5 1 

Maresme 1 3 0 

 

En conjunt les activitats dutes a terme al llarg del 2022 han suposat la participació de més de 6.500 persones. 
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PRINCIPALS REQUISITS LEGALS RELACIONATS AMB LES ACTIVITATS DEL Cateb 

 

Com qualsevol organització, el Cateb està sotmès a una sèrie de requisits legals que regeixen les seves activitats, 

els principals àmbits estan relacionats amb: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disposar i respectar les prescripcions de la llicència ambiental per a la seu de 

Barcelona i la comunicació als Ajuntaments corresponents per a les diverses 

delegacions. 

Barcelona: Llicència atorgada amb nº 05-2010-0101 de data desembre de 2011. 

Vic: Comunicada a l’Ajuntament. Nº 833/09 innòcua. 

Granollers: Llicència atorgada amb nº 2004-PAM-15. 

Vapor Universitari (Terrassa): Comunicada a l’Ajuntament. Nº CPMA 38/2007 

innòcua. 

Manresa: Comunicada a l’Ajuntament, CT posada en funcionament 27/1/2020 

innòcua. 

Mataró: Llicència atorgada amb nº 20080564 de data juliol-2009. 

Estar donat d’alta com productor de residus (P-55293), treballar en la prevenció dels 

residus i assegurar una correcta segregació i gestió mitjançant gestors autoritzats. 

Estalviar aigua, pagar el corresponent cànon i no abocar a la xarxa de sanejament 

substàncies no admeses 

Fer una correcta gestió dels productes químics i disposar de les corresponents fitxes 

de seguretat. 
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Control i manteniment dels aparells de climatització per evitar pèrdues de gasos 

refrigerants, assegurar un correcte nivell d’emissions dels gasos de combustió de 

les calderes i evitar l’emissió d’agents patògens de les torres de refrigeració. 

Tipus de gasos refrigerants: 

Barcelona: R410A a planta tercera i R22 a la resta de l’edifici. 

Vic: R410A. 

Granollers: R410A. 

Vapor Universitari (Terrassa): R407C. 

Manresa: R410. 

Mataró: R410A. 

Correcte manteniment i revisió de les instal·lacions i certificació energètica dels 

edificis segons el Reial Decret 390/2021. 
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9. Els nostres objectius5  

El que hem fet al llarg del 2021 

 

 

5 La identificació de l’estat d’assoliment dels objectius es fa segons les següents icones: 

  Assolit  Pendent o en retràs  No assolit 
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El que hem fet al llarg del 2022 

 

 

 

OBJECTIU/FITA ACCIÓ

Reducció del consum d'energia de 

combustibles fòssils Instal·lació de plaques solars fotovoltàiques a la 

delegació de Bages-Berguedà-Anoia.

Millora de l'eficiència energètica de les 

instal·lacions

Aprofitar les modificacions que cal fer a l'ascensor 

de l'edifici, per incorporar millores d'eficiència 

energètica al propi ascensor a la delegació de 

Bages-Berguedà-Anoia.

Reduïr a 0 les emissions de gasos d'efecte 

hivernacle relacionades amb el consum 

energètic del Cateb a la seu de Barcelona. Organització de les assemblees de col.legiats en 

format on-line

Col·laborar amb entitats socials aportant el 

coneixement del CAATEEB

Suport tècnic segons les necessitats de Càritas 

(eficiència energètica i altres relacionats amb les 

àrees de competència de l'Àrea Tècnica)

Reduir del 100% les nostres emissions de 

gasos d'efecte d'hivernacle relacionades amb 

el consum energètic (abast 2) a totes les seus 

de la nostra organtzació.

Contractar energia elèctrica amb certificat 

d'origen de fonts 100% renovables.

Millorar la comunicació i la projecció externa 

del CAATEEB en quant agent compromés amb 

la sostenibilitat, per tal de potenciar el seu 

paper com agent de canvi.

Tenir una imatge comuna amb elements de 

comunicació adients i adaptats als resultats 

assolits o a accions inspiradores que es puguin 

compartir. Es podria assolir amb una plantilla 

mensual/bimensual per les presentacions del 

personal del CAATEEB amb un slide fixe que 

contingui informació de sortida (p.ex. estavis 

assolits) del SGA.

Contribuir a la reducció de la mobilitat de 

persones internes i alienes al CAATEEB.

Implementar un pla pilot per implementar el 

treball a distància

Millorar la comunicació i la projecció externa 

del CAATEEB en quant agent compromés amb 

la sostenibilitat, per tal de potenciar el seu 

paper com agent de canvi.

Transformar la declaració ambiental  en un 

format que ens permeti arribar al pùblic amb les 

actuals eines de comunicació (XXSS) i ampliar la 

repercussió de les nostres accions.

Increment de la circularitat en lús dels 

recursos documentals (Centre de 

documentació)

Reenvio dels exemplars repetits i que no fem 

servir a altres centres o actors per poder mantenir 

el seu valor.



El que hem fet al llarg del 2022 
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I els de futur...  



 

10. Dades del verificador ambiental acreditat i data de renovació 

Registre inicial: 4 de juliol de 2003 

6a Renovació (cada 3 anys):  

Propera actualització: prevista per l’any 2024 

Verificador Ambiental Acreditat: ES-V-0005 / Numero d’habilitació de la DGQA: 059-V-EMAS-R 

DNV GL Business Assurance España s.l.u 

Auditor en cap:  

Declaració ambiental del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona 

conforme al Reglament europeu CE 1221/2009 i la seva modificació en base a Reglament 2017/1505 i Reglament 

2018/2026. 

Aquesta declaració té caràcter públic i és a disposició de qualsevol persona o entitat que la sol·liciti. 

 

 

 

 

Ana del Río 

Directora Técnica DNV GL Business Assurance  
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