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PRÒLEG 
 

La implantació del sistema de gestió ambiental, fou possible gràcies a la 
col·laboració de: 

� Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
� Programa sectorial del Centre espanyol de plàstics. 

 
Els canvis soferts a l’empresa són els següents:        
     
1.-  Canvi de raó social, no de CIF, a partir de gener de 2011. JANSON SLEEVE, 
S.A. actualment es denomina TUBENCAP, S.A,  per raons comercials, degut a 
l’entrada en el capital d’un nou soci. 
 
2.- L’empresa ha traslladat la seva activitat de la segona seu a un 
emplaçament annex a la seu principal (C/Mestre Alonso, 5), pel que s’ha 
donat de baixa el centre productiu de C/ Compositor Wagner, 9. Donat que 
les dues naus són annexes, es considera que tota l’activitat es desenvolupa en 
un únic establiment a C/ Compositor Massanet, 12. 
 
Després de passar per un període d’incertesa, TUBENCAP,S.A. segueix apostant 
per la seva política ambiental i per posar-se al dia pel que fa als seus 
compromisos ambientals,  com és l’actualització de la declaració ambiental.  
 
Per a qualsevol aclariment, respecte a les dades presents a la declaració 2013, 
es pot contactar amb el Director Gerent, Xavier Cocula i/o la Responsable de 
Qualitat i Medi Ambient, Laura Barriuso.  
(E-mail: cocula@tubencap.com i barriuso@tubencap.com) 
 
La difusió d’aquest document serà a: 
 

� Generalitat de Catalunya 
 

� Ajuntament de Rubí i també serà accessible al públic en general 
 

� Proveïdors i Clients 
 

� Universitats, organismes públics i privats que ho sol·licitin 
 

� En breu es trobarà disponible també a la web www.tubencap.com 
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EMPLAÇAMENT DE TUBENCAP, S.A. 
 
L’empresa es troba ubicada al Polígon Industrial de Can Jardí, a 2 Km del nucli 
urbà de Rubí. Aquest polígon està situat a les afores de Rubí en direcció a 
Molins de Rei  i està perfectament comunicat amb les autopistes A-2 i A-7. 
 

 
 

 

TUBENCAP 
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PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TUBENCAP, S.A. que va néixer al gener de 2011, és la nova denominació social  
de JANSON SLEEVE, S.A. que fou creada l’any 1977 (inicialment amb el nom de 
TUBONVAS, S.A.) i localitza la seva infraestructura al terme municipal de Rubí, 
població de la comarca del Vallès Occidental. 
 
Al juny de 2007, TUBENCAP, S.A. va passar a ser propietat del grup belga D.S. 
Group, l’activitat del qual és l’enginyeria en tot el que es refereix a l’extracció 
d’oli o de sucre. D.S. Group amb implantació pròpia en 15 països empra al 
voltant de 300 col·laboradors. 
 
La producció de TUBENCAP, S.A., que antigament es duia a terme en dos 
emplaçaments diferents del mateix polígon industrial “Can Jardí”, actualment 
concentra tots els processos de la seva producció a dues naus veïnes a 
C/Compositor Massanet núm. 12: Producció de Granulat de PVC, Fundes 
retràctils i flexibles per Extrusió vertical i horitzontal, Impressió, Plegat de Làmina, 
Precintes Tallats, Preformes i Càpsules de PVC. 
 
TUBENCAP, S.A., amb una activitat creixent, es dedica a l’extrusió de plàstics i 
les principals aplicacions són en el sector de l’alimentació, gasos industrials i 
GLP, indústria farmacèutica, cosmètica, accessoris per a la construcció, 
indústria metal·lúrgica, complements de la llar, etc., que requereixen precintat, 
recobriment, protecció o agrupació mitjançant tub de plàstic retràctil de gruix  
entre 50 i 200 micres.  
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Actualment compta amb 30 treballadors, organitzats en 5 departaments 
diferents, secretària de direcció i director gerent. 
 
El 13 de març del 2000, l’empresa va certificar el seu sistema de gestió 
ambiental sota la norma ISO 14001 i Reglament EMAS. La declaració  
ambiental  es va validar a l’any 2000 i es va inscriure al registre de l’antic EMAS  
amb el nº de registre  ES-CAT-000038 i actualment es fa el seguiment del nou  
reglament EMAS 1221/2009.  
 
 

DADES DE L’ORGANITZACIÓ 
 
 

ORGANITZACIÓ: TUBENCAP, S.A. 

ADREÇA SOCIAL: 
C/ Compositor Massanet nº 12 
Polígon Industrial Can Jardí 

08191 Rubí (Vallès Occidental) 

ACTIVITAT / CCAE-09 Extrusió de plàstic /  2221 

TELÈFON/FAX: 93.586.07.20 / 93.699.44.04 

CORREU ELECTRÒNIC/          
PERSONA CONTACTE 

tubencap@tubencap.com  
barriuso@tubencap.com  

Laura Barriuso 

  NOMBRE DE TREBALLADORS: 30 

SUPERFÍCIE TOTAL: 2.354 m2 

DIRECTOR GERENT: XAVIER COCULA 
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ORGANIGRAMA DE L’EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

         

 

  
 

 
 
                                                                                

 

 

 

  

 
 

 

 

 

                
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR  GERENT 

 
DEPT. QUALITAT, MEDI AMBIENT I 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
Gestor de qualitat i Medi Ambient 

 

DEPARTAMENT DE 
PRODUCCIÓ I 
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de producció 

DEPT. 
COMERCIAL 
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Comercial DEPARTAMENT DE 

COMPTABILITAT 

Responsable Comptabilitat 

SECCIÓ DE     
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Responsable 
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DEPT. TÈCNIC   I    
MANTENIMENT 

Responsable 
Tècnic 

   
ADMINISTRACIÓ 

DE  
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SECCIÓ TUB 

Responsable  
Secció Extrusió 

SECCIÓ 
IMPRESSIÓ 
Responsable 
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SECCIÓ                              
TALL-PREFORMA 
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EXPEDICIONS          
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PRODUCTES 
 
TUBENCAP, S.A., es dedica a l’extrusió de plàstics i la seva producció 
majoritària està encarada a diferents productes que requereixen precintat, 
recobriment, protecció o agrupació mitjançant tub de plàstic retràctil de gruix  
entre 50 i 200 micres. 
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ACTIVITAT DE L’EMPRESA 
 
TUBENCAP, S.A. és una empresa que compta amb 30 treballadors, repartits en 
3 torns de producció, on es desenvolupen les activitats de producció de 
granulat de PVC, fundes retràctils i flexibles per extrusió, plegat de Làmina, 
precintes tallats, preformes i càpsules de PVC. Bàsicament treballa per grans 
firmes del sector de l’alimentació, els gasos industrials, la farmacèutica i la 
indústria en general. 
 

 
 

El procés productiu comprèn les següents etapes: 
 

 

 

DIAGRAMA DE FLUX 

FORMULACIÓ PER 
FABRICAR 
GRANULAT  

FABRICACIÓ DEL 
GRANULAT 

EXTRUSIÓ 
GRANULAT 

EMMAGATZEMAT EMBALATGE 

IMPRESSIÓ 
TUB SENSE  
COSTURA 

TUB PVC         
IMPRÈS 

CÀPSULES 
PREFORMES 
PRECINTES           
DE   PVC 

BOBINA TUB 
PVC 

AMB/SENSE 
COSTURA 

EXPEDICIÓ 
AL CLIENT 

RECEPCIÓ I 
MAGATZEM 

GRANULAT 
DE PVC 

LLÀMINA  DE PVC 

PLEGAT DE 
LLÀMINA 

IMPRESSIÓ 

TALL 
PREFORMAT 
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PRESENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 
La direcció de TUBENCAP, S.A. estableix i manté al dia un sistema de gestió 
ambiental, d’acord amb la norma ISO 14001:2004 i també segons regeix el 
reglament comunitari d’adhesió voluntària 1221/2009 EMAS, a través del qual 
es compromet a complir la política ambiental fixada per l’empresa i els 
objectius i fites que d’ella es deriven. 
 
Documentació del sistema de gestió ambiental: 
 
� Manual de gestió ambiental de TUBENCAP, S.A. 
� Procediments i  instruccions de treball ambientals de TUBENCAP, S.A. 
 
La direcció ha nomenat un coordinador del sistema que vetlla pel seu correcte 
compliment.  
 
Aquest sistema de Gestió Ambiental ens assegura que: 
 

1) S’identifiquen correctament tots els aspectes ambientals directes i 
indirectes  relacionats amb l’activitat de TUBENCAP, S.A. i  els potencials  
relacionats  amb desenvolupaments nous o planificats. 

 
2)  S’avalua l’impacte que poden causar a l’entorn. 

 
3) Per tots aquells aspectes ambientals significatius s’estableix: 

 
a. La forma de treballar per minimitzar-los 

b. La freqüència amb que s’han de mesurar. 

c. El mètode per garantir que estan sempre sota control i 
compleixen la normativa  vigent d’acord a les millors tecnologies 
disponibles. 

 
En el sistema de gestió també es defineix el nivell elevat que es desitja de 
comunicació en els dos sentits de les parts interessades. Totes les dades 
importants es registren i s’analitzen de forma eficient per extreure’n idees o 
possibilitats de millora. Per assegurar que el sistema està gestionat de forma 
eficient a totes les àrees es procedeix regularment a realitzar reunions 
trimestrals del comitè ambiental, i auditories sobre la correcta aplicació del 
sistema i la consecució de la política i els objectius. 
 
El director gerent anualment fa una revisió del sistema per assegurar que està 
correctament implantat i s’estableix el pla de formació per assolir els objectius.
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POLÍTICA AMBIENTAL 
 

 
TUBENCAP, S.A. és una  empresa del sector del plàstic, compromesa amb el 
Medi Ambient, la Qualitat i la Seguretat al llarg de tota la seva estructura 
organitzativa, productiva, de gestió final i serveis als seus clients. 
 
TUBENCAP, S.A. es gestiona a través del compliment i interrelació del 
sistemes de gestió de millora continua: Qualitat segons Norma ISO 9001:2008, 
Gestió ambiental  segons el Reglament CE 1221/2009 (EMAS) i ISO 14001, i 
d’avaluació de riscos laborals segons la llei 31/1995 del 8 de Novembre. 
 
En quant a la Gestió Ambiental TUBENCAP, S.A. es compromet a: 

 
� El compliment de la legislació i les reglamentacions ambientals 

corresponents, i altres requisits als que s’adhereixi TUBENCAP, S.A. 
relacionats amb els aspectes ambientals. 

� Avaluació i seguiment mitjançant una millora continua dels 
Aspectes Ambientals significatius per a la prevenció de la 
contaminació ambiental. 

� El desenvolupament de processos, ús de productes, mitjans 
productius i fabricació de productes que garanteixin un impacte 
ambiental mínim, conforme a les possibilitats reals, d’acord amb les 
millors tecnologies disponibles i viables econòmicament. 

� L’eficient gestió i minimització de residus. 
� Fomentar l’estalvi energètic, que garanteixi un mínim impacte  

ambiental. 
 
 

TUBENCAP, S.A. revisa i estableix des de direcció els seus objectius i metes 
ambientals en col·laboració amb tots els departaments implicats, en el 
primer trimestre comptable de l’any següent. 
 
La política es comunicarà a tot el personal de TUBENCAP, S.A. i s’implicarà a 
subcontractistes i proveïdors en el SGA de TUBENCAP, S.A., fent-los 
coneixedors, partícips de la mateixa, i estarà disponible al públic. 
 
El Director Gerent té la responsabilitat de subministrar els recursos necessaris 
per assolir l’eficàcia del Sistema i uns resultats ambientals òptims. 
 
 
 
 

DATA: 11/01/12                                                                                                El Director Gerent 
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REQUISITS LEGALS              
 
LLICÈNCIES AMBIENTALS 
 

REQUISIT LEGAL VERIFICACIÓ INICIAL 
PROPERA 

VERIFICACIÓ 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Llicència Ambiental  
C/ Compositor Massanet 

Sol·licitud a 
18/12/2003 

Concessió a 
23/02/2009 

2014 

Llei 20/2009 
Llicència ambiental  
C/ Mestre Alonso 

Sol·licitud a 
11/01/12 

Esmena 
presentada a 

22/03/13 
2014 

 

LLICÈNCIES AMBIENTALS 
LLICÈNCIES AMBIENTALS 

REQUISIT LEGAL ÚLTIMA REVISIÓ PROPERA REVISIÓ 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Declaració de residus 27/03/2014 31/03/2015 Decret 93/1999 
Minimització de residus 

perillosos 
25/04/2012 31/03/2016 RD 952/1997 

F.A. 1014485 (CER 150110) 30/09/2011 30/09/2016 Decret 93/1999 
 

 
 
 

REQUISIT LEGAL ÚLTIMA REVISIÓ PROPERA REVISIÓ 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Declaració d’envasos 31/03/2014 31/03/2015 RD 782/1998 
 

 
 
 

REQUISIT LEGAL ÚLTIMA REVISIÓ PROPERA REVISIÓ 
NORMATIVA 
APLICABLE 

DUCA 16/09/2013 2017 Decret 3/2003 
 
 

 
 
 

REQUISIT LEGAL ÚLTIMA REVISIÓ PROPERA REVISIÓ 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Dipòsit de gasoil 22/12/2011 22/12/2021 RD 1523/1999 
 
 
 
 
 

RESIDUS 

ENVASOS 

AIGUA 

SOLS 
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REQUISIT LEGAL 
PRIMERA 
REVISIÓ 

ÚLTIMA 
REVISIÓ 

PROPERA 
REVISIÓ 

NORMATIVA 
APLICABLE 

Caldera de gasoil 17/01/2000 03/11/2011 - Decret 833/1975 
 
La revisió de la caldera de gasoil ha quedat cancel·lada degut al seu desús. 
Quedarà pendent de revisar el dia que es torni a utilitzar. 
 

 
 
 

REQUISIT LEGAL ÚLTIMA REVISIÓ PROPERA REVISIÓ 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Soroll extern 4/11/2011 2014 
Llei 16/2002 
D.176/2009 

 
Un cop obtinguda la llicència per la nau de Mestre Alonso es realitzaran les 
mesures de soroll extern pertinents, previstes durant l’any 2014. 
 

 
 
 

REQUISIT LEGAL ÚLTIMA REVISIÓ PROPERA REVISIÓ 
NORMATIVA 
APLICABLE 

RSIPAC 02/08/2011 - 
Llei 18/2009 
RD191/2011 

 
El registre sanitari té validesa indefinida. 
 

 
 
 

REQUISIT LEGAL ÚLTIMA REVISIÓ PROPERA REVISIÓ 
NORMATIVA 
APLICABLE 

Emmagatzematge 
productes químics 

25/10/2011 25/10/2016 MIE APQ 01 

Compressors 27/09/2012 2015 RD 2060/2008 
Baixa tensió 11/05/2007 Previsió 2014 RD842/2002 

 
Malgrat que l’última inspecció de baixa tensió realitzada tenia validesa fins el 
2012, no s’ha tornat a realitzar inspecció ja que Tubencap està en procés 
d’ampliació de llicència amb la nau del carrer Mestre Alonso (previsió 2014). 
 
 
 
 

EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

SALUT I HIGIENE 

ALTRES 
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ASPECTES AMBIENTALS 
 
ASPECTES AMBIENTALS DIRECTES I INDIRECTES 
 
El procediment que TUBENCAP utilitza per tal d’identificar els aspectes 
ambientals i els seus efectes sobre el medi és el PM 002, de Gestió dels 
Aspectes Ambientals. A continuació es detallen els impactes ambientals més 
importants que provoca aquest volum d’activitat. 
 
A TUBENCAP, S.A. s’han identificat i avaluat els aspectes ambientals directes,  
indirectes i en situació normal i anormal,  de les activitats, productes i serveis de 
la seva activitat que poden afectar a l’entorn, incloent la seguretat laboral 
dels treballadors. 
 
El responsable de medi ambient, és l’encarregat d’identificar-los conjuntament 
amb els responsables de cada departament i avaluar els aspectes ambientals 
directes i indirectes associats a les activitats, productes i serveis que es 
desenvolupen a TUBENCAP, S.A.  
 

AVALUACIÓ ASPECTES AMBIENTALS  DIRECTES 
 
La valoració dels aspectes ambientals directes identificats es realitza 
mitjançant la formula següent: 
 

VT = M+ S 

 
� VT: valoració global de l’aspecte. 
� M: magnitud relativa de l’aspecte. 
� S: severitat de les conseqüències ambientals de l’aspecte. 

 
 

Els aspectes ambientals directes es classifiquen segons el resultat de la 
valoració global (VT):  
  

VALORACIÓ CLASSIFICACIÓ DE L’ASPECTE M.A. 

VT ≥ 50 SIGNIFICATIU 
VT < 50 NO SIGNIFICATIU 

 
A continuació es presenten els resultats del 2013 classificats en funció del tipus 
d’aspecte ambiental i del possible impacte ambiental generat, a partir dels 
quals (aspectes significatius) s’han fixat els objectius pel 2014. 
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ASPECTE M.A. / 
IMPACTE 

VALOR VT CLASSIFICACIÓ 
ASPECTE M S VT 

 

CONSUMS DE RECURSOS, MATÈRIES PRIMERES I ENERGIA 

ENERGIA ELÈCTRICA 50 50 100 SIGNIFICATIU 

AIGUA  XARXA   50 50 100 SIGNIFICATIU 

REÏNES 50 50 100 SIGNIFICATIU 

PLASTIFICANTS 50 25 75 SIGNIFICATIU 

ADDITIUS 50 25 75 SIGNIFICATIU 

COLORANTS 50 25 75 SIGNIFICATIU 

TINTES D’ IMPRESSIÓ 50 50 100 SIGNIFICATIU 

DISSOLVENTS 50 50 100 SIGNIFICATIU 

CAIXES DE CARTRÓ 25 25 50 SIGNIFICATIU 

EMBALATGES DE 
PLÀSTICS 

50 25 75 SIGNIFICATIU 

PALETS DE  FUSTA 1 25 26 NO SIGNIFICATIU 

TONERS I CARTUTXOS 1 25 26 NO SIGNIFICATIU 

PAPER OFICINES 1 25 26 NO SIGNIFICATIU 

 
 

EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES* / CONTAMINACIÓ DE L’AIRE 

COT’s Secció Tub 1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

COT’s Secció d’Impressió 1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

*Avaluades a partir dels valors d’emissió de COT’s obtinguts arrel de les mesures realitzades al 2011. 
 

EFLUENTS LÍQUIDS / CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES 

PARÀMETRES AIGÜES 1 1 2 NO SIGNIFICATIU 



 

 
 DECLARACIÓ AMBIENTAL 2013 

 

DATA: 28/05/14  REVISIÓ: 7                                                                             PÀG.: 15  de  37 

 
   SIGNATURA VERIFICADOR: 

ASPECTE M.A. / 
IMPACTE 

VALOR VT CLASSIFICACIÓ 
ASPECTE M S VT 

 

RESIDUS URBANS / GENERACIÓ DE RESIDUS 

RESIDUS GENERALS  1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

PAPER I CARTRÓ 1 25 26 NO SIGNIFICATIU 

TONERS I CARTUTXOS 1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

 
 

RESIDUS RECICLABLES / GENERACIÓ DE RESIDUS 

MERMA DE PVC 
(recuperable en 
Tubencap) 

50 1 51 SIGNIFICATIU 

PVC no recuperable 
(Ferrer + Sabaté) 

50 1 51 SIGNIFICATIU 

RESTES DE PALETS FUSTA 0 1 1 NO SIGNIFICATIU 

DRAPS BRUTS 1 25 26 NO SIGNIFICATIU 

ALUMINI  1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

 

RESIDUS ESPECIALS / GENERACIÓ DE RESIDUS 

LLAUNES AMB RESTES DE 
TINTA SECA 

25 50 75 SIGNIFICATIU 

TUBS FLUORESCENTS 0 50 50 SIGNIFICATIU 

LLOTS DE TINTA 0 50 50 SIGNIFICATIU 

DRAPS  1 50 51 SIGNIFICATIU 

BIDONS BUITS MP  0 50 50 SIGNIFICATIU 

 
 

SÒLS / CONTAMINACIÓ DEL SÒL 

DIPÒSIT GASOIL 1 25 26 NO SIGNIFICATIU 
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ASPECTE M.A. / 
IMPACTE 

VALOR VT CLASSIFICACIÓ 
ASPECTE M S VT 

 

SOROLL / CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

SOROLL DIÜRN 1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

SOROLL NOCTURN 1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

 

EN SITUACIONS ANORMALS O D’EMERGÈNCIA 

CONTAMINACIÓ SÒL OLIS 1 50 51 SIGNIFICATIU 

VESSAMENTS RECINTE TINTES 1 50 51 SIGNIFICATIU 

VESSAMENTS SÒL FÀBRICA 1 50 51 SIGNIFICATIU 

VESSAMENT TINTES I 
DISSOLVENT 

1 50 51 SIGNIFICATIU 

RUPTURA DIPÒSIT 
PLASTIFICANT 

1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

VESSAMENT CÀRREGA 
DIPÒSIT DOA 

1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

VESSAMENT OLI TRASVÀS 
CAMIÓ GESTOR 

1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

EXTINTORS 1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

CREMADES FABRICACIÓ 1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

RUPTURA CANONADES 
REFRIGERACIÓ MÀQUINES 

1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

CONAT D’INCENDI 1 50 51 SIGNIFICATIU 

INCENDI 1 50 51 SIGNIFICATIU 

RUPTURA CIRCUIT TANCAT 
D’AIRE 

1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

ATURADA EXTRACCIÓ 
SECCIÓ IMPRESSIÓ 

1 1 2 NO SIGNIFICATIU 

 
 
Tots els aspectes ambientals significatius en condicions anormals són sota 
control i contemplats al pla d’emergència establert a TUBENCAP, S.A. 
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AVALUACIÓ ASPECTES AMBIENTALS INDIRECTES 
 
La valoració de l’impacte dels aspectes ambientals indirectes considerats al 
2013 es realitza en funció de la resposta afirmativa o negativa a una sèrie de 
qüestions:     
 

a) Existeixen requisits legals? 
b) Existeixen residus? 
c) L’aigua intervé en el procés? Refrigeració? 
d) Genera un nou focus d’emissió a l’atmosfera? 
e) El consum elèctric pot afectar a la reactiva? 
f) És perillós per al medi ambient? 
g) Afecta a la imatge pública del centre? 
h) Està inclòs en els sistemes d’emergència en cas d’accident? 
i) Porta un incompliment de la política ambiental? 

 
S’identifiquen, es valoren amb un criteri qualitatiu i amb aquest informe es 
defineix la gestió associada. 
 

 
 

  
1. Recuperació - eliminació dels residus: Realitzar una correcta 

gestió dels residus generats i recuperar residus utilitzant les millors 
tècniques disponibles. 

2. Comportament ambiental de proveïdors: Controlat a través de       
l’avaluació continua de proveïdors. 

3. Modificació del producte: Anàlisi de l’efecte d’un nou producte 
sobre el medi ambient abans de llançar-lo. 

4. Cicle de vida útil del producte: Facilitar al client la màxima 
informació del producte i promoure la seva recuperació. 

5. Indicadors rendiment ambiental: Bona gestió dels indicadors 
ambientals, mitjançant seguiment i medició. 

6. Política d’inversions: Abans de fer qualsevol inversió per part de 
gerència es farà un estudi ambiental considerant l’impacte 
ambiental. 

7. Composició dels productes comercialitzats per TUBENCAP, S.A.:  
Compra de matèries primeres innòcues controlades a partir de la 
seva fitxa tècnica i de seguretat. 

8. Clàusules ecològiques en contractes: Adequació a les necessitats 
i expectatives dels clients. 

 
Com a mínim un cop a l’any, tanmateix quan hi hagi un canvi significatiu, el 
responsable de medi ambient revisa i avalua tots els aspectes ambientals. En 
concret, durant el 2014 es replanteja la classificació dels aspectes indirectes, 

ASPECTES AMBIENTALS INDIRECTES SIGNIFICATIUS 
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per tant, a finals del 2014 es valorarà si són significatius respecte l’impacte 
ambiental que poden generar els 3 aspectes següents: 
 

- Comportament ambiental de proveïdors i contractistes. 
- Recuperació – eliminació de residus. 
- Consum – origen energia elèctrica 

 
EVOLUCIÓ DEL COMPORTAMENT 
 
A continuació es mostra l’evolució dels indicadors relatius en els quatre darrers 
anys, sobre el comportament en els àmbits mediambientals clau.  
 

CONSUMS DE RECURSOS, MATÈRIES PRIMERES I ENERGIA 

  Fins el 2012 els indicadors s’expressen respecte la quantitat de granulat 
fabricat. A partir del 2013 es tenen en compte els consums de totes les matèries 
processades per a la fabricació de tub, tub imprès i acabats. Es distingeix: 

- Les matèries processades per a elaborar el tub: resines de PVC, 
plastificants, colorants, additius, estabilitzants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La matèria processada total per a fabricar tub, tub imprès i material 
acabat, incloent el consum de llàmina de PVC i PET i taps de polietilè. 

-  

A partir del 2013 doncs considerem totes les matèries primeres processades per 
a tota la fabricació de l’activitat. La seva evolució dels indicadors calculats 
d’aquesta manera s’avaluarà a partir del 2014, partint de les dades calculades 
pel 2013. 
 
 

M.P. FABRICACIÓ TUB 2010 2011 2012 2013 

Tn granulat fabricat 440,46 399,35 390,80 313,21 

 Indicador 
Consum 
Matèries 
Primeres 
(Tn / Tn 
granulat 
fabricat) 

RESINES PVC 0,88 0,84 0,87 0,89 

PLASTIFICANTS 0,03 0,04 0,06 0,06 

COLORANTS 0,01 0,01 0,01 0,01 

ADDITIUS / 
ESTABILITZANTS 

0,06 0,04 0,05 0,04 
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M.P. FABRICACIÓ TOTAL 2013 

Tn matèria processada 411,7 

 Indicador 
Consum 
Matèries 
Primeres 
(Tones / 
Tona 
M.P. 
totals) 

M.P. fabricació 
tub                                    

0,76 

Llàmina PET i 
PVC 

0,14 

Tintes 
d’impressió i 
dissolvents 

0,03 

Taps de PE 0,07 

 
El consum de matèries depèn del tipus de  fórmula i de la quantitat fabricada. 
 
 

FONTS DE CONSUM 
 

AIGUA 
 

AIGUA ÚS SANITARI 2010 2011 2012 2013 

Consum (m3) 1.489 2.733 3.154 2.648 

Indicador consum aigua  
(m3/Tn)* 

3,38 6,84 8,07 6,43 

 

*A partir del 2013, per al càlcul dels indicadors considerem com a valor de referència el total de 
matèria prima processada per a fabricar tub, tub imprès i acabats, mentre que als anys anteriors 
no es tenia en compte ni la llàmina ni els taps ni les tintes.  
 

 
L’aigua de la que s’abasteix l’empresa és aigua de la xarxa de distribució 
municipal, per ús sanitari, una petita part s’utilitza per a la refrigeració de les 
extrusores; però es disposa d’un circuit tancat. No existeix consum d’aigua en 
el procés productiu. Hi ha hagut un augment considerable a partir del 2010 
(s’ha duplicat)del consum d’aigua, degut principalment a que a partir del 
2011 es va deixar de reutilitzar l’aigua recuperada en un pou de pluvials, per 
motius sanitaris. A continuació es detalla en un gràfic l’evolució del consum 
d’aigua des de l’any 2010, en el que s’observa una disminució d’aquest durant 
l’any 2013. 
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Es presenta a continuació el gràfic de l’evolució de l’indicador de consum 
d’aigua durant els últims anys. Aquest és de caràcter orientatiu, ja que 
l’indicador té una base de càlcul diferent al 2013 respecte els anys anteriors. Al 
2014 ja es tindran valors comparatius reals. 
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ABOCAMENTS LÍQUIDS 
 
FONTS: ÚS SANITARI / REGENERACIÓ CIRCUIT REFRIGERACIÓ / CONDENSACIÓ 

 

ANY 2010 2011 2012 2013 DESTÍ 
m3 aigua/ 

any 
1.489 2.733 3.154 2.648 

EDAR 
de Rubí 

 
Els abocaments líquids, van a un col·lector interceptor paral·lel a la riera del 
municipi de Rubí, situat al marge d’aquesta i que s’adreça en direcció a la 
depuradora de Rubí. El destí final d’aquest col·lector és la EDAR de Rubí.  
 
Durant els dies 13 i 18 de març de 2013 s’ha realitzat la presa de mostres i 
analítica d’aigües residuals, respectivament, per personal tècnic d’ECA, amb 
els resultats que es presenten a continuació: 
 

PARÀMETRES RESULTATS VALORS LÍMITS (*) MÈTODES 

pH 7,6 6 - 10 
 SM 4500H.B 21ª 

Ed 

Sòlids en 
suspensió 

53 mg/l 750 mg/l SM 2540 D 22ª Ed 

DQO (nd) 162 mg O2/l 1.500 mg O2/l SM 5220 D 22ª Ed 

Matèries 
inhibidores 

< 2 equitox/m3 25 equitox UNE-EN ISO 11348 

Nitrogen Kjeldahl <1 mg/ N/l 90 mg/ N/l 
SM 4500 N B 22ª 

Ed 

Clorurs 147 mg/l 2.500 mg/l 
SM 4500 Cl B 22ª 

Ed 

Fòsfor total <0,5 mg P/l 50 mg P/l SM 4500 P l 22ª Ed 

Conductivitat 963 µS/cm 6.000 µS/cm SM 2510 B 22ª Ed 

 

(*) Valors límits permesos segons el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova 
el Reglament dels serveis públics de sanejament. 
 
Tal i com mostren els resultats, l’anàlisi de les aigües residuals mostra com tots 
els paràmetres analitzats es troben dins de límits per poder ser abocats a 
clavegueram. 
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CONSUM ENERGÈTIC 
 
A partir del 2012, es tenen en compte les dues naus: Compositor Massanet i 
Mestre Alonso, Pel que s’observa un augment significatiu.  
 

CONSUM ENERGÈTIC 2010 2011 2012 2013 

Consum elèctric (MWh) 602,733 479,693 743,254 742,799 

Indicador consum 
(MWh / Tona)* 

1,368 1,201 1,902 1,804 

 
• A partir del 2013, l’indicador s’expressa en Tn de matèria total processada, per a la 

fabricació de tub, tub imprès i acabats, pel que la comparativa no serà significativa 
respecte els anys anteriors en que només es considerava la matèria processada per a 
elaborar la granza necessària per fabricar tub. 
 
 

A partir del 2013 l’indicador de consum elèctric es calcula a partir de les Tn de 
matèria processada total, mentre que els anys anteriors l’indicador s’havia 
referit només a la quantitat de granulat fabricat. Per a aquest motiu en la 
present declaració presentem el consum en MWh al llarg dels anys com a 
gràfic representatiu real. 
 

 
 
S’observa com el consum d’energia elèctrica per tona de granulat fabricat 
durant l’any 2012 s’incrementa en un factor de 1,5 respecte el 2011, degut 
principalment a la posada en marxa de la nau de Mestre Alonso, el 
manteniment de les màquines noves, les aturades, etc. Mitjançant un major 
control de procés (menys aturades de màquines per cremades, optimització 
de la planificació de la producció) es pretén controlar aquest indicador. 



 

 
 DECLARACIÓ AMBIENTAL 2013 

 

DATA: 28/05/14  REVISIÓ: 7                                                                             PÀG.: 23  de  37 

 
   SIGNATURA VERIFICADOR: 

 
A partir del 2014 ja podrem comparar els valors dels indicadors amb els del 
2013 degut a que seran sobre la mateixa base de càlcul (es representarà el 
gràfic de MWh/Tn).  
 
Només a mode orientatiu, es presenta també l’evolució de l’indicador 
(calculat a partir del granulat fabricat pels anys 2010 – 2012 i a partir de la 
matèria processada total en el 2013):  
 

 
 
 
Aquest gràfic orientatiu indica una evolució creixent en el consum elèctric. 
Durant el 2014 es preveu una continuïtat productiva, degut a la possibilitat 
d’adquirir matèria prima de forma regular. Conseqüentment, les màquines 
funcionarien durant més hores i el consum d’electricitat podria continuar 
augmentant. 
 



 

 
 DECLARACIÓ AMBIENTAL 2013 

 

DATA: 28/05/14  REVISIÓ: 7                                                                             PÀG.: 24  de  37 

 
   SIGNATURA VERIFICADOR: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENERACIÓ DE RESIDUS 
 
GENERACIÓ DELS RESIDUS PLÀSTICS EN EL PROCÉS DE FABRICACIÓ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les restes de colades de PVC s’envien a un gestor extern. 
 
 

  REBUTJOS NO RECUPERABLES I NO APROFITABLES EN EL PROCÉS DE  FABRICACIÓ 

 

  TUB DE PVC/ LÀMINA  RECUPERABLE I REINTRODUÏT  AL PROCÉS DE FABRICACIÓ  
DE TUB (MOLÍ TRITURADOR) 

 
 
A continuació es mostra el detall de la generació de residus recuperables en el 
sistema i no recuperables, i la seva evolució al llarg dels últims anys: 

TRITURACIÓ 
EN EL MOLÍ 

PROCÉS RESIDUS  PLÀSTICS 
GENERATS 

SECCIÓ DE 
GRANULAT 

SECCIÓ DE 
TUB/LLÀMINA 

SECCIÓ  
IMPRESSIÓ 

 

SECCIÓ TALL I 
PREFORMAT 

RESTES 
COLADES PVC* 

MERMA 
RECUPERABLE 
NO APTA PER 

QUALITAT 

RESTES DE TUB / 
LLÀMINA IMPRÈS 

(NO APTE) 

RESTES DE 
TALL, PLEGAT I 

PREFORMAT 
(NO APTE) 

COMPACTADORA 

LLÀMINA 

 
LLÀMINA  

TALLAT 

IMPRESSIÓ 

PLEGAT 
LLÀMINA 

SECCIÓ 
TALL I 

PREFORMAT 
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RESIDUS 
PROCÉS 

2010 2011 2012 2013 

MERMA PVC 
RECUPERABLE 
(Tones/any) 

32,33 20,81 23,50 36,45 

% Tn MERMA 
PVC 

RECUPERABLE / 
Tn m.p. tub 

7,99 5,61 
 

6,01 11,64 

• El percentatge de merma recuperable en TUBENCAP es calcula respecte la quantitat de 
matèria prima processada per a la fabricació de tub. 

 

El percentatge de PVC recuperable ha disminuït en els últims anys, però es 
manté en valors superiors al 5%. Durant el 2013 hi ha un augment considerable, 
degut a les aturades de procés i a la preferència a triturar el material no apte 
per qualitat abans de ser processat en les diferents seccions de fàbrica i no 
complir amb els requisits del client. 
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L’indicador de la merma recuperable en el sistema es calcula en base el 
granulat fabricat. El gràfic que mostra la seva evolució en els últims anys es 
presenta a continuació: 
 

 
 
 

RESIDUS PROCÉS 2010 2011 2012 2013 Secció 

REBUTJOS NO 
APROFITABLES   
(Tones/any) 

59,15 33,20 35,50 60,22 

Granulat                 
Tub              

Impressió 
Acabats 

% rebutjos pvc no 
aprofitables/ 

tones  
7,45* 8,31 9,08 14,63 

Granulat                 
Tub              

Impressió 
Acabats 

 
* Es detecta un error de càlcul i es recalcula el valor presentat a la Declaració 
Ambiental 2008-2010. A partir del 2013 el percentatge es calcula respecte el total de 
tones de matèria prima processada. 
 
En general, a partir del 2011 s’observa una disminució considerable de residus 
de PVC no aprofitables respecte els anys anteriors. La tendència dels anys 2011 
– 2012 és similar, no superant les 40 tones anuals. Pel contrari, al 2013 s’observa 
un augment considerable. 
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L’indicador dels rebutjos no recuperables el calculem a partir de la matèria 
processada total, mentre que els anys anteriors la base de càlcul era tan sols 
de la quantitat de granulat fabricat. Per tant el gràfic de l’evolució de dit 
indicador que es mostra a continuació serveix només d’orientació. En ell es 
preveu un augment considerable a partir del 2013. 
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RESIDUS NO PERILLOSOS QUE ES VALORITZEN A UN RECUPERADOR 
HOMOLOGAT 
 

 

Gestió correcta de tots els residus generats. En general, des del 2010 el nivell de 
residus en global és del mateix ordre, al voltant de les 100 Tn. 

Pel que fa als  recursos naturals, com són els Palets de fusta, només es compren 
palets reciclats i s’aprofiten en el procés de fabricació tots els que provenen 
dels proveïdors de matèries primeres. 

L’any 2011, es disposa de 2 compactadores (una per paper i cartró i l’altra per 
residus plàstics). Durant el 2012 augmenta la quantitat de ferralla degut a la 
retirada de maquinària, i la quantitat de cartró també ha incrementat en 4 Tn, 
ja que ara la matèria prima arriba en embalatges de cartró, mentre que 
anteriorment arribava en embalatges de plàstic. Al 2013 ja no es genera  residu 
de ferralla. 

A partir del 2013 els indicadors dels residus que poden ser generats a les dues 
naus es calculen expressats en la quantitat de matèria processada total, 
mentre que fins l’any 2012 s’havien fet els càlculs respecte la quantitat de 
granulat fabricat.  Per tant, la taula que es presenta a continuació no permet 
fer una comparació significativa amb els indicadors obtinguts al 2013. Pel que 
fa als residus generals, fins al 2012 eren gestionats per entitat privada, mentre 
que a partir del 2013 la recollida i gestió es fa a càrrec del servei municipal. La 
recollida es realitza tres cops per setmana, i es pesa el contenidor cada cop. 

RESIDU 2010 2011 2012 2013 

Restes de colades de PVC (Tn) 36,2 25,2 18,25 23,24 

Plàstic no apte per Qualitat (Tn) 26,3 25,5 9,78 36,98 

Paper i cartró (Tn) 0,86 2,02 6,00 5,51 

Residus generals (Tn) 56,46 49,01 50,20 38,40 

Ferralla (Tn)  0,16 6,69  

Alumini (Tn)  0,31 0,47 0,15 

TOTAL (Tn) 119,82 102,2 91,39 104,28 
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 RESIDU 2010 2011 2012 2013 

Bidons metàl·lics (Ud)  40* 42* 2  

Cartutxos de tinta i tòners (Ud) 17 8 2 6 

Olis residuals (l) * 80 600    

Llaunes amb restes de tinta seca (kg)  1 2 158* 

Fluorescents (kg)  40 20  

Absorbents (kg)  90 106 112 

TOTAL (llaunes, fluorescents i 
absorbents, en kg) 

- 131 128 270 

 

            * Quantitat de bidons gestionats a través del mateix  proveïdor de matèries 
primeres. A partir del 2012, es presentaran només les quantitats de bidons buits tractats 
per gestors de residus perillosos autoritzats. Durant el 2013 no es fa recollida i 
s’emmagatzemen per fer sortida d’un contenidor a principis de l’any 2014. 
 

Indicador generació residus 
(Tn residu/Tn matèria 

processada) 
2010 2011 2012 2013 

Restes de colades de PVC 
(Tn) 

0,082 0,063 0,047 0,056 

Plàstic no apte per Qualitat 
(Tn) 

0,060 0,064 0,072 0,090 

Paper i cartró (Tn) 0,002 0,005 0,015 0,013 

Residus generals (Tn) 0,128 0,123 0,128 0,093 

Ferralla (Tn)   0,017  

Alumini (Tn)  0,001 0,001 <0,001 

RESIDUS PERILLOSOS GESTIONATS EN GESTORS AUTORITZATS 
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            * Quantitat d’oli residual generada durant l’any. Es disposa de permís per a 
l’emmagatzematge d’oli residual per un període superior als 6 mesos. La gestió es 
realitza quan es tenen almenys 400l. 
 

            * Aquest valor és el real. No és comparable al valor dels anys anteriors, degut a 
que es comprova que no s’havien passat bé les unitats de Tn a kg. Per tant, el valor de 
kg total del 2013 duplica el valor dels anys anteriors. 
 
Durant el 2013 es detecta una mala identificació de les bosses buides amb 
restes de colorants de granza, les quals s’havien estant classificant com a 
“residus absorbents”, enviant-se a un gestor extern autoritzat. Modifiquem 
procediments de tractament de residus durant el mateix any 2013 i 
començarem al 2014 a rebutjar les bosses un cop buides als contenidors de 
residus generals, donat a que les restes de colorants que poden contenir no 
tenen assignada cap perillositat.  
 
En l’actualitat els draps absorbents utilitzats a les seccions de granulat i 
impressió, es fa servir el sistema MEWA de draps reutilitzables.  
 

Indicador generació residus perillosos       
   (kg residu perillós /Tn matèria 

processada)* 
2011 2012 2013 

Llaunes amb restes de tinta seca 
(kg/Tn) 

0,0025 0,0050 0,0004 

Fluorescents (kg/Tn) 0,1000 0,0512  

Absorbents (kg/Tn) 0,2254 0,2712 0,2720 

 
• A partir del 2013 els indicadors s’han calculat respecte la quantitat total de 

matèria processada. 
 

EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 
 

L’ocupació del sòl és de 2.354 m2, pel que l’indicador de biodiversitat és el 
següent: 

Indicador biodiversitat  
(m2 superfície 

construïda/ Tn granulat 
fabricat) 

2010 2011 2012 2013 

5,36 5,89 6,02 5,72 

 

BIODIVERSITAT 
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EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 
 

EMISSIONS INTERNES 
 
Minimització de les emissions atmosfèriques difuses que es generaven a la 
Secció d’impressió ja que l’any 2004 es va instal·lar un sistema de ventilació 
que recull aquest vapors i aquest nou focus està sota control. 
               
EMISSIONS EXTERNES 
 

CALDERA DE GAS-OIL C 

Focus 1: Caldera de Gas-oil C, de potència calorífica 125.000Kcal/h, destinada 
a escalfar l’interior de la fàbrica, durant els mesos d’ hivern.  

VALORS D’EMISSIÓ: 
  
Les mesures d’emissió reglamentàries daten el 2009, realitzades per una 
Empresa de manteniment homologada i els valors de referència corresponen 
al Decret 833/75. A partir del 2010 ja no es van repetir dites mesures, degut a la 
limitació de la calefacció a un funcionament puntual. 
 
En quant al consum dels anys declarats, podem resumir: 
 

 2011 2012 2013 

Consum gasoil (l) 5.000 1.200 - 

Emissió anual de gasos efecte hivernacle 
(Tn equivalents CO2) 

13,95 3,35 - 

Indicador emissió  
(Tn CO2/Tn granulat) 

0,0349 0,0086 - 

 
Durant l’any 2013, degut a la no utilització de la caldera, Gerència decideix a 
donar-la de baixa al 2014. 
 

 
 

Focus 2: Sistema de ventilació general de la fabrica que reculls vapor de 
plastificants i de les línies d’extrusió. 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE VENTILACIÓ DE VAPORS DE PLASTIFICANTS 
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VALORS D’EMISSIÓ: 
  
Les mesures les ha realitzat una Entitat Col·laboradora de l’Administració i els 
valors de referència corresponen a la ITVCA-07, del setembre del 99 sobre 
“Criteris d’expressió de resultats de Compostos Orgànics Volàtils i la seva 
valoració”.  
 

 
CONTAMINANTS 

 

C.O.T´S 
CABAL DE 
GASOS             

Tª de GASOS             

Kg C/h mg C/N m3 N m3/ h º C 

VALORS DE REFERÈNCIA  3    

MEDICIONS 2011 0,103 17,56 5.886 20,5 
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Focus 3: Sistema de ventilació de la Secció d’impressió que recull els  vapor de 
dissolvents no clorats de les línies d’impressió. 
 

VALORS D’EMISSIÓ: 
  
Les mesures les ha realitzat una Entitat Col·laboradora de l’Administració i els 
valors de referència corresponen a la ITVCA-07, del setembre del 99 sobre 
“Criteris  d’expressió de resultats de Compostos Orgànics Volàtils i la seva 
valoració”.  
 

SISTEMA DE VENTILACIÓ DE VAPORS DE DISSOLVENTS NO CLORATS 
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CONTAMINANTS 

 

C.O.T´S CABAL DE 
GASOS             

T ª de GASOS             

Kg C/ h mg C/N m3 N m3/ h ºC 

VALORS DE REFERÈNCIA  3    

MEDICIONS 2011 0,38 436,95 865 25,2 

 
 

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
 

SOROLL INTERN 

S’han realitzat noves mesures de soroll intern durant l’últim trimestre del 2013 en 
totes i cada una de les seccions que està subdividida la fàbrica i en el molí 
triturador. 
 

FOCUS 
Leq.d 
(dBA) 

MESURES REALITZADES 
SEGONS RD 286/2006 

Secció d’acabats, zona de tall 80,3 dBA Utilització d’equips de 
protecció individuals “CE”. 

Formació dels riscos.  
Control de la funció auditiva 
del treballador cada 5 anys. 

Avaluacions de soroll 
triennals. 

Secció d’extrusió de tub 83,4 dBA 

Secció de granza 84,9 dBA 

 
Secció d’impressió 

 
88,1 dBA 

Utilització efectiva dels 
equips de protecció 

individuals 

Secció d’acabats, zona de 
preformes 

87,6 – 87,8 
dBA 

Prendre mesures per a la 
reducció de l’exposició del 
soroll. Repetir la mesura de 
soroll per confirmar el nivell. 

 
Es realitzen noves mesures per part del Servei de Protecció Aliè (SPA) durant el 
primer semestre del 2014, incloent les mesures de soroll intern del molí triturador.  
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Durant el 2013 s’estableix com a objectiu de millora limitar el funcionament dels 
5 ventiladors extractors de la nau de Compositor Massanet, interpolant un 
màxim de 2. Així mateix, es preveu crear un programa de neteja i canvi de 
rodaments anual. Un cop obtinguda la llicència per la nau del carrer Mestre 
Alonso es realitzaran noves mesures de soroll extern. 

 

 

Les últimes mesures de soroll les ha realitzat una Entitat Col·laboradora de 
l’Administració i els valors de referència corresponen a la  Llei 16/2002 de 
protecció contra la contaminació de la Generalitat de Catalunya, al 2011. 
 
Les mesures s’han realitzat en 2 punts cobrint el perímetre de les instal·lacions 
de TUBENCAP, S.A: 
                                    N1 � (X: 0418397; Y: 4591506) 
                                    N2 � (X: 0418470; Y: 4591507) 
 
VALORS D’ ATENCIÓ - VALORS REFERÈNCIA - Llei protecció acústica  

ZONA SENSIBILITAT DIA NIT 
ZONA C - BAIXA 70 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A continuació es mostra la taula resum dels valors d’immissió obtinguts a les 
mesures realitzades el 26/10/11 en horari diürn i nocturn: 

SOROLL EXTERN 

VALORS D’IMMISSIÓ 

MESTRE ALONSO 

EMPRESA VEÏNA 
 
 
 
 
 
 
 
 

TUBENCAP, 
S.A. 
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PUNT DE 
MESURA 

Període 
LAr               

en dB (A) 
Valor límit en 

dB (A)* 
Diferència 

Avaluació 
segons Decret 
176/2009 

N1 

Dia  64 65 + 5 = 70 -6 No supera 

Vespre 59 65 + 5 = 70 -11 No supera 

Nit 59 55 + 5 = 60 -1  No supera 

N2 

Dia  55 65 + 5 = 70 -15  No supera 

Vespre 52 65 + 5 = 70 -18 No supera 

Nit 49 55 + 5 = 60 -11 No supera 

 

• Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per 
als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB (A). 

 
Arrel dels resultats obtinguts es conclou que TUBENCAP compleix amb els nivells 
sonors límit en la totalitat dels punts i períodes avaluats.  
 

 

RENDIMENTS 
M.A. 

OBJECTIU ANY GRAU DE REALITZACIÓ 

Consum 
energètic 

Disminució del 
consum /Tn 

produïda en un 
7,5 % 

2013 

No avaluat, ja que es canvia la 
base de càlcul (Mwh/Tn matèria 
processa total). El consum es 

manté en 740 MWh. 

% Residus 
plàstics 
procés 

Reducció Tn 
residus no 

recuperables/ Tn 
granulat fabricat 

en un 2-5% 

2013 

No avaluat, ja que es canvia la 
base de càlcul (Tn residus no 
rec./Tn m.p. total). Hi ha un 

augment de 25 Tn. 

% Merma 
recuperable 

Mantenir Tn 
merma 

recuperable/Tn 
granulat fabricat 
en valors 5 – 6%  

2013 
No realitzat, ja que la merma 

augmenta (11,64%) 

Merma 
recuperable 
+ rebuig 

Mantenir en 
valors inferiors al 

10 % 
2013 

No avaluat. Durant el 2013 
s’avaluen per separat merma 

recuperable i rebuig 

PROGRAMA GESTIÓ AMBIENTAL 2013 
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Degut al context de crisi econòmica que s’ha viscut durant aquests últims anys, 
s’ha adoptat un pla d’ajustos, que ha afectat el desenvolupament ambiental 
de l’empresa, pel que no s’han pogut assolit tots els objectius fixats. 

 

 
Per a fixar els objectius ambientals per al 2014, Tubencap ha partit de l’interès 
en la millora continua i implicació de tot el personal, així com dels aspectes 
ambientals que han resultat més significatius. 
 

OBJECTIU ACCIONS TERMINI RESPONSABLE 

Disminució consum 
energètic / Tn matèria 

processada total 

Optimització energètica 
mitjançant el control dels 

processos 
Tot l’any Producció 

Reducció merma 
recuperable < 10% 

Seguiment trimestral i control de 
la quantitat de merma 

recuperable generada en el 
procés de fabricació de tub  

Tot l’any Producció 

Reducció residus plàstics 
no recuperables totals en 

valors < 12% 

Seguiment i control dels residus 
plàstics totals generats respecte 

al total de producció 
Tot l’any Producció 

Augment de proveïdors 
amb SGA en un 10% 

Implicació dels proveïdors en el 
SGA de Tubencap i avaluació 

continua  
Tot l’any Qualitat i M.A. 

Integració dels dos 
sistemes de gestió: 

Qualitat i Mediambient  

Establir un programa conjunt de 
gestió per als dos sistemes 

Tot l’any Qualitat i M.A. 

Suggerències ambientals 
dels treballadors > 1 

Formació continuada i del pla 
de bones pràctiques ambientals. 
Fomentar inquietud ambiental 
del personal: difusió Declaració 

Ambiental, etc 

Tot l’any Qualitat i M.A. 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALS OBJECTIUS 2014 
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Aquesta declaració ha estat validada per: 
 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
Av. Can Fatjó dels Aurons 9 
Parc Empresarial A-7, Ed. Palausibaris 
08174 – Sant Cugat del Vallès 
 
Verificador Ambiental amb el número d’acreditació ER-V-0003, per ENAC. 
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