DECLARACIÓ AM BIENTAL

2020

1. DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ.
Emplaçada al terme municipal de Mollerussa, l’empresa ALTINCO SL (en
endavant, ALTINCO), es dedica al disseny, fabricació, envasat i comercialització
de productes per a l’agricultura.
L’empresa ALTINCO es troba ubicada en sòl industrial, al Polígon Industrial Pla
d’Urgell, nau 12, Camí d'Arbeca s/n, CP 25230 de Mollerussa, Lleida:

.

Il·lustració 1. Emplaçament ALTINCO
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Il·lustració 2. Emplaçament ALTINCO

Les dades de l’empresa són les següents:
• CIF: B-60710076
• Telèfon: +34 973 71 21 13
• Fax: +34 973 71 24 44
• Correu electrònic: altinco@altinco.com
• Pàgina web: www.altinco.com
• UTM: X:325.000 - Y: 4.609.500
• CNAE: 2015 – Fabricació de fertilitzants i compostos nitrogenats.
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ALTINCO neix l’any 1994 amb la missió de ser un referent dins les empreses del
nostre sector oferint als agricultors les millors solucions i productes innovadors,
fruit d’una recerca i desenvolupament exhaustius, perquè puguin nodrir i protegir
els seus cultius de manera ecològica i sostenible per al medi ambient.
Per això, l’objectiu és treure al mercat productes amb un gran valor afegit, sense
residus de pesticides i, sempre que sigui possible, certificats amb marca
ecològica.
Per tal d’assolir aquest objectiu, ALTINCO compta amb un equip de recerca i
desenvolupament centrat en la investigació de noves matèries primeres de
qualitat i respectuoses amb el medi ambient.
A part de voler tenir cura del medi ambient amb els nostres productes, des
d’ALTINCO també som conscients que la nostra activitat industrial porta
associada una quantitat important d’aspectes i impactes ambientals, que
ALTINCO estudia i controla periòdicament, per tal de reduir-los i millorar així el
nostre acompliment ambiental. Un exemple d’això és la participació d’ALTINCO
en la fundació d’AEVAE (Asociación Española para la Valorización de Envases)
la qual es dedica a recuperar i gestionar de forma adequada els envasos dels
nostres productes.
Aquesta declaració s’ha realitzat d’acord amb l’establert al “REGLAMENTO (UE)
2018/2026 DE LA COMISIÓN de 19 de diciembre de 2018 que modifica el anexo
IV del Reglamento (CE) n.o 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario
de gestión y auditoría medioambientales (EMAS)” .
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1.1.

Certificats:

ALTINCO compta actualment amb tres certificacions, auditades anualment per
una certificadora externa:
CERTIFICACIÓ
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
UNE 166002:2014
1.2.

DATA REGISTRE
INICIAL
30/01/2011
02/01/2019
30/05/2011

Organigrama:
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DATA
DE
RENOVACIÓ
07/01/2022
01/01/2022
07/01/2022

NÚMERO
DE
CERTIFICAT
9096-E
9096-E
9096-E

2. SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL.
Degut al compromís de l’Alta Direcció d’ALTINCO, envers la sostenibilitat i al
medi ambient, i també en assolir el màxim grau de qualitat en tots els processos,
es va procedir a certificar la Norma ISO 9001:2015 de gestió de la qualitat i
posteriorment, la Norma ISO 14001:2015 de gestió ambiental.
Per tal de satisfer les exigències i requisits d’aquestes normes, així com les
nostres pròpies i les dels clients, s’han elaborat una sèrie d’objectius de qualitat
i medi ambient.
El sistema de gestió ambiental està integrat en el sistema de qualitat. En el cas
d’ALTINCO, aquest sistema de gestió es troba digitalitzat en una base de dades
pròpia anomenada 4D, que permet tenir tota la informació a l’abast de forma fàcil
i ràpida per a totes les persones que es vegin afectades pel sistema de gestió.
Així mateix, l’Alta Direcció es compromet a aportar tots els mitjans i recursos
necessaris per a l’acompliment dels objectius i d’informar sobre aquests a tot el
personal per tal de garantir el seu coneixement i entesa. D’igual forma, es
promourà que aquesta política sigui de coneixement públic per a clients,
proveïdors i la resta de parts interessades.
L’Alta Direcció és la màxima responsable de vetllar pel bon funcionament i
desenvolupament del Sistema de Gestió assegurant que hi ha una millora
continua a través del control del sistema, processos, indicadors corresponents.
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3. POLÍTICA AMBIENTAL.
A data de la declaració, la política ambiental és la següent:
La Direcció d'ALTINCO S. L. vol manifestar el seu absolut compromís envers la
qualitat de les nostres activitats i productes i en la millora continua del funcionament
de l’empresa. És objectiu prioritari d’ALTINCO enfortir la nostra posició en el mercat
global actual i proporcionar un servei flexible, útil i eficient, capaç de satisfer les
necessitats dels nostres clients.
Alhora, pensem que l’empresa també té una funció social important tant pel que fa a
tot el personal que l’integra envers la societat i l’entorn del qual formem part.
Per tot això, volem ser una empresa sostenible que, tot creant valor econòmic,
connecti l’empresa, la societat i el medi ambient, i que és la nostra estratègia
empresarial comptant amb els nostres valors, missió, visió i compromisos:
- Creant valor econòmic i compartint-lo equitativament amb les parts interessades.
- Limitant el nostre impacte ambiental de manera proactiva: cercant vies per reduir els
recursos naturals que consumim, i minimitzant la quantitat de residus i contaminació que
generem.
- Creant llocs de treball de qualitat.
- Comercialitzant productes i serveis que millorin la vida de les persones.
Altinco ha escollit com a valors empresarials la passió, el treball en equip, la
innovació, la cura del medi ambient, la col·laboració, l’excel·lència i la proactivitat,
valors que estan alineats amb les expectatives de les parts interessades.
La missió d’ALTINCO: Ser un referent dins les empreses del nostre sector oferint als
agricultors les millors solucions i productes innovadors perquè puguin nodrir i protegir els
seus cultius de manera ecològica i sostenible per al medi ambient.
La visió d’ALTINCO: Treballar per una agricultura innovadora, sostenible i respectuosa
amb el medi ambient.
Els compromisos que es marca la Direcció:
Mantenir a tot el personal de l’empresa integrat al seu lloc de treball, fent que se
senti motivat, satisfet i responsable de les tasques que desenvolupa i que lidera diàriament.
Un dels motors principals per tal d’assolir-ho és fomentar activament la seva formació,
d’aquesta manera s’aconsegueixen millores importants en el rendiment i satisfacció a tots
els nivells.
Reconèixer, de forma excepcional, el mèrit i la dedicació del nostre personal integrat
a les tasques de recerca i d’innovació que es duen a terme amb la intenció de motivar-lo i
fomentar la continuïtat i la qualitat d’aquestes tasques, prioritàries i necessàries per al bon
funcionament de l’empresa.
Vetllem perquè el català sigui la llengua vehicular d’Altinco, i treballem per promoure
el seu ús entre tot el personal i en les relacions amb clients, proveïdors i altres entitats
relacionades en el desenvolupament de les nostres activitats.
-

Perquè ens preocupa especialment el nostre país i globalment tots els altres països,
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els nostres productes i processos de producció són respectuosos amb el medi ambient,
incloent-hi l'ús precís i estalviador de les energies i minimitzant la producció de substàncies
residuals. Controlem els aspectes ambientals significatius de l’organització, assegurant l'ús
sostenible de recursos i reduint els impactes ambientals, per tal de protegir el medi ambient.
Millorem constantment el Sistema de Gestió de Qualitat, RDi i Ambiental, amb
l’objectiu de garantir la satisfacció dels nostres clients, personal propi i extern i organismes
relacionats, creant mecanismes de valoració d’aquesta satisfacció i obrint nous canals de
comunicació aprofitant al màxim les noves tecnologies.
Complim amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que Altinco
consideri necessaris, tant de qualitat, RDi, ambientals i de parts interessades.
En la manera de ser d’Altinco sempre es contempla incrementar esforços en la
recerca, disseny i fabricació de nous productes singulars, d’elevat valor afegit i residu 0,
destinats a satisfer les necessitats dels agricultors. Garantim els més alts estàndards de
qualitat en la fabricació dels nostres productes. També, continuem invertint en investigació,
desenvolupament, innovació i millora contínua dels nostres productes i processos per tal
de seguir desenvolupant formulats d’alta qualitat, de fàcil aplicació i amb uns resultats
òptims al camp.
L’augment global de la demanda de productes ecològics i la implantació local i
mundial del model km 0 és una gran oportunitat per Altinco, que ja està posicionada al
mercat com una empresa ‘neta’, propera, compromesa amb el medi ambient, i amb prestigi
i bona reputació. Ens proposem, doncs, potenciar-ho i comunicar-ho. La implantació i
comunicació d’una estratègia de RSC ajudarà a consolidar aquesta visió externa d’Altinco
i afavorirà l’aproximació al mercat ecològic.
Com que volem seguir creixent, prioritzem al màxim les accions
d’internacionalització i adaptem els productes i la seva presentació als requeriments dels
països mercat que són el nostre objectiu.
Amb l’objectiu de garantir que aquesta Política d’Empresa es posa en pràctica i està
al dia, la Direcció defineix uns objectius coherents amb aquesta política, revisa
periòdicament el sistema de gestió per tal de garantir-ne l’eficàcia i perquè sigui una
guia i punt de referència permanent de la nostra organització.
Altinco ha difós aquesta política a tota la seva organització i a les parts interessades
pertinents.

A Mollerussa (Lleida), a 22 d’octubre de 2018.
No obstant, a data de realització d’aquest document, la Política ambiental
d’Altinco és la següent:

8

La Direcció d'ALTINCO S. L. vol manifestar el seu absolut compromís envers la
qualitat de les nostres activitats i productes i en la millora continua del funcionament
de l’empresa. És objectiu prioritari d’ALTINCO enfortir la nostra posició en el mercat
global actual i proporcionar un servei flexible, útil i eficient, capaç de satisfer les
necessitats dels nostres clients.
Alhora, pensem que l’empresa també té una funció social important tant pel que fa a
tot el personal que l’integra envers la societat i l’entorn del qual formem part.
Per tot això, volem ser una empresa sostenible que, tot creant valor econòmic,
connecti l’empresa, la societat i el medi ambient, i que és la nostra estratègia
empresarial comptant amb els nostres valors, missió, visió i compromisos:
- Creant valor econòmic i compartint-lo equitativament amb les parts interessades.
- Limitant el nostre impacte ambiental de manera proactiva: cercant vies per reduir els
recursos naturals que consumim, i minimitzant la quantitat de residus i contaminació que
generem.
- Creant llocs de treball de qualitat.
- Comercialitzant productes i serveis que millorin la vida de les persones.
Altinco ha escollit com a valors empresarials la passió, el treball en equip, la
innovació, la cura del medi ambient, la col·laboració, l’excel·lència i la proactivitat,
valors que estan alineats amb les expectatives de les parts interessades.
La missió d’ALTINCO: Ser un referent dins les empreses del nostre sector oferint als
agricultors les millors solucions i productes innovadors perquè puguin nodrir i protegir els
seus cultius de manera ecològica i sostenible per al medi ambient.
La visió d’ALTINCO: Treballar per una agricultura innovadora, sostenible i respectuosa
amb el medi ambient.
Els compromisos que es marca la Direcció:
Mantenir a tot el personal de l’empresa integrat al seu lloc de treball, fent que se
senti motivat, satisfet i responsable de les tasques que desenvolupa i que lidera diàriament.
Un dels motors principals per tal d’assolir-ho és fomentar activament la seva formació,
d’aquesta manera s’aconsegueixen millores importants en el rendiment i satisfacció a tots
els nivells.
Reconèixer, de forma excepcional, el mèrit i la dedicació del nostre personal integrat
a les tasques de recerca i d’innovació que es duen a terme amb la intenció de motivar-lo i
fomentar la continuïtat i la qualitat d’aquestes tasques, prioritàries i necessàries per al bon
funcionament de l’empresa.
Vetllem perquè el català sigui la llengua vehicular d’Altinco, i treballem per promoure
el seu ús entre tot el personal i en les relacions amb clients, proveïdors i altres entitats
relacionades en el desenvolupament de les nostres activitats.
Perquè ens preocupa especialment el nostre país i globalment tots els altres països,
els nostres productes i processos de producció són respectuosos amb el medi ambient,
incloent-hi l'ús precís i estalviador de les energies i minimitzant la producció de substàncies
residuals. Controlem els aspectes ambientals significatius de l’organització, assegurant l'ús
sostenible de recursos i reduint els impactes ambientals, per tal de protegir el medi ambient.
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Millorem constantment el Sistema de Gestió de Qualitat, RDi i Ambiental, amb
l’objectiu de garantir la satisfacció dels nostres clients, personal propi i extern i organismes
relacionats, creant mecanismes de valoració d’aquesta satisfacció i obrint nous canals de
comunicació aprofitant al màxim les noves tecnologies i millorant contínuament
l'acompliment ambiental.
Complim amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que Altinco
consideri necessaris, tant de qualitat, RDi, ambientals i de parts interessades.
En la manera de ser d’Altinco sempre es contempla incrementar esforços en la
recerca, disseny i fabricació de nous productes singulars, d’elevat valor afegit i residu 0,
destinats a satisfer les necessitats dels agricultors. Garantim els més alts estàndards de
qualitat en la fabricació dels nostres productes. També, continuem invertint en investigació,
desenvolupament, innovació i millora contínua dels nostres productes i processos per tal
de seguir desenvolupant formulats d’alta qualitat, de fàcil aplicació i amb uns resultats
òptims al camp.
L’augment global de la demanda de productes ecològics i la implantació local i
mundial del model km 0 és una gran oportunitat per Altinco, que ja està posicionada al
mercat com una empresa ‘neta’, propera, compromesa amb el medi ambient, i amb prestigi
i bona reputació. Ens proposem, doncs, potenciar-ho i comunicar-ho. La implantació i
comunicació d’una estratègia de RSC ajudarà a consolidar aquesta visió externa d’Altinco
i afavorirà l’aproximació al mercat ecològic.
Com que volem seguir creixent, prioritzem al màxim les accions
d’internacionalització i adaptem els productes i la seva presentació als requeriments dels
països mercat que són el nostre objectiu.
Amb l’objectiu de garantir que aquesta Política d’Empresa es posa en pràctica i està
al dia, la Direcció defineix uns objectius coherents amb aquesta política, revisa
periòdicament el sistema de gestió per tal de garantir-ne l’eficàcia i perquè sigui una
guia i punt de referència permanent de la nostra organització.
Altinco ha difós aquesta política a tota la seva organització i a les parts interessades
pertinents.

Només la feina ben feta justifica la nostra existència.
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4. DESCRIPCIÓ ASPECTES AMBIENTALS.
Després de fer un estudi exhaustiu del cicle de vida del producte ALTINCO, on
s’han tingut en compte des de la compra de matèries primeres fins a l’ús del
producte per part del client, s’han valorat els impactes ambientals associats a les
diferents fases del cicle, com ara la producció, envasat o venda, tal com es
mostra en la següent figura:

A part també s’han tingut en compte les situacions d’emergència que es poden
derivar de la nostra activitat diària.
Així doncs, s’han trobat una sèrie d’aspectes ambientals classificats com
aspectes ambientals en situacions normals i aspectes ambientals en situacions
d’emergència. També hi ha una classificació entre els aspectes ambientals
directes (on ALTINCO té un poder d’actuació) i els indirectes (que no depenen
de l’activitat diària, com poden ser treballs de millora de les instal·lacions).
Després d’identificar tots els aspectes ambientals associats a la nostra activitat,
s’ha procedit a avaluar-los per tal de determinar quins són significatius, és a dir
sobre quins s’ha d’actuar per disminuir-ne l’impacte ambiental associat.
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La metòdica per avaluar els aspectes ambientals varia segons si són directes,
indirectes o en situacions d’emergència.
-

Aspectes ambientals directes: Aquests aspectes ambientals són els que
estan directament associats amb l’activitat diària i principal d’ALTINCO.
S’avaluen individualment, ja que des d’ALTINCO es considera que no es
pot avaluar d’igual manera tots els aspectes ambientals de forma general.
S’avaluen en funció de la producció total o bé en funció del nombre de
treballadors que hi ha a ALTINCO anualment. Aquests aspectes
ambientals estan associats a les etapes de producció i envasat del cicle
de vida del producte.

ASPECTE AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL

CLASSIFICACIÓ

CRITERI
AVALUACIÓ

SIGNIFICÀNCIA

No seguir la IT de
compres.

Consum de MP

Esgotament de recursos
naturals

No significatiu

Compra en
volum màxim.
Canvi
instruccions
tècniques.

Generació envasos buits
contaminats
CER: 150110

Esgotament de recursos
naturals
Contaminació del sòl
Ocupació del sòl
Afectació flora i fauna

Significatiu

L Envasats/ Kg
de residu

< 250

Esgotament de recursos
naturals
Contaminació del sòl
Ocupació del sòl

No significatiu

Kg de residu / L
envasats

> 0,1

Esgotament de recursos
naturals
Contaminació del sòl
Ocupació del sòl

No significatiu

L Envasats/ Kg
de residu

<600 L/Kg

Esgotament de recursos
naturals
Contaminació del sòl
Ocupació del sòl

No significatiu

L Envasats/ Kg
de residu

<600 L/Kg

Contaminació del sòl
Afectació flora i fauna

No significatiu

Vigència
inspecció

No vigència.

Generació de productes
químics de laboratori
que contenen
substancies perilloses.
CER: 160506
Generació de productes
químics inorgànics
rebutjats que
consisteixen en
substancies perilloses o
les contenen.
CER: 160507
Generació de vidre,
plàstic i fusta que
contenen substàncies
perilloses o estan
contaminades per
aquestes.
CER: 170204
Contaminants al sòl
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ASPECTE AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL

CLASSIFICACIÓ

CRITERI
AVALUACIÓ

SIGNIFICÀNCIA

Generació de residus no
perillosos
CER: 200101+200139

Esgotament recursos
naturals
Ocupació del sòl.
Contaminació del sòl
Afectació flora i fauna

No significatiu

L Envasats/ Kg
de residu

< 70 L/Kg

Generació d'aigua del
procés (residu)

Esgotament de recursos
naturals

Significatiu

(Aigua pou –
Aigua gestora )
/ Aigua gestora

> 80 %

Emissions de CO2

Contaminació
atmosfèrica
Esgotament recursos
naturals
Efecte hivernacle

No significatiu

Kg CO2 anuals

> 50.000 Kg CO2

Consum d'electricitat

Esgotament recursos
naturals
Generació de residus

Significatiu

L Envasats/
Kwh anuals

< 14L / Kwh

Vessament d'aigua
corrent

Esgotament dels
recursos naturals
Contaminació del sòl
Afectació a la fauna i
flora

No significatiu

Analítiques
anuals

Compliment
normatiu

Consum d'aigua corrent

Esgotament de recursos
naturals

No significatiu

m3 anuals / nº
treballadors

> 6,5 m3 /
treballador

Consum de paper

Esgotament de recursos
naturals

No significatiu

L envasats / Kg
de paper
comprat

< 1000 L / Kg de
paper.

Presència de legionel·la

Salut humana

No significatiu

Analítiques
trimestrals

Compliment
normatiu.
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-

Aspectes ambientals indirectes: Aquests aspectes ambientals són els
associats amb els treballs que les empreses externes realitzen dins les
instal·lacions d’ALTINCO. Aquests treballs normalment són esporàdics,
per això es consideren indirectes, ja que no estan directament lligats amb
la nostra activitat diària. Aquests aspectes ambientals estan associats a
les etapes de producció i envasat del cicle de vida del producte.

S’avaluen segons el criteri següent:

En aquesta declaració ambiental no s’han detectat aspectes ambientals
significatius indirectes.
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-

Aspectes ambientals en condicions d’emergència: Aquests aspectes
ambientals són els associats en situacions d’emergència, és a dir, a
situacions que en condicions normals no existirien, com pot ser un incendi,
vessament de matèria perillosa, situacions climatològiques extremes...
Per tal d’avaluar aquests aspectes ambientals ho fem de la següent
forma:

En aquesta declaració ambiental no s’han detectat aspectes ambientals
significatius en situacions d’emergència.
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5. DESCRIPCIÓ DELS OBJECTIUS I METES MEDIAMBIENTALS.
Altinco, com a empresa implicada en la lluita a favor del medi ambient i la
sostenibilitat, va començar a implementar diferents objectius i a fixar unes metes
mediambientals com a conseqüència també de la implementació de l’ ISO
14001:2015.
OBJECTIUS AMBIENTALS:
-

Objectiu 1: Reduir un 5% l’aigua que s’envia a gestionar com a
residu.

Aquest objectiu es va posar en marxa el 2019 i es manté vigent durant el 2020.
Durant el 2021 també està previst continuar treballant en aquest objectiu. Està
relacionat amb l’aspecte ambiental “generació d'aigua del procés (residu)”.
Aquesta aigua prové del rentat dels equips de fabricació i envasat tals com els
reactors i les envasadores. Aquesta aigua s’ha de gestionar, ja que porta certs
components que impossibiliten vessar-les al clavegueram.
Així doncs, Altinco seguint el criteri del RD 93/1999 del 6 d’abril sobre el
procediment de la gestió de residus, té contractada la gestió d’aquestes aigües
a una empresa externa, que les processa.
Per tal de complir amb aquest objectiu s’han plantejat vàries tasques:
1- Estudi de la generació de l’aigua: Conèixer en quins productes és més
significativa la reutilització de les aigües, incorporant-les en la fabricació
del producte en qüestió, produïdes en el procés de rentat que es du a
terme durant l’etapa de fabricació i envasat (etapes del cicle de vida del
producte).
2- Realitzar proves d’estabilitat i eficàcia dels productes per tal d’assegurar
que tot i incorporar les aigües de rentat en la seva producció es continuen
complint els estàndards de qualitat del producte.
3- Realitzar proves pilot a gran escala per assegurar la viabilitat de la
proposta.
4- Canviar la metòdica de treball per tal d’emmagatzemar les aigües de
rentat i utilitzar-les en les futures fabricacions.
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-

Objectiu 2: Reduir un 10% l’aigua de consum sanitària per
treballador.

A diferència de l’altre objectiu, aquest es focalitza en reduir l’aigua consumida en
les oficines, ja sigui als lavabos o al menjador comunitari. Aquesta aigua acaba
al clavegueram públic, ja que no intervé en el procés de producció i no té cap
tipus de component nociu ni perjudicial per al medi ambient. Està previst
començar a treballar-hi a principis de 2022.
Per tal de complir amb aquest objectiu s’han plantejat vàries tasques:
1- Quantificació de l’aigua utilitzada anualment. Mitjançant els consums
coneguts i la mitjana de treballadors, podem conèixer la quantitat d’aigua
que gasta cada treballador a l’any.
2- Canviar els aparells sanitaris per uns més eficients (aixetes, banys...).
3- Conscienciar als treballadors mitjançant missatges, jornades o activitats
diverses.
4- Avaluació de l’eficàcia de les mesures preses.
-

Objectiu 3: Reduir un 5% el consum de paper per treballador.

Aquest objectiu, igual que l’anterior està relacionat amb el nombre de
treballadors, ja que com més treballadors hi ha a l’empresa és lògic que es gasti
més paper encara que les accions per reduir-los siguin bones. És per aquest
motiu que per valorar-lo es relacionen els kg de paper comprats pel nombre de
treballadors a l’empresa. Està previst començar a treballar-hi a principis de 2022.
Per tal de complir amb aquest objectiu s’han plantejat vàries tasques:
1- Quantificació del paper comprat durant l’any anterior. Es té en compte el
paper per imprimir, però també el paper absorbent.
2- Canviar el paper absorbent del bany per assecadors de mans elèctrics.
3- Conscienciar als treballadors mitjançant missatges, jornades o activitats
diverses.
4- Avaluació de l’eficàcia de les mesures preses.
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-

Objectiu 4: Implementar un PLA CLIMA 2025-2035.

ALTINCO S.L, no tenia un pla d’acció per fer front al canvi climàtic, mitjançant
aquest objectiu es vol estudiar i implementar accions concretes que assegurin la
viabilitat d’ALTINCO en un futur pròxim. Aquest objectiu es durà a terme durant
l’any 2021.
Per tal de complir amb aquest objectiu s’han plantejat vàries tasques:
1- Obtenir el mapa de riscos de l’empresa en funció dels impactes climàtics
de la zona. 2022.
2- Propostes d’adaptació i creació del PLA CLIMA. 2023-2024.
3- Propostes d’acció, i aplicació del PLA CLIMA. 2025-2035.

METES AMBIENTALS:
A part dels objectius ambientals actuals, ALTINCO també treballa en millores
ambientals que han sorgit a partir de l’anàlisi dels riscos i oportunitats i del
context intern i extern.
1- Millora en el consum d’aigua:
Instal·lar sistemes de tractament, recuperació, reutilització i/o recirculació
de l’aigua.
Emmagatzemar aigua de pluja per a la formulació de productes.
2- Disminució del consum d’electricitat.
Instal·lar plaques solars d’autoconsum. Projecte realitzat, s’espera dur-lo
a terme l’any vinent.
3- Disminuir el consum de combustible associat a ALTINCO.
Buscar proveïdors de consumibles i de matèries primeres de proximitat.
Incrementar la distribució mitjançant transport ferroviari.
Instal·lar màquines compactadores de plàstic i cartró per optimitzar les
recollides de residus.
4- Rehabilitar els ecosistemes propers.
5- Calcular i reduir la petjada de carboni.
Formació del personal.
Càlcul de la petjada de carboni d’ALTINCO.
Reducció de la petjada de carboni.
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A la finalització de l’any 2020 l’objectiu 1 està donant resultats positius, amb
l’assoliment satisfactori de la reutilització d’aigua de procés per a un producte
concret. S’espera que durant el 2021 es puguin reutilitzar mes productes. També
s’està començant a treballar en l’objectiu 4 mitjançant la contractació d’un servei
extern que ajudarà a la realització del PLA CLIMA.
6. INDICADORS DEL COMPORTAMENT MEDIAMBIENTAL.
Per tal d’avaluar i controlar de forma anual els aspectes ambientals, ALTINCO
utilitza una sèrie d’indicadors.
Tot i que aquest 2020 és el primer any que es fa la declaració ambiental, ja que
des del 2019 ALTINCO té l’ ISO 14001:2015, s’ha cregut interessant indicar les
dades a partir d’aquesta data.
Per tal d’ajustar millor els indicadors, des d’Altinco fem la relació dels diferents
paràmetres de cada indicador amb els litres de producte fabricat (tal com
s’especifica en el punt C de l’Annex IV “Presentació d’ informes mediambientals”
del Reglament (UE) 2018/2026 relatiu a la gestió i auditoria mediambiental
EMAS) i també del nombre de persones que hi ha hagut durant l’any.
Producció:
Any
L produïts

2020
1.167.002

2019
1.176.715

2020
32,5

2019
31,13

Personal:
Any
Mitjana treballadors

Per tal de fer la relació, es fa la divisió entre els L produïts i l’indicador en qüestió,
quedant així una relació:

𝐑=

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫
𝑳 𝑭𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒕𝒔
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INDICADORS:
1. Energia.
Actualment, ALTINCO compta amb dues fonts d’energia, que són:
-

Energia elèctrica: Aquesta energia s’utilitza tant a les oficines (il·luminació
i climatització), laboratori i tota la planta industrial de fabricació, envasat i
emmagatzematge.

Consum d’energia elèctrica ANY 2020 (KW)
Consum total
71.583
Consum total d’energia
71.583
renovables

ANY 2019 (KW)
73.535
73.535

R2020
0,0613

R2019
0,0625

0,0613

0,0625

Cal destacar que ALTINCO té contractat el servei d’electricitat amb un proveïdor
que genera el 100% de la seva electricitat a partir de fonts renovables. Es
disposa dels certificats de garantia d’origen del proveïdor.

Relació kW /L
0.07
0.06
0.05

R

0.04
0.03
0.02
0.01
0
2020

2019

Any

Tal com es veu en el gràfic, aquesta relació ha disminuït lleugerament. Aquesta
disminució és deguda al fet que ALTINCO ha implementat el teletreball durant
l’any 2020 a causa de la pandèmia de la COVID, fet que ha originat una
disminució en el consum d’electricitat sense afectar els litres de producte
fabricats.
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-

Combustible fòssil (gasoil): El gasoil correspon als vehicles elevadors i a
la caldera d’aigua utilitzada tant per a la fabricació com per proveir de
calefacció a les instal·lacions.

Segons la UCCCfS (Universities and Colleges Climate Commitment for
Scotland; ver. 1.3; November 2010), 1L de gasoil equival a 10,96 kW, fent
aquesta conversió trobem els Kw per any consumits mitjançant el gasoil.

Consum de gasoil
GASOIL A (Elevadors)
GASOIL B (Caldera)
GASOIL C (Caldera)
Total
Energia (kW)

ANY 2020 (L)
1.899
4.502
3.500
9.901
108.514,96

ANY 2019 (L)
2.638
7.571
0
10.209
111.890,64

R2020

R2019
-

-

0,0929

0,0950

Relació kW Gasoil / L
0.1
0.09
0.08

0.07

R

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
2020

2019

Any

En aquest cas la relació de litres fabricats amb l’energia produïda pel gasoil, és
pràcticament igual. No hi ha hagut una variació significativa.
L’ energia total és doncs de:
Consum d’energia
Consum total
Consum total d’energia
renovables

ANY 2020 (KW)
180.098

ANY 2019 (KW)
185.426

71.583

73.583
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R2020
0,1543

R2019
0,1576

0,0613

0,0625

2. Consum de materials:
-

Envasos i taps:

Pel que fa al consum de material de plàstic es tenen en compte les unitats dels
envasos en els formats de 0,5 ; 1 ; 5 ; 20 i 200L que es compren en l’any indicat
per tal d’envasar la producció. També es tenen en compte les unitats de taps que
es compren en l’any indicat per a realitzar la feina d’envasat:
Any
Consum
de
material (unitats
d’envasos+unitats
taps)

2020

2019

R2020

R2019

171.578

197.767

0,1470

0,1680

Relació Unitats / L
0.18
0.16
0.14
0.12

R

0.1
0.08
0.06
0.04

0.02
0
2020

2019

Any

En el gràfic es veu que hi ha hagut una lleugera davallada en el factor R. Aquest
canvi de la relació s’associa al fet que s’utilitzen envasos de més volum. Aquest
fet és positiu, ja que evidencia un estalvi en consum de plàstic però, no es deu a
cap acció en concret, sinó que és per demanda del client.
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-

Matèries primeres perilloses:

Per tal de realitzar l’activitat industrial, ALTINCO requereix matèries primeres
diverses, algunes de les quals són perilloses per a la salut humana o pel medi
ambient.
Any
Kg de MP perillosa

2020
337.424

2019
290.237,5

R2020
0,2891

R2019
0,2466

Relació Kg de MP perillosa / L
0.35
0.3
0.25

R

0.2
0.15

0.1
0.05
0
2020

2019

Any

Es veu que la relació ha augmentat una mica durant l’any 2020, aquest canvi és
degut a l’augment de la demanda de certs productes de base no aquosa que
han fet augmentar la compra de matèria primera associada a aquesta classe de
productes.
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3. Aigua:
ALTINCO usa l’aigua com a diluent principal de la majoria dels seus productes, i
també per al rentat de les instal·lacions i de la maquinària.
Es diferencien dos consums, segons de la procedència de l’aigua, ja que l’aigua
de procés s’obté d’un pou subterrani, però l’aigua sanitària s’obté de la xarxa de
subministrament normal.
Consum d’aigua
Aigua de procés
Aigua sanitària

ANY 2020
(m3)
641
151

ANY 2019
(m3)
707
197

R2020

R2019

0,0005492
0,0001293

0,0006008
0,0001674

Relació Aigua consumida / L
0.0007
0.0006
0.0005

R

0.0004
Aigua de procés

0.0003

Aigua sanitària
0.0002
0.0001
0
2020

2019

Any

Tal com es veu, no hi ha un gran canvi pel que fa a la relació de les aigües de
procés d’un any per l’altre. Si que hi ha un canvi important en l’aigua sanitària.
Aquest canvi és causat per la pandèmia de la COVID, ja que ha obligat a fer
teletreball i per tant molts treballadors no han fet ús de les instal·lacions d’Altinco,
fet que ha provocat la disminució en el consum.
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4. Residus:
ALTINCO genera una quantitat de residus a causa de la seva activitat diària, el
qual s’ha de gestionar com correspon. Durant els últims anys, s’ha anat millorant
molt en aquest aspecte, formant al personal per a una correcta separació dels
residus i exigint a les empreses gestores que facin una bona gestió dels nostres
residus.
El registre i control dels residus generats anualment es deixen registrats en un
llibre on es controlen totes les sortides, indicant el codi CER i l’empresa gestora:
NOM RESIDU
Llots del tractament in
situ d'efluents que
contenen substàncies
perilloses.

Envasos que
contenen restes de
substàncies perilloses
o estan contaminats
per aquestes

Residus líquids
aquosos diferents
dels especificats en el
codi 161001
Paper i cartró
Fusta diferent de
l'especificada en el
codi 200137

CODI
RESIDU

QUANTITAT 2020
(Kg)

060502

880

150110

4.323

23.667

161002

156.380

0

0,134001

0

070401

0

215.660

0

0,183272

200101

3.060

4.837

200138

QUANTITAT
2019 (Kg)

740

200
240

Plàstics

200139

7.435

11.779

Mescles de residus
municipals

200301

424

617
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R2020

R2019

0,0007540 0,0006288

0,0037043 0,0201127

0,0026221 0,0041106

0,0026221 0,0001699

0,0002056

0,010010

0,0003633 0,0005243

Relació Residus / L
0.02

0.02

R

Llots de tractament in situ
Envasos contaminats
0.01

Paper i cartró
Fusta

Plàstic
0.01

Mescles de residus

0.00
2020

2019

Any

Així doncs, els residus perillosos generats durant els anys 2019 i 2020 són:
Any
Kg de residus
Kg de residus perillosos

2020
172.742

2019
257.500

R2020
0,148022

R2019
0,21883

4.323

23.667

0,003704

0,02011
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Relació Kg envasos contaminats / L
0.025

0.02

R

0.015

Envasos contaminats

0.01

0.005

0

2020

2019

Any

En el gràfic, es veu que la relació disminueix de manera considerable l’any 2020.
Això és degut al fet que durant el 2019 es va dur a terme una gestió del residu
IBC’s que servien per emmagatzemar l’aigua bruta del procés de rentat de
reactors i envasadores que s’havien estat conservant a les instal·lacions
d’Altinco durant anys. Aquest fet també es veu reflectit en la recollida d’aigua
residual que es duu a terme l’any 2019, que és molt superior a la recollida
generada l’any 2020.

Relació L gestora / L
0.2
0.18

0.16
0.14

R

0.12
0.1
0.08

Aigua gestora

0.06
0.04

0.02
0
2020

2019

Any

En el gràfic s’aprecia l’augment en la relació de litres de producte fabricat i els
litres d’aigua enviats a la gestora de residus. Aquest augment és causat pel fet
que hem esmentat anteriorment, però també per l’objectiu de reaprofitament
d’aigua bruta.
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5. Biodiversitat:
Aquest indicador mesura la relació entre els litres fabricats durant l’any i els m2
de terreny segellat o asfaltat. D’aquesta manera es podrà determinar si hi ha
hagut una millora en els ecosistemes propers.
ALTINCO disposa de 7 naus industrials i d’un pati exterior, aquestes naus estan
100% segellades. Pel que fa al pati, aquest està asfaltat en un 90%
aproximadament. La superfície total és de 2.987 m2, que es reparteix de la
següent forma:
SUPERFÍCIE (m2)

ZONA

Nau 8
Nau 9
Nau 10
Nau 11
Nau 12
Nau 13
Pati exterior
Total

SUPERFÍCIE R2020
R2019
2
SEGELLADA (L/m )
(L/m2)
2
(m )
297,5
334,3
334,5
331,8
322,9
319,2
930,4
2870,6
0,0024598 0,0024395

297,5
334,3
334,5
331,8
322,9
319,2
1033,8
2974

Relació m2 / L
0.003

0.0025

R

0.002

0.0015

0.001

0.0005

0
2020

2019

Any

Tal com es veu en el gràfic, la relació és constant durant els anys, ja que no hi
ha hagut cap actuació en aquest aspecte.
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6. Emissions:
Com s’ha esmentat anteriorment, les emissions de CO2 d’ALTINCO, provenen
del combustible fòssil que s’utilitza per donar energia als elevadors i a la caldera
d’aigua calenta per a la fabricació i per a la calefacció de les instal·lacions, les
emissions relacionades amb el consum elèctric son 0, ja que com s’ha comentat
anteriorment provenen de fonts totalment renovables.
Per tal de calcular les emissions de CO2, es fa servir un factor de conversió
proporcionat pel “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”,
aquesta eina és “CALCULADORA DE HUELLA DE CARBONO PARA
ORGANIZACIONES DE ALCANCE 1+2”, la versió V.22.
GASOIL

QUANTITAT EMISIONS
2020 (L)
2020
(Kg CO2)
1.899
4.663,94
4.502
12.092,37
3.500
10.038,00
9.901
26.794,31

TIPUS A
TIPUS B
TIPUS C
TOTAL

Quantitat
2019 (L)
2.638
7.571
0
10.209

EMISIONS
2019
(Kg CO2)
6.507,95
20.502,27

R2020

R2019

27.010,22

0,0229599 0,022954

Pel que fa a les emissions de NOx, SOx i PM10, només es tenen dades del gasoil
tipus A, ja que pel tipus de caldera que disposa les instal·lacions no es tenen
dades de la resta d’emissions. Per extreure les dades de les emissions de gasoil,
es farà servir l’estudi “BRT Beneficios Ambientales y Perspectivas Tecnológicas”
(2007) elaborat per Volvo.
Per al contingut de SOx, es farà servir un factor d’emissió 16,7 mg SO 2/L de
gasoil. Extret a partir del contingut màxim de sofre que estableix el RD 61/2006,
modificat pel RD 1088/2010.
EMISSIONS
NOx
SOx
PM10

FACTOR DE CONVERSIÓ

2020

0,035 Kg/L
0,0000167 Kg/L
0,002 Kg/L

66,465
0,0317133
3,798
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2019 R2020
92,33
0,0440546
5,276

5,69536E-05
2,7175E-08
3,25449E-06

R2019
7,84642E-05
3,74386E-08
4,48367E-06

Relació L / Kg CO2
0.025

0.02

R

0.015

0.01

0.005

0

2020

2019

Any

Les emissions de CO2 d’Altinco van molt lligades amb el consum de gasoil, ja
que no es disposa de grans instal·lacions que emetin CO 2, així doncs com ja
hem vist abans el consum de gasoil s’ha mantingut constant i per tant les
emissions de CO2 també.

Relació L / Emissions
0.00008
0.00007
0.00006

R

0.00005
NOx

0.00004

SOx

0.00003

PM10

0.00002
0.00001
0

2020

2019

Any
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7. ALTRES FACTORS RELATIUS AL COMPORTAMENT AMBIENTAL.
Tal com s’indica en la política ambiental, ALTINCO està totalment compromesa
amb el medi ambient i la sostenibilitat, amb la qual cosa sempre està atenta a
les novetats legislatives que es van produint.
És per això que des de l’any 2018 es va decidir implementar un sistema de gestió
ambiental validat anualment per una empresa externa, que ens ha permès
millorar el nostre impacte ambiental des dels inicis de la seva implantació.
A més, ALTINCO és una de les empreses fundadores d’ADEVAE (Asociación
Española para la Valorización de Envases), una empresa sense ànim de lucre
amb l’objectiu de donar un tractament mediambiental correcte i facilitar a
agricultors, distribuïdors i fabricants de fertilitzants la recollida dels envasos que
es posen al mercat així com el compliment de la legislació nacional vigent.
Altinco vetlla també pels seus aspectes ambientals en condicions d’emergència,
realitzant almenys un simulacre anual d’incendis, vessaments o altres situacions
de risc que puguin succeir en l’activitat diària. També es fan formacions als seus
treballadors per tal de gestionar correctament els residus associats a aquests
simulacres d’emergència.
Altinco també té una sèrie de requisits per tal de controlar el màxim possible els
seus aspectes ambientals indirectes i influenciables, com per exemple treballar
sempre amb empreses de transport amb certificacions de medi ambient, informar
als treballadors externs dels nostres aspectes ambientals o bé demanar
informació referent a la gestió de residus al les nostres empreses
subcontractades.
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8. REQUISITS LEGALS APLICABLES.
ALTINCO realitza un seguiment de la legislació aplicable, mitjançant els canals
oficials com per exemple el BOE o AEFA (Asociación Española de Fabricantes
de Agronutrientes).
L’ organització declara el complement de la legislació ambiental aplicable i a
continuació es detalla la més destacada:
REQUISIT LEGAL
DESCRIPCIÓ
Llicència d’obertura d’establiments Núm. Inscripció Reg. Ind: 25, 22.808
Data: 27/06/1995
Llicència ambiental
Núm. registre: LA20050045
Data: 19/09/2008
Productor de residus perillosos
Codi productor: P-35779.1
Data: 03/10/2020
Codi NIMA: 2500015408
Estudi de minimització de residus
Presentat el 03/10/17 a l’Agència de
perillosos
Residus de Catalunya
Informe anual ADR any 2020
Núm. registre: 202050000216243
Data: 17/02/2020
Informe preliminar del sòl
Data: 03/10/2020
Declaració anual de residus
Codi productor: P-35779.1
d’envasos 2020
Data: 03/10/2020
Codi NIMA: 2500015408
Inscripció en el registre d’equips a Núm. Instal·lació: EPI-14-1006389-Q
pressió
Categoria: IV-2
Núm. Instal·lació: API-1777
Categoria: III-2
Emmagatzematge APQ
Núm. Inscripció: EPQ-14-1001051-Q
Data: 22/05/2019
Certificat revisió medis contra
Data: Setembre 2020
incendis
Revisat per: ARSOL
Informe no percepció acústica
Data: 26/06/2020
Revisat per: DEKRA
Aigües subterrànies
Expedient núm. 384/03 de la
comunitat de regants
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9. COMUNICACIÓ.
ALTINCO manté una comunicació permanent tant amb els seus clients com amb
les seves parts interessades, siguin internes o externes.
Mitjançant “La Poma Informa”, una revista mensual de l’empresa, s’informa a tots
els treballadors dels temes més importants que han succeït en l’ empresa durant
aquest període, fent especial menció als temes mediambientals.
A part de la revista mensual, també es fa una xerrada anual on s’expliquen els
aspectes ambientals significatius, els impactes de la nostra activitat i també com
podem ajudar tots a minvar aquests impactes.
Durant aquestes xerrades anuals, també s’insta als treballadors a fer aportacions
que posteriorment s’estudien i s’apliquen segons la viabilitat.
Pel que fa a la comunicació externa, ALTINCO disposa de la seva declaració
ambiental penjada a la web (www.altinco.com), a part també informa del seu
desenvolupament ambiental mitjançant les seves xarxes socials.

10. EMPRESES/ENTITATS COL·LABORADORES I CERTIFICACIONS.
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A
11. DADES DEL VERIFICADOR.
EUROPEAN QUALITY ASSURANCE SPAIN, SL en possessió del número de
registre de verificadors mediambientals EMAS ES-V-0013 declara haver verificat
que l'organització segons s'indica a la Declaració Ambiental Actualitzada
corresponent al període any 2020 de l'organització ALTINCO S.L, compleix amb
tots els requisits del Reglament (CE) 1221/2009 del Parlament Europeu i del
Consell, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema
comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) i les seves modificacions
(Reglament (UE) 2017/1505 pel qual es modifiquen els annexos I, II i III i al
Reglament (UE) 2018/2026 que modifica l'annex IV).
Mitjançant la signatura d'aquesta declaració, declara que:
-

La verificació i validació s'han dut a terme respectant escrupolosament els
requisits del Reglament (CE) 1221/2009, del Reglament (UE) 2017/1505
pel qual es modifiquen els annexos I, II i III i del Reglament (UE) 2018
/2026 que modifica l’annex IV.

-

El resultat de la verificació i la validació confirma que no hi ha indicis
d'incompliment dels requisits legals aplicables en matèria de medi
ambient.

-

Les dades i la informació de la Declaració Ambiental Actualitzada de
l'organització reflecteix una imatge fiable, convincent i correcta de totes
les activitats de l'organització a l'àmbit esmentat a la declaració
mediambiental.

Aquest document no equival al registre a EMAS. El registre a EMAS només pot
ser atorgat per un organisme competent en virtut del Reglament (CE) 1221/2009
i les seues modificacions. Aquest document no servirà per si mateix per a la
comunicació pública independent. La propera declaració serà publicada l'any
2022
Fet a Mollerussa, el 17 de novembre de 2021.
Fecha y Firma del auditor verificador
Jorge Luis Cuyás Álvarez 17/02/2022.
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MARÍA
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ESPERANZA
Nº Verificador Nacional: ES-V-0013
Firma y Sello:

Esperanza Martínez García
Directora de Certificación
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