
Aquest centre disposa d’un sistema de gestió     

Ambiental i s’informa el públic del seu comportament Ambiental d’acord amb el sistema  

comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria
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La implantació  d’aquest  sistema  

d’ecogestió i eco-auditoria EMAS 

(Reglament CE 1221/2009, UE 

2017/1505 i Reglament 2018/2026) ha 

estat efectuada amb el suport  del 

Departament de Medi Ambient

de la Generalitat de Catalunya.
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Presentació de l’empresa

L’hotel Samba és un hotel de tres 

estrelles, situat a Lloret de Mar, la Costa 

Brava construït a l’any 1972.



O r g a n i g r a m a  d e  
l ’ h o t e l  S a m b a



S i t u a c i ó

Lloret de Mar, Girona
Carrer de Francesc Cambó 10, 17310



Política Ambiental

L’Hotel Samba conscient de les 
repercussions que les seves activitats 

poden tenir sobre el medi ambient i sobre 
la salut i seguretat dels seus treballadors, 

estableix la seva política ambiental 
d’acord amb la normativa d’aplicació en 

aquestes matèries, es compromet a: 

https://cutt.ly/Kyw2Mt5

https://cutt.ly/Kyw2Mt5


Sistema de 

Gestió

Ambiental

Respecte i protecció

pel medi ambient

Activitats de l’hotel

Gestió eficient 

de residus

Formació i informació 

ambiental

Sistema de Gestió Ambiental

Per assegurar l'eficàcia continuada del 
Sistema de Gestió Ambiental i la 
millora d'aquesta s'ha adquirit el 

compromís de ser auditada per una 
entitat acreditada que, mitjançant un 

procés d'avaluació profund i sistemàtic, 
certifiqui la conformitat del Sistema de 

Gestió Ambiental a la Norma 
Internacional ISO 14001:2004 i als 

requisits i compromisos del SGMA i a 
l'auditoria Ambiental definit pel 

Reglament europeu CE 1221/2009, el 
Reglament UE 2017/2015 i el Reglament 

2018/2026, que el modifica.



Comportament Ambiental de 

l‘Hotel Samba

S’entén per impactes Ambientals les 
repercussions que les activitats de l’hotel 
tenen sobre el seu entorn o medi ambient.

Vist que l’anàlisi inicial ambiental de la 
nostra activitat te poca repercussió sobre 
la biodiversitat de l’entorn, aquest aspecte 

no es considera significatiu.

S’ha determinat el comportament 
ambiental generat dels aspectes medi 

ambientals significatius tant els directes 
com els indirectes.

El nostre Cicle de vida està relacionat amb els aspectes 

indirectes:

- Obres i millores: sostenibilitat, impacte mediambiental, 

materials, eficiència energètica.

- Origen de l'energia

- Origen del proveïdors

- Origen dels clients

Aspec tes  ambienta ls:  Directes:

- Generació d’aigües residuals

- Emissió de combustibles 

(Gasos)

- Consum productes

- Consum energia elèctrica

- Consum d’aigua

- Consum gas

- Consum productes químics

Directes i indirectes:

- Generació de residus

Indirectes:

- Emissions atmosfèriques 

(transport)

- Consum combustible

- Contaminació del medi

- Consum de recursos

https://cutt.ly/Ryw25hZ

https://cutt.ly/Ryw25hZ


Comportament ambiental i els 
indicadors.
Contingut:



Tenint en compte la importància de 
minimitzar el consum d’aigua en 

general i especialment en les zones 
turístiques, l’Hotel Samba ha portat a 

terme una sèrie d’actuacions.

Gestionar i controlar el consum diari : El Departament de Manteniment registra diàriament el 
consum dels 4 comptadors externs i dels 13 comptadors interns. Aquest control permet detectar 
qualsevol anomalia.

Com aspecte positiu de la nostra activitat, hi trobem el sistema d’aigües grises posat en marxa 
l’any 1998 que ens ha permès reduir considerablement el consum total d’aigua.

A causa de la pandèmia per la COVID-19, hem cregut oportú (pel desconeixement i el 
desenvolupament de contagi) mantenir el sistema d'aigües grises parat i mantenir la xarxa d'aigua 
municipal com a única entrada general.

Font: Registres interns del SGMA.* 2018 període (gener 2018 a desembre 2018). **2019 període (gener 2019 a desembre 2019). ***2020 
període (gener 2020 a desembre 2020).

Els indicadors es basen amb el rati del número d’estades, donat que el nombre de treballadors no es representatiu per el període de 
gener 2020 a desembre de 2020.

Consum d’aigua 

Sistema 
d’aigües grises

Àrea Aspecte

Aspecte Positiu

Any
2018*

Consum d’aigua 
reutilitzada

5483 m3 10672 m3 0 m3

Any
2019**

Any
2020***



Consum total d’aigua per
estades:

Les mesures adoptades per intentar 
reduir el consum han estat les 

següents:

❑ Seguiment i control dels diferents 
punts de consums.

❑ Formació i sensibilització tan 
interna com externa.

Indicador del comportament ambiental del cabal d´aixetes de bany, dutxes i wc de les 
habitacions.

*Estada= Client/dia

Període (gener 2020 a desembre 2020) 309,68 litres/estada. *Aquestes dades no es poden comparar amb els registres obtinguts en
anys anteriors, ja que el càlcul 2020 està basat durant el temps que l'hotel ha estat tancat i la baixa ocupació per la pandemia
provocada per la Covid-19.

*S´utilitza la unitat “litres” en comptes de m3 per poder ajustar l´ordre de magnitud.
Font: facturació Ajuntament i controls interns de l’hotel Samba). 2018***(gener 2018 a desembre 2018). 2019***(gener 2019 a desembre
2019). 2020*** (gener 2020 a desembre 2020).

**** Aigua Calenta període de gener-desembre.

2018* 2019** 2020***

152,93* litres/estada 162,07* Litres/estada 309,68* Litres/estada

2018 Aigua Calenta 
****

49,95 litres/estada

Aixetes lavabo

7L/Min 8L/Min 6L/Descarrega

2019 Aigua Calenta 
****

2020 Aigua Calenta 
****

54,32 litres/estada 62,55 litres/estada

Dutxa WC



Generació d'aigües 
residuals

Les aigües residuals que es generen a 
l’hotel són abocades a la xarxa de 

clavegueram públic i, posteriorment, 
són tractades a l’EDAR de Lloret de 

Mar.

En els darrers anys els nivells de
contaminants son inferiors a la
normativa d’aplicació, per això es
realitzen analítiques cada cinc anys,
sempre i quan no hi hagin canvis de
funcionament.



Emissions atmosfèriques 

L’hotel té dos punts d’emissió a 
l’atmosfera.

❑ els extractors de cuina

❑ tres calderes de gas natural d’alt rendiment. Es fan revisions de combustió i de
manteniment anualment. En els darrers anys s’ha demostrat el poc impacte de les
emissions, tot i que és un punt a controlar i estan registrades com a focus de
contaminants a l’atmosfera.

Font: Servei de manteniment ROCA. Mesurat primera flama i segona.

Mesura de combustió:

CO2 CO Tº FUMS O2 RENDIMENTDATA

25/01/19 7,14% 0 ppmm 156,4 ºC 3% 91,2 %

25/01/19 7,96% 5 ppmm 134,4 ºC 6,6 % 92,1 %

CALDR

1

2

Emissions per rati d’estada

https://cutt.ly/Zyw9pJf

https://cutt.ly/Zyw9pJf


Consum de Gas Natural

El consum de gas natural es produeix a 
la cuina, la bugaderia i per escalfar 

l’aigua calenta i calefacció. Conscients 
dels aspectes ambientals dels diferents 

combustibles es va escollir el gas 
natural per disminuir la contaminació 

atmosfèrica i optimitzar aquesta 
energia.

El Departament de Manteniment registra diàriament el consum dels dos comptadors.

Aquest control permet detectar qualsevol anomalia.

Període (gener 2020 desembre 2020) 13,18 Kwh/estada 

Font: facturació gas natural.* l’any 2018 consum de gener 2018 a desembre 2018. **L’any 2019 consum gener 2019 a desembre 2019. ***L’any 2020

consum de gener 2020 a desembre 2020.

Estada = client/dia

El consum de gas ha tingut un augment a causa de mantenir els mínims durant els mesos que hem estat tancats

(set mesos i mig) i la poca ocupació durant l'any 2020, aquesta situació ha estat donada per la pandèmia del

virus Covid- 19. (No aplica comparativa respecte als anys anteriors). Hem patit una situació excepcional on el sector turístic ha estat un dels més

afectats. Tot i la situació hem continuat treballant per aconseguir els millors resultats.

Les mesures adoptades han estat les següents:

Control diari del consum dels dos punts de consum.

(Bugaderia + cuina i calefacció + A.C.S)

❑ Formació i sensibilització al personal

❑ Col·locació de vinils Silver50i als vidres del restaurant, bar, recepció i habitacions.

❑ Projecte o estudi pel canvi de les calderes.

Consum d’energia 

CONSUM TOTAL 2018 CONSUM TOTAL 2019 CONSUM TOTAL 2020

11,75 * Kwh/estada 9,93 **KWh/estada 13,18***Kwh/estada

*S´utilitza KWH en comptes de MKH per l´ordre de magnitud.



Consum d’energia elèctrica

L’hotel disposa de 13 comptadors 
interns de consum elèctric dels 

diferents departaments. Això suposa 
una millor gestió a l’hora de poder 

reduir el consum.

L'Hotel Samba no disposa d'energies 
renovables.

A part de les instruccions tècniques, s’ha informat al personal del consum de les seves àrees i sensibilitzat per tal

de que no malgastin innecessàriament energia a la seva àrea.

El consum de la llum ha tingut un augment a causa de mantenir els mínims durant els mesos que hem estat

tancats (set mesos i mig) i la poca ocupació durant l'any 2020, aquesta situació ha estat donada per la pandèmia

del virus Covid- 19. (No aplica comparativa respecte als anys anteriors).

Les mesures adoptades han estat les següents:

❑ Col·locació de vinils Silver50i als vidres del restaurant, bar, recepció i habitacions.

❑ Instal·lació d'un ascensor per accedir a la zona de la piscina, i sales de 

congressos per a clients amb mobilitat reduida.

❑ Seguiment de control de  diferents punts de consum intern sectoritzats.

❑ Revisió i conscienciació dels targeters de las habitacions.

❑ Revisió de comptadors interns i instal·lació de nous comptadors.

*(gener 2020 a desembre 2020) 13,18 kwh/estada

Font: facturació Endesa.

** Any 2018 facturació Endesa gener 2018 desembre 2018

*** Any 2019 facturació Endesa gener 2019 desembre 2019

****Any 2020 facturació Endesa gener 2020 desembre 2020

Estança = client/dia

Consum d’energia 

CONSUM TOTAL 2018 CONSUM TOTAL 2019 CONSUM TOTAL 2020

TOTAL ENERGIA 2018 TOTAL ENERGIA 2019 TOTAL ENERGIA 2020

5,58** Kwh/Estada
77,32   Kwh/m2/any

13,18****Kwh/estada
31,56      Kwh/m2/any

17,33**Kwh/Estada 16,36***Kwh/estada 23,35****Kwh/estada

5,60***Kwh/estada
79,85    Kwh/m2/any



Generació de residus

L’Hotel Samba ha implantat la recollida 
selectiva de residus i mesures per 

minimitzar-ne la generació conscients 
de la importància de conservar l’entorn.

Els residus són gestionats segons el 
procediment de residus del manual de 

gestió Ambiental.

La gestió dels residus perillosos es fa mitjançant gestors autoritzats.

“ REBUIG”, és genera a tots els departaments de l’hotel, aquest és aquell residu que no és perillós i no el

tractem selectivament. La gestió d’aquest residu es recull per l’empresa municipal i el porta a l’abocador

de Lloret de Mar.

Dins l’hotel la gestió s’ha valorat en els punts on la generació és més important. Per portar a terme

aquesta tasca s’han instal·lat diferents cubells per a la recollida a cada àrea i s’ha donat la formació

corresponent a tot el personal.

Fluorescents Matèria 

Orgànica 

Tintes 

d’impressora
Plàstics Oli

VidreElectrodomèstics Piles Llaunes Cartró



Gestió de residus per àrea

La conscienciació del personal ha estat  
essencial per dur a terme la gestió 
selectiva i per a la minimització del 
residu que va a l’abocador (rebuig).

Comparativa anual dels 

Residus Generats:

L’hotel samba disposa d’una recollida selectiva de residus, tot i que s’ha anat

ampliant aquesta recollida selectiva , en els darrers anys s’ha mantingut la

recollida ja implantada.

El 90% de la matèria orgànica generada per l´Hotel Samba es gestionada

per la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners.

RESIDUS GENERATS

https://cutt.ly/Kyw9gx0

https://cutt.ly/Kyw9gx0


Millorar el sistema de recollida 
selectiva als diferents departaments.
Formació i informació al personal de 

l’hotel.

Mesures adoptades

L’hotel disposa d’un sistema implantat de recollida 

per cada àrea:

❑ BAR: Vidre, cartró

❑ CUINA- RESTAURANT: Oli vegetal, matèria 

orgànica, cartró, vidre 

❑ PISOS: vidre, rebuig, piles

❑ MANTENIMENT: Piles, fluorescents, 

neveres

❑ OFICINES: paper, tòners, tintes impressora 

❑ RECEPCIÓ: piles, paper, tòners, tintes 

impressores.



Gestió dels productes:

El sistema Ambiental de l’Hotel Samba 
inclou el procediment de compres on es 

controla el consum de productes 
químics i dels productes d’alimentació, 

amb impactes significatius, de les 
diferents seccions, i s’informa als caps 

de secció del seu consum mensual.

Un aspecte important és el consum de lleixiu 150gr. clor actiu per litre, que a 

l'any 2018 ha estat de 47.820kg (gener- desembre), a l'any 2019 ha estat de 

30.060kg (gener-desembre) i a l´any 2020 (gener-desembre) 8.640kg.

El consum del clor ha disminuït ja que l'hotel ha estat tancat durant set mesos i 

mig i la piscina ha estat en funcionament dos mesos i amb molt poca afluència 

de clients per la poca demanda (Covid-19), tot i mantenint i conservant la 

piscina plena durant els mesos d´hivern, ja que no s'ha buidat durant aquest 

període.

Percentatge del consum de les diverses seccions dels productes amb incidència

ambiental:

https://cutt.ly/Kyw9Up3

https://cutt.ly/Kyw9Up3


Avituallament ecològic de 
productes alimentaris i 

begudes

L’hotel Samba dins els menús que 
ofereix als clients es té en compte 

criteris sostenibles en la compra de 
productes alimentaris i de begudes.

Dins els paràmetres establerts la 
compra es realitza, sempre que és 

possible, sota criteris de proximitat, 
certificació ecològica del producte i 

certificat de qualitat, amb productes de 
kilòmetre O.

❑ Des del 2019 hem adquirit el compromís de minimitzar al màxim tots els productes de plàstic d'un sol ús i

substituir-los per productes biodegradables i reutilitzables, per aquest motiu es continua treballant per

optimitzar aquest recurs durant l’any 2020.

❑ Com a mesures inicials, s'ha substituït el consum d'ampolles de plàstic en els nostres restaurants i bars per

envasos de vidre amb "Aigua km 0", aigua que ha estat filtrada, lliure de químics. L'aigua no és envasada, ni

emmagatzemada, ni transportada contribuint a la sostenibilitat del nostre entorn. D'aquesta manera, s'ha reduït

el consum d'ampolles de plàstic en més de 40 mil unitats.

❑ També s'han eliminat tots els plats, coberts, palletes, gots i un llarg etc. de plàstic i s'han substituït per

productes biodegradables i reutilitzables. D'aquesta manera s'han realitzat campanyes informant als nostres

clients i convidant-los a passar unes vacances sense plàstics. #PlasticFreeHolidays

❑ Al 2021 es continuarà amb aquest objectiu eliminant els envasos individuals del nostre esmorzar i els

amenities d'ampolles de plàstic i ampliant els productes que s'ofereixen a granel amb dispensadors.

❑ Durant aquest any 2020 ens hem vist obligats a activar el Plà de Contingència en situació de Covid-19 a causa

de la pandèmia que ha afectat mundialment el planeta. En aquest pla hem activat diferents protocols d'actuació;

s'ha creat el Comité de crisis i els seus rols, informació al personal en general, mesures per departament,

mesures per espais, neteja, clients, comunicació i pla d'actuació en cas de possible contagi.



Comunicació

L’hotel Samba rep , documenta i respon 
a la comunicació externa des de l’any 

1998, any de la implantació del sistema 

ambiental.

Al ser el primer hotel amb aquests certificats (ISO 14001 i Reglament EMAS) hem mantingut una demanda de

informació per part de la societat (universitats, Agenda XXI, assessors, etc) contestada sempre pel coordinador del

sistema ambiental.

Entrevista del Som Terra 90 dies per canviar el món, amb la cadena de radio d'EMUN FM Ràdio i del programa

Som Terra que coprodueix La Xarxa.

Participació en diferents jornades com a ponents.

Continuem treballant amb el projecte sobre el reciclatge de residus conjuntament amb EMAS, que ens ajudarà a

continuar millorant el sistema de reciclatge i amb el seguiment d'una bona praxis amb el mateix (durant el 2020

aquest projecte ha estat ajornat degut a la pandèmia ocasionada pel Covid- 19).

Participació a un nou projecte de sostenibilitat conjuntament amb l'Ajuntament de Lloret de Mar "RE THINK

TOURIST".

Continuïtat de les dues campanyes, l’ECO FRIENDLY i la eliminació dels plàstics al nostre hotel,

#PlasticFreeHolidays.

Som referents en diferents treballs de recerca amb els instituts i col·legis de la zona.

Hem estat premiats amb el reconeixement d'EMAS pels 20 anys de certificació (1999-2019).



Prevenció

Millora en els últims anys dels 
sistemes de prevenció d'emergències i 

de riscos laborals.



Requisits legals aplicables

Anualment es revisen i actualitzant els 
requisits legals i reglamentaris 

relacionats amb el medi ambient i la 
seguretat industrial. Amb la revisió 

actual es garanteix el ple compliment 
de tots ells. 

El seguiment i control de tota la normativa ambiental aplicable a la nostra empresa, anualment es fa 

una verificació al sistema ambiental implantat a l’empresa sobre el compliment dels requisits legals i la 

seva actualització.

https://cutt.ly/cyw9Asi

https://cutt.ly/cyw9Asi


Biodiversitat

❑ Pel que fa a la  superfície total en el centre orientat a la natura és de 7.252 m2 amb una zona 

arbrada i un espai reservat per una zona infantil.

❑ Donat que l´ocupació pot ser variable, calculem l´indicador de biodiversitat per una ocupació 

màxima. La nostra organització no té cap superfície orientada a la natura fora del centre.

La superfície total de la propietat és 
de 22.888 m2, en la qual l´ús total del 

sol corresponent a la superfície  
construïda útil és de 15.636 m2. La 

superfície segellada total es de 824,20 
m2, això tenint en compte la possible 

ocupació d’habitacions, sales, 
restaurants i diverses zones comunes 

de l´hotel.

Indicador de biodiversitat per una ocupació de l’hotel màxima.

0,058 M/2 ESTADA

BIODIVERSITAT MÀXIMA (100%)
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA OCUPACIÓ

M2/OCUPA MAX 0,027 M/2 ESTADA

BIODIVERSITAT MÀXIMA 
(100%) SUPERFICIE TOTAL 
ORIENTAT A LA NATURA

OCUPACIÓ

M2/OCUPA MAX

BIODIVERSITAT 
MÀXIMA (100%) TOTAL

0,085 M/2 ESTADA

OCUPACIÓ

M2/OCUPA MAX

https://cutt.ly/YyA55Z8

https://cutt.ly/YyA55Z8


Declaració Ambiental impresa 
i exposada al Hall de la 

recepció de l´hotel

Penjada a la web de la cadena 
hotelera

www.sambahotels.com

http://www.sambahotels.com/


Compromís social

Accions de recolzament social a la 
localitat i al seu entorn i a diferents 
organitzacions no governamental 

dedicades a la integració dels 
col·lectius més necessitats.

Foment de l’ocupació  directe sense 
discriminacions de sexe ni 
nacionalitats, participant i 

col·laborant amb aportacions directes 
o indirectes amb accions culturals de 

la localitat.

Durant l´any 2020, col·laboració econòmica amb diferents clubs esportius de la vila.

Col·laboració amb Caritas, donant llocs de treball a persones amb dificultats econòmiques i 
amb situació d´atur.

L´Hotel Samba és un  establiment adscrit al servei d´ajuda de la Creu Roja 

L´Hotel Samba col·labora amb el departament de Benestar i Família de l´Ajuntament de 
Lloret de Mar, donant serveis d’àpats a persones amb risc d’exclusió social, així com 
allotjament provisional a persones afectades per la violència de gènere. 

Els mesos de la declaració gener/20 Desembre/20, s’ha atès 1 acollida per quatre dies. 



Objectius i programa 2021

OBJECTIUS 2020

OPTIMITZAR EL CONSUM ELÈCTRIC PER SOTA 
DE 5,60KWH/ESTANÇA

OPTIMITZAR EL CONSUM D´AIGUA PER SOTA DE 
160L/ESTANÇA

MANTENIR LA GENERACIÓ DE REBUIG PER SOTA DE 
9KG/ESTANÇA

OPTIMITZAR EL CONSUM DE GAS PER SOTA DE 
10KW/STANÇA

OBJECTIUS 2021

OPTIMITZAR EL CONSUM ELÈCTRIC PER SOTA 
DE 5,60KWH/ESTANÇA

OPTIMITZAR EL CONSUM D´AIGUA PER SOTA DE 
160L/ESTANÇA

MANTENIR LA GENERACIÓ DE REBUIG PER SOTA DE 
5KG/ESTANÇA

OPTIMITZAR EL CONSUM DE GAS PER SOTA DE 
10KW/STANÇAInterlocutor

El director de l’Hotel Samba assumeix 
el diàleg de la nostra empresa amb la 

societat i els grups de persones 
interessades en les nostres activitats.

❑ Així mateix, difondrà la present declaració a l’Ajuntament, a la Generalitat i a totes aquelles parts 

que ho desitgin.

Termini de la pròxima declaració de medi ambient

❑ La declaració Ambiental es renovarà anualment.

❑ Tot i que aquest any no hem pogut assolir els objectius a causa de la pandèmia Covid- 19 (pel 

tancament de l'establiment i la poca demanda de reserves) considerem que les dades resultants 

són poc significatives i gens comparables a causa de l'excepció de la situació. Per aquest motiu 

continuarem treballant per assolir els objectius per l'any vinent 2021, tot i que les previsions no 

són gaire optimistes per la inestabilitat que ocasiona la pandèmia en el sector turístic.
https://cutt.ly/Eyw9Ffj

https://cutt.ly/Eyw9Ffj


Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 

de l’ONU a l’hotel Samba

Preservació del Medi Ambient. 

Sostenibilitat

Qualitat

Seguretat

Higiene

Responsabilitat Social

Servei

Innovació

Persones, compromís, creixement i 
col·laboració

❑ L´hotel Samba vol contribuir amb
les seves actuacions amb els
Objectius de Desenvolupament
Sostenible de l´ONU, es per
aquest motiu que consideren
essencial els nostres.

❑ La nostra raó de ser es fomentar
un equip de talent capaç de
donar el millor servei, ser flexible
i servir amb la màxima qualitat,
per satisfer les necessitats dels
nostres clients essent un referent
amb al sector turístic.



➢ Col·laboració amb Caritas
➢ Socis de la Creu Roja
➢ Col·laboració amb Benestar Social (Dinars)

Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 

de l’ONU a l’hotel Samba



➢ Servei Mèdic durant els mesos d´hivern
➢ Dieta Mediterrània – Certificació AMED
➢ Línia Buffet Show Cooking sense Sal
➢ Postres Sense Sucre
➢ Reducció de begudes ensucrades
➢ Desfibril·lador
➢ Gimnàs 
➢ Activitats esportives realitzades pel 

departament d’animació.  
➢ Certificació amb criteris DALCO
➢ Certificació de Sistemes de Gestió de 

l’Accessibilitat         

➢ Estudiants de practiques
➢ Xerrades a la Universitat
➢ Xerrades de formació al personal

Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 

de l’ONU a l’hotel Samba



➢ Mantenir la igualtat  entre els homes i les dones
➢ Protocol d’assetjament
➢ Pla d’igualtat
➢ Pla de la prevenció d’assetjament sexual         

Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 

de l’ONU a l’hotel Samba



➢ Reutilització d’aigües residuals
➢ Circuit de recuperació d´aigües grisesObjectius de 

Desenvolupament Sostenible 
de l’ONU a l’hotel Samba



Aprofitament de llum natural en sales de 
conferències i salons

Vinils I50  Instal·lats:  
➢ Planta noble: restaurant, bar i recepció.
➢ Habitacions de clients        

➢ Projecte amb el Club EMAS sobre Reciclatge i 
Sostenibilitat 

➢ Productes de neteja recarregables i reciclables
➢ Eliminació dels plàstics als diferents 

departaments
➢ Elecció d'aliments produïts de manera 

sostenible, frescos, de temporada i locals
Proveïdors locals

Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 

de l’ONU a l’hotel Samba



➢ Col·laboració amb l’Associació 
Mediambiental Xatrac

➢ Socis del Club EMAS     
➢ Socis de PIMEC    

Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 

de l’ONU a l’hotel Samba



EMÈS

Així mateix, difondrà la present declaració a l’Ajuntament, a la Generalitat i a totes 
aquelles parts que ho desitgin.

Verificat el sistema i 
validada la declaració per:

Entitat de Verificació 
Ambiental SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U., Acreditada per ENAC núm. ES-V-

0009 i habilitada per la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya amb 
núm 034-V-EMAS-R”

HOTEL SAMBA
SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES IBERICA, S.A.U

Sra. LAURA PÉREZ
COORDINADORA DEL 
SISTEMA AMBIENTAL

APROVAT PER:

Sr. JORDI PALACIN 
GERÈNCIA
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