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2 PRESENTACIÓ 
 

 

 

 
 

 

El Club Nàutic Port de la 
Selva està situat a la 

localitat del Port de la 
Selva, a la comarca de 

l’Alt Empordà de la 
província de Girona, 

típica vila marinera que 
ha crescut a l’empara del 

seu port natural 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. EMPLAÇAMENT 

El Port de la Selva destaca per les seves cases blanques, 

que tant juntes unes de les altres sembla que busquin 

l’abric de la Tramuntana i que són una excel·lent mostra 

de l’arquitectura popular, contrastant amb el blau intens 

del mar, i amb l’extraordinària bellesa paisatgística de les 

seves muntanyes, on el verd de les vinyes conjuguen amb 

el gris platejat de les oliveres. No es de sorprendre que 

prestigiosos pintors i escriptors del país, hagin expressat 

arreu l’esplendor de la zona en la que busquen la solitud 

d’aquests paratges pel descans i la inspiració.  

 

Situat en la badia del Port de la Selva, al nord del Parc 

Natural del Cap de Creus a 42 20’ 28.1’’N  3 12’ 05.1’’E, el 

Club Nàutic disposa de 304 punts d'amarrament d’eslores 

entre 6 i 12 metres, protegits per un dic dels vents del Nord, 

tot i que quant bufa el vent de l’Oest, que baixa per les 

muntanyes en les que es troba situat el monestir de Sant 

Pere de Rodes, incideix amb molta intensitat en les 

instal·lacions portuàries i en el característic paisatge del 

massís del Cap de Creus, aspre i amb poca vegetació 

degut a la virulència dels vents regnants, amb penya-

segats, roques, illots i esculls, cales i badies. 
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A més a més la naturalesa del fons marí, de roca i sediments, ofereix una amplia diversitat 

d’hàbitats pels organismes marítims. Aquesta diversitat es tradueix en una extraordinària 

flora aquàtica, els millors testimonis de les quals són les praderies de posidònia i els fons 

coral·lígens. 

 

En el Club Nàutic Port de la Selva, es pot gaudir de totes les activitats i els serveis necessaris 

per aprofitar al màxim les vacances o el temps d’oci en general, a més de practicar en 

condicions òptimes esports com ara la vela, la natació, el submarinisme, el caiac, l’esquí 

aquàtic, el windsurf i la pesca esportiva. 

2.2. ACTIVITAT 

El Club Nàutic Port de la Selva, és una entitat privada, sense afany de lucre, amb 

personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, regida per la Llei 8/88 de 7 d'abril de l'Esport 

a Catalunya, per les disposicions generals de desenvolupament reglamentari, per la llei 

5/1998, de Ports de Catalunya, pel Decret 206/2001 de 24 de juliol, d’aprovació del 

Reglament de Policia Portuària, pel Decret 258/2003 de 21 d’Octubre de desenvolupament 

de la llei 5/1998, i per allò previst en els Estatuts i el Reglament de Règim Interior aprovats 

per l'Assemblea General de Socis del Club. 

L'objecte principal de l'entitat és el foment, desenvolupament i pràctica continuada de 

l'esport nàutic, sense perjudici de desenvolupar activitats de caràcter Social i de Lleure. 
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Les instal·lacions del Club Nàutic Port de la Selva formen part del domini públic portuari 

adscrit a Ports de la Generalitat, entitat de dret públic adscrita al Departament de Política 

Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, creada per la Llei 5/1998, de 17 

d’abril, de ports de Catalunya. 

El Club Nàutic ha estat titular de la concessió administrativa des de l’any 1972, actualment 

és el titular d’un contracte de gestió signat en data 12.01.2004, amb una superfície de 

18.429,71 m2 d’aigua i 5.400,26 m2 de terra i per un termini de 20 anys. 

2.3. DADES ADMINISTRATIVES 

Les dades administratives de la instal·lació són les següents: 

Port: Dàrsena esportiva de El Port de la Selva 

Entitat Gestora: Club Nàutic Port de la Selva 

Adreça: Lloia s/n 

Municipi: El Port de la Selva 

Comarca: Alt Empordà 

Codi Postal: 17489 

Telèfon: 972387000 

Fax: 972387001 

CIF: G17062316 

Email: nautic@cnps.cat 

CNAE 2009 9312  (Activitats de Clubs Esportius) 

Website: www.cnps.cat 

El Club Nàutic Port de la 

selva es troba inscrit al 

registre d’entitats 

esportives de la 

Generalitat de Catalunya 

amb el número 08226, per 

resolució del Secretari 

General de l’Esport de 

data 30.06.1994. 

Tanmateix està adherit al sistema comunitari de gestió i auditoria ambiental EMAS, amb el 

número ES-CAT-000308 des del 05.11.2009 

2.4. SERVEIS 

Els principals serveis que el Club Nàutic ofereix son: connexió d’aigua i llum a tots els punts 

d’amarrament, sanitaris amb dutxes, bugaderia, informació meteorològica, xarxa Wifi, 

recollida d’aigües negres i de sentines, recollida de residus contaminats (olis minerals usats, 

piles, bateries, filtres d’oli, tòners, aerosols, envasos contaminats, restes de pintura, ànodes 

de sacrifici, llots...), recollida selectiva de deixalles orgàniques, vidre, plàstic i paper, bar-

restaurant, piscina, grua per a embarcacions de fins a 12T, rampa per embarcacions de 

vela lleugera, carburants, lloguer d’embarcacions de motor i vela, lloguer de caiacs, escar, 

edifici social, escola de vela reconeguda per a la Federació Catalana de Vela, escola de 

natació i escola de submarinisme reconeguda per la Federació Catalana d’Activitats 

Subaquàtiques.  

mailto:nautic@cnps.cat
http://www.cnps.cat/
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2.5. ZONES I USOS DE LA CONCESSIÓ 

La concessió que es gestiona està constituïda per tres zones: 

• Zona de terra: és la zona inclosa dins la concessió que està per sobre el nivell de l’aigua. 

• Zona d’aigua: és la zona necessària per a l’amarratge de les embarcacions i la seva 

maniobra. 

• Zona edificada: és la zona ocupada per edificacions existents. Aquestes edificacions 

són per una banda l’edifici de serveis de dues plantes on hi ha situats els serveis 

administratius, els locals social i el restaurant; i per una altra, els magatzems situats sota 

la zona de la piscina, i la piscina. 

La zona de servei de la dàrsena té com a principal destí l’ús per part d’embarcacions 

esportives o de lleure, incloses les de lloguer, les instal·lacions i els serveis portuaris de la 

dàrsena. En cas d’emergència o força major, les embarcacions d’altres característiques 

poden utilitzar ocasionalment la dàrsena el temps imprescindible que duri aquesta 

circumstància. 

L’acta de reconeixement final de les obres de la concessió administrativa que té atorgada 

el Club Nàutic Port de la Selva per a l’explotació de la dàrsena esportiva del port de el Port 

de la Selva, en virtut del contracte subscrit en data 12.01.2004, de data 19.05.2020 recull 

que les següents superfícies expressades en m2. 

Terrenys: 5.400,26 m2: 

 Vials i accessos: 1.767,15 m2 

 Passeres: 1.777,45 m2 

 Molls: 880,70 m2 

 Escar: 377,23 m2 

 Terreny activitat esportiva 389,67 m2 

 Terreny enjardinat 208,06 m2  

Mirall d’aigua: 18.429,71 m2 

Edificis i instal·lacions: 1.504,28 m2 

 Edifici social: 517,90 m2 

 Edifici de serveis: 887,94 m2 

 Edifici suport vela: 60,26 m2 

 Edifici suport submarinisme: 38,18 m2 

TOTAL: 25.334,25 m2. 
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3 POLITICA DE GESTIÓ 
 

 

 

 
 

El Club Nàutic Port de la 
Selva, té com a directriu 
dins de la prestació dels 
serveis de Club esportiu, 

compatibilitzar el 
desenvolupament 

econòmic amb protecció 
ambiental, social i 

desenvolupament del seu 
treball amb gran qualitat 

i seguretat laboral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En data de desembre de 2020, la Direcció del Club ha 

aprovat la política de gestió de l’entitat, amb la que 

manifesta el seu compromís de: 

(1) Compliment de tots els requisits del Sistema Integrat de 

Gestió. Aquest compromís s’estén al compliment de la 

legislació ambiental vigent, de prevenció de riscos 

laborals, satisfacció dels requisits dels nostres clients i 

altres requisits que la organització pugui subscriure, 

com els compromisos climàtics i ètics. 

(2) Integrar la prevenció de la contaminació, la seguretat 

i salut de les persones, la protecció del medi ambient i 

la millora continua orientada als processos, en la 

Gestió del Club. 

(3) Potenciar la sensibilització de la importància 

estratègica del Sistema de Gestió, assegurant la seva 

millora continua, com a element clau de la 

competitivitat i garantia de futur del Club. 

La Direcció ha definit les següents directrius: 

(1) El respecte a les persones i la contribució al seu 

desenvolupament personal i professional de forma 

compatible amb els recursos i condicions del Club, així 

com el foment del treball en equip. 

(2) La prevenció i reducció continua i progressiva, en la 

mesura de les possibilitats reals, de l’impacte 

ambiental i dels riscos laborals, mitjançant 

l’establiment d’objectius i fites i l’aplicació de 

programes específics en línia als objectius de 

desenvolupament sostenible publicats per la ONU. 

(3) Els accidents en el seu sentit més ampli: lesions, 

malalties professionals, danys a tercers, etc. són 

evitables i la organització posarà els recursos 

necessaris per poder evitar-los. 

.
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(4) Promoure la formació i sensibilització permanent del personal per tal de millorar la 

prestació del servei, a la vegada que es potencia la seva creativitat, capacitat de 

treball en equip i esperit innovador.  

(5) Desenvolupament d’activitats de manera que no es posin en perill la salut i seguretat 

dels seus treballadors i de qualsevol persona que dugui a terme treballs dins de les 

instal·lacions del Club. 

(6) Afavorir l’accés a l’ocupació de les dones i l’eliminació de situacions de discriminació 

en les seves condicions de treball.  

(7) Millorar la formació, l’ocupabilitat de les dones i la seva permanència en el mercat 

laboral.  

(8) Reconèixer el dret a la conciliació de la vida personal i laboral, i fomentar una major 

corresponsabilitat entre homes i dones en l’assumpció de les obligacions familiars. 

La Direcció del Club vetllarà pel compliment d’aquesta Política, i proporcionarà tots els 

mitjans necessaris, humans i financers. 

La Política és difosa entre el personal del Club, i també es troba a disposició de les  parts 

interessades. 
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4 LA GOVERNANÇA DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 

 

 

 
 

Per l’establiment del 
Sistema Integrat de 

Gestió el Club Nàutic Port 
de la Selva ha pres com a 

referència les Normes 
UNE-EN ISO 9001:2015 

“Sistemas de Gestión de 
la Calidad. Requisitos”, 

UNE-EN ISO 14001:2015 
“Requisitos con 

orientación para su uso” 
i Reglament 1221:2009 

EMAS III, Reglament (UE) 
2017/1505 I Reglament 

(UE) 2018/2026 EMAS 
(Annex IV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. OBJECTE I ABAST DEL SGA 

El nostre Sistema Integrat de Gestió estableix els requisits 

per a la documentació, la implantació, el manteniment 

i la millora continua de tots els processos i les persones 

que realitzen, gestionen i verifiquen els serveis de la 

instal·lació portuària i esportiva del Club Nàutic Port de 

la Selva, que inclouen els serveis de manteniment de la 

instal·lació portuària, gestió dels amarraments, escar, 

operacions a la dàrsena, estació de servei i activitats 

esportives, els quals queden definits en el manual de 

gestió del Club.  

Per l’establiment del Sistema Integrat de Gestió s’ha pres 

com a referència les Normes UNE-EN ISO 9001:2015 

“Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”, UNE-EN 

ISO 14001:2015 “Requisitos con orientación para su uso” 

i Reglament 1221:2009 EMAS III, Reglament (UE) 

2017/1505 Reglament (UE) 2018/2026 (Annex IV – EMAS). 

L’entitat, així com totes les parts interessades, estan 

implicades en el desenvolupament del sistema de 

gestió, a través de reunions periòdiques i comitès pel seu 

seguiment. 

Es col·labora activament amb entitats locals així com 

associacions i organitzacions per tal de poder donar 

resposta a les necessitats que puguin sorgir en cada 

moment. 

Des de la Junta Directiva, a través del vocal de medi 

ambient, es traslladen les inquietuds a través de 

l’Assemblea General a la massa social del Club per tal 

de fomentar-ne la seva participació així com recollir les 

seves opinions o suggeriments que puguin aportar valora 

afegit als processos. 
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4.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

La Junta Directiva del Club Nàutic Port de la Selva estableix la funció del Director com a 

Representant de la Direcció del Sistema de Gestió Ambiental, amb autoritat per 

assegurar-se de que el Sistema s’estableix, implanta i manté d’acord amb els requisits 

de les normes UNE-EN ISO corresponents, al Reglament EMAS i d’informar a la Junta 

Directiva sobre el desenvolupament del Sistema de Gestió Ambiental per a la seva 

revisió, incloent les recomanacions per a la millora. 

El Director pot delegar les seves funcions en el Sistema de gestió en el responsable de 

QMA, que sorgeix com a òrgan executiu i consultiu per establir i mantenir el Sistema de 

Gestió de l’empresa i és el subministrador de la informació a la Direcció per a que aquest 

dugui a terme la revisió del sistema com a base per a la millora del mateix. 

D’altra banda la Comissió de Treball té com a objectiu el avaluar com a mínim 

trimestralment, o sempre que un dels membres que la composen ho sol·liciti, el 

compliment de les normatives mediambientals, de seguretat i prevenció de riscos, que 

prescriu la legislació actual, tenint cura de la implantació dels sistemes adients per al seu 

compliment, així com el dur a terme la implantació i el seguiment del Sistema Integrat 

de Gestió. 

4.3. ELS ASPECTES AMBIENTALS 

4.3.1. ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

Els aspectes ambientals són aquells elements de les activitats, productes o serveis d’una 

organització que poden interactuar amb el medi ambient. 

La identificació, avaluació i control dels aspectes ambientals associats a les activitats 

que puguin generar un impacte significatiu al medi ambient, és la eina que permet 

establir els objectius de millora continua. 

Per tal de poder avaluar l’impacte de les activitats desenvolupades en el Club, s’ha dut 

a terme la identificació dels aspectes ambientals directes i indirectes que es generen 

tant en condicions normals i anormals com en situacions d’emergència. 

L’Entitat ha identificat com a significatius d’aquest 2020 els aspectes següents: 

(1) Consum aigua del Port 

(2) Consum elèctric Port 
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(3) Generació d'aigües residuals en molls i pantalans (aigües de baldeig i  neteges 

d’embarcacions ) 

(4) Consum de paper a les oficines 

(5) Generació de residus especials en els treballs de manteniment de les instal·lacions 

(6) Generació de residus especials en els treballs de manteniment sanitari 

(7) Abocament a mar d'efluent contaminat per vessament incontrolat de producte 

tòxic 

(8) Incendi de substàncies o materials amb despreniment de gasos tòxics 

Degut a la naturalesa de l’activitat no es poden dur a terme accions especifiques de 

minimització d’alguns dels aspectes identificats com a significatius, ja que en molts casos 

son els propis usuaris els que contribueixen a la generació de l’aspecte, com és el cas 

de la producció de residus. Tot i això el sistema de gestió proporciona les eines per a 

mantenir controlats aquests aspectes. 

4.3.2. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS. 

Per tal de poder avaluar l’impacte de les activitats desenvolupades en el Club, s’ha dut 

a terme la identificació dels aspectes ambientals que es generen tant en condicions 

normals i anormals com en situacions d’emergència.  

Un cop duta a terme la valoració segons els criteris establerts n’han resultat els següents 

aspectes significatius: 

ASPECTE ACTIVITAT C.VIDA CONDICIO TIPUS SIG 
Consum aigua Consum aigua del Port AMP Normals Directe 52 

Consum aigua Consum aigua dels Locals AMP Normals Directe 64 

Consum Energia Consum gas propà AMP Normals Directe 44 

Generació 

d'aigües residuals 

Generació d'aigües residuals en molls i 

pantalans (aigües de baldeig i  neteges 

d’embarcacions ) 

PS Normals Directe 132 

Consum de 

recursos 

Consum de paper a les oficines PS Normals Directe 64 

Consum de 

recursos 

Consum de tònersr a les oficines PS Normals Directe 64 

Generació de 

residus 

Generació de residus especials en els treballs 

de manteniment de les instal·lacions 

DF Normals Indirecte 49 

Generació de 

residus 

Generació de residus especials en els treballs 

de manteniment sanitari 

DF Normals Indirecte 49 

Emergències Abocament a mar d'efluent contaminat per 

vessament incontrolat de producte tòxic 

PS Emergència Directe 30 

Emergències Incendi de substàncies o materials amb 

despreniment de gasos tòxics 

PS Emergència Directe 30 

On SIG= significança; DP = Disseny del Producte; AMP = Adquisició de matèries primeres; PS = Prestació del servei;  T 

= Transport i lliurament; UC = Us consumidor; DF = Disposició final i NA =  No aplica 
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L’impacte associat a cadascun de les activitats, el control i la possibilitat de que es 

generi un risc o una oportunitat és el següent: 

 

ASPECTE IMPACTE ASSOCIAT CONTROL R / O 
Consum aigua Esgotament de recursos naturals Control 

operacional 

NO 

Generació 

d'aigües residuals 

Saturació del medi receptor Control 

operacional 

NO 

Consum de 

recursos 

Contribució a l’escalfament global Control operacional i Bones 

pràctiques ambientals 

NO 

Generació  

de residus 

Impacte en el territori (deposició en abocador 

/ Consum energètic (transport i tractament del 

residu) 

Control operacional NO 

Emergències Contaminació aigües / Pèrdua diversitat 

ecològica / Mortalitat espècies. 

Contribució a l’escalfament global 

Preparació i resposta davant 

emergències 

NO 

Degut a la naturalesa de l’activitat no es poden dur a terme accions especifiques de 

minimització d’alguns dels aspectes identificats com a significatius, ja que en molts casos 

son els propis usuaris els que contribueixen a la generació de l’aspecte, com és el cas 

de la producció de residus. 

4.4. GESTIÓ I CONTROL DELS VECTORS AMBIENTALS 

El Club no realitza el càlcul d’eficiència en el consum de materials ja que es tracta d’una 

entitat de serveis i el consum no és significatiu. 

Respecte dels indicadors i tenint en compte els requeriments del Reglament (UE) 

2017/1505 i Reglament (UE) 2018/2026 EMAS (Annex IV), es tenen en compte aquells 

indicadors referenciats en els Documents Sectorials i BEEP’s. Hores d’ara, no s’ha publicat 

cap document per part de la Unió d’Europea ni hi ha cap Document en preparació 

referent als Ports Esportius 

Seguint els requisits establerts en el Reglament EMAS III, per cada un dels vectors 

ambientals cal presentar dades relatives respecte algun valor de referència general. 

Els valor de referència utilitzat és el número total d’estades, tot presentant les dades de 

les últimes cinc últimes temporades per tal de poder dur a terme l’anàlisi de la tendència 

dels diferents vectors ambientals.  En alguns vectors s’utilitzen altres valors de referència 

com poden ser el número d’embarcacions al varador, o el número d’amarradors, en 

atenció a que no es pot relativitzar respecte als valors generals de referència. 

Valor general 2016 2017 2018 2019 2020 
Número Total d’estades 74.723 75.685 77.921 76.656 76.727 

Número Total d’Embarcacions 1.336 1.296 1.379 1.331 1.085 

Estada Mitjana (nits) 55,93 58,40 56,51 57,59 70,72 

Número Total d’Embarcacions en Varador 83 75 81 62 57 
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4.4.1. VECTOR AMBIENTAL: GENERACIÓ DE RESIDUS 

El Club Nàutic Port de la Selva, afavoreix en el sí de la seva activitat, la reducció, 

reciclatge i reutilització de materials, establint indicadors de mesura que permeten 

analitzar els resultats i fixar objectius de millora. 

S’ha establert una recollida selectiva per tal de donar la possibilitat de reciclar i valoritzar 

els residus generats, recollida que es correspon a totes les fraccions que es puguin 

generar en el Club. 

La recollida de  paper, cartró, plàstics i llaunes, rebuig i vidre es gestiona mitjançant els 

serveis municipals, i la resta de residus generats es gestionen mitjançant una deixalleria 

ubicada a les instal·lacions pròpies, en la que es disposa de contenidors degudament 

retolats per a la recollida dels residus perillosos. Els residus perillosos en estat líquid o oliós 

es troben ubicats en una zona amb un sistema de contenció de vessaments accidentals 

i protegits de les inclemències meteorològiques. 

A banda d’aquesta deixalleria, i per tal de facilitar als usuaris (incloent els usuaris de 

l’estació de servei) la gestió correcta de les seves deixalles domèstiques (brossa 

ordinària, paper i cartró, vidre i envasos) s’han distribuït estratègicament tres punts 

anomenats “illes ecològiques”. 

Els residus recollits al port són els següents: Restes de Pintura, bateries de plom, envasos 

contaminats, material absorbent contaminat, aerosols, tòners i tintes, fluorescents, 

material elèctric i electrònic, paper i cartró,  envasos de plàstic, mescles de residus 

municipals, ànodes de zenc, dissolvents, llots de carenatge, vidre, filtres d’oli, oli mineral 

usat, piles, restes de caps i aigües hidrocarburades. 

4.4.1.1. RESIDUS ESPECIALS 

El volum de residus especials recollits durant el 2020 ha estat d’un total de 3,637 Tn (3,087 

Tn el 2019 sense tenir en compte les 70,10 Tn de runa d’obra (codi CER 170107 

corresponent a les actuacions de reforma de l’edifici social, que no es consideren en tot 

aquest apartat a efectes de que les comparatives amb altres anys no quedin 

desvirtuades), és a dir un 17,82% superior al 2019. D’aquest total de 3,637 Tn de residus 

recollits, 2,505 Tn es corresponen a residus líquids (2,315 Tn el 2019), i 1,132 Tn a residus 

sòlids (0,772 Tn el 2019). 

Les dades de les recollides d’aquests darrers exercicis, amb indicació del codi del residu, 

han estat les següents:  

CODI TIPUS DE RESIDU SÒLID (TN) 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 
080111 Restes de pintures 0,252 0,159 0,065 0,175 0,050 

080317 Tòners i tintes 0,008 0,009 0,009 0,001 0,021 

150110 Envasos contaminats 0,149 0,170 0,250 0,267 0,200 

150202 Material Absorbent Contaminat 0,000 0,010 0,011 0,043 0,079 

160107 Filtres d'oli  0,129 0,034 0,052 0,205 0,155 
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CODI TIPUS DE RESIDU SÒLID (TN) 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 
150111 Equips de pressió 0,010 0,021 0,025 0,000 0,012 

160601 Bateries de plom 0,000 0,015 0,000 0,000 0,000 

160603 Piles 0,000 0,012 0,002 0,000 0,043 

130502 Llots de carenatge 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 

200121 Tubs Florescents i làmpades de mercuri 0,019 0,022 0,011 0,011 0,028 

200136 Material elèctric I electrònic 0,012 0,005 0,000 0,000 0,001 

200140 Ànodes de zenc 0,002 0,015 0,000 0,000 0,016 

140603 Dissolvents 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

200125 Olis de Cuina 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

200201 Residus de Poda 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

200199 Altres fraccions 0,169 0,108 0,130 0,070 0,527 

  TOTAL RESIDUS SÒLIDS 0,750 0,597 0,555 0,772 1,132 

 

CODI TIPUS DE RESIDU LÍQUID (M3) 2016 2017 2018 2019 2020 
130205 Oli Mineral Usat 0,130 0,000 0,250 0,115 0,005 

130507 Aigües Olioses 1,432 0,364 1,680 2,200 2,500 

  TOTAL RESIDUS LÍQUIDS 1,562 0,364 1,930 2,315 2,505 

 

TOTAL RESIDUS RECOLLITS 2,312 0,961 2,485 3,087 3,637 

D’acord al detall de la taula anterior, el major volum de residus sòlids recollits es 

correspon a “altres fraccions” amb 0,527 Tn i un 46,55% del total seguit de les “envasos 

contaminats” amb  0,200 Tn i un 1767% del total. 

GRÀFIC 4-1 | RESIDUS ESPECIALS EN TN (2016-2020) 

 

 

En el gràfic següent podem constatar 

l’evolució del volum de residus sòlids i 

líquids de caràcter ordinari recollits 

d’acord al detall de la taula anterior. 

Tenint en compte el número total de 

nits d’estada de 76.727 nits, la mitjana 

de residus generats cada nit  ha estat 

de 0.0474 Kg, 0,0148 Kg de residu sòlid 

i 0,0326 Kg de residu líquid (0,0407 Kg, 

0,0101 Kg i 0,0302 Kg respectivament 

el 2019).  

Dades que es recullen a la següent taula resum: 
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La taula de seguiment de l’evolució d’aquest indicador, expressat en Kg/ estada, és la 

següent: 

Residu (kg/Estada) 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 

 Nits d'Estada 74.723 75.685 77.921 76.656 76.727 

 Res. Sòlid (Ordinari) 0,0100 0,0079 0,0071 0,0101 0,0148 

 Res. Sòlid Extraordinari 0,0000 0,0000 0,0000 0,9145 0,0000 

 Res. Sòlid Total 0,0100 0,0079 0,0071 0,9245 0,0148 

 Res. Líquid  0,0209 0,0048 0,0248 0,0302 0,0326 

 TOTAL RESIDUS  ORDINARIS 0,03094 0,01270 0,03189 0,04027 0,04740 

 TOTAL RESIDUS 0,03094 0,01270 0,03189 0,95475 0,04740 

4.4.1.2. RESIDUS NO ESPECIALS 

En atenció a que els serveis municipals no duen a terme la recollida de residus no 

perillosos dins de les instal·lacions del Club, llevat de les fraccions orgàniques i el rebuig, 

es recullen els residus no perillosos dipositats a les “Illes ecològiques” (paper, vidre, i 

envasos) i es fa el transvasament als punts de recollida municipal. 

Des de l’any 2013, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà facilita les dades de les 

recollides dels contenidors on el Club en fa el transvasament, establint com a propi el 

85% dels residus dipositats en aquests contenidors. 

Les dades per al 2020 facilitades pel Consell Comarcal són les següents: Contenidor 

POS018 de Paper: 2.737 Kg, contenidor POS020 de Vidre: 3.467 Kg i contenidor POS019 

d’envasos: 588 Kg. El que fa unes mitjanes mensuals de recollida de 228 Kg, pel que fa 

al paper, de 289 Kg pel que fa al vidre i de 49 Kg pel que fa als envasos. 

Es a dir un total de 6.792 Kg i una mitjana mensual de 566Kg. 

D’acord a la imputació del 85% establerta per al Club, el total de residus no especials 

recollits seria de 2.326,5 Kg de paper, 2.947,0 Kg de vidre i 499,8 Kg d’envasos, el que 

suposa un total de 5.773 Kg i unes mitjanes mensuals de de 193,9 Kg de paper, 589,4 Kg 

de vidre i 55,5 Kg d’envasos. 

Per tant, tenint en compte que el número de nits 

d’estada han estat de 76.727 en resulta la 

següent taula resum de dades relatives: 

VOLUM DE RESIDU VALOR 
5,773 Tn de residus totals 0,0752 Kg nit  

2,326 Tn de paper 0,0303 Kg nit 

2,947 Tn de vidre  0,0384 Kg nit 

0,500 Tn d’envasos 0,0065 Kg nit 
 

Les representacions gràfiques següents recullen el detall de les recollides des de 2016 a 

2020 i el volum de residus recollits relativitzats per nits d’estada: 
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GRÀFIC 4-2 | RECOLLIDA DE RESIDUS NO PERILLOSOS EN KG PER TIPOLOGIA  (2016-
2020) 

 

GRÀFIC 4-3 | KG DE RESIDUS NO PERILLOSOS RECOLLITS PER NIT D’ESTADA I TIPOLOGIA 
(2016-2020) 

 

I la taula de seguiment de l’evolució d’aquest indicador de dades relatives és la següent: 

 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL PAPER VIDRE ENVASOS TOTAL 
ANY NITS ESTADA  PAPER VIDRE ENVASOS GENERAL PER NIT PER NIT PER NIT PER NIT 
2016 74.723 2.686,0  3.914,3  642,6  7.242,9  0,0359  0,0524  0,0086  0,0969  

2017 75.685 2.408,9  4.979,3  298,4  7.686,6  0,0318  0,0658  0,0039  0,1016  

2018 77.921 1.995,0 4.283,2 747,2 7.025,3 0,0256 0,0550 0,0096 0,0902 

2019 76.656 2.739,6 3.449,3 775,2 6.964,1 0,0357 0,0450 0,0101 0,0908 

2020 76.727 2.326,5 2.947,0 499,8 5.773,2 0,0303 0,0384 0,0065 0,0752 

4.4.2. VECTOR AMBIENTAL: AIGUA 

L’activitat del port implica inevitablement un consum important d’aigua que s’utilitza 

pels sanitaris, per donar servei als amarratges, per la neteja de les instal·lacions, per 

l’escar, per la piscina, per la neteja de les embarcacions i dels equips de les seccions 

esportives, pel restaurant i per l’edifici social. 

El consum d’aigua es controla diàriament per tal de detectar possibles fuites i la 

consecució dels objectius marcats pel Club. 

L’objectiu dels indicadors del vector aigua són el conèixer el consum d’aquest recurs de 

les següents seccions: edifici social, locals tècnics, piscina, varador i serveis portuaris 

generals; controlar-ne la facturació de les companyies subministradores, i re-facturar els 

consums propis al concessionari del restaurant. 

El consum total del 2020 ha estat de 3.175,80 m3 (3.142,57 m3 el 2019), un 1,06% superior al 

2019 i el consum per sectors ha estat el que es recull a la taula i gràfic següents: 
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MES PORT CLUB VARADOR L.TÈCNICS PISCINA TOTAL % ANUAL 
Total anual (m3) 1846,09 353,43 51,27 416,80 508,20 3.175,80 100,00% 

Mitjana mensual 153,84 29,45 4,27 34,73 42,35 264,65 
 

% Secció 58,13% 11,13% 1,61% 13,12% 16,00% 100,00% 
 

Pel que fa al seguiment dels consums d'aigua dels sectors: Port, Club (Edifici Social i 

Restaurant), Locals tècnics (Sanitaris i Marineria), Piscina i Àrea tècnica des de 2016 a 

2020 en resulta la taula següent: 

SECCIÓ 2016 2017 2018 2019 2020 
Club (m3) 558,3 587,6 675,2 543,1 353,4 

Locals (m3) 524,2 494,5 534,8 324,5 416,8 

Piscina (m3) 521,0 686,3 485,6 480,8 508,2 

Varador (m3) 50,7 47,0 51,0 48,9 51,27 

Port (m3) 643,8 958,1 875,4 1.745,3 1.846,1 

TOTAL (m3) 2.298,0 2.773,5 2.621,9 3.142,6 3.175,8 

I Pel que fa als acumulats de Club i Port són els següents: 

 

SECCIÓ 2016 2017 2018 2019 2020 
Club (m3) 558,3 587,6 675,2 543,1 353,4 

Port (m3) 1.739,8 2.185,9 1.946,7 2.599,5 2.822,4 

TOTAL (m3) 2.298,0 2.773,5 2.621,9 3.142,6 3.175,8 

La representació gràfica d’aquests consums és la següent: 

GRÀFIC 4-4 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM TOTAL EN M3 (2016 – 2020) 

 

GRÀFIC 4-5 |  DETALL CONSUM TOTAL EN M3 PER SECTORS DE CONSUM (2016 – 2019) 
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Pel que fa a les dades relatives del 

consum d’aigua del Port, tenint en 

compte que el consum d’aquest 2020 

ha estat de 2.822,4 m3 i que número de 

nits d’estada ha estat de 76.727, el 

consum per nit ha estat de 36,78 litres 

(33,91 litres el 2019, es a dir, un 8,47% 

superior al 2019. 

CONSUM VALOR 
2.822,4 m3 0,03678 m3. per nit d’estada 

I pel a les dades relatives del consum 

d’aigua per a la neteja d’embarcacions, 

tenint en compte que el consum anual 

ha estat de 51,27 m3 i que s’han netejat 

57 embarcacions; ha estat de 899,51 

(788,65 litres el 2019) litres per 

embarcació; es a dir un 14,05% superior 

al 2019. 

CONSUM VALOR 
51,27 m3 0,8995 m3 per embarcació 

 

La taula de seguiment de l’evolució d’aquests indicadors de dades relatives és la 

següent: 

ÍNDEX 2016 2017 2018 2019 2020 
Consum Port (m3) 1.739,8 2.185,9 1.946,7 2.599,5 2.822,4 

Nits Estada Totals 74.723 75.685 77.921 76.656 76.727 

Embarcacions Varador 83 75 81 62 57 

Consum litres/nit estada  23,28 28,88 24,98 33,91 36,78 

Consum litres neteja embarcacions 610,90 626,35 629,18 788,65 899,51 

I les representacions gràfiques de l’evolució dels consums d’aigua del port per nit 

d’estada i d’aigua per a la neteja d’embarcacions de l’àrea tècnica són les següents: 

GRÀFIC 4-6 | CONSUM D’AIGUA EN LITRES PER NIT D’ESTADA  (2016 – 2020). 

 

GRÀFIC 4-7 | CONSUM D’AIGUA PER A NETEJA D’EMBARCACIONS  (2016 – 2020). 
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4.4.3. VECTOR AMBIENTAL: ENERGIA 

4.4.3.1. CONSUM ELÈCTRIC 

L’objectiu d’aquest indicador és el conèixer el consum d’aquest recurs i controlar-ne la 

facturació per les companyies subministradores, alhora que conèixer els consums del 

local social per a re-facturar-ho, en el seu cas, al concessionari del restaurant. 

El consum total anual ha estat de 128,09 MWH un 7,34% inferior als 138,24 MWH del 2019. 

Pel que fa al seguiment dels consums dels diferents sectors del Port, d’acord a les lectures 

dels 2 comptadors parcials que ens permeten analitzar-lo individualment, en resulta la 

taula següent: 

SECTOR MWH %s/secció % s/total 
C1 - Enllumenat 11,44 23,43% 8,93% 

C2 - Moll A1 i A2 1,82 3,73% 1,42% 

C3 - Moll B1 i B2 2,56 5,24% 2,00% 

C4 - Moll C1, C2 i P2 6,05 12,39% 4,72% 

C5 - Moll E 1,79 3,66% 1,39% 

C6 - Benzinera i Grua 2,28 4,68% 1,78% 

C7 - Moll D1 i A3 0,70 1,43% 0,54% 

C8 - Moll D2 i F 2,15 4,39% 1,67% 

C9 - Moll T, D3 i P3 11,19 22,91% 8,73% 

Resta serveis portuaris 8,87 18,16% 6,92% 

Subtotal Serveis Portuaris 48,83 100,00% 38,12% 

C10 - Enllumenat Locals 4,74 29,42% 3,70% 

C11 - Piscina 4,35 27,02% 3,40% 

C12 - Estació Bombeig 0,39 2,40% 0,30% 

C13 - Calefacció Vestuaris i Vela 0,00 0,00% 0,00% 

C14 - Bugaderia 1,13 7,04% 0,88% 

C15 - Calefacció Marineria 0,00 0,00% 0,00% 

C16 - Aire Condicionat Vela 2,08 12,94% 1,63% 

C17 - Aire Condicionat Marineria 2,00 12,40% 1,56% 

C22 - Escalfador i Termo 0,27 1,70% 0,21% 

C23 - Compressor Submarinisme 1,14 7,08% 0,89% 

Subtotal Local de Serveis  16,11 100,00% 12,57% 

+C18-C19-C20 - Locals Socials 1,88 2,98% 1,47% 

C19 - Oficina 10,62 16,81% 8,29% 

C20 - Restaurant 50,66 80,21% 39,55% 

Subtotal Local Social i Restaurant 63,15 100,00% 49,31% 

TOTAL GENERAL 128,09   100,00% 

 

Per tant, d’acord a 

aquestes dades el 

consum propi del Port 

ha estat de 77,43 MWH 

el que representa un 

60,45% del total (85,42 

MWH i un 61,79% el 2019) 

i el dels serveis 

concessionats 

(Restaurant) ha estat de 

50,66 MWH, un 39,55% 

del total (58,82 MWH, un 

38,21% del total el 2019), 

es a dir, que el consum 

del Port del 2020 ha estat 

un 9,35% inferior al del 

2019 i el dels serveis 

concessionats d’un 4,10 

inferior al del 2019. 

I l’evolució d’aquests 

consums ha estat el 

següent: 

 

Sector 2016 2017 2018 2019 2020 
Club (Restaurant) 78,71 78,61 76,74 52,82 50,66 

Port 75,54 74,68 77,67 85,42 77,43 

TOTAL 154,26 153,30 154,41 138,24 128,09 
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Pel que fa a les dades relatives, tenint en 

compte que aquest 2020 el consum del 

port ha estat de 77,43 MWH i que el 

número de nits d’estada ha estat de 

76.727, el consum mig per nit ha estat de 1 

KWh per nit d’estada (1 KWh igual el 2019) 

CONSUM VALOR 
77,43 MWH 0,00101MWH 

per nit d’estada 

 

 

I la taula de seguiment d’aquests 

consums de 2016 a 2020 és la que es 

recull a continuació: 

GRÀFIC 4-8 | EVOLUCIÓ DELS CONSUM DIRECTE I CONCESSIONAT (2016 – 2020) 

 

ÍNDEX 2016 2017 2018 2019 2020 
Consum Port (MWH) 75,54 74,68 77,67 85,42 77,43 

Nits Estada Totals 74.723 75.685 77.921 76.656 76.727 

Consum nit d’estada (MWH) 0,0010 0,0010 0,0010 0,0011 0,0010 

 

 

4.4.3.2. ORIGEN DE L’ENERGIA 

Si bé l'energia elèctrica que ens arriba és indistingible de la que consumeixen els nostres 

veïns o altres consumidors connectats al mateix sistema elèctric, l’impacte ambiental de 

l’electricitat depèn de les fonts energètiques utilitzades per a la seva generació, motiu 

pel qual recollim en aquest apartat el detall de la barreja de tecnologies utilitzades que 

ens facilita la comercialitzadora que ens ha subministrat l’energia aquest 2020 (Audax 

Energia). 

Des de finals de 2019 l’energia comercialitzada per Audax prové en un 100% d’energies 

renovables. 

Si comparem l’origen de l’energia 

utilitzada pel Club Nàutic Port de la 

Selva respecte a la mitjana del sistema 

elèctric espanyol del 2019 (darrera 

dada disponible) en resulta la taula 

següent on es pot observar que la 

mitjana d’energia renovable utilitzada 

pel sistema elèctric espanyol és d’un 

37,00%, amb un pes important de la 

provinent dels cicles combinats 

(21,50%) i de les nuclears (21,80%). 

ORIGEN DE L'ENERGIA    SEE CNPS 
Renovable     37,00% 100,00% 

Cogeneració Alta Eficiència 4,90% 0,00% 

Cogeneració   6,70% 0,00% 

Cicles Combinats   21,50% 0,00% 

Gas Natural       0,00% 

Carbó     4,90% 0,00% 

Fuel / Gasoli   2,20% 0,00% 

Nuclear     21,80% 0,00% 

Altres     1,00% 0,00% 

TOTAL     100,00% 100,00% 
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De la mateixa forma, en atenció a que l’impacte ambiental depèn de les fonts 

energètiques utilitzades per  a la seva generació, en una escala de A a G, on A indica 

el mínim impacte ambiental i G el màxim, i que el valor mig nacional correspon al nivell 

D, l’energia comercialitzada per Audax té un valor A respecte a les emissions de diòxid 

de carboni (0,0 Kg de diòxid de carboni per Kwh) i un valor A pel que fa als residus 

radioactius d’alta activitat (0,0 miligrams per Kwh). 

4.4.4. VECTOR AMBIENTAL: CONSUM DE RECURSOS 

Els consums de recursos en les activitats pròpies es limiten d’una banda als autoconsums 

de combustibles fòssils i de l’altra als productes de manteniment i als materials d’oficina. 

Tot i que no son massa significatius, s’ha adoptat mecanismes que afavoreixen la 

reducció del consum de recursos naturals en les activitats i s’han establert els indicadors 

de mesura que permeten analitzar els resultats i fixar objectius de millora següents: 

4.4.4.1. AUTOCONSUMS DE PRODUCTES FÒSSILS  

L’objectiu d’aquest indicador és el conèixer els consums de combustible (gasolina) de 

les diferents seccions. 

La part més important dels autoconsums 

son els dedicats a les activitats 

esportives, be siguin en l’aspecte de 

competició o en el d’escola, motiu pel 

qual aquests depenen del numero de 

competicions que anualment es dugin a 

terme, de la durada de les mateixes, i 

del volum d’activitat de l’escola de 

Vela. 

La distribució per seccions del consum 

de gasolina, des de 2016 a 2020 

expressada en m3 ha estat la següent: 

SECCIÓ / m3 gasolina 2016 2017 2018 2019 2020 
Escola de Vela 0,63 0,57 0,57 0,44 0,61 

Activitats 0,35 0,18 0,21 0,27 0,00 

Submarinisme 2,17 2,02 2,36 2,30 2,06 

Marineria 0,08 0,21 0,23 0,30 0,21 

TOTAL (m3) 3,23 2,98 3,36 3,31 2,88 

En atenció a que els consums de l’Escola de Vela, els de la secció de submarinisme i els 

de les activitats depenen del volum d’activitat i com a tal és un factor extern, l’única 

secció sobre la que es pot actuar de forma parcial, ja que en certa forma també depèn 

de l’activitat, és sobre la de marineria, però en atenció al volum anual, aquest es 

considera insignificant (0,21 m3 aquest 2020 i 0,20 m3 els cinc I deu anys anteriors).

D’altra banda, tot i que la naturalesa del Club no és de caràcter industrial o productiu, 

a fi de presentar les dades de forma relativa i sota un únic criteri, s’ha optat per fer-ho 

en funció del número d’amaradors que és de 317 (d’acord a la darrera actualització i 

revisió duta a terme l’any 2018), tal i com es recull a la taula següent 

CONSUM ANUAL BASE VALOR 

2,88 m3 
 

317 

amarratges 

0,00908 m3 

 any i amarratge 
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La taula de seguiment d’aquests indicadors de dades relatives és la següent: 

ÍNDEX 2016 2017 2018 2019 2020 
Consum Anual (m3) 3,23 2,98 3,36 3,31 2,88 

Núm. Amarradors 317 317 317 317 317 

Índex Relatiu (m3) 0,01019 0,00939 0,0106 0,01043 0,00908 

4.4.4.2. GAS PROPÀ 

L’objectiu d’aquest indicador es conèixer el consum de gas que es fa servir per a 

escalfar l’aigua calenta dels sanitaris del Club. 

GRÀFIC 4-9 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM (2015 – 2020 I M5) EN KG. 

 

En atenció a que el consum diari o 

mensual no es mesurable ja que no hi ha 

comptadors de gas, el control que es du 

a terme és el dels Kg de compra, havent 

estat durant aquest període d’un total 

de 700 Kg (525 Kg el 2019). 

Cal tenir en compte que el consum de 

gas es destina íntegrament a la 

generació d’aigua calenta sanitària i 

aquesta va estretament lligada amb el 

volum d’activitat i les condicions 

climatològiques dels períodes de 

màxima afluència.  

L’evolució de les compres d’aquests 

darrers anys és la que es representa al 

gràfic anterior. 

Per tant els indicadors de dades relatives 

pel que fa al consum de gas, són els 

següents: 

CONSUM BASE VALOR 
700 Kg 76.727 

nits d’estada  

0,0091 Kg 

per nit 

I la taula se seguiment d’aquest indicadors de dades relatives és el següent: 

ÍNDEX 2016 2017 2018 2019 2020 
Compres  700,00 700,00 875,00 525,00 700,00 

Nits Estada Totals 74.723 75.685 77.921 76.656 76.727 

Consum per nit d’estada 0,00937 0,00925 0,01123 0,00685 0,00912 

 

4.4.4.3. CONSUM TOTAL D’ENERGIA 

D’acord a les dades recollides en  els apartats anterior, tenint en compte que 1 Kg de 

Gas Propà equival a 13,385 Kwh (d’acord als factors de conversió publicats per a 
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www.propanogas.com) i que 1 L de gasolina equival a 9,230 Kwh (d’acord a les dades 

publicades per Sedigas i Gasnam), el consum total d’energia del 2020, ha estat el que 

es recull a continuació. 

SECTOR ENERGIA 2016 2017 2018 2019 2020 
Electricitat (Kwh) 75.544 74.685 77.670 85.421 77.433 

Gas Propà (Kwh) 9.370 9.370 11.712 7.027 9.370 

Combustibles Fòssils (Kwh) 29.829 27.482 31.005 30.518 26.568 

TOTAL (Kwh) 193.455 190.146 197.123 175.784 164.027 

Per tant els indicadors de dades relatives 

pel que fa al consum total d’energia de 

164.027Kwh d’aquest 2020, tenint en 

compte que el número total d’estades 

ha estat de 76.727, els consum total 

d’energia d’aquest 2020,és es que es 

recull a la taula següent: 

 

Tot destacant  la reducció de consums  

del 2019 i de 2020 tant respecte al 2018 

com respecte a la M5 i a la  M10, tal i com 

es recull en el gràfic següent: 

BASE VALOR 
76.727 nits d’estada  1,48 Kwh 

per nit 

GRÀFIC 4-10 | EVOLUCIÓ DEL CONSUM TOTAL D’ENERGIA (2016 – 2020) 

 

I la taula de seguiment d’aquest indicadors de dades relatives és el següent: 

ÍNDEX 2016 2017 2018 2019 2020 
Electricitat Port (Kwh) 75.544 74.685 77.670 85.421 77.433 

Gas Propà (Kg) 9.370 9.370 11.712 7.027 9.370 

Combustibles Fòssils (l) 29.829 27.482 31.005 30.518 26.568 

Nits Estada Totals 74.723 75.685 77.921 76.656 76.727 

Consum per nit (Kwh) 1,54 1,47 1,54 1,60 1,48 

 

4.4.4.4. CONSUMS DE PRIMERES MATÈRIES 

El consum de matèries primeres no és gaire important. Els productes que s’utilitzen al Club 

són bàsicament productes de manteniment, de neteja, productes químics per a la 

piscina i productes per a l’administració ( paper, tòners, ...). 

Tots aquests consums depenen del volum d’activitat anual que depenen de paràmetres 

no controlables per l’entitat com poden ser les condicions meteorològiques per al cas 

del consum de productes químics per a la piscina, o del número d’embarcacions de 

trànsit anuals per al cas de productes de neteja.  
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Per tant el que es fa és únicament una avaluació d’aquests consums duent-ne a terme 

un còmput dels mateixos per tenir-ne una dada de referència. 

Els consums de primeres matèries de 2016 a  2020 han estat els següents: 

SECCIÓ UNITAT 2016 2017 2018 2019 2020 
Paper Oficina (blanc) Fulls 32.500 50.000 27.000 37.500 50.000 

Paper Imprès  Fulls 5.000 10.000 7.500   5.000 

Sobres  Unitats         0 

Tòners Unitats 12 11 2 2 11 

Pintures Antiincrustants Tn 0,176 0,096 0,118 0,102 0,097 

Productes Químics Piscina Tn 1,160 2,590 2,510 2,219 1,945 

Cadenes metres     100 100 50 

Caps  metres 1.600 1.900   2.000 0 

Grillets Unitats     60 50 50 

Productes Químics Neteja m3 0,530 0,830 0,453 0,666 0,807 

Productes Desinf. COVID m3         0,555 

De la mateixa forma que en els cas dels consums de combustibles fòssils, tenint en 

compte que la naturalesa del Club no és de caràcter industrial o productiu i a fi de 

presentar les dades de forma relativa i sota un únic criteri, s’ha optat en aquest cas per 

fer-ho en funció en funció del número d’embarcacions que han fet estada en el port 

durant el 2020, el qual ha estat de 1.085 tal i com es recull a la taula següent: 

MATÈRIA PRIMERA C. ANUAL UNITAT VALOR 
Paper Oficina 50.000 Fulls 46,08 fulls any i embarcació 

Paper Imprès 5.000 Fulls 4,60 fulls any i embarcació 

Tòners 11 Unitats 0,01014 unitats any i embarcació 

Pintures Antiincrustants 0.097 Tn 0,00009 Tn any i embarcació 

Productes Químics Piscina 1,945 Tn 0,00179 Tn any i embarcació 

Cadenes 50 Unitats 0,04608 unitats any i embarcació 

Grillets 50 Unitats 0,04608 unitats any i embarcació 

Productes Químics Neteja 0,807 m3 0,00074 m3 any i embarcació 

Productes Químics Covid-19 0,555 m3 0,00051 m3 any i embarcació 

I la taula de seguiment de l’evolució d’aquest indicadors de dades relatives de 2016 a 

2020 és el següent: 

ÍNDEX UNITAT 2016 2017 2018 2019 2020 
Número d'embarcacions    1336 1296 1379 1331 1085 

Paper Oficina (blanc) Fulls 24,33 38,58 19,58 28,17 46,0 

Paper Imprès  Fulls 3,74 7,72 5,44 0,00 4,60 

Sobres  Unitats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tòners Unitats 0,00898 0,00849 0,00145 0,00150 0,01014 

Pintures Antiincrustants Tn 0,00013 0,00007 0,00009 0,00008 0,00009 

Productes Químics Piscina Tn 0,00087 0,00200 0,00182 0,00167 0,00179 

Cadenes metres 0,00000 0,00000 0,07252 0,07513 0,04608 

Caps  metres 1,19760 1,46605 0,00000 1,50263 0,00000 

Grillets Unitats 0,00000 0,00000 0,04351 0,03757 0,04608 

Productes Químics Neteja m3 0,00040 0,00064 0,00033 0,00050 0,00074 

Productes Covid-19 m3 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00051 
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4.4.5. VECTOR GESTIÓ AMBIENTAL: AIGÜES 

4.4.5.1. AIGÜES RESIDUALS 

Durant el 2020 s’han dut a terme 3 analítiques d’aigües residuals, en data 27.07.2020, 

15.10.2020 i 03.12.2020, corresponents a les aigües sanitàries, a les aigües olioses de 

sentina, a les aigües de carenatge i a les aigües de dàrsena (2 mostres). 

Els resultats de les analítiques d’aquest 2020 han estat els següents: 

PARÀMETRE / DATA MOSTRA / RESULTAT 27.07.2020 15.10.2020 03.12.2020 VALOR LÍMIT 
AIGÜES SANITÀRIES       

Matèries en suspensió 41 23   < 750 mg/l 

Matèries inhibidores 5 <1   <25 Equitox/m3 

Fòsfor 23,0 9,0   < 50 ppm 

Conductivitat (Sals solubles) 844 707   <6.000 ms/cm 

DQO decantada 330 410   <1.500 ppm 

Nitrogen Kjeldahl 56 <6   <90 mg/l 

PH 7,9 7,1   6-10 

AIGÜES OLIOSES DE SENTINA  14.10 03.12   

Conductivitat a 25º 694     - 

Hidrocarburs 68     - 

AIGÜES DE CARENATGE       

Matèries en suspensió 10 10   <750 mg/l 

DQO decantada 60 230   <1500 ppm 

Matèries inhibidores <1 1   <25 Equitox/m3 

Conductivitat 542 684   <6.000 mS/cm 

Nitrogen Kjeldahl 11 <6   <90 mg/l 

Coure <0,5 <0,5   <3 ppm 

Hidrocarburs totals <0,1 52 8 <15 ppm 

PH 6,9 7,1   6-10 

AIGÜES DÀRSENA (mostra 1)      

Hidrocarburs <0,1 40   - 

Coliforms 92 >150   - 

AIGÜES DÀRSENA (mostra 2) 27.07 14.10 03.12   

Hidrocarburs 0,3 32   - 

Coliforms >150 >150   - 

4.4.5.1.1. .AIGÜES DE LA PISCINA 

Mensualment durant el període d’obertura de la piscina es du a terme un anàlisi 

organolèptic i microbiològic de l’estat de les aigües de la piscina. 

Durant aquest 2020, s’han dut a terme quatre analítiques, en data 29.06.2020, 27.07.2020, 

21.08.2020 i 08.09.2020, el resultat de les quals ha estat el següent: 
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PARÀMETRE 29.06.2020 27.07.2020 21.08.2020 08.09.2020 VALOR LÍMIT 
TEMPERATURA       

Temperatura      27º     

ANÀLISI ORGANOLÈPTIC       

Transparència Correcte Correcte Correcte Correcte Veure fons 

ANÀLISI MICROBIOLÒGIC      

Eschericia Coli Absència Absència Absència Absència Absència 

Estreptococs fecals   Absència Absència Absència Absència 

Pseudomona Aueroginosa Absència Absència Absència Absència Absència 

Staphylococcus Aureus   Absència Absència Absència Absència 

ANÀLISIS FISICO-QUÍMIC      

Amoni   <0,03     < 0,5 ppm 

Clor Combinat 0,18 0,09 0,06 0,06 < 0,6 ppm 

Clor Lliure residual 1,67 1,24 1,98 1,95 0,5-2 ppm 

Oxidabilitat   <4     < 4 ppm 

PH 7,70 7,70 7,20 7,83 7,0 - 7,8 

Terbolesa 0,26 0,27 0,00 0,13 </=5 UNF 

Totes les analítiques han mostrat resultats dins dels límits de la legislació vigent.  

4.4.5.1.2. ACS I AFCH 

mensualment en temporada alta i trimestralment durant la resta de l’any es duen a 

terme analítiques per a la prevenció de la legionel·la.  

De les mostres d’aigua calenta es du a terme un anàlisi microbiològic (AM), i de les 

mostres d’aigua freda un de microbiològic (AM) i un de físico-químic (AFQ). 

Els resultats de les analítiques del 2020 es recullen a la taula resum següent: 

PARÀMETRE /  DATA MOSTRA / RESULTAT 25.05.2020 29.06.2020 29.06.2020 29.06.2020 29.06.2020 29.06.2020 VALOR LÍMIT 
AIGUA CALENTA (Anàlisi Microbiològic)        

Legionel.la Spp NO  NO NO NO NO <100 UFC/L 

Temperatura 41º  - - - -  

AIGUA FREDA (Anàlisi Microbiològic)        

Legionel.la Spp NO - - - - - Absència 

Temperatura 24º - - - - -  

AIGUA FREDA (Anàlisi Fisico-Químic)        

Clor Lliure Residual 0,51 0,12 - 0,07 0,06 - 0,2-1 ppm 

 

PARÀMETRE /  DATA MOSTRA / RESULTAT 27.07.2020 20.08.2020 20.08.2020 08.09.2020 14.10.2020 VALOR LÍMIT 
AIGUA CALENTA (Anàlisi Microbiològic)       

Legionel.la Spp NO  NO   <100 UFC/L 

Temperatura 50º  36º  42º  

AIGUA FREDA (Anàlisi Microbiològic)       

Legionel.la Spp NO NO NO NO NO Absència 

Temperatura 27º 25º - - 19º  

AIGUA FREDA (Anàlisi FIsico-Químic)       

Clor Lliure Residual 0,31 - 0,30 0,25 0,40 0,2-1 ppm 
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4.4.5.2.  CONTROLS DE PLAGUES 

Aquest 2020 s’han dut a terme 8 seguiments de desinsectació – desratització (6 

d’ordinaris i 2 d’urgents) a efectes de controlar paneroles, formigues i rosegadors en 

totes les zones susceptibles del recinte portuari i del restaurant. 

El seguiment es du a terme mitjançant l’empresa Saniam Centric Sanitat Ambiental SL., 

que està inscrita al registre oficial d’establiments i serveis plaguicides amb el número 

GI0016S-SA de data 29.02.2000. 

Les dates de control i en tot cas les incidències detectades han estat les següents: 

DATA INCIDÈNCIA | MESURA ADOPTADA 
03.01.2020 Tractament de desinsectació per paneroles i desratització. 

13.03.2020 Tractament de desinsectació per paneroles i desratització  

Detecció de formiga negra comuna (Població Baixa) | Tractament amb producte 

químic. 

06.05.2020 Tractament de desinsectació per paneroles i desratització  

Detecció de formiga negra comuna (Població Baixa) | Tractament amb producte 

químic 

15.06.2020 

(Urgència) 

Plaga de formiga negra comuna | Tractament amb producte químic. 

07.07.2020 Tractament de desinsectació per paneroles i desratització  

Detecció de formiga negra comuna (Població Baixa) | Tractament amb producte 

químic. 

21.08.2020 Tractament de desinsectació per paneroles i desratització  

Detecció de formiga argentina (Població Mitjana) | Tractament amb producte 

químic. 

28.09.2020 

(Urgència) 

Plaga de formiga argentina | Tractament amb producte químic. 

31.10.2020 Tractament de desinsectació per paneroles i desratització  

Detecció de formiga negra comuna (Població Baixa) i de ratolins domèstics (Població 

baixa)| Tractament amb producte químic. 

Totes les incidències han estat tractades amb els productes adequats a la plaga 

detectada. 

4.4.6. VECTOR AMBIENTAL: SOROLLS I VIBRACIONS 

El Club Nàutic Port de la Selva vetlla per reduir la contaminació acústica de la seva 

activitat fins a límits sensiblement inferiors als que estableix la normativa vigent. A tal 

efecte disposa d’indicadors de mesura que permeten analitzar resultats i fixar objectius 

de millora.  

De totes formes, es considera que el Club no disposa de cap activitat que generi un 

impacte acústic important, per la qual cosa es considera que no és un aspecte 

ambiental significatiu de la nostra activitat 
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La direcció de l’entitat te cura de que totes les activitats generadores de soroll es realitzin 

dins les franges horàries estipulades amb la finalitat d’evitar molèsties sobre l’entorn, 

alhora que es recomana als usuaris i visitants que no deixin els motors en marxa en el 

recinte en aquelles situacions que no sigui indispensable.  

També es manté establert un control del trànsit marítim; en quan a la velocitat a l’interior 

i les proximitats del port, no permetent la navegació de les embarcacions a una velocitat 

superior a 3 nusos ni a l’interior del port ni a l’àrea del Parc Natural; es recomana als 

usuaris el no deixar les drisses de forma que puguin colpejar el pal i els treballadors del 

port han de circular per l’interior utilitzant bicicletes, en lloc de vehicles a motor. 

4.4.7. VECTOR AMBIENTAL: EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

El port compta amb tres escalfadors domèstic de gas propà per aigua calenta sanitària 

(ACS). Degut al seu poc impacte ambiental no es fa necessari la realització 

d’analítiques. 

Altres tipus d’emissions atmosfèriques que es poden generar al port son les produïdes 

pels motors dels vaixells. Per reduir aquest impacte la normativa del port obliga a tenir 

els motors apagats sempre que aquests no es facin servir, tal i com es recull en el 

document de Bones pràctiques ambientals. 

Donada la naturalesa de l’activitat no es considera rellevant aportar les dades de 

seguiment dels gasos NOx i SOx. 

4.4.8. VECTOR AMBIENTAL: EMISSIONS DE CO2 

Per tal de dur a terme aquest càlcul s’ha pres com a referència la “Guia pràctica per a 

càlcul d’emissions de gasos d’efecte hivernacle” editada per l’oficina catalana del 

canvi climàtic, de data abril de 2021. 

A continuació es mostren les dades relatives a l’emissió de GEH resultants de l’activitat 

del Club, separades segons si es tracta d’un aspecte ambiental directe o indirecte: 

EMISSIONS DIRECTES CONSUM UNITATS FACTOR  UNITAT KG TN ABAST 
  ANY   CONVERSIÓ   CO2 CO2   
Gasoli Automòbils (1) 46,75 litres 2,4590 Kg de CO2 114,96 0,11 Abast 3 

Gasolina Automòbils (1) 237,96 litres 2,2440 Kg de CO3 533,97 0,53 Abast 3 

Viatges Tren 2.228,00 Km 0,0200 Kg de CO2 44,56 0,04 Abast 3 

Gas Propà 700,00 Kg 2,9400 Kg de CO2 2.058,00 2,06 Abast 1 

Marineria (Consum Propi) (2) 224,89 Litres 2,2440 Kg de CO2 504,65 0,50 Abast 1 

Escola de Vela (2) 614,15 Litres 2,2440 Kg de CO2 1.378,15 1,38 Abast 1 

Escola de Submarinisme (2) 2.191,59 Litres 2,2440 Kg de CO3 4.917,93 4,92 Abast 1 

Consum d'aigua 3.175,80 m3 0,3950 Kg de CO4 1.254,44 1,25 Abast 3 

TOTAL         10.806,67 10,81   

(1)Reunions fora del lloc de treball - (2)Gasolina embarcacions 
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EMISSIONS INDIRECTES CONSUM UNITATS FACTOR  UNITAT KG TN 
  ANY   CONVERSIÓ   CO2 CO2 
Gasolina automòbils usuaris socis 22.750,00 litres 2,2440 Kg de CO2 51.051,00 51,05 

Gasoli automòbils usuaris socis 22.750,00 litres 2,4590 Kg de CO3 55.942,25 55,94 

Gasolina embarcacions usuaris 176.247,87 litres 2,2440 Kg de CO2 395.500,22 395,50 

Gasoli embarcacions usuaris 118.771,68 litres 2,4590 Kg de CO2 292.059,56 292,06 

TOTAL         794.553,03 794,55 

Com es pot observar la principal font d’aportació de CO2 a l’atmosfera prové del 

consum de combustibles fòssils que generen les embarcacions dels usuaris. Cal tenir en 

compte que les emissions derivades del consum elèctric han passat a ser 0 ja que es 

compra a Companyia que genera a través de 100% renovables. Gràficament en tenim 

les següents representacions pel que fa a les emissions directes  i les indirectes: 

GRAFIC 4-11 | EMISSIONS DIRECTES DE CO2 EN KG A L’ATMOSFERA 

 

GRÀFIC 4-12 | EMISSIONS INDIRECTES DE CO2 EN KG A L’ATMOSFERA 

 

Els arbres poden considerar-se com a fixadors de Carboni o depuradors de 

contaminació ja que en el seu cicle de vida absorbeixen CO2 per a du a terme la 

fotosíntesi, sintetitzant hidrats de carboni i alliberant oxigen (O2).  

Una manera de valorar l’impacte ambiental que es genera de CO2 a l’atmosfera degut 

al consum energètic, és determinar la quantitat d’arbres que són necessaris per a 

absorbir tot el CO2 que s’ha emès i que per al nostre cas és de 805.359,70 Kg de CO2 

(859.964,26 Kg de CO2 el 2019) a 27.180 kg de CO2 per arbre, és de 29,63 arbres (31,64 

arbres el 2019) segons es recull a la taula següent, de la que es destaca que només el 

1,34% (7,09% l’any 2019) es correspon a emissions directament relacionats amb l’activitat 

del Club. 
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ARBRES NECESSARIS PER DEPURACIÓ (PI PINYONER) Kg CO2   ffactor    aARBRES 
Emissions directes   10.806,67 Kg/CO2 27.180 unitat 0,40 

Emissions Indirectes   794.212,51 Kg/CO2 27.180 unitat 29,23 

TOTAL   805.015,86       29,63 

Nota: La taxa de fotosíntesi neta del pi pinyoner s’ha extret de la guia “Los sumideros naturales de CO2” de Manuel 

Figueroa Clemente, editada per Muñoz Moya el juliol de 2007. 

GRAFIC 4-13 | EMISSIONS DE CO2  (2015-2020 I M5) 

 

Pel que fa al seguiment de les 

emissions de CO2, des de 2016 a 2020, 

amb indicació de les emissions 

directes i indirectes recollides en el 

gràfic següent, podem observar que 

les emissions directes del 2020 són un 

82,27% inferiors a les del 2019 i les 

indirectes un 0,56% també inferiors, el 

que fa un total d’un 6,35% inferiors a les 

del 2019, que ja s’havia reduït un 

25,47% respecte al 2018. 

Finalment cal destacar el pes de les 

emissions indirectes respecte al total 

d’emissions (un 98,66% del total, 92,91% 

el 2019). 

Pel que fa a l’impacte del carboni sobre la nostra activitat tenint en compte que el 

número de nits d’estada d’aquest 2020 han estat de 76.727,que les emissions directes 

han estat de 10.806,67 Kg. de CO2 i les indirectes de 794.553,03 Kg. de CO2 en resulta la 

següent taula de dades relatives: 

EMISSIONS BASE VALOR 
10.806,67 Kg CO2 ED 76.727 nits d’estada 0,141 Kg CO2

 per  nit 

794.553,03 Kg CO2 EI 76.727 nits d’estada 10.356 Kg CO2
 per nit 

La taula de seguiment d’aquest indicador de dades relatives és la següent: 

 2016 2017 2018 2019 2020 
Emissions directes (Kg CO2) 63.925 75.012 64.226 60.937 10.807 

Emissions indirectes (Kg CO2) 1.101.689 1.022.319 1.089.586 799.026 794.553 

Nits Ocupació Totals 74.723 75.685 77.921 76.656 76.727 

Intensitat Carboni ED (nits) (Kg CO2) 0,855 0,991 0,824 0,795 0,141 

Intensitat Carboni EI (nits) (Kg CO2) 14,744 13,508 13,983 10,424 10,356 

4.4.9. VECTOR AMBIENTAL: IMPACTE VISUAL 

En la mateixa mesura, el Club Nàutic Port de la Selva adopta les mesures necessàries per 

integrar la seva activitat en el seu entorn natural més immediat i per evitar qualsevol 

impacte paisatgístic sobre el territori contribuint en la mesura de les seves possibilitats al 
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manteniment dels espais naturals protegits mitjançant una participació activa en la seva 

conservació. 

4.4.10. INDICADOR D´ÚS DE SÒL EN BASE A LA BIODIVERSITAT 

Aquest indicador permet avaluar l’impacte ambiental que suposa la ocupació del 

territori per part de les instal·lacions del Club. 

Les superfícies del Club Nàutic Port de la Selva, expressades en m2 i segons els requisits 

especificats a EMAS III, són les indicades en el apartat 2.5 d’aquest document, referent 

a les zones i usos de la concessió. 

D’acord a aquestes dades, la superfície total del mirall d’aigua és de 18.429,71 m2 i l’ús 

total del sòl (superfície total de les instal·lacions) és de 6.904,54 m2, per tant: 

• La superfície total de la instal·lació és de 25.534,25 m2 

• La superfície de segellat de sòl és de 6.904,54 m2 

• I l’indicador d’us de sòl en base a la biodiversitat és del 27,04% de la superfície total 

de la instal·lació corresponent a sol segellat. 

El Port disposa de 208,06 m2 de zones orientades segons la naturalesa (zones 

enjardinades). 

4.4.11. INDICADORS DE CONTAMINACIÓ 

Durant el 2020 no hi ha hagut cap episodi de contaminació d’aigües interiors.   
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5. LA COMUNICACIÓ AMB LES PARTS INTERESSADES 
 

 

 

 
 

LA FORMACIÓ I LA 
SENSIBILITZACIÓ SÓN EL 

PUNT CLAU PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL 
SISTEMA INTEGRAT DE 

GESTIÓ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. CAMPANYES MEDIAMBIENTALS 

El Club dur a terme campanyes relacionades amb la 

conservació i cura del Medi Ambient be siguin 

campanyes pròpies o d’altres entitats amb les que el 

Club ha col·laborat amb la seva divulgació; totes han 

tingut una data d’inici, però no la tenen d’acabament, 

ja que considerem que la tasca de conscienciació, 

divulgació i efectivitat de les campanyes és constant, de 

llarga duració i involucra a tothom: personal del Club, 

usuaris, administracions, públic en general, sector 

pesquer, etc. 

Tant des de la web com des de les oficines, es posa a 

disposició dels usuaris, tota la informació al respecte de 

cadascuna d’aquestes campanyes. 

I com a entitat responsable amb el Medi ambient 

s’organitzen anualment jornades de neteja submarina i 

de neteja d’espais naturals, aquestes dins del marc de 

la campanya “Let’s Clean Up Europe”. 
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6. REQUISITS LEGALS 
 

 

 

 

 
Complir amb la 

normativa i amb altres 
Compromisos 

 
Gràcies a les eines i 

procediments implantats 
ens mantenim al dia 

sobre els requisits legals 
i assegurem el seu 

compliment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Direcció de l’Entitat declara que es dona compliment 

a la normativa de referència del sector així com a 

qualsevol altre requisit que es subscrigui; 

A través de l’aplicatiu Ecoiuris es realitza l’avaluació 

continua del compliment legal dins de l’àmbit 

ambiental, reglamentari i de seguretat i salut. 

Contínuament es realitza una avaluació del compliment 

legal i dels altres requisits, ja que cada vegada que 

s’accedeix al programa, aquest genera avisos en cas 

d’existir nous requisits. A més, a través del calendari del 

programa es generen avisos abans de que s’entri en un 

incompliment legal. 

Es recullen a continuació els tràmits més rellevants per 

evidenciar i donar compliment als requisits legals.  

L’any 2002, es va iniciar un expedient de Llicència 

Ambiental a l’Ajuntament del Port de la Selva del que es 

disposa de resolució d’atorgament de la llicència de 

data 20.4.2006, condicionada al Control Inicial previ que 

com a conseqüència de la manca de pla especial no 

s’ha pogut dur a terme fins al passat dia 15.01.2020. 

El 06.05.2020 un cop corregits els incompliments 

detectats en matèria d’incendis i de Mediambient es va 

passar favorablement la inspecció inicial i es va 

presentar tota la documentació a l’Ajuntament del Port 

de la Selva per a que trasllades la continuïtat de la 

tramitació al Consell Comarcal. 

Com cada any s’ha elaborat la memòria de Bandera 

Blava que s’ha presentat a ADEAC-Fee el passat mes de 

desembre de 2020 per optar al guardó del 2021. 

LLICÈNCIA D'ACTIVITATS

bandera blava
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Des de 2018 es disposa del manual 

“Procediments i registres de protecció 

de dades de caràcter personal” 

adaptat al RGPD (2016/679) i a la 

LOPDGDD (3/2018 d’1 de febrer de 

2019) que es considera d'obligat 

compliment per a tot el personal del 

Club amb accés a les dades 

automatitzades de caràcter personal i 

als sistemes d'informació. 

Mitjançant la “Targeta Alfa”, els usuaris 

del Club Nàutic Port de la Selva són 

informats de que el Club disposa d'un 

fitxer automatitzat i d'un arxiu 

documental en el que s’inclouran les 

seves dades personals , dels destinataris 

d’aquestes, dels drets d'oposició, accés, 

rectificació, supressió, oposició, limitació 

del tractament, i portabilitat, així com 

l’autorització per al seu tractament. 

Els fitxers amb dades de caràcter 

personal estan inscrits a l'Agència de 

Protecció de Dades amb els següents 

codis d’inscripció: 

NOM DEL FITXER NIVELL 
SEGURETAT 

DATA 
INSCRIPCIÓ 

CODI 
D'INSCRIPCIÓ 

BDGCNPS Alt 12.08.2009 2092241571 

Videovigilància Bàsic 24.05.2010 2101590728 

NO Automatitzat Bàsic 24.05.2010 2101590736 

Des de gener de 2019 es disposa d’un 

Responsable de Privacitat o seguretat i 

des de febrer de 2019 d’un Delegat de 

Protecció de Dades (DPO) extern inscrit 

a l’Agència Espanyola de Protecció de 

dades. 

El  25 de febrer de 2020 s’ha dut a terme 

l’auditoria interna obligatòria 

d’acompliment del sistema de 

protecció de dades de caràcter 

personal segons el RGPDUE, Reglament 

(UE) 679/2016 per part de l’empresa 

Ecològic Girona, SL. L’auditoria conclou 

que el Club ha establert les mesures i ha 

adquirit la formació necessària per 

l’acompliment dels requisits establerts en 

el RGPD (UE) 679/2016 i en la LOPDP i 

GDD 3/2018, que ha anomenat un 

Delegat de Protecció de Dades (DPD), 

que ha actualitzar l’avaluació 

d’impacte, i que disposa del registre 

d’activitats de tractament pels seus 

fitxers de dades de caràcter personal, 

en els que es descriuen les mesures dutes 

a terme per tal de garantir la 

confidencialitat i la seguretat de les 

dades recollides.  

Es disposa de la Memòria Tècnica sobre 

mesures de prevenció i protecció contra 

la contaminació en operacions de 

subministrament de combustible (RD 

1695/2012 pel què s’aprova el Sistema 

Nacional de resposta davant la 

contaminació Marina), presentada al 

Ministeri de Foment en data de març de 

2006. Aquesta memòria no s’ha 

d’actualitzar a no ser que hi hagi canvis 

en la instal·lació de subministrament de 

combustible. 

 
El pla d’autoprotecció del Port del Port 

de la Selva ha estat homologat per la 

Comissió de Protecció Civil de 

Catalunya en data 16.03.2021. 

  

Seguretat de la Informació

emergències

pla d'autoprotecció
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El Simulacre d’Emergència previst per al 

20.05.2020 es va suspendre en motiu de 

la pandèmia per la Covid-19. 

En atenció a que el PROCICAT: Pla 

Territorial de Protecció Civil de 

Catalunya, està centrat en la gestió de 

les emergències associades a la Covid-

19, no es contempla que es puguin dur 

a terme simulacres en el format habitual 

amb la implicació de tots els cossos de 

seguretat; motiu pel qual, d’acord amb 

Ports de la Generalitat s’ha programat 

un exercici intern per al proper 

20.05.2021. 

Es disposa d’una Pòlissa de 

Responsabilitat Ambiental que es 

renova anualment en data de maig de 

cada any. 

El Club està donat d’alta com a 

productor de residus amb el número P-

32162.1, així com al Registre 

d’Establiments Industrials de Catalunya 

amb el número 17/23247. 

El Club disposa d’Autorització de 

l’Agència de Residus de Catalunya 

(ARC) de data 13.03.2012 per 

l’emmagatzematge superior a sis mesos 

del residu 130208 (oli mineral).  

El Club va entregar a l’ARC l’Informe 

Preliminar de la situació del sòl el 

14.05.2009 i va ser aprovat per l’Agència 

de Residus en data 14.11.2009. 

En data 23.10.2019 es va presentar a 

Ports de la Generalitat l’actualització 

triennal del Pla de Recepció i 

Manipulació de Residus generats per les 

embarcacions al Club, del qual en el 

moment de redactar aquesta 

declaració no es te cap noticia de l’esta 

del tràmit. 

El Club disposa de contracte de servei 

amb els gestors de residus i ha tramitat 

al SDR les notificacions prèvies pels 

residus en que es necessària aquesta 

documentació. 

El Club dona compliment als requisits 

establerts en el RD 180/2015 ja que 

disposa de contracte de servei amb els 

gestors de residus i ha tramitat al SDR les 

notificacions prèvies pels residus en que 

es necessària aquesta documentació. 

El Club aboca les aigües residuals a la 

xarxa pública de clavegueram i disposa 

de la corresponent Autorització de 

l’Ajuntament del Port de la Selva de data 

18.05.2015. 

Periòdicament es duen a terme 

analítiques de les aigües residuals per tal 

de verificar el compliment amb els 

requisits establerts en la normativa vigent 

per aquesta matèria.  

Els resultats de les analítiques demostren 

el compliment amb els requisits 

establerts en la normativa de referència 

(Decret 130/2003 per abocaments a 

clavegueram públic). 

Es realitzen els controls reglamentaris a 

simulacre d'emergència

responsabilitat ambiental

gestió de residus

gestió de les aigües

atmosfera
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les embarcacions del Club que per les 

seves característiques són obligatòries 

per tal d’assegurar-ne el compliment 

dels paràmetres d’emissions. 

Així mateix el Club disposa d’un pla de 

manteniment preventiu per a equips, 

maquinària, vehicles i embarcacions 

que assegura que es troben en un 

adequat estat de conservació. 

El Club disposa de una estació de 

subministrament de combustible pels 

usuaris, composada de dos dipòsits de 

benzina de 10 m3 i un dipòsit de gasoil 20 

m3.  

El Club controla i duu a terme les proves 

de estanquitat de tots els elements de la 

l’estació combustible: dipòsits, 

canonades d’aspiració, de venteig, 

col·lectors i canonades de descàrrega; i 

també el control metrològic anual dels 

tres sortidors. 

Pel que fa a la instal·lació de l’estació de 

servei i dels dipòsits de combustible, la 

instal·lació disposa de sistema 

automàtic de detecció de fuites que 

permet eximir-se de la realització de les 

proves d’estanquitat dels dipòsits, si bé 

s’han de continuar duent a terme (amb 

periodicitat 10 anys primera prova i 

posteriorment periodicitats 

quinquennal) la de les canonades. 

En data 20.02.2019, es va dur a terme la 

verificació de la distància dels tancs 

respecte a les altres instal·lacions, la del 

funcionament dels sistema de detecció 

de fuites, les proves d’estanqueïtat, la 

verificació visual de l’estat dels tancs i de 

les instal·lacions, (el proper control 

caldrà dur-lo a terme abans del 

25.02.2025). 

En data  22.02.2019 es va dur a terme les 

proves d’estanqueïtat de les canonades 

de descàrrega, ventilació, aspiració, 

d’impulsió i de reserva dels tres dipòsits. 

Es disposa de Conseller de Seguretat 

(contractat amb ECA) per tal 

d’assegurar el compliment amb els 

requisits establerts en l’ADR. Anualment 

s’elabora i tramita el corresponent 

informe anual i durant l’exercici es 

verifiquen les descàrregues de 

combustible per part del Conseller. 

El Club està inscrit en el Registre 

d’Establiments Industrials de Catalunya 

amb el núm. REIC: 17/23247 des de maig 

de 1997. 

Referent a la instal·lació elèctrica de 

baixa tensió, s’ha dut a terme la darrera 

inspecció periòdica a data 07.11.2019 

(propera inspecció 07.11.2024). 

El Club té contractada una empresa de 

manteniment extern que duu a terme 

anualment el dictamen de 

reconeixement de la instal·lació baixa 

tensió.  

Referent a les instal·lacions contra 

incendis (extintors, BIE’S,...) 

trimestralment es duu a terme la revisió 

per part d’una empresa externa, i 

internament es realitza una revisió 

mensual. El Club disposa de contracte 

de manteniment preventiu amb 

l’empresa Chubb United Technologies 

(Chubb Iberia SL) que disposa de 

certificat ISO 9001. 

El 29.07.2019 es va dur a terme la 

inspecció periòdica reglamentaria de 

protecció activa contra incendis amb 

ECA, com a organisme acreditat per 

seguretat industrial
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ENAC amb acreditació 01/EI004 control 

de la instal·lació contra incendis 

(propera inspecció 29.07.2029). 

El Club realitza els autocontrols i 

manteniments periòdics segons 

estableix la normativa vigent per a les 

instal·lacions de baix risc de 

legionel·losis. 

També es duen a terme anualment les 

verificacions dels equips de mesura de 

l’estació de subministrament de 

combustible (sortidors) per part de ECA. 

Pel que fa al compressor de la secció de 

submarinisme es va legalitzar en data 

15.06.2015, la inspecció periòdica cal 

dur-la a terme abans de 11.06.2025. 

El Club disposa d’autorització del 

Ministeri d’indústria, energia i turisme 

(Secretaria d’estat de 

Telecomunicacions), per a l’ús privatiu 

del domini públic radioelèctric de les 

freqüències autoritzades per a l’activitat 

esportiva, amb el número de registre 

2013901700000418 (Referència GEGE-

9100032). 

Es disposa de Contracte Concert, de 

data 29.02.2012 amb Risk XXI (SPA) per a 

les quatre especialitats. 

Es disposa de l’Avaluació de Riscos i del 

Pla de Prevenció de data 22.01.2021. 

En data 18.02.2021 el SPA ens ha fet 

arribar a traves de la plataforma 

“File&Doc”, la Memòria Anual on es 

recull un resum de les activitats dutes a 

terme durant l’exercici 2020, i en data 

25.02.2021, la planificació pel 2021 i el 

Pla de Prevenció. 

El document també inclou la valoració 

de la integració de l’activitat preventiva 

en l’empresa que realitza el SPA, amb 

una valoració de 9 sobre10, havent 

d’actuar en la millora de la planificació 

de la formació, tant d’ajust del 

contingut de les formacions per a una 

millor comprensió, com en l’ajust de les 

dates d’aquesta formació, tot amb 

l’objectiu d’una millora continua. 

Es disposa del corresponent registre de 

renúncia per als casos en que el 

treballador no vol realitzar el control 

sobre la Vigilància de la Salut. 

Es du a terme el lliurament dels EPI’s als 

treballadors que ho requereixin segons 

especifiqui la seva avaluació de riscos.  

Es disposa de Delegat de Prevenció per 

part del Club que participa activament 

en les reunions periòdiques amb el SPA i 

durant les visites de control operacional 

que es duen a terme en les instal·lacions; 

també s’encarrega de gestionar la 

documentació per a la coordinació 

d’activitats empresarials i de les tasques 

administratives de gestió documental. 

En quan a la Coordinació d’Activitats 

Empresarials el Club s’utilitza la 

plataforma e-coordina facilitada per 

l’Associació Catalana de Ports Esportius i 

Turístics (ACPET) que permet dur a terme 

la coordinació entre les empreses i els 

ports / clubs a efectes de donar 

compliment a la Llei de Prevenció de 

Riscos laborals 31/1995 i el posterior RD 

de Coordinació de Activitats 

Empresarials de 171/2004. 

DOMINI PÚBLIC RADIOELÈCTRIC

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
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La Junta Directiva en data 15.07.2017 va 

aprovar els següents documents: 

(1) Anàlisi general de riscos i les 

corresponents mesures de control . 

(2) Programa d’alerta ètica. 

(3) Codi ètic. 

(4) Sistemes de control intern i supervisió 

periòdica. 

(5) Mesures disciplinàries. 

(6) Formulari de seguiment de 

l’aplicació de les mesures de control 

contra els delictes. 

Tanmateix va designar el Compliance 

Officer. 

El 28.01.2021 s’ha dut a terme el tercer 

seguiment anual de l’aplicació de les 

mesures de control contra els delictes 

que estableix el procediment. 

Tot el personal del Club acredita no 

haver estat condemnats per sentència 

ferma per algun delicte contra la 

llibertat o indemnitat sexual aportant 

una Certificació negativa del Registre 

Central de Delinqüents Sexuals. 

Els dirigents de les activitats esportives 

tenen les corresponents titulacions i 

estan inscrits en el ROPEC (Registre 

Oficial de Professionals de l'Esport de 

Catalunya). 

El Club disposa d’autorització d’Escola 

Esportiva Nàutica per a la realització 

d’activitats de Vela Lleugera i 

Piragüisme, de la Direcció General de 

Pesca i Acció Marítima de data 

10.06.2010. 

El Club està inscrit en el Cens 

d'Equipaments Esportius de Catalunya 

(CEEC) amb núm. de referència de la 

instal·lació: 1714040004. 

El Club disposa d’autorització de Centre 

d’Immersió per a la realització de 

sortides al mar amb immersió i de cursos 

de busseig d’esbarjo, de la Direcció 

General de Pesca i Acció Marítima de 

data 25.07.2014. 

El Club va sol·licitat en data 19.02.2020 la 

inscripció en el Registre d’Instal·lacions 

Juvenils, com a organitzador de casals 

esportius i de lleure a les seves 

instal·lacions en temporada d'estiu. A 

data de redacció d’aquesta 

declaració, no es te cap noticia de 

l’estat d’aquesta tramitació. 

El Club disposa d’autorització d’AGEDI 

per a la comunicació pública de 

fonogrames i reproduccions d’aquests i 

d’enregistraments audiovisuals com a 

ambientació de caràcter secundari, així 

com contracte amb l’SGAE per tal de 

poder usar el repertori  com amenització 

de caràcter secundari i incidental.

El Club disposa de Llicencia d’Obertura 

de l’estació de subministrament de 

combustible en base al Reglament de 

Seguretat Privada de data 21.08.2019 

amb dispensa de mesures de seguretat 

en no permetre els cobraments en 

efectiu. 

corporate compliance

normativa esportiva

agedi i sgae

dipensa de mesures de seguretat
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Des del 14.06.2019 el Club està inscrit en  

el Registre d'Operadors d’Embarcacions 

Pneumàtiques i Semirígides d'Alta 

Velocitat, amb el número d'operador 

D116-G17062316. 

 

  

embarcacions pneumàtiques de genere prohibit
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7. OBJECTIUS I FITES 
 

 

 

 

Treballem dia a dia per 
millorar el nostre 

rendiment ambiental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Objectius i Fites s’estableixen en les funcions i nivells 

adequats dins de l’empresa, i al mateix temps són 

mesurables i coherents amb la política establerta, a tal 

efecte es realitza un Programa de Gestió que identifica 

els objectius, les fites, els responsables, el termini, la 

freqüència de seguiment i quan sigui necessari, els 

recursos apropiats. 

Els 15 Objectius i Fites mediambientals que es varen fixar 

per la Direcció per l’any 2020, així com l’avaluació del 

seu compliment a data 31.12.2020, són els que es 

recullen a la taula següent: 
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NÚM.  OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR OBSERVACIONS 

1.   
Serveis a l’usuari: Ampliar la tipologia de 

contenidors de recollida selectiva del port 

 

 

- Instal·lació de contenidors de recollida 

de llaunes. 

- Buscar proveïdors de l’equipament. 

- Sol·licitar ofertes econòmiques. 

- Assignar de recursos econòmics. 

- Adquirir el nou equipament. 

- Instal·lar els nous equipaments. 

- Un cop estudiada i valorada la proposta 

tenint en compte que les llaunes es 

dipositen en els contenidors grocs,  s’ha 

desestimat la instal·lació d’aquests tipus 

de contenidors. 

 

2.   
C19 

Sensibilització ambiental: Oferir una 

alternativa sostenible a les ampolles de 

plàstic d’un sol ús i instaurar bons hàbits entre 

els navegants 

 

Risc 

 

- Afegir-nos a la campanya “Porta’m: 

hidratem consciències, reduïm residus” 

- Instal·lar un punt “Porta’m” on els socis i 

abonats, si responen correctament un 

qüestionari sobre sostenibilitat, rebran una 

ampolla metàl·lica reutilitzable. 

- Fer-ne difusió utilitzant les xarxes socials i la 

web del Club. 

- El Club es va inscriure a la campanya 

impulsada per la FCV, però en motiu de 

pandèmia de la Covid-19 no es va poder 

dur a terme. 

 

3.   
C19 

 

 
2021 

Sensibilització ambiental: Sensibilitzar als 

titulars del servei de restauració del Club de 

la necessitat de reducció de l’ús de plàstics 

no reutilitzables. 

 

Risc 

 

- Proposar a la Junta Directiva l’adopció 

de l’acord d’eliminació d’us de les 

ampolles de plàstic en el servei de Bar-

Restaurant i d’utilització d’envasos 

reciclables per al servei de menjar per 

emportar. 

- Presentar la proposta i aprovar-la. 

- Comunicar-ho als titulars del servei de 

restauració. 

- Fer un seguiment del compliment de 

l’acord de la Junta Directiva. 

 

- La Direcció del Club ha considerat que 

donades les dificultats del sector de la 

restauració com a conseqüència de la 

pandèmia de la Covid-19, no era el 

moment adequat per presentar i exigir el 

compliment d’aquesta proposta que 

encareix el cost de la gestió dels envasos, 

i mes quan la campanya “Porta’m” no 

s’ha pogut dur a terme. 

- Si la situació sanitària millora es tornarà a 

proposar aquest objectiu en el programa 

2021. 

4.   
Medi Ambient: eliminació de les targetes de 

plàstic per a No Socis que donen accés a les 

instal·lacions del Club per evitar-ne la 

reedició anual com a conseqüència de l’alt 

nivell de pèrdua de targetes. 

- Canvi dels controls d’accessos de 

sanitaris, bugaderia, minusvàlids i piscina 

per lectores duals de targetes de 

proximitat i teclat numèric. 

- Sol·licitar ofertes econòmiques. 

- S’ha substituït totes les lectores de control 

d’accés per lectores duals i s’ha 

implantat la nova metodologia de 

treball. 
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NÚM.  OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR OBSERVACIONS 

Risc 

 

 

- Assignar recursos econòmics. 

- Dur a terme les actuacions. 

- Implantar la nova metodologia de treball. 

5.   
Sensibilització ambiental: avaluació de la 

percepció ambiental i de la Seguretat i Salut 

dels treballadors del Club 

 

 

 

- Revisar l’enquesta de l’any 2018 per si cal 

modificar alguna pregunta ho incorporar-

hi algun element nou. 

- Entregar l’enquesta a tots els treballadors 

de Club. 

- Valorar-ne els resultats i fer-ne un 

seguiment respecte a les enquestes 

anteriors. 

- S’ha revistat el qüestionari del 2018, s’ha 

entregat l’enquesta a l’equip professional 

del Club, que ha estat contestada pel 

100% del mateix. 

- Se n’ha fet la valoració comparant els 

resultats respecte a enquestes anteriors. 

6.   
C19 

 

 
2021 

Sensibilització ambiental: Campanyes de 

sensibilització als usuaris i proposades en el 

programa Bandera Blava 2020. 

 

- Eco-taller: Tallers d’elaboració de sabons, 

espelmes o ambientadors a partir de 

productes naturals. 

- 10a Neteja del fons marí: Netejar el fons 

marí i aprendre a gestionar correctament 

els residus. 

- Let’s Clean Europe: Activitat amb els 

alumnes de l’escola local per tal de 

conscienciar-los de la quantitat de residus 

que es llencen de manera incontrolada 

en la naturalesa i promoure la recollida 

d'aquests residus abocats 

incontroladament en el nostre entorn. 

- Sortida guiada per l’entorn natural de El 

Port de la Selva: Sortida a peu per 

descobrir la geologia, fauna i flora del 

paratge natural i fomentar l’ús respectuós 

del medi. 

 

- Assignar els recursos econòmics 

- Dur a terme les actuacions. 

- Les limitacions i restriccions imposades 

per les autoritats sanitàries arrel de la 

pandèmia de la Covid-19 no ha permès 

programar cap activitat per aquest 2020. 

- En funció del progressiu aixecament de 

les restriccions, aquestes activitats 

s’aniran re programant per al 2021. 
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NÚM.  OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR OBSERVACIONS 

7.   
Medi Ambient: Adhesió als compromisos de 

la 1a Cimera Catalana d’Acció Climàtica. 

 

Risc | Objectiu ambiental estratègic  

 

- Presentar la proposta. 

- Aprovar-la en Junta Directiva. 

- Formalitzar l’adhesió 

 

 

- La Junta Directiva del 14.03.2020 va 

aprovar per unanimitat l’adhesió a 22 

dels compromisos de la 1a Cimera 

d’acció climàtica.  

- En data 11.06.2020 es sol·licitar l’adhesió 

al departament de territori de la 

Generalitat de Catalunya. 

8.   

 
2021 

Medi Ambient: Adhesió a l’objectiu de que 

Catalunya assoleixi la neutralitat de carboni 

l’any 2050. 

 

Risc | Objectiu ambiental estratègic  

 

- Fixar una data anterior al 2050 per a 

assolir la neutralitat de carboni. 

- Presentar públicament  un full de ruta 

per a assolir la neutralitat de carboni i el 

calendari de reducció d’emissions. 

- Aquest objectiu forma part dels 

compromisos adoptats per la Junta 

Directiva del 14.03.2020, però no s’ha 

presentat el full de ruta per assolir-ho, 

motiu pel qual es manté aquest objectiu 

de cares al 2021. 

9.   

 
2021 

Medi Ambient: Aprofundir en el coneixement 

de l’impacte climàtic de la nostra activitat  

 

Risc | Objectiu ambiental estratègic  

 

- Afegir a la memòria anual  un informe 

sobre el comportament climàtic del 

Club. 

- Designar un coordinador d’acció 

climàtica. 

 

- La memòria del 2020 ja inclou un informe 

sobre el comportament climàtic del 

Club, però la designació del coordinador 

d’acció climàtica va lligada a l’objectiu 

anterior de definir el full de ruta per assolir 

la neutralitat del carboni, motiu pel qual 

també es manté aquest objectiu de 

cares al 2021. 

10.   
C19 

 

 
2021 

Medi Ambient: Divulgar i fomentar el 

compromís climàtic. 

 

Risc | Objectiu ambiental estratègic  

 

- Incorporar el compromís climàtic als 

codis ètics  i a totes les declaracions 

corporatives. 

- Incloure els aspectes climàtics en la 

formació del personal. 

 

- La gestió de la pandèmia i la reducció 

de personal administratiu d’aquest 2020 

ha fet de que no es disposes dels recursos 

humans suficients per fer la revisió de tots 

els documents ni per assistir a sessions de 

formació. 

- Es manté l’objectiu de cares al 2021. 

11.   Medi Ambient: Impulsar la transició 

energètica del Club. 

 

Risc | Objectiu ambiental estratègic  

- Contractar el subministrament elèctric 

amb una distribuïdora que com a mínim 

garanteixi que un 30% de l’origen de 

ASSOLIT  

- S’ha contractat el subministrament 

elèctric amb AUDAX que ofereix energia 

100% verda. 
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NÚM.  OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR OBSERVACIONS 

 l’energia provingui d’energies 

renovables. 

- Incrementar aquest percentatge fins al 

100% en un termini de 3 anys. 

 

12.   
Medi Ambient: Reduir l’impacte climàtic de la 

mobilitat que genera. 

 

Risc | Objectiu ambiental estratègic  

 

- Elaborar un pla de teletreball per al 

personal d’administració. 

- Implantar els mitjans necessaris per a fer 

tràmits electrònics (factures, contractes, 

pagaments, notificacions, 

correspondència, convocatòries i actes 

de reunions...). 

 

- Si be, no s’ha elaborat un pla formal de 

teletreball, s’ha implantat els medis per a 

que el personal administratiu pugui 

treballar des de casa seva amb 

connexions remotes al seu lloc de treball 

del Club.  

- Tots els tràmits administratius ja es poden 

fer en format electrònic i el format paper 

ha quedat pràcticament com a residual. 

13.   
Medi Ambient: Reducció de les emissions de 

gasos d’efecte hivernacle (GEH). 

 

Risc | Objectiu ambiental estratègic  

 

 

- Substitució de les finestres d’alumini de 

la planta pis de l’edifici social per 

d’altres de major eficiència energètica. 

- Instal·lació de comptadors elèctrics per 

conèixer el consum i poder-ne fer un 

seguiment. 

- Sol·licitar ofertes econòmiques. 

- Assignar recursos econòmics. 

- Dur a terme les actuacions. 

- S’ha substituït totes les finestres de la 

planta pis i instal·lat els comptadors que 

permeten sectoritzar els consum de 

l’edifici social. 

14.   
C19 

 

Formació: organització i participació en 

sessions formatives sobre gestió 

mediambiental. 

 

- Definició de la formació a dur a terme i 

del personal que ha de fer la formació. 

- Inscriure el personal a les sessions 

formatives corresponents. 

- Dur a terme la formació  

 

- L’aturada de l’activitat i les restriccions 

de mobilitat provocades per la 

pandèmia de la Covid-19 durant la pre-

temporada, que era el moment en el 

que es preveia fer la formació, no ha 

permès programar ni participar en cap 

formació. 

15.   

 

Consum de Recursos Naturals: Minimitzar el 

consum de recursos (elèctric i aigua). 

 

- Definir la campanya. 

- Fer-ne difusió utilitzant les xarxes socials i la 

web del Club. 

- Tot i que no s’ha llançat cap campanya 

específica, la reducció de la mobilitat 

generada per la Covid-19 ha permès 
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NÚM.  OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR OBSERVACIONS 

Risc | Aspecte ambiental significatiu  

 

- Sensibilitzar als usuaris del Club en les 

bones pràctiques ambientals sobre el 

consum d’electricitat i aigua. 

 

 

aconseguir una reducció, mitjana dels 

consums elèctrics d’un 7,34%, no havent 

estat el mateix cas pel consum d’aigua 

que degut a una pèrdua d’uns 9 m3 

diaris, detectada el mes de novembre, 

tot i que possiblement ja venia de molts 

mesos abans, però que quedava 

absorbida pels consums ordinaris, ha fet 

que el consum s’hagi incrementat en un 

1,92%.  

De la mateixa forma, els Objectius i Fites aprovats per la Direcció per a l’any 2021, inclou un total de 17 objectius, 6 dels quals tenen caire 

mediambiental, tal i com es recull a la taula següent: 

NÚM. OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE DATA INICI 
PREVISTA 

DATA CONS 
 PREVISTA 

OBSERVACIONS 

1.  Indicadors de Gestió Ambiental: 

Reduir les possibilitats d’error en les 

medicions dels paràmetres de 

control de les aigües de la piscina. 

 

Risc 

 

- Estudiar el canvi del sistema de 

medició del clor automàtic de 

la piscina per un de nou en 

ppm (actualment medeix en 

milivolts). 

- Establir un sistema d’alarmes 

mitjançant una connexió 

Ethernet. 

- Sol·licitar ofertes econòmiques. 

- Acceptar l’oferta més adient. 

- Dur a terme la instal·lació. 

 

- 4 hores 

o € 

 

- Direcció 

-  

Maig 

2021 

Maig 

2021 

Nou Objectiu 

 

2.  Sensibilització ambiental: Sensibilitzar 

als titulars del servei de restauració 

del Club de la necessitat de 

reducció de l’ús de plàstics no 

reutilitzables. 

 

- Proposar a la Junta Directiva 

l’adopció de l’acord 

d’eliminació d’us de les 

ampolles de plàstic en el servei 

de Bar-Restaurant i d’utilització 

- 12 hores 

- € 

 

- Direcció 

- Capità 

de Port 

Abril  

2021 

Desembre 

2021 

Objectiu 

2020 

 

Reprogramat 

2021 
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NÚM. OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE DATA INICI 
PREVISTA 

DATA CONS 
 PREVISTA 

OBSERVACIONS 

Risc  

 

 

d’envasos reciclables per al 

servei de menjar per emportar.. 

- Presentar la proposta i aprovar-

la. 

- Comunicar-ho als titulars del 

servei de restauració. 

- Fer un seguiment del 

compliment de l’acord de la 

Junta Directiva. 

 

3.  Sensibilització ambiental: 

Campanyes de sensibilització als 

usuaris i proposades en el programa 

Bandera Blava 2021. 

 

- Eco-taller: Tallers d’elaboració 

de sabons, espelmes o 

ambientadors a partir de 

productes naturals. 

- 10a Neteja del fons marí: 

Netejar el fons marí i aprendre 

a gestionar correctament els 

residus. 

- Let’s Clean Europe: Activitat 

amb els alumnes de l’escola 

local per tal de conscienciar-

los de la quantitat de residus 

que es llencen de manera 

incontrolada en la naturalesa i 

promoure la recollida d'aquests 

residus abocats 

incontroladament en el nostre 

entorn. 

- Sortida guiada per l’entorn 

natural de El Port de la Selva: 

Sortida a peu per descobrir la 

geologia, fauna i flora del 

paratge natural i fomentar l’ús 

respectuós del medi. 

 

- Assignar els recursos econòmics 

- Dur a terme les actuacions 

- 25 hores 

- 600€ 

- Capità 

de Port 

Gener 

2021 

Desembre 

2021 

1 nou 

objectiu 

reprogramat 

2020 

 

3 de 

periòdics. 
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NÚM. OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE DATA INICI 
PREVISTA 

DATA CONS 
 PREVISTA 

OBSERVACIONS 

 

4.  Medi Ambient: Adhesió a l’objectiu 

de que Catalunya assoleixi la 

neutralitat de carboni l’any 2050. 

 

Objectiu ambiental estratègic  

 

- Fixar una data anterior al 2050 

per a assolir la neutralitat de 

carboni. 

- Presentar públicament  un full 

de ruta per a assolir la 

neutralitat de carboni i el 

calendari de reducció 

d’emissions. 

 

-  

- 40 hores 

- € 

 

- Direcció 

- QMA 

Abril 

2021 

Desembre 

2021 

Objectiu 

2020-2021 

5.  Medi Ambient: Aprofundir en el 

coneixement de l’impacte climàtic 

de la nostra activitat  

 

Objectiu ambiental estratègic  

 

 

- Designar un coordinador 

d’acció climàtica. 

 

 

- -   

- € 

 

- Direcció 

- QMA 

Abril 

2021 

Febrer 

2021 

Objectiu 2020 

Reprogramat 

6.  Medi Ambient: Divulgar i fomentar el 

compromís climàtic. 

 

Objectiu ambiental estratègic  

 

 

 

- Incorporar el compromís 

climàtic als codis ètics  i a totes 

les declaracions corporatives. 

- Incloure els aspectes climàtics 

en la formació del personal. 

 

- 30 hores 

- € 

 

- Direcció 

QMA 

Abril 

2021 

Febrer 

2021 

Objectiu 2020 

Reprogramat  
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8. OPORTUNITATS PER A LA MILLORA CONTINUA 
 

 

 

 

EL DESENVOLUPAMENT DELS 
PROCESSOS DE MILLORA 

CONTÍNUA ES SOSTENEN PER 
UN MODEL DE GESTIÓ 

INTEGRAT QUE PERMET 
DETECTAR, MILLORAR I 

IMPLEMENTAR CADA 
OPORTUNITAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Club disposa de diferents mecanismes per a la 

identificació d’oportunitats de millora: 

(1) Auditories internes i externes. 

(2) Reunions de la Junta Directiva. 

(3) Planificació Estratègica, a través de la revisió del 

context i la definició dels requisits de les parts 

interessades, i la identificació dels Riscos i Oportunitats 

de l’entitat. 

(4) Comentaris en la valoració de la satisfacció dels 

usuaris. 

(5) Formularis de suggeriments per usuaris. 

(6) Formularis de suggeriments per treballadors. 

(7) Qüestionari de percepció ambiental dels treballadors. 

(8) Formant part del Club EMAS. 

(9) Participació en activitats formatives, fires i jornades. 

 

Totes les oportunitats de millora són analitzades, i en el cas 

que es considerin rellevants es desenvoluparan: 

(1) Incorporant-les com a oportunitat en la Planificació 

Estratègica (Riscos / Oportunitats). 

(2) Establint-les com a acció de millora del SIG. 
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9. CONCLUSSIONS 
 

 

 

 
 

 

EL NOSTRE PROGRÉS ES 
NODREIX DE LA CORRECTA 
GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

El Sistema Integrat de Gestió és adequat i efectiu, en quan 

a: 

(1) Les oportunitats de millora. 

(2) Les necessitats de canvi en el SIG. 

(3) Les necessitats de recursos. 

(4) Implicació per la Direcció Estratègica. 

Actualment es disposa d’un Sistema de gestió madur que 

aporta la informació dels processos estratègics, suport i 

gestió identificats en el mapa, per tal de gestionar de 

manera eficaç i efectiva els resultats. Aquesta gestió es 

basa en gran mesura en l’anàlisi dels resultats dels 

indicadors establerts que permeten avaluar-ne la 

tendència per anticipar-se alhora d’emprendre accions 

de millora quan es considera necessari. 

Com a eina fonamental per a la millora continua, el Club 

compta amb un equip humà amb grans inquietuds i 

iniciatives que es centralitzen en les reunions del Comitè 

de seguiment. Ja que les persones són l’actiu més 

important, la Direcció del Club aporta els recursos 

necessaris per a motivar-lo i formar-lo en aspectes 

relacionats en el seu lloc de treball i per a millorar-ne les 

seves competències. 

Cal que es tingui sempre present que la naturalesa del 

Club és fomentar les activitats nàutiques i donar servei als 

nostres usuaris (socis i no socis) que visitin les nostres 

instal·lacions, per aquest motiu sempre es treballa per a 

millorar les instal·lacions i per oferir nous serveis per cobrir 

les necessitats d’aquests usuaris. 

Queda palès el compromís de continuar amb la dinàmica 

de implicació i esforç de tots, per tal de seguir amb la 

tasca d’oferir un servei òptim en tots els sentits als usuaris, 

sempre recordant que tant es tracta dels clients externs 

com dels clients interns, ja que la satisfacció d’uns impacta 

directament en la satisfacció dels altres 
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Dins de la millora, el Club vol que també 

els proveïdors contractats per tercers 

(usuaris) tinguin en compte les bones 

pràctiques ambientals quan duguin a 

terme les seves activitats en les nostres 

instal·lacions, en aquest sentit, i a fi de 

millorar la comunicació, s’han publicat els 

documents de Bones Pràctiques 

Ambientals i de Requisits Ambientals en la 

plataforma de coordinació d’activitats 

empresarials. 

Durant les reunions periòdiques de 

seguiment del sistema s’identifiquen els 

canvis i es planifiquen segons cada cas. 

Cal tenir en compte, que ens trobem 

immersos en un estat d’emergència 

sanitària (Covid-19) a nivell mundial, i de 

la que encara no tenim dades objectives 

de l’impacte econòmic que haurà tingut 

en la nostra activitat. 

S’han adoptat totes les mesures que han 

definit les Administracions Públiques, i 

s’han dut a terme totes les comunicacions 

a les parts interessades que s’han cregut 

oportunes a través de les plataformes i 

xarxes socials de l’Entitat. 

Per altra banda, s’han dut a terme canvis 

en els processos del Club per tal de 

mantenir la seguretat dels treballadors i 

dels usuaris i continuar atenent les 

obligacions derivades del compliment 

legal i la prestació dels serveis de 

manteniment de les instal·lacions i de 

marineria. 

El teletreball s’ha verificat que és una eina 

eficaç per a la gestió d’alguns 

departaments i la comunicació a través 

de aplicacions com el Zoom, Teams i 

Skype per a la realització d’algunes 

tasques de seguiment importants 

(reunions, etc). 

El nostre repte mediambiental per als 

propers anys, es centra  en els  punts 

fonamentals. 

(1) Gestionar eficaçment els recursos 

naturals, sobretot els més emprats per 

la nostra entitat: l’aigua, l’electricitat i 

els combustibles fòssils.  

(2) Adequar les nostres instal·lacions al 

canvi climàtic mitjançant l’adopció 

de mesures de mitigació del mateix, 

com a contribució de la nostra entitat 

a les polítiques internacionals, estatals 

i autonòmiques. 

(3) Assumir, en la mesura de les nostres 

capacitats, els compromisos de 

l’agenda 2030. 
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10. VALIDACIÓ DE LA DECLARACIÓ 
 

 

 

 

 
 

Dades del verificador 
Ambiental acreditat que 

ha validat aquest informe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta declaració ha estat escrita a l’empara del 

Reglament EMAS III i de la Guia d’Elaboració de 

declaracions ambientals del mateix reglament.  

Aquesta declaració té una vigència d’un any a partir de 

la data de validació 

El Port de la Selva, 30 de març de 2021. 

 

 
Isolda Trilla  

Responsable de Qualitat i 

Mediambient 

 
Domènec Gómez 

Director 

 

 

 

VERIFICAT EL SISTEMA I VALIDADA LA DECLARACIÓ 

 

Nom del Verificador:  

 

Responsable Entitat de Verificació: TÜV Rheinland Ibérica, 

Inspection, Certification & Testing, S.A. Verificador ambiental 

acreditat per ENAC amb número ES-V-0010 i Habilitació de la 

Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de 

Catalunya número 004-V-EMAS-R 

 

 

Data:  

 

 

 

Signatura i segell: 
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