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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. INTRODUCCIÓ 

El Club Nàutic Port de la Selva és conscient de la 

importància d’oferir uns serveis de la màxima qualitat, i de 

la necessitat de protecció i preservació del medi ambient. 

És per això que el seu compromís de sostenibilitat  integra 

tots aquells aspectes que puguin afectar la qualitat total 

de la seva activitat. 

 

Des de la seva fundació, el Club ha mantingut inalterable 

el seu compromís de garantir no només unes instal·lacions 

segures i sostenible, sinó també d’actuar com a nexe 

integrador dels nostres Socis i usuaris mitjançant el 

desenvolupament d’activitats esportives, socials i culturals, 

tot impulsant iniciatives de respecte cap al nostre entorn. 

 

 

Relació amb el nostre client i 
les parts interessades.

Orientada a satisfer les seves 
necessitats, superar les 
expectatives i fomentar la seva 
participació i millora continua.

Dimensió tècnica i econòmica.

Compliment dels requisits 
reglamentaris i voluntaris en la 

prestació dels serveis, 
optimitzant costos i recursos, 
reduint riscos i assegurant la 

protecció de les dades

Dimensió humana.

Relació amb el client 
intern,ambient de treball, 
satisfacció dels treballadors, 
formació, informació, 
comunicació i seguretat en el 
treball.

Dimensió social i ambiental.

relació amb el nostre entorn, 
comportament ètic vers la 

societat, proveïdors i 
col.laboradors, relació amb el 
nostre municipi i respecte pel 

medi ambient

SOSTENIBILITAT
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2.2. 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. 

 

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. 
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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. 

2.3. 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. 

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. 

2.4. DADES ADMINISTRATIVES 

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

NACE R2 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 

2.5. 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, olis vegetals ...), 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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2.6. 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 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

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 de la Delegada 

d’Acció Climàtica, 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. 

Els aspectes significatius es tenen en compte per l’establiment del programes de gestió 

anuals. 

Els aspectes ambientals significatius d’aquest 2021 han estat els següents: 

(1) Consum d’aigua del Club. 

(2) Consum d’aigua dels locals tècnics. 

(3) Consum elèctric del Port. 

(4) Consum elèctric del Club (Restaurant). 

(5) Consum de gas propà. 

(6) Generació d'aigües residuals en edificis del port (aigües sanitàries). 

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

(8) Generació de residus especials en els treballs de manteniment sanitari. 
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(9) Abocament a mar d'efluent contaminat per vessament incontrolat de producte 

tòxic 

(10) 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 Club AMP Normals Directe 64 

Consum aigua Consum aigua dels Locals AMP Normals Directe 64 

Consum aigua Consum elèctric del Port AMP Normals Directe 64 

Consum aigua Consum aigua del Club (Restaurant) AMP Normals Indirecte 64 

Consum Energia Consum gas propà AMP Normals Directe 44 

Generació 

d'aigües residuals 

Generació d'aigües residuals en edificis del Port 

(Aigües Sanitàries) 

PS Normals Directe 84 

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 

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 i 

electricitat 

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 
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ASPECTE IMPACTE ASSOCIAT CONTROL R / O 
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 ens consta 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 tres 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 2019 2020 2021  

 

Estades| + 8,80% 

Embarcacions| + 10,53 

Número Total d’estades 76.656 76.727 83.477  

Número Total d’Embarcacions 1.331 1.085 1.216  

Estada Mitjana (nits) 57,59 70,72 68,64  

Número Total d’Embarcacions en Varador 62 57 63  

4.4.1. 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. 
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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 dos 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, oli vegetal, piles, restes de caps i aigües hidrocarburades. 

4.4.1.1. RESIDUS ESPECIALS 

El volum de residus especials recollits durant el 2021 ha estat d’un total de 3,813 Tn (3,637 

Tn el 2020, és a dir un 4,84% superior al 2020. D’aquest total de 3,813 Tn de residus recollits, 

2,939 Tn es corresponen a residus líquids (2,505 Tn el 2020), i 0,874 Tn a residus sòlids (1,132 

Tn el 2020). 

Les dades de les recollides de 2019 a 2021 han estat les següents:  

CODI TIPUS DE RESIDU SÒLID (TN) 2.019 2.020 2.021 
080111 Restes de pintures 0,175 0,050 0,148 

080317 Tòners i tintes 0,001 0,021 0,016 

150110 Envasos contaminats 0,267 0,200 0,270 

150202 Material Absorbent Contaminat 0,043 0,079 0,064 

160107 Filtres d'oli  0,205 0,155 0,097 

150111 Equips de pressió 0,000 0,012 0,017 

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

160603 Piles 0,000 0,043 0,001 

200121 Tubs Florescents i làmps mercuri 0,011 0,028 0,003 

200136 Material elèctric I electrònic 0,000 0,001 0,027 

200140 Ànodes de zenc 0,000 0,016 0,012 

200140 Ferralla 0,000 0,003 0,003 

140603 Dissolvents 0,000 0,000 0,075 

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

200199 Altres fraccions 0,070 0,524 0,141 

170107 Runa d'obra 70,100 0,000 0,000 

  TOTAL RESISUS SÒLIDS 70,872 1,132 0,874 
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CODI TIPUS DE RESIDU LÍQUID (TN) 2019 2020 2021 
130205 Oli Mineral Usat 0,115 0,005 0,300 

130402 Olis de Sentina 0,000 0,000 0,179 

200125 Olis Vegetals 0,000 0,000 0,650 

130507 Aigües Olioses 2,200 2,500 1,810 

  TOTAL RESIDUS LÍQUIDS 2,315 2,505 2,939 

 

TOTAL RESIDUS RECOLLITS 73,187 3,637 3,813 

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

correspon a “envasos contaminats” amb 0,270 Tn i un 30,89% del total seguit de les 

“restes de pintura” amb  0,148 Tn i un 16,93% del total.  

Per tant, tenint en compte que el número total d’estades d’aquest 2021 ha estat de 

83.477, la mitjana de residus generats per cadascuna d’aquestes embarcacions i per nit 

d’estada és la que es recull  a la taula següent: 

VOLUM DE RESIDU VALOR 
3,813 Tn Residus Totals 0.0457 Kg nit estada/any 

0,874 Tn Residus Sòlids 0,0105 Kg nit estada/any 

2,939 Tn Residus Líquids 0,0352 Kg nit estada/any 

La taula de seguiment de l’evolució de les recollides de residus de 2016 a 2021 i de la M5 

(2016-2020) és la que es recull a la taula següent: 

KG DE RESIDUS RECOLLITS 2.019 2.020 2.021  

 

2021 

Total Residus Recollits  

-3,59% 

Nits d’Estada 76.656 76.727 83.477  

Residu  Sòlid Ordinari  0,0101 0,0148 0,0105  

Residu Sòlid Extraordinari  0,9145 0,0000 0,0000  

Total Residu Sòlid  0,9245 0,0148 0,0105  

Total Residu Líquid  0,0302 0,0326 0,0352  

TOTAL RESIDU ORDINARI  0,0403 0,0474 0,0457  

TOTAL RESIDUS 0,9547 0,0474 0,0457  

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 

(incloent els servei concessionat de restauració) el 85% dels residus dipositats en aquests 

contenidors. 

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

recollits seria de 2.611,2 Kg de paper, 4.176,1 Kg de vidre i 1.633,7 Kg d’envasos, el que 

suposa un total de 8.421,0 Kg i unes mitjanes mensuals de de 217,6 Kg de paper, 417,6 
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Kg de vidre i 136,1 Kg d’envasos, tal i com es recull a la taula resum següent on també 

es recullen les dades de 2019 i 2020. 

ANY NITS PAPER VIDRE ENVASOS TOTAL 
2019 76.656 2.739,6 kg 3.449,3 kg 775,2 kg 6.964,1 kg 

2020 76.727 2.326,5 kg 2.947,0 kg 499,8 kg 5.773,2 kg 

2021 83.477 2.611,2 kg 4.176,1 kg 1.633,7 kg 8.421,0 kg 

Per tant, tenint en compte que el número de nits d’estada d’aquest 2021 ha estat de 

83.477 en resulta la següent taula resum de dades relatives. 

VOLUM DE RESIDU VALOR 
8,421Tn de residus totals 0,1009 Kg nit estada/ any 

2,611 Tn de paper 0,0313 Kg nit estada/ any 

4,176 Tn de vidre 0,0500 Kg nit estada/ any 

1,633 Tn d’envasos 0,0196 Kg nit estada/ any 

I les taules de seguiment de l’evolució d’aquests indicadors de dades relatives són les 

següents: 

ANY NITS PAPER VIDRE ENVASOS TOTAL 
2019 76.656 0,0357 kg 0,0450 kg 0,0101 kg 0,0908 kg 

2020 76.727 0,0303 kg 0,0384 kg 0,0065 kg 0,0752 kg 

2021 83.477 0,0313 kg 0,0500 kg 0,0196 kg 0,1009 kg 

2021/2020 
 

2021 | +8,80% 
 

2021 | +3,30% 
 

2021 | +30,21% 
 

2021 | +201,54% 
 

2021 | +34,18% 

4.4.2. 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 2021 ha estat de 2.808,00 m3 (3.175,8 m3 el 2020), un 11,58% inferior al 

2021 i per tant un consum mig mensual de 233,41 m3 (264,65 m3 el 2020).  

Cal destacar que 75,76% (71,18% el 2020) del consum d’aigua anual es correspon amb els 

mesos de Temporada Alta (maig a setembre). 
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 PORT CLUB VARADOR L.TÈCNICS PISCINA TOTAL % ANUAL 
Total anual (m3) 1.116,77 588,62 45,61 539,50 517,50 2.808,00 100,00% 

Mitjana mensual 93,06 49,05 3,80 44,96 43,13 234,00 8,33% 

% Secció 39,77% 20,96% 1,62% 19,21% 18,43% 100,00%   

Representant el consum del Port un 39,77% (58,13% el 2020) del total; el del Club (Edifici Social 

i Restaurant) un 20,96% (11,13% el 2020), els Locals tècnics (Sanitaris i Marineria) un 19,21% 

(13,12% el 2020), la piscina un 18,43% (16,00% el 2020) i l’Àrea tècnica (varador) un 3,80% 

(1,61% el 2020). 

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, de 2019 a 2021 en 

resulta taula següent: 

SECCIÓ 2019 2020 2021  

 

2021 

Consum Total 

-11,58% 

Club (m3) 543,11 353,43 588,62  

Locals (m3) 324,47 416,80 539,50  

Piscina (m3) 480,80 508,20 517,50  

Varador (m3) 48,90 51,27 45,61  

Port (m3) 1.745,29 1.846,09 1.116,77  

TOTAL (m3) 3.142,57 3.175,80 2.808,00  

Pel que fa als acumulats dels Serveis concessionats (Club) i dels serveis propis (Port) són 

els següents:  

SECCIÓ 2019 2020 2021  

 
2021 | Club  

 +66,55% 

 
2021 | Port  

 -21,36% 

Serveis Concessionats | Club (m3) 543,11 353,43 588,62  

Serveis propis | Port (m3) 2.599,46 2.822,36 2.219,38  

TOTAL (m3) 3.142,57 3.175,80 2.808,00  

Per al càlcul de les dades relatives de consums del 2021 utilitzem el consum del Port i les dades 

d’ocupació que ens facilita el programa de gestió del Club i que queden recollides 

juntament amb les dades del 2019 al 2021a la taula següent, on es reflecteix que tot 

l’increment del consum del Port no ha suposat un increment de consum ni per nit d’estada 

ni per embarcació al varador, sinó per increment d’ocupació o de serveis als usuaris: 

ÍNDEX 2019 2020 2021  

 

2021  

Nits Estada 

-27,72% 

 

2021 

 Neteja 

-19,52% 

Consum Port (m3) 2.599,46 2.822,36 2.219,38  

Nits Estada Totals 76.656 76.727 83.477  

Consum litres/nit ocupació  33,91 36,78 26,59  

Consum Varador (m3) 48,90 51,27 45,61  

Embarcacions Varador 62 57 63  

Consum litres mig neteja emb.T 788,65 899,51 723,97  

D’aquesta forma, tenint en compte que el número de nits d’estada d’aquest 2021 han 

estat de 83.477, el consum per nit ha estat de 26,59 litres (36,78 litres el 2020), un 27,72% 

inferior al 2020. 

I tenint en compte en compte que el nombre de neteges d’embarcacions ha estat de 

63 i el consum de l’àrea tècnica ha estat de 45,61 m3 el consum mig per embarcació ha 

estat de 723,97 litres (899,51 litres el 2020), un 19,52% inferior al 2020. 



 

Club Nàutic Port de la Selva - Declaració Ambiental 2021  20 
 

Per tant els indicadors de dades relatives del consum d’aigua del port són els següents: 

CONSUM BASE VALOR 
2.219,38 m3 83.477 nits d’estada 0,02659 m3 per nit 

45,61 m3 Neteja de 63 embarcacions 0,07239 m3 per embarcació 

4.4.3. 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 153,53 MWH un 19,86% superior als 

128,09 MWH del 2020, dels quals el 52,44% (55,55% el 2020) es correspon 

amb els mesos de Temporada Alta (maig a setembre). 

SECTOR MWH %s/secció % s/total 
C1 - Enllumenat 11,77 20,60% 7,67% 

C2 - Moll A1 i A2 1,82 3,19% 1,19% 

C3 - Moll B1 i B2 2,58 4,52% 1,68% 

C4 - Moll C1, C2 i P2 10,75 18,81% 7,00% 

C5 - Moll E 2,95 5,16% 1,92% 

C6 - Benzinera i Grua 2,59 4,53% 1,69% 

C7 - Moll D1 i A3 0,74 1,29% 0,48% 

C8 - Moll D2 i F 3,42 5,99% 2,23% 

C9 - Moll T, D3 i P3 12,37 21,63% 8,05% 

Resta serveis portuàris 8,17 14,30% 5,32% 

Subtotal Serveis Portuàris 57,17 100,00% 37,24% 

C10 - Enllumenat Locals 5,46 28,84% 3,55% 

C11 - Piscina 5,51 29,13% 3,59% 

C12 - Estació Bombeig 0,60 3,18% 0,39% 

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

C14 - Bogaderia 1,10 5,82% 0,72% 

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

C16 - Aire Acondicionat Vela 2,04 10,76% 1,33% 

C17 - Aire Acond. Marineria 1,58 8,35% 1,03% 

C22 - Escalfador i Termo 1,31 6,95% 0,86% 

C23 - Compressor Submarinisme 1,32 6,98% 0,86% 

Subtotal Local de Serveis  18,92 100,00% 12,32% 

+C18-C19-C20 - Locals Socials 4,21 5,43% 2,74% 

C19 - Oficina 10,12 13,07% 6,59% 

C20 - Restaurant 63,12 81,50% 41,11% 

Subtotal Local Social i Restaurant 77,45 100,00% 50,44% 

TOTAL GENERAL 153,53   100,00% 

Pel que fa al seguiment 

dels consums dels diferents 

sectors del Port, d’acord a 

les lectures dels 21 

comptadors parcials que 

ens permeten analitzar-lo 

individualment, en resulta 

la taula adjunta, de la que 

podem destacar que el 

consum propi del Port ha 

estat de 90,41 MWH el que 

representa un 58,89% del 

total (77,43 MWH i un 

60,45% el 2020) i el dels 

serveis concessionats 

(Restaurant) ha estat de 

63,12 MWH, un 41,11% del 

total (50,66 MWH, un 39,55% 

del total el 2020), es a dir, 

que el consum del Port del 

2021 ha estat un 16,76% 

superior al del 2020 i el dels 

serveis concessionats d’un 

24,61 superior al del 2020. 

 

I l’evolució d’aquests consums ha estat la següent:  
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SECTOR 2019 2020 2021 

 

 
2021 | Club 

+24,60% 

 
2021 | Port 

+16,76% 

Club (Restaurant) 52,82 50,66 63,12 

Port 85,42 77,43 90,41 

TOTAL 138,24 128,09 153,53 

Pel que fa a les dades relatives, tenint en compte que aquest 2021 el consum del port ha 

estat de 90,41 MWH i que el número de nits d’estada ha estat de 83.477, el consum mig 

per nit ha estat de 1,1 KWh per nit i embarcació (1,0 KWh el 2020), tal i com es recull a la 

taula següent: 

CONSUM BASE VALOR 
90,41 MWH 83.477 nits d’ocupació 0,0011MWH  a per nit 

I la taula de seguiment d’aquests consums de 2019 a 2021 és la que es recull a 

continuació: 

ÍNDEX 2019 2020 2021 

 

 
2021 

+10,00% 

Consum del Port 85,42 77,43 90,41 

Embarcacions Totals 1.331 1.085 1.216 

Consum mig per nit  0,0011 0,0010 0,0011 

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 2021 (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 2020 en resulta la taula 

següent on es pot observar que la mitjana 

d’energia renovable utilitzada pel sistema 

elèctric espanyol és d’un 46,30%, amb un 

pes important de la provinent les nuclears 

(22,80%) i dels cicles combinats (17,90%). 

ORIGEN DE L'ENERGIA    SEE CNPS 
Renovable     43,60% 100,00% 

Cogeneració Alta Eficiència 3,70% 0,00% 

Cogeneració   7,30% 0,00% 

Cicles Combinats   17,90% 0,00% 

Gas Natural       0,00% 

Carbó     2,00% 0,00% 

Fuel / Gasoli   1,70% 0,00% 

Nuclear     22,80% 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. 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 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. 

El  consum total de productes fòssils d’aquest 2021 ha estat de 3,153 m3 (2,878 m3 el 2020), 

dels quals el 70,41% (74,58% el 2020) es realitza en Temporada Alta (maig a setembre). 

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, i per tant l’indicador d’aquest 2021 és el que es recull a 

la taula següent: 

CONSUM ANUAL BASE VALOR 
3,15 m3 317 amarradors 0,00994 m3 any i amarratge 

I la taula de seguiment de dades relatives de 2019 a 2021 és la que es recull a 

continuació: 
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SECCIÓ 2019 2020 2021 

 

 
2021| Vela 

-40,98% 

 

2021 | Act. 

% 

Escola de Vela (m3) 0,44 0,61 0,36 

Activitats(m3) 0,27 0,00 0,18 

Submarinisme(m3) 2,30 2,06 2,45 

Marineria(m3) 0,30 0,21 0,17 

 

 
2021 | Sub. 

+18,93% 

 
2021|  Mar. 

-19,05% 

TOTAL 3,31 2,88 3,15 

Núm. Amarradors 317 317 317 

ÍNDEX RELATIU (M3) 0,01043 0,00908 0,00994 

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. 

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 

1.050 Kg (700 Kg el 2020). 

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 i dels consums per nit d’estada des 2019 a son les que es 

recullen a la taula següent: 

 2019 2020 2021 

  
 

2021 | +38,46% 

Compres  525,00 700,00 1.050,00 

Nits Estada Totals 76.656 76.727 83.477 

Consum per nit estada 0,0068 0,0091 0,0126 

I per tant l’indicador de dades relatives d’aquest 2021 pel que fa al consum de gas és 

el següent: 

CONSUM BASE VALOR 
1.050 Kg 83.477 nits d’estada  0,0126 Kg  per nit 

4.4.4.3. CONSUM TOTAL D’ENERGIA 

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

Gas Propà equival a 13,385 Kwh i que 1 L de gasolina equival a 9,230 Kwh, el consum 

total d’energia del 2021, ha estat el que es recull a continuació. 
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SECTOR ENERGIA 2019 2020 2021 

 

 
2021 | Electricitat 

+16,76% 

 
2021 | Gasolina 

+9,59% 

 
2021 | Gas 

+50,00% 

 
2021 | Total 

 +17,82% 

Electricitat Por (Kwh) 85.421 77.433 90.413 

Gas Propà (KG) 525,00 700,00 1.050 

Gas Propà (Kwh) 7.027 9.369 14.054 

Gasolina (L) 3.306 2.878 3.154 

Gasolina (Kwh) 30.518 26.568 29.111 

TOTAL 122.965 113.370 133.578 

Per tant els indicadors de dades relatives pel que fa al consum total d’energia de 133.578 

Kwh d’aquest 2021, tenint en compte que el número total d’estades ha estat de 83.477, 

els consums totals d’energia d’aquest 2021, són  els que es recullen a la taula següent, 

juntament amb les dades de 2019 i 2018. 

SECTOR ENERGIA 2019 2020 2021  

 

2021 | +17,82% 

Nits Estada Totals 76.656 76.727 83.477 

Consum mig nit 1,60 1,48 1,60 

TOTAL 122.965 113.370 133.578 

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.  

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 d’aquest 2019 a 2021 han estat els següents: 

SECCIÓ UNITAT 2019 2020 2021 
01-Paper Oficina (blanc) Fulls 37.500 50.000 27.500 

02-Paper Imprès  Fulls   5.000 0 

03-Sobres  Unitats   0 0 

04-Tòners Unitats 2 11 6 

05-Pintures Antiincrustants Tn 0,102 0,097 0,117 

06-Productes Químics Piscina Tn 2,219 1,945 1,335 

07-Cadenes metres 100 50 0 

08-Caps  metres 2.000 0 1.400 

09-Grillets Unitats 50 50 30 

10-Productes Químics Neteja m3 0,666 0,807 0,583 

11-Productes Desinfecció COVID m3   0,560 0,000 
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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 2021, el qual ha estat de 1.216 tal i com es recull a la taula següent: 

MATÈRIA PRIMERA C. ANUAL UNITAT VALOR 
Paper Oficina 50.000 Fulls 22,61 fulls any i embarcació 

Tòners 11 Unitats 0,00493 unitats any i embarcació 

Pintures Antiincrustants 0.097 T 0,00010 T any i embarcació 

Productes Químics Piscina 1,945 T 0,00110 T any i embarcació 

Grillets 50 Unitats 0,02467 unitats any i embarcació 

Productes Químics Neteja 0,807 m3 0,00048 m3 any i embarcació 

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

SECCIÓ UNITAT 2019 2020 2021 
01-Paper Oficina (blanc) Fulls 28,17431 46,08295 22,61513 

02-Paper Imprès  Fulls 0,00000 4,60829 0,00000 

03-Sobres  Unitats 0,00000 0,00000 0,00000 

04-Tòners Unitats 0,00150 0,01014 0,00493 

05-Pintures Antiincrustants Tn 0,00008 0,00009 0,00010 

06-Productes Químics Piscina Tn 0,00167 0,00179 0,00110 

07-Cadenes metres 0,07513 0,04608 0,00000 

08-Caps  metres 1,50263 0,00000 1,15132 

09-Grillets Unitats 0,03757 0,04608 0,02467 

10-Productes Químics Neteja m3 0,00050 0,00074 0,00048 

11-Productes Covid-19 m3 0,00000 0,00051 0,00000 

Número d'embarcacions    1.331 1.085 1.216 

4.4.5. AIGÜES I CONTROL DE PLAGUES 

4.4.5.1. AIGÜES RESIDUALS 

 

Durant el 2021 s’han dut a terme 6 analítiques d’aigües residuals, 

en data 12.07.2021, 09.08.2021, 06.09.2021, 18.10.2021 (2 mostres) i 

20.12.2021, corresponents a les Aigües sanitàries, a les Aigües olioses 

de sentina, a les aigües de carenatge i a les aigües de dàrsena. 

Els límits dels paràmetres d’abocament són els establerts al RD 

130/2003 d’abocament d’aigües residuals a clavegueram. 

Tot i que no existeix normativa relativa a la qualitat de les aigües de dàrsena, el Club du 

a terme analítiques d’aquestes aigües  pel què fa als paràmetres olis i grasses i coliforms, 

per tal de disposar d’aquesta informació i avaluar-ne la tendència al llarg del temps. 
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Pel que fa a les aigües procedents del Restaurant, segons el RD 3484/2000, de 29 de 

desembre, pel qual s’estableixen les normes d’higiene per a l’elaboració, la distribució i 

comerç de menjars preparats, cal que el concessionari disposi d’una sèrie de plans 

d’actuació, i d’entre ells el pla de l’aigua i el pla de manteniment, on cal que inclogui 

les mesures preventives adients per evitar els abocaments que poden portar problemes 

a l’analítica de l’aigua sanitària.  

En els casos en que les analítiques han mostrat que algun paràmetre està fora dels límits 

establerts per la legislació vigent s’han obert les corresponents no conformitats i adoptat 

les mesures correctores adients per a que la següent analítica mostrés tots els paràmetres 

dins dels límits fixats a la normativa vigent. En aquest sentit es van registrar les no 

conformitats relatives a l’analítica d’aigües sanitàries de 12.07.2021 on el paràmetre 

matèries inhibidores es trobava per sobre els valors de referència i no conformitats per 

les analítiques d’aigües de carenatge de data 12.07.2021, 18.10.2021 i 29.11.2021, es van 

dur a terme les accions correctives proposades (neteja de les arquetes) i el 18.10.2021 i 

20.12.2021 respectivament es van repetir les analítiques pels paràmetres que no 

complien per a comprovar l’eficàcia de les accions; 

Els resultats de les analítiques d’aquest 2021 han estat els següents: 

PARÀMETRE DATA MOSTRA / RESULTAT VALOR LÍMIT 
AIGÜES SANITÀRIES  12.07 09.08 06.09 18.10 29.11 20.12   

Matèries en suspensió 312     17     < 750 mg/l 

Matèries inhibidores 323     <1     <25 Equitox/m3 

Fosfor 23,0     <5     < 50 ppm 

Conductivitat (Sals solubles) 844     1.410     <6.000 ms/cm 

DQO decantada 146     10     <1.500 ppm 

Nitrogen Kjeldahl 64     <5     <90 mg/l 

PH 9,1     7,0     6-10 

AIGÜES OLIOSES DE SENTINA 12.07 09.08 06.09 18.10 29.11 20.12   

Conductivitat a 25º 609     1333     - 

Hidrocarburs 504     816     - 

AIGÜES DE CARENATGE  12.07 09.08 06.09 18.10 29.11 20.12   

Matèries en suspensió 5     2 3   <750 mg/l 

DQO decantada 1       280   <1500 ppm 

Matèries inhibidores <1     <1 1   <25 Equitox/m3 

Conductivitat 607     1.309 831   <6.000 mS/cm 

Nitrogen Kjeldahl       <6 <6   <90 mg/l 

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

Hidrocarburs totals 496     960 1508 8 <15 ppm 

PH 6,8     7,33 7,67   6-10 

AIGÜES DÀRSENA (mostra 1) 12.07 09.08 06.09 18.10 29.11 20.12   

Olis i Grasses   2412 2840 880    - 

Coliforms   Abs. 84 >150     - 

AIGÜES DÀRSENA (mostra 2) 12.07 09.08 06.09 18.10 29.11 20.12   

Olis i Grasses   240   1008     - 

Coliforms   Abs.   >150     - 

AIGÜES DÀRSENA (mostra 3) 12.07 09.08 06.09 18.10 29.11 18.10   

Olis i Grasses       944     - 

Coliforms       20     - 
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4.4.5.2. 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 2021, s’han dut a terme quatre analítiques, en data 21.06.2021, 12.07.2021, 

09.08.2021 i 06.09.2021, el resultat de les quals ha estat el següent: 

PARÀMETRE   VALOR LÍMIT 
TEMPERATURA 21.06 12.07 09.08 06.09   

Temperatura      24º     

ANÀLISI ORGANOLÈPTIC 21.06 12.07 09.08 06.09   

Transparència Correcte Correcte Correcte Correcte Veure fons 

ANÀLISI MICROBIOLÒGIC 21.06 12.07 09.08 06.09   

Eschericia Coli Absència <1 Absència Absència Absència 

Estreptococos fecals   <1     Absència 

Pseudomona Aueroginosa Absència <1 Absència Absència Absència 

Staphylococcus Aureus   <1     Absència 

ANÀLISIS FÍSIC-QUÍMIC 21.06 12.07 09.08 06.09   

Amoni   0,13     < 0,5 ppm 

Clor Combinat 0,06 0,02 0,12 0,15 < 0,6 ppm 

Clor Lliure residual 1,39 1,90 1,65 1,18 0,5-2 ppm 

Oxidabilitat   <0,4     < 4 ppm 

PH 7,37 7,27 7,30 7,27 7,0 - 7,8 

Terbolesa 2,61 0,53 0,39 0,38 </=5 UNF 

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

4.4.5.3. 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). 

Durant aquest 2021, s’han dut a terme sis analítiques, en diferents punts de mostreig, 

totes amb resultats dins dels límits marcats per la legislació vigent. 

Els resultats de les analítiques del 2021 són els que es recullen a la taula resum següent: 

PARÀMETRE VALOR LÍMIT 
AIGUA CALENTA (Anàlisi Microbiològic) 15.03 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 12.07   

Legionel.la Spp NO           NO <100 UFC/L 

Temperatura 43º           51º   

AIGUA FREDA (Anàlisi Microbiològic) 15.03 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 12.07   

Legionel.la Spp NO NO NO NO NO NO   Absència 

Temperatura 15º 25º 27º 25º 24º 27º     

AIGUA FREDA (Anàlisi Fisico-Químic) 15.03 21.06 21.06 21.06 21.06 21.06 12.07   

Clor Lliure Residual 0,36 0,44   0,48   0,21   0,2-1 ppm 

AIGUA CALENTA (Anàlisi Microbiològic) 12.07 09.08 06.09 06.09 18.10 18.10   
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PARÀMETRE VALOR LÍMIT 
Legionel.la Spp     NO   NO   <100 UFC/L 

Temperatura     42º         

AIGUA FREDA (Anàlisi Microbiològic) 12.07 09.08 06.09 06.09 18.10 18.10   

Legionel.la Spp NO NO   NO   NO Absència 

Temperatura 26º     25º       

AIGUA FREDA (Anàlisi Fisico-Químic) 12.07 09.08 06.09 06.09 18.10 18.10   

Clor Lliure Residual 0,36 0,31   0,30   0,25 0,2-1 ppm 

4.4.6. 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 
22.01.2021 Tractament de desinsectació per paneroles, formigues i desratització. 

Sense evidència de plaga. 

18.03.2021 Tractament de desinsectació per paneroles, formigues i desratització. 

Sense evidència de plaga. 

20.05. 2021 Tractament de desinsectació per paneroles, formigues i desratització. 

Identificació de Formiga negra comuna a menjador del Restaurant: estimació de 

població baixa. 

16.06. 2021 

(Urgència) 

Plaga de formiga negra comuna a menjador i cuina 

Tractament amb producte químic. 

04.08. 2021 Tractament de desinsectació per paneroles, formigues i desratització. 

Identificació de Formiga negra comuna a Cuina i Menjador del Restaurant: 

estimació de població baixa. 

Identificació de ratolí domèstic a quadre elèctric: estimació de població baixa 

24.09. 2021 Tractament de desinsectació per paneroles, formigues i desratització. 

Identificació de Formiga negra comuna a Cuina i Menjador del Restaurant: 

estimació de població mitjana. 

Identificació de ratolí domèstic a quadre elèctric: estimació de població baixa 

04.11. 2021 

(Urgència) 

Plaga de formiga negra comuna a cuina i exterior del restaurant 

Tractament amb producte químic. 

02.12. 2021 Tractament de desinsectació per paneroles, formigues i desratització. 

Identificació de panerola negra a cuina del Restaurant: estimació de població 

baixa. 

Identificació de ratolí domèstic a quadre elèctric: estimació de població baixa. 
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Totes les incidències han estat tractades amb els productes adequats a la plaga 

detectada. 

4.4.7. 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.  

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.  

No obstant no hi ha hagut cap inspecció realitzada per l’Ajuntament, ni cap avaluació 

feta pel propi Club, per tant no es disposen dades fiables de l’impacte acústic al port, 

però el fet de que no es tingui constància de cap  queixa per part dels veïns cap al port, 

confirma que l’aspecte acústic d’aquest port és d’importància baixa. 

Tot i així, 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. 

4.4.8. 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. 
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Des del 23.07.2015 el Club està adherit al Programa d’acords voluntaris per a la reducció 

de gasos amb efecte hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la 

Generalitat de Catalunya. Aquest programa ens impulsa a reduir les emissions de GEH 

tot creant accions de mitigació en base a tres punts: La realització de l’inventari, el 

plantejament de mesures i la implantació de les mateixes. 

Aquest 2021 no s’ha produït cap fuita ni càrregues de gasos fluorats. 

4.4.9. PETJADA DE CARBONI 

 

En atenció a que en el moment de redactar aquesta memòria no 

s’ha publicat la versió 2022 de la Calculadora d’emissions de GEH, 

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 en 

2021. 

D’aquesta forma 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 són les 

següents: 

EMISSIONS DIRECTES   CONSUM UNITATS FACTOR  UNITAT KG TN ABAST 
    ANY   CONVERSIÓ   CO2 CO2   
Electricitat (Activa)   153.533 KWh 0,0000 Kg de CO2 0,00 0,00 Abast 2 

Gasoli Automòbils (1) 16,25 litres 2,4590 Kg de CO2 39,96 0,04 Abast 3 

Gasolina Automòbils (1) 229,28 litres 2,2440 Kg de CO2 514,50 0,51 Abast 3 

Viatges Avió    0,00 Km 10,0206 Kg de CO2 0,00 0,00 Abast 3 

Viatges Tren   1.148,80 Km 0,0200 Kg de CO2 22,98 0,02 Abast 3 

Gas Propà   1.050,00 Kg 2,9400 Kg de CO2 3.087,00 3,09 Abast 1 

Marineria (Consum Propi)  (2) 172,99 Litres 2,2440 Kg de CO2 388,19 0,39 Abast 1 

Escola de Vela  (2) 357,62 Litres 2,2440 Kg de CO2 802,50 0,80 Abast 1 

Escola de Submarinisme (2) 2.446,71 Litres 2,2440 Kg de CO2 5.490,42 5,49 Abast 1 

Consum d'aigua   2.808,00 m3 0,3950 Kg de CO2 1.109,16 1,11 Abast 3 

Activitats Esportives Gasolina  (2) 176,62 Litres 2,2440 Kg de CO2 396,34 0,40 Abast 1 

TOTAL           11.851,03 11,85   

(1)Reunions fora del lloc de treball - (2)Gasolina embarcacions 

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 CO2 55.942,25 55,94 

Gasolina embarcacions usuaris   178.656,00 litres 2,2440 Kg de CO2 400.904,06 400,90 

Gasoli embarcacions usuaris   126.590,00 litres 2,4590 Kg de CO2 311.284,81 311,28 

TOTAL           819.182,12 819,18 

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 
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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 831.033,16 Kg de CO2 

(805.015,86  Kg de CO2 el 2020 a 27.180 kg de CO2 per arbre, és de 30,58 arbres (29,62 

arbres el 2020) segons es recull a la taula següent, de la que es destaca que només el 

1,43% (1,34% l’any 2020) es correspon a emissions directament relacionats amb l’activitat 

del Club. 

ARBRES NECESSARIS PER DEPURACIÓ (PI PINYONER)         
Emissions directes   11.851,03 Kg de CO2 27.180 unitat 0,44 

Emissions Indirectes   819.182,12 Kg de CO2 27.180 unitat 30,14 

TOTAL   831.033,16       30,58 

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. 

Pel que fa al seguiment de les emissions de CO2, des de 2019 a 2021, amb indicació de 

les emissions directes i indirectes han estat les següents: 

SECCIÓ 2019 2020 2021  

 

2021 | ED 

+9,66% 

 

2021 | EI 

+3.,10% 

Emissions directes 60.936,75 10.806,67 11.851,03  

Emissions indirectes 799.026,08 794.553,03 819.182,12  

TOTAL 859.962,83 805.359,70 831.033,16  

On podem observar que les emissions directes del 2021 són un 9,66% superiors a les del 

2020 i les indirectes un 3,10% també superiors a les del 2019, el que fa un total d’un 3,19% 

superiors a les del 2020, que s’havien reduït un 6,35% respecte al 2019. 

Finalment cal destacar el pes de les emissions indirectes respecte al total d’emissions es 

d’un 98,57% (un 98,66% el 2020). 

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

número de nits d’estada d’aquest 2021 han estat de 83.477, que les emissions directes 

han estat de 11.851,03 Kg. de CO2 i les indirectes de 819.182,12 Kg. de CO2 en resulta la 

següent taula de dades relatives: 

EMISSIONS BASE VALOR 
11.851,03 Kg CO2 Emissions Directes 83.477 nits d’estada 0,142 Kg CO2

 per  nit 

819.182,12 Kg. CO2 Emissions Indirectes 83.477 nits d’estada 9.813 Kg CO2
 per  nit 

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

SECCIÓ 2019 2020 2021 

 

 
2021 | ED 

+0,71% 

 
2021 | EI 

-5,24% 

Nits Ocupació Totals 76.656 76.727 83.477 

Intensitat Carboni ED (nits) 0,795 0,141 0,142 

Intensitat Carboni EI (nits) 10,424 10,356 9,813 
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Taula de la que cal destacar que tot i l’increment d’emissions d’aquest 2021, tant les 

emissions per nit d’estada com per número d’embarcacions son inferiors a les del 2020. 

I la taula de seguiment de l’evolució de la quantitat d’arbres que són necessaris per a 

absorbir tot el CO2 que ha emès la nostra activitat la següent: 

PINS PINYONERS 2019 2020 2021 

 

 

2021 | ED 

+10,00% 

 

2021 | EI 

+3,11% 

Emissions directes 2,24 0,40 0,44 

Emissions indirectes 29,40 29,23 30,14 

TOTAL 31,64 29,63 30,58 

4.4.10. 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 

manteniment dels espais naturals protegits mitjançant una 

participació activa en la seva conservació. 

4.4.11. ÚS DEL 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). 
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4.4.12. CONTAMINACIÓ 

 

Durant el 2021 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 porta 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”. 

També participa i dona suport al programa Grimpola 

Ecomar d’educació en la cultura del mar i de la cura i 

respecte al medi ambient des de 2009. 
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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.  

 
En data 08.02.2022, els serveis tècnics de l’Ajuntament 

del Port de la Selva, han emes un informe pel que resolen 

de forma favorable l’inici de l’activitat que va obtenir 

Llicència Ambiental per resolució de l’alcaldia en data 

20.04.2006, amb l’única condició de que en cas de que 

es generin residus de bengales nàutiques caducades, 

caldrà gestionar-les mitjançant un gestor autoritzat. 

Com cada any s’ha elaborat la memòria de Bandera 

Blava que s’ha presentat a ADEAC-Fee el 29.12.2021 per 

optar al guardó del 2022. 

LLICÈNCIA D'ACTIVITATS

bandera blava
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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. 

En diferents punts del Club es disposa de 

draps, sepiolites i barreres de contenció 

que permeten actuar ràpidament en 

cas de un vessament. 

El Club realitza, conjuntament amb Ports 

de la Generalitat, simulacres 

d’emergència periòdicament per tal de 

verificar la correcta actuació segons el 

Pla d’Autoprotecció. 

El Club Nàutic Port de la Selva compta 

amb un Pla d’actuació davant de 

situacions d’emergència que inclou un  

plànol d’evacuació i les normes de 

seguretat i intervenció per cada tipus 

d’emergència. Les situacions 

d’emergència que es poden donar són 

bàsicament degudes a causes naturals: 

temporals, aiguats, marees i 

terratrèmols, degudes a accidents: 

incendis a terra o a bord d’una 

embarcació, enfonsament 

embarcació, caiguda a l’aigua de 

persones, animals o vehicles, 

abocaments d’hidrocarburs o altres 

contaminants, explosions, fuita de gas, 

tall de línies telefòniques i talls en el 

subministrament elèctric, trencament de 

conduccions d’aigua, accidents de 

trànsit fora de les instal·lacions i 

amenaça de bomba.  

En data 16.03.2021 la Comissió de 

protecció civil de Catalunya ha 

homologat el Pla d’Autoprotecció del 

Club. 

En el moment de redactar aquesta 

memòria el PROCICAT: Pla Territorial de 

Protecció Civil de Catalunya, no 

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 

13.04.2022.

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).  

emergències

pla d'autoprotecció

simulacre d'emergència

responsabilitat ambiental

gestió de residus
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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 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 

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). 

gestió de les aigües

atmosfera

seguretat industrial
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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 

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 la instal·lació està inscrita 

en el registre REBRA d’empreses re 

carregadores de botelles d’equips per a 

respiració autònoma en activitats 

subaquàtiques i en treballs de superfície 

i el 17.06.2021 es va passar el control 

periòdic. El proper control està previst 

per al mes de juny de 2025. 
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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 Objectius i Fites mediambientals que es varen fixar per 

la Direcció per l’any 2021, així com l’avaluació del seu 

compliment a data 31.12.2021 i els Objectius i Fites 

aprovats per la Direcció per a l’any 2022 són els que es 

recullen a la taules següents: 

Pel que fa la programa d’objectius del 2022, enguany 

s’ha fet la traçabilitat amb els objectius de l’Agenda 

2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per 

l’Assemblea General de Nacions Unides. 

Aquesta agenda marca l’acció global pel 

desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb 

la resta d’agendes globals, configura un full de ruta 

d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu 

comú: el desenvolupament mundial sostenible. 
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Tancament del programa d’objectius 2021 

NÚM  OBJECTIU GENERAL FITA / VALOR OBSERVACIONS 

1.    
Indicadors de Gestió Ambiental: Reduir les 

possibilitats d’error en les medicions dels 

paràmetres de control de les aigües de la 

piscina. 

 

− 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. 

 

- S’han instal·lat els nous equips de 

mediació amb connexió a Internet i un 

sistema d’alarmes a mòbils. 

 

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 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 Junta Directiva va acordar en data 

03.04.2021 requerir a la titular del servei de 

restauració la retirada d’us de tots els 

envasos de plàstic que pugués utilitzar per 

al desenvolupament del servei de 

menjador. 

- Traslladada la proposta, aquesta s’ha dut 

a terme, mantenint només els envasos 

plàstics per al Take-Away. 

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 

- Les limitacions i restriccions imposades per 

les autoritats sanitàries arrel de la 

pandèmia de la Covdi-19 no han permès 

dur a terme les activitats tal i com s’havien 

previst a principi d’any, tot i així s’ha pogut 

dur a terme i/ participar de les següents 

campanyes: 

o 10 de maig: Let’s Clean Europe, 

jornada de neteja de la Cala 

Tamariua. 
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NÚM  OBJECTIU GENERAL FITA / VALOR OBSERVACIONS 
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 

 

o 29 de maig: 10a jornada de neteja 

submarina, aquest any del moll de 

pesca del Port.   

o 5 de juny: Adhesió a la campanya  

#WeforEMAS, que EMAS ha posat 

en marxa per commemorar la 

Setmana Verda Europea i el Dia 

Mundial del Medi Ambient; amb l’ 

objectiu de posar de manifest el 

nostre compromís diari amb el Medi 

Ambient. 

o 10 de juliol: col·laboració amb la 

jornada de recuperació d’arts de 

pesca perduts. 

o 5 d’agost: Participació i difusió de la 

campanya “Porta’m” – “Per un mar 

sense plàstics”, impulsada per la 

Federació Catalana de Vela i Ports 

de la Generalitat, per a oferir una 

alternativa sostenible a les ampolles 

de plàstic d’ un sol ús i instaurar 

bons hàbits entre els navegants. 

o 17 d’agost: Xerrada col·loqui 

impartida pel nou Director del Parc 

Natural de Cap de Creus, Sr. Ponç 

Feliu Latorre, sobre els valors, el 

model de gestió i l’ús públic del 

Parc Natural del Cap de Creus. 

o 17 d’agost: Difusió de la campanya 

“Sense Oceans no hi ha vida”. 

- Donada la quantitat de campanyes dutes 

a terme i en les que s’ha participat, es 

considera l’objectiu com a assolit. 
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Programa d’objectius 2022 

Els Objectius i Fites aprovats per la Direcció per a l’any 2022, inclou un total de 26 objectius, dels quals 14 tenen caire mediambiental, tal i 

com es recull a la taula següent: 

Núm. ODS OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE D.INICI 
PREVISTA 

D.CONS. PREVISTA OBSERVACIONS 

1.  

 

Recollida Selectiva: 

Renovar el contenidor de recollida 

d’oli vegetal. 

 

 Sol·licitar ofertes 

econòmiques. 

 Acceptar l’oferta. 

 Posta en funcionament del 

nou equipament. 

 

- 1 hora 

- 950 € 

 

- Direcció 

 

Febrer 

2022 

Març 

2022 

Nou Objectiu 

NÚM  OBJECTIU GENERAL FITA / VALOR OBSERVACIONS 

4.    
 

 
2022 

Medi Ambient: Adhesió a l’objectiu de que 

Catalunya assoleixi la neutralitat de carboni 

l’any 2050. 

 

− 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. 

- La dedicació de recursos a altres objectius 

no ha permès treballar en l’assoliment 

d’aquest. 

5.    
Medi Ambient: Aprofundir en el coneixement 

de l’impacte climàtic de la nostra activitat. 

− Designar un coordinador d’acció 

climàtica. 

 

 

- La Junta Directiva va acordar en data 

03.04.2021 nomenar a la Sr. Rosa Ma 

Fraguell com a  coordinadora d’acció 

climàtica de l’entitat. 

 

6.    
 

 
2022 

Medi Ambient: Divulgar i fomentar el 

compromís climàtic. 

 

 

 

− Incorporar el compromís climàtic als codis 

ètics  i a totes les declaracions 

corporatives. 

− Incloure els aspectes climàtics en la 

formació del personal. 

- La dedicació de recursos a altres objectius 

no ha permès assolir aquest. 
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Núm. ODS OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE D.INICI 
PREVISTA 

D.CONS. PREVISTA OBSERVACIONS 

2.  

 

Recollida Selectiva: 

Renovar les illes ecològiques amb 

contenidors de gran format per 

facilitar la  segregació dels residus i 

evitar-ne el mal ús. 

 

 Determinar el tipus de 

contenidor més adequat per 

a les nostres necessitats. 

 Contactar amb el Consell 

Comarcal per garantir la 

recollida dins les nostres 

instal·lacions i avaluar-ne el 

cost. 

 Traslladar la proposta a la 

Junta Directiva. 

 Sol·licitar ofertes 

econòmiques. 

 Acceptar l’oferta. 

 Posta en funcionament dels 

nous equipaments i del nou 

sistema de gestió 

 

- 8 hores 

- 6.000€ 

 

- Direcció 

 

Juny 

2022 

Juny 

2023 

Nou Objectiu 

Plurianual 

3.  

 

 

Indicadors de Gestió Ambiental:  

Reportar a la computadora 

d’emissions de CO2 les vendes de 

combustible. 

 

 Reportar a l’inventari 

d’emissions les dades de 

vendes de combustible de la 

Declaració Ambiental. 

 

- - h 

- - € 

 

- QMA 

 

Maig 

2022 

Maig 

2022 

Nou Objectiu 

 

4.  

 

 

Indicadors de Gestió Ambiental:  

Incloure en el càlcul  d’emissions 

de CO2 els productes més 

representatius que es compren 

(Combustible i productes químics 

per a la piscina) i dels residus 

perillosos generats (Envasos buits, 

aerosols, fluorescents...). 

 

 Reportar a l’inventari 

d’emissions les dades de 

compres de combustible, de 

productes químics de la 

piscina i de residus perillosos  

que ja s’inclouen en 

Declaració Ambiental anual. 

 

- - h 

- - € 

 

- QMA 

 

Maig 

2022 

Maig 

2022 

Nou Objectiu 
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Núm. ODS OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE D.INICI 
PREVISTA 

D.CONS. PREVISTA OBSERVACIONS 

5.  

 

 

Eficiència Energètica: 

Aconseguir que tots els edificis 

/locals dels Club disposin de 

certificat d’eficiència energètica. 

 

 Contractar el tècnic. 

 Emetre el certificat de l’estat 

actual. 

 Per als edificis / locals que no 

assoleixin com a mínim un 

distintiu “B”, incloure les 

reformes necessàries en el 

projecte d’inversions de la 

pròrroga de la concessió 

administrativa. 

 

- 10 

hores 

- 1.000 € 

 

- Direcció 

- QMA 

Abril  

2022 

Desembre 

2022 

Nou Objectiu 

6.  

 

 

Eficiència Energètica: 

Canviar totes les lluminàries dels 

sanitaris, les dutxes i els magatzems 

per d’altres amb tecnologia led. 

2022: Sanitaris – 2023: Magatzems 

 

 Sol·licitar ofertes 

econòmiques. 

 Acceptar l’oferta. 

 Posta en funcionament dels 

nous equipaments. 

- 20 

hores 

- 2.500 € 

 

- Direcció 

 

Febrer 

2022 

Febrer 

2023 

Nou Objectiu 

en dos fases  

2022-2023 

7.  

 

 

 

Sensibilització ambiental: 

Campanyes de sensibilització als 

usuaris i proposades en el 

programa Bandera Blava 2022. 

 

 Eco-taller: Tallers d’elaboració 

de sabons, espelmes o 

ambientadors a partir de 

productes naturals. 

 11a 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 

 Definir les campanyes. 

 Assignar responsables. 

 Assignar els recursos 

econòmics 

 Dur a terme les actuacions 

 

- 25 

hores 

1.500€ 

− Direcció 

− QMA 

− Admin. 

− Personal 

Secció. 

Gener 

2022 

Desembre 

2022 

1 Objectiu 

reprogramat,  

2 de periòdics 

(2 i 3) i 2 de 

nous (4 i 5) 
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Núm. ODS OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE D.INICI 
PREVISTA 

D.CONS. PREVISTA OBSERVACIONS 

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. 

 Campanya Tria i Recicla: 

Incentivar als usuaris en la 

necessitar de participar de la 

neteja de cales i platges del 

municipi recollint residus i 

segregant-los per tipologia, tot 

entregant als usuaris bosses de 

colors per a la recollida. 

 Eco consells: Publicar amb 

una periodicitat mínima 

trimestral, eco-consells i/o 

noticies relacionades amb el 

medi ambient en el Butlletí 

informatiu del Club. 

 

8.  

 

Medi Ambient: Assolir el distintiu de 

Garantia de Qualitat Ambiental 

per als centres d’activitats 

marítimes 

 Complimentar l’informe 

d’avaluació. 

 Tramitar l’expedient. 

 

 

- 20 

hores 

- - € 

 

- Direcció 

- QMA 

- Capità de 

Port 

- Adm. 

 

Abril 

2022 

Juny 

2022 

Nou Objectiu 

 

9.  

 

Medi Ambient: Adhesió a l’objectiu 

de que Catalunya assoleixi la 

neutralitat de carboni l’any 2050. 

 Fixar una data anterior al 2050 

per a assolir la neutralitat de 

carboni. 

- 20 

hores 

- - € 

- Direcció 

- QMA 

Abril 

2022 

Desembre 

2022 

Objectiu 2021 
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Núm. ODS OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE D.INICI 
PREVISTA 

D.CONS. PREVISTA OBSERVACIONS 

  Presentar públicament  un full 

de ruta per a assolir la 

neutralitat de carboni i el 

calendari de reducció 

d’emissions. 

 

 Re programat 

per no assolit 

10.  

 

Medi Ambient: Divulgar i fomentar 

el compromís climàtic. 

 

 

 

 Incorporar el compromís 

climàtic als codis ètics  i a 

totes les declaracions 

corporatives. 

 Incloure els aspectes climàtics 

en la formació del personal. 

 

- 12 

hores 

- - € 

 

- Direcció 

- QMA 

Abril 

2022 

Desembre 

2022 

Objectiu 2021 

 

Re programat 

per no assolit 

2021 

11.  

 

 

Medi Ambient: Incrementar la 

participació de socis i usuaris del 

Club en la  Neteja del fons marí. 

 

 Millorar la comunicació als 

usuaris per incentivar la 

participació. 

 

 2021: 55 participants 

Objectiu 2022: > 55 

 

- - h 

- - € 

 

- Direcció 

- QMA 

- Admin. 

- Personal 

Secció. 

Juny 

2022 

Juny 

2022 

Nou Objectiu 

 

12.  

 

 

Medi Ambient: Creació d’una 

campanya de sensibilització 

d’estalvi d’aigua, energia, sorolls i 

velocitat en format pòster 

 

 

 Definir la campanya. 

 Contractar el dissenyador. 

 Fer-ne difusió utilitzant les 

xarxes socials, la web i els 

taulells d’anuncis del Club. 

 Sensibilitzar als usuaris de les 

instal·lacions en les bones 

pràctiques ambientals. 

 

- - h 

- - € 

 

- Direcció 

- QMA 

- Capità de 

Port. 

Juny 

2022 

Juny 

2022 

Nou Objectiu 

 

13.  

 

Formació en Sostenibilitat: Dur a 

terme formació sobre turisme 

sostenible com un element 

 Definir la formació. 

 Inscriure’s en les jornades 

formatives, 

- 8 hores 

- 300€ 

 

- Direcció 

- QMA 

Abril 

2022 

Juny 

2022 

Nou Objectiu 
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Núm. ODS OBJECTIU 
GENERAL 

FITA / VALOR RECURSOS RESPONSABLE D.INICI 
PREVISTA 

D.CONS. PREVISTA OBSERVACIONS 

 

estratègic de responsabilitat i 

compromís ambiental 

 Participar en les sessions 

formativa. 

 

- Capità de 

Port 

 

14.  

 

 

Inversions per a la pròrroga de la 

concessió: Re estudiar la proposta 

d’inversions de cares a la prorroga 

de la concessió a efectes 

d’incloure propostes 

d’autoconsum d’aigua potable i 

d’ampliació dels camps de 

fotovoltaiques. 

 

 Contractar la enginyeria. 

 Definir les noves propostes. 

 Incloure les propostes en el 

projecte de pròrroga. 

 

- 20 

hores 

- 3.000 € 

 

- Direcció 

 

Març 

2022 

Agost 

2022 

Nou Objectiu 
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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 
CADAOPORTUNITAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) A través dels compromisos adquirits amb diverses 

institucions i Organismes (Oficina Catalana del Canvi 

Climàtic, Acció Climàtica, etc.). 

 

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. 

A data de redacció d’aquesta memòria 

sembla que poc a poc es va recuperant 

la normalitat en quan a la situació 

d’emergència sanitària per Covid19, tot i 

que es mantenen vigents encara els 

protocols de seguretat. 

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) Alinear les nostres polítiques, 

compromisos i objectius als Objectius 

de Desenvolupament Sostenible 

(ODS’s). Un dels principals resultats de 

la Conferència de Rio+20 va ser 

l'acord de desenvolupar un conjunt 

d'objectius de desenvolupament 

sostenible (ODS) en els quals es basa 

l’Agenda 2030 de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides. 

Partint de l’experiència adquirida 

amb els Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni, els 

ODS es plantegen com uns objectius 

orientats a l’acció, concisos, fàcils de 

comunicar, limitats en nombre i 

universalment aplicables a tots els 

països, tenint en compte les diferents 

realitats i nivells de desenvolupament.  

 
(4) 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, 15 de març de 2022. 

 

 
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: 30-08-2022 

 

 

Signatura i segell: 
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