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1. Presentació 

En aquest projecta s’ha estudiat i analitzat la gestió ambiental del port de  Vilanova i la Geltrú. 

La informació, per realitzar el projecte, s’ha obtingut directament del port i en funció de 

l’anàlisi dels resultats obtinguts s’han proposat, possibles canvis en el sistema, amb la finalitat 

d’aconseguir millores ambientals,  de funcionament, de gestió i de costos.  

 

El port de Vilanova i la Geltrú disposa d’una sèrie de serveis, com són: capitania, pantalans 

(amarraments), ESCAR, pont grua, grua, subministrament combustible (benzinera), aigua, 

electricitat, moll d’espera, taller servei, avarada, tractaments de casc, salvaments i remolcs, 

zona de reciclatge, recollida residus. L’objectiu del treball és analitzar tots aquests serveis i 

proposar millores en diferents aspectes com ara les infraestructures, la gestió, l’estat i el 

manteniment dels serveis esmentats.   

 

Aquest any, 2012, al port de Vilanova i la Geltrú   entra en vigor un sistema de gestió ambiental 

(SGA)  sota la premissa de les normes ISO (ISO – 14001), tot i així es vol intentar, en un futur,  

treballar sota la premissa d’un EMAS (Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria 

Mediambientals), tot intentant simplificar el procés existent, i també facilitar i afavorir el 

compliment de tota la normativa. 

 

Es vol analitzar el sistema de gestió ambiental (SGA) aplicat al port de Vilanova i la Geltrú, i  

també comparar el sistema aplicat en aquest port amb altres ports de Catalunya, per proposar 

millores  en l’aplicació d’un SGA, a partir de les possibles accions que s’han dut a terme en els 

ports de Sant Carles de la Ràpita, el Port de la Selva i el port de Coma - Ruga. En el projecte es 

realitzarà una comparació entre un EMAS i un SGA. 

 

Amb les noves propostes, es pretén que el port, pugui millorar la seva imatge davant dels 

usuaris (clients) i de la administració. 

  

A més, es vol intentar fer evident la necessitat  d’utilitzar energies renovables en tots els 

serveis del port on sigui possible, amb l’objectiu  de reduir part de  la contaminació 

atmosfèrica i  els costos econòmics que suposen la lluita contra la contaminació inherent a l’ús  

d’energies no renovables. Això també es realitzaria a través d’una comparació  amb els ports ja 

esmentats, tant els que utilitzen energies renovables, com en els que no; i valorar possibles 

accions que siguin d’aplicació al Port de Vilanova. 

 

També és important en l’estudi valorar els serveis de PRL (Prevenció de Riscos Laborals) del 

port pels treballadors i usuaris, i tenir en compte les dificultats que poden aparèixer, les 

normes necessàries per aplicar la seguretat pertinent i la possible aplicació del sistema integrat 

QMAPS (Qualitat, Medi ambient, Prevenció de riscos i salut laboral). 
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2. Introducció 

La costa de Catalunya s’estén des del cap Falcó (a la part meridional del cap de Cervera), al 

nord, fins al riu Sènia, al sud. Segueix una orientació general de nord-est cap al sud-oest, i té 

una longitud de 580 km, dels quals 208 són penya-segats, costa baixa 52,  platges 280 i ports i 

obres marítimes aproximadament 50.  La proporció de kilòmetres quadrats de superfície per 

quilòmetre de costa és a Catalunya de 55 km²/km, la qual cosa representa disposar d’una 

àmplia façana marítima. D’altra banda, existeix una forta densitat lineal de població, 

corresponent per al conjunt de Catalunya més de 10.000 habitants per quilòmetre de costa. 

Segons Greenpeace, en el seu informe de Destrucció a tota la costa (2004) assegura que 

“Catalunya té el record absolut quant al nombre d’instal·lacions i amarratges per quilòmetre 

de costa”. Catalunya té un port esportiu cada deu quilòmetres de litoral com a  mitjana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la xarxa de ferrocarrils, els ports i aeroports. 

Font:http://phobos.xtec.cat/mgarci25/moodle/mod/resource/view.php?id=830&subdir=/Mapes_xarxes_t

ransport) 

La costa catalana ofereix 50 ports esportius (31 ports marítims, 4 interiors i 15 dàrsenes).  Un 

total de 42 ports esportius estan associats mitjançant l'Associació Catalana de Ports Esportius i 

Turístics (ACPET); d'aquests, 23 són gestionats per clubs nàutics,  15 per societats mercantils, 2 

per societats municipals i 2 més per consorcis. Catalunya es posiciona com la primera 

comunitat autònoma en nombre d'amarraments, amb un total de 30.406, repartits entre 

Barcelona (10.236), Girona (13.132) i Tarragona (7.038). Els tipus d’instal·lacions van des de 

ports esportius, dàrsenes esportives, marines interiors, marines seques i àrees d’hivernada, 

fins les zones de varada a la platja o els punts de fondejar1.  

Al territori espanyol –incloses les illes- aquestes proporcions són de 63 km² de superfície per quilòmetre de 
costa i de prop de 5.000 habitants per quilòmetre de costa. 
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Els ports  varien segons la situació geogràfica on es troben i en funció del subsòl, l’onatge, el 

vent fins les corrents marines, fent que cada port tingui unes característiques pròpies, que el 

fan únic, limitant el tipus d’activitat que s’hi  pot realitzar. L’entorn, el medi  també limitarà el 

tipus d’activitat que si poden desenvolupar. Cal establir i desenvolupar  mesures, plans,  

sistemes ambientals i de gestió, per evitar en la mesura del possible  els canvis, impactes   

desitjats, la degradació i les contaminacions del medi ambient costaner (sistema litoral) tot 

recordant que és un medi dinàmic i  vulnerable.  Així doncs és bàsic considerar tots els 

aspectes ambientals amb la finalitat de garantir un desenvolupament i ús  sostenible dels 

recursos litorals recordant que són limitats i valorant sempre els es pros i contres.  

Els  objectius del sistemes de gestió ambiental de la costa i dels ports són: 

Garantir la protecció eficaç i la preservació 

del medi. 

Protegir el litoral dels efectes d’un possible 

creixement no planificat del sector portuari. 

Establir normes i recomanacions en l’àmbit 

portuari. 

Fixar criteris per la preservació i sostenibilitat 

del medi. 

Identificar problemes actuals en 

instal·lacions, i establir possibles criteris de 

millora. 

Potenciar la biodiversitat2 i la prevenció de la 

contaminació, aplicant política sostenible3 

 

 

3. Tipus de Ports de Catalunya 

Actualment el sistema portuari català està format per diferents tipus de ports, instal·lacions  

que es poden classificar,  en funció de  diferents paràmetres. Una  possible classificació és la 

següent: 

 

Grans ports comercials internacionals 

Són els ports de Barcelona i Tarragona, aquests estan administrats per Autoritats 

Portuàries, integrades al "Organismo de Puertos del Estado" adscrit al "Ministerio de 

Fomento". 

 

Ports comercials de la Generalitat 

Són ports que han realitzat recentment o estan realitzant algunes operacions comercials a 

més de fer funcions pesqueres i esportives. Estan gestionats per l’empresa Ports de la 

Generalitat. 

 

Ports pesquers i esportius de la Generalitat 

Són ports més petits i només tenen funcions pesqueres i esportives i per tant no poden 

rebre vaixells grans de comerç o passatge. Aquests, com els anteriors, també estan 

gestionats per Ports de la Generalitat. 

 

Ports esportius 

Aquest tipus de ports només estan dedicats a la nàutica esportiva i de lleure. Aquests 

ports són concessions administratives que es construeixen i gestionen privadament.  
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A Catalunya hi ha un total de  47 instal·lacions nàutiques amb aproximadament uns 26.000 

amarraments. Aquestes dades corresponen al anys 2007 – 2015, segons la Generalitat de 

Catalunya. 

 

3.1 Antecedents dels ports esportius a Catalunya 

L’existència dels ports  va  lligada a l’evolució de la navegació. A l’iniciï de la navegació els ports 

naturals eren suficient per satisfer les necessitats del comerç, per això, només es construïen 

molls i instal·lacions per a poder atracar els vaixells.  Quan es va començar a articular el 

transport marítim amb el terrestre es quan es va veure la necessitat de construir ports 

artificials ja que els ports naturals no presentaven un fàcil accés. Els primers ports artificials a 

la Mediterrània  van ser construïts per les civilitzacions del mediterrani oriental: fenicis i 

egipcis. 

 

Per la seva situació, la costa catalana va ser un punt de navegació important per als fenicis, els 

grecs i els romans. Cap al segle III, va començar una recessió4 en el  comerç marítim que es va 

perdurar fins al segle XI, però la millor època per a la marina catalana va ser l’edat mitjana 

(segle XII - XIII) “en la qual  cal inscriure el desenvolupament de les ciències nàutiques i el 

perfeccionament dels instruments jurídic per el comerç marítim”. Aquests dos elements. 

juntament amb les millores en la construcció naval, foren les bases sobre les quals s’assenta 

l’expansió marítima catalana per la Mediterrània”. 

 

Cap al segle XV el comerç es comença a reduir i només hi havia activitat a alguns ports de les 

illes i alguns ports del Mediterrani occidental també  s’exclou a Catalunya del comerç amb 

Amèrica, fins que es van publicar les Reials Cèdules5 de lliure comerç (1765), que van ser 

signades pel rei Carles III. Cap ala meitat del segle XVIII la navegació catalana d’altura creix i els 

catalans s’incorporen a la navegació que connectaven Europa amb el mercats americans.  

 

La  ràpida  evolució dels ports va començar  al segle XIX i principis del segle XX, quan es va  

introduir la màquina de vapor i el motor d’explosió en el transport ja fos marítim o terrestre.  A 

causa d’aquest fet va començar a canviar la forma de construir els ports i les embarcacions. 

 

Pel que fa a  la nàutica esportiva a Catalunya  va començar a desenvolupar-se  a partir de 1870, 

quan   es va crear  la fundació de Regates de Barcelona, però  fins l’any 1983 no es 

implementar  el primer Pla de ports esportius  que  “es va redactar amb l’objecte d’assolir 

d’una banda un aprofitament òptim de les possibilitats de desenvolupament de la flota 

esportiva i les seves instal·lacions nàutiques, tot respectant les restants activitats econòmiques 

que es realitzen en el litoral i d’altra banda la preservació del medi natural de la costa en 

general, i d’espais concrets pel seu estat o pel seu valor paisatgístic en particular.”  

 

Aquest Pla de l’any 1983 va servir de base per a la futura política i acció legislativa sobre ports 

esportius i protecció del litoral català. 

 

La Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya preveu, en el seu Títol II Capítol I, la 

redacció del Pla de Ports de Catalunya. L’article 32 d’aquesta Llei indica: ”El Pla de ports ha de 

contenir l’estudi de les característiques del litoral de Catalunya, l’anàlisi a nivell indicatiu de la 
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demanda d’embarcacions i punts d’amarratge, les previsions d’evolució, l’anàlisi dels diferents 

trams de la costa catalana i els criteris per protegir-la des d’un punt de vista ecològic i 

ambiental”. 

 

En aquest context, el Pla de ports de l’any 2001 es va redactar amb la finalitat d’establir un pla 

d’actuació que permetés un creixement ordenat i equilibrat  d’instal·lacions portuàries (xarxa 

de ports i instal·lacions esportives, ports pesquers i comercials) que poguessin afrontar la 

demanda i evitar un creixement descontrolat i irregular de les instal·lacions i a més  garantir 

una bona protecció del medi ambient. El Pla de Ports de l’any 2001 es va fer a partir dels 

estudis que  analitzaven el litoral català ja fos des de un punt de vista físic,  medi ambiental, 

social i econòmic.   

 

L’any 2007 es va aprovar definitivament el Pla de ports de Catalunya amb entre altres objectiu 

satisfer la demanda de nous amarradors sense oblidar els criteris de sostenibilitat  i  reequilibri 

territorial. 

 

4. Concepte de port esportiu i club nàutic 

 

4.1 Definició de port esportiu 

Un port esportiu és un conjunt de aigües marítimes, d’espais i accessos terrestres i 

instal·lacions que tenen les condicions físiques, naturals o artificials, i d’organització per 

realitzar les operacions portuàries que els són pròpies. Aquests serveis, tenen la missió de 

satisfer certes necessitats relacionades amb l’ús i aprofitament d’embarcacions esportives o 

d’esbarjo. 

 

Relacionat amb el port esportiu hi ha un conjunt d’instal·lacions que cal també definir: 

 

Dàrsena esportiva: Conjunt de superfície d’aigua i terra incloses a la zona de servei d’un 

port pesquer o comercial que es destinen a usos esportius i als seus serveis i equipaments 

 

Marina interior: conjunt d'obres i instal·lacions necessàries per a comunicar 

permanentment el mar territorial amb terrenys interiors mitjançant una xarxa de canals, 

amb la finalitat de permetre la navegació de les embarcacions esportives a peu de 

parcel·la dins del marc d'una urbanització marítimo-terrestre. 

 

Port natural : conjunt d'aigües totalment o parcialment abrigades per la disposició natural 

dels terrenys que no precisen ni disposen d'obres d'infraestructura portuària i que es 

destinen a l'ancoratge temporal o estacional d'embarcacions, ja sigui mitjançant fondeig o 

mitjançant la utilització d'elements flotants desmuntables. 

 

Instal·lació marítima esportiva : conjunt d'obres i instal·lacions, permanents o estacionals 

que, sense complir els requisits necessaris per ser considerades port marítim, ocupen 

espais de domini públic no inclosos en una zona de servei portuària, i es destinen 

exclusivament o principalment al refugi d'embarcacions de petita eslora, al trànsit de 

mercaderies, passatgers o pesca. Les zones de varada, les plataformes estacionals, les 
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zones de fondeig, les marines seques, les palanques i passarel·les, i els embarcadors tenen 

la consideració d'instal·lació marítim 

 

Marina seca: conjunt d'instal·lacions nàutiques necessàries per emmagatzemar 

embarcacions de petita eslora a terra i que ofereixen les serveis propis d'una dàrsena o 

instal·lació marítima, concretament en referència a la posada a l'aigua i recollida por 

mitjans mecànics de les embarcacions i a les operacions de conservació i manteniment. 

 

Àrees d'hivernada : també tenen la funció d'emmagatzemar embarcacions, però aquesta 

activitat es restringeix a la temporada d'hivern; en canvi, la marina seca substitueix 

completament un amarrador durant tot l'any. 

 

4.2 Definició de club nàutic   

És un club esportiu que està dedicat i especialitzat  a la pràctica d’activitats nàutiques. Hi ha 

diferents tipus de clubs nàutics (de vela, iots, etc) i poden ser  públics o privats, però sempre 

formats per una massa social (els socis) que generen els ingressos necessaris pel seu 

manteniment. Els clubs nàutics espanyols, tenen un president que és la màxima autoritat, això 

és així a Espanya perquè en els clubs hi ha molta activitat social, però en altres països el màxim 

responsable del club nàutic acostuma a ser el comodor6. 

 

4.3 Descripció de serveis    

Els serveis que ofereixen es poden classificar en diferents grups: 

 

Bàsics: Aquest grup de serveis és el que consta d’amarrament segur, però el port esportiu 

a part d’oferir un amarrament segur, també haurà de  reforçar substituir el seu servei 

bàsic amb una zona de varada fora de l’aigua i/o una rampa per llançar les ??? 

embarcacions a l’aigua. 

 

Perifèrics: Aquests serveis només el poden gaudir aquells que també utilitzin els serveis 

bàsics del port, aquests serveis són per exemple els punt d’aigua, electricitat, etc. 

 

De base derivats: Aquests serveis són els que utilitzen els usuaris del club, no cal que els 

seus  usuaris facin servir els serveis bàsics del club, un exemple d’aquests serveis podria 

ser l’escar7, que s’explicarà més endavant. Actualment els ports també disposen de 

serveis bàsics derivats tal com  club social, escola nàutica, etc. 

 

Complementaris: Els serveis complementaris són aquells que es sumen als anteriors ,  

poden ser tant una bugaderia per a la gent que viu en el mateix port, com tendes 

especialitzades en nàutica, restaurant, lloguer d’embarcacions, etc. 
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4.4. Classificació de clubs nàutics i ports esportius  

Relacions possibles entre el port esportiu i el club nàutic   

 

Actualment  els concepte port esportiu i club nàutic es considera que és el mateix, degut a que 

la majoria del port de concessions dels ports  les tenen els club nàutics, tot i que també es 

coneix l’  existència de molts clubs nàutics que  no disposen de port esportiu i es localitzen a la 

platja, però també  es coneix més l’existència de ports esportius que no tenen cap tipus de 

relació amb els clubs nàutics, és a dir, que son promoguts per societats o entitats anònimes8.  

 

Es poden diferencia dos conceptes molt diferents un de l’altre: 

 

Club nàutic: es pot definir com tota entitat sense cap tipus d’ànim de lucre, que ofereixen 

serveis només relacionats en temes nàutics als seus associats (socis). Només poden 

disposar dels serveis el associats 

 

Port esportiu: es pot definir com instal·lacions que tenen com a finalitat la gestió de 

l’espai portuari i espacialment l’amarratge d’embarcacions i els serveis que comporten. 

 

D’aquesta manera la classificació de ports esportius i clubs nàutics a quedat configurada 

de la següent manera: 

 

Clubs nàutics 

- Clubs nàutics que disposen de la concessió d’un port esportiu 

- Clubs nàutics que disposen del seu espai a les platges, també 

anomenades base nàutica 

Ports esportius 

- Tot aquell port esportiu que és gestionat per un club nàutic 

- Tot aquell port esportiu que és gestionat per una o varies societats 

anònimes 

 

 

4.4.1. Clubs nàutics 

Cal diferenciar els dos tipus de clubs nàutics existents, per una banda  els que gestionen o són 

usuaris d’un port esportiu, i d’altre els que no gestionen o no disposen d’espai en un port, i 

que denominarem bases nàutiques. 

 

Club nàutic amb port esportiu 

Com a associació sense ànim de lucre, el principal objectiu del club nàutic és  facilitar a 

tots els seus socis o associats la pràctica o realització de tot tipus d’esport nàutics, com 

serien la vela lleugera, l’esquí nàutic, submarinisme i la pesca entre d’altres. Tot i que 

aquestes activitats generen ingressos, la principal font de recaptació de que disposa 

l’entitat és la gestió del port esportiu. 

La majoria de clubs nàutics amb port esportiu de Catalunya, aproximadament un 90 %  

d’ells, promocionen o fan publicitat de les activitats nàutiques a través d’entitats com les 

escoles de vela, l’escola nàutica o fins i tot l’escola de submarinisme. Aquestes entitats  

estan obertes als socis i altres possibles usuaris (no socis)  per així promocionar la pràctica 

d’aquests esports. 
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Base nàutica o club nàutic de platja 

Aquests clubs, no tenen cap relació directa amb els ports esportius. Les activitats que 

realitzen estan relacionades amb la vela lleugera, el windsurf, i en alguns amb la 

motonàutica. 

 

Degut a Llei de costes vigent ( 22/1988, del 28 de Juliol i el seu reglament RD 1471/1989, 

del 1 de desembre), molts d’aquests de clubs  troben moltes dificultats pel que fa 

l’ocupació de la platja i la ubicació de les seves instal·lacions, ja que no són permanents i 

que ocupen sòl públic. 

 

La majoria de  les infraestructures que disposen les bases nàutiques són molt senzilles,  de 

vegades són inclús  mòduls prefabricats que  només s’utilitzen per  emmagatzemar el 

material  que disposen, com serien les veles o algunes embarcacions de vela lleugera. Són 

fàcilment desmuntables per retirar-les  en temporada baixa remuntar-les en la temporada 

alta. 

 

En base a l’observació d’algunes bases nàutiques és evident  que algunes d’aquestes 

necessiten una millora de les infraestructures,  com per exemple  el local social ( per tant 

tendeixen a dur a terme grans inversions mal calculades que han comportat un gran 

endeutament d’aquest clubs.)  

La conclusió que s’extreu d’aquest fet, és que la gestió econòmica que realitzen aquest 

tipus d’entitats va més enfocada cap a la promoció de les activitats nàutiques, esportives i 

socials que cap a una activitat empresarial. 

 

4.4.2. Ports esportius 

 En aquestes entitats també se’n  pot diferenciar dos tipus:  ports esportius que són gestionats 

per un club nàutic, i aquells que són gestionats i controlats per un promotor o una empresa o 

societat anònima que no pertany al sector, i que només se’n fa càrrec per motius estrictament 

econòmics i comercials. 

 

Port esportiu controlat/promogut per promotor/empresa/societat anònima 

En aquest cas les entitats que gestionen el port presenten un clar interès econòmic i són 

entitats amb ànim de lucre, per tant el seu objectiu  és aconseguir  la màxima rendibilitat 

econòmica. 

 

A diferència de la majoria d’altres entitats no tenen una demanda real, així doncs es  

mouen a través d’estudis de mercat previs com si només es tractés d’una activitat 

econòmica amb la finalitat d’aconseguir beneficis pels  accionistes o inversors. 

 

Per aquests aspectes comentats, els ports gestionats per entitats amb ànim de lucre 

acostumen a presentar un ventall més ampli en termes d’oferta per als possibles  clients, i 

en algunes àries s’hi poden localitzar comerços, àrees restauració   sense cap relació amb 

les activitats nàutiques,  però que poden captar clients amb l’objectiu d’augmentar els 
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ingressos  i la financiació. Resumint la gestió o funcionament és el mateix al de una 

empresa. 

 

Port esportiu gestionat mitjançant un club nàutic 

A diferencia dels ja comentats, aquests es basen en agrupacions de persones aficionades i 

practicants d’esports nàutics que decideixen crear o construir un club nàutic,amb la 

finalitat de promoure i practicar activitats relacionades amb la nàutica. Les instal·lacions 

de que disposen tendeixen a ser infraestructures de ports senzilles o fins i tot zones que 

tenen característiques d’abric natural, així l’ inversió inicial que necessiten acostumen a 

ser menors. 

En aquest cas és innecessari  l’estudi de mercat per conèixer la viabilitat del projecte, 

degut a que, normalment,  la creació d’aquests ports esportius parteixen d’una demanda 

real, és a dir, de les ganes de la gent  de voler realitzar tot un seguit d’activitats nàutiques. 

La creació d’aquest tipus de port presenten una relació entre oferta i demanda més 

ajustada  que en  casos anteriors, ja que les infraestructures o activitats que es realitzen 

responen a una demanda  real, per això suposa  un estalvi econòmic important. 

 

A més a més, en aquests ports, les instal·lacions que disposen es redueixen a les justes i 

necessàries  per desenvolupar i realitzar les activitats nàutiques, i per  donar els servei 

necessaris a l’embarcació. Per aquest motiu és habitual la escassa o absència  

d’establiments o ofertes de caire lúdic, comercial o de restauració, ja que aquests serveis 

no són considerats necessaris per donar cobertura a les activitats nàutiques. 

 

El club nàutic,  en aquest format, és una entitat sense ànim de lucre que es dedica només 

a la gestió del port  i en alguns casos  també de la dàrsena,   i  es centre en  la nàutica 

esportiva. D’altra banda, aquest tipus d’entitats no disposen d’accionistes i tots els 

beneficis que s’obtenen són reinvertits en l’augment d’ofertes d’activitats de caire nàutic 

o en la millora de les instal·lacions, infraestructures  que disposen.  
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5. Estudi del Port de Vilanova i la Geltrú 

 

5.1 Descripció 

El Club Nàutic Vilanova, és una petita entitat privada formada per persones sense ànim 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 Decret9 258/2003 de 21 d’octubre de desenvolupament de 

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

l’Assemblea General de Socis del Club. 

 

El Club Nàutic Vilanova, es va construir l’any 1957 per temps indefinit i el seu objecte principal 

és el foment, desenvolupament i pràctica continuada de l’esport nàutic de la vela entre els 

seus socis, a més de participar en competicions esportives i sense perjudici de desenvolupar 

activitats de caràcter Social i de Lleure. 

 

En de 25 d’Octubre de 1985, l’entitat obtingué la concessió per a la construcció i explotació 

d’una dàrsena esportiva a la zona de servei del port de Vilanova i la Geltrú, atorgada pel 

departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per un 

període de 20 anys, posteriorment, amb data de 18 d’octubre de 1996, se li va concedir una 

pròrroga de 10 anys més  a l’anterior concessió, per tant el període  concessional s’exhaurirà el 

l’Octubre de 2015. 

 

El Club Nàutic Vilanova té concessionat una superfície total de 82.565m2 (terra més aigua), que 

conforma la denominada dàrsena esportiva que es troba  a l’extrem nord-oest del port. 

Aquesta dàrsena, al igual que la resta de dàrsenes que conformen el conjunt d’activitats del 

Port de Vilanova, està protegida de l’onatge per una escullera, per la qual cosa les seves 

condicions de recer són molt bones. 

 

El Club Nàutic Vilanova disposa de 812 amarraments de diferents eslores i dels següents 

serveis:  

 

ESLORES 

Tipus Nombre 

L<6m 136 

6m<L<8m 280 

8m<L<10m 246 

10m<L<12m 129 

12m<L<15m 15 

15m<L<20m 4 

L>20m 2 
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- Secretària Esportiva. 

- Àrea tècnica, tallers i zona d’avarada. 

- Infermeria  

- De subministrament de carburants, de recàrrega d’ampolles d’aire comprimit,  entre 

d’altres 

- Informació meteorològica 

- Esplanada de vela lleugera i activitats esportives. 

- Rampes per a vela lleugera situades al costat de la bocana10 del port. 

- Aparcament per a vehicles (300 places) 

- Bar - Restaurant. 

- Club social  

 

Recentment, en data de 19 d’abril de 2011, el Comitè Executiu de Ports de la Generalitat, ha 

atorgat una concessió administrativa per a l’ocupació i explotació del moll oest de 

l’anomenada Plaça del Port de Vilanova i la Geltrú, zona adossada a l’actual concessió del Club 

i de la que els seus actuals responsables tenen intenció d’incloure-la dins de la nova concessió 

administrativa. 

 

5.1.1. Dades Administratives 

Empresa propietat de la Concessió: Ports de la Generalitat de Catalunya 

NIF: G 60280039 

Adreça: Escullera de Ponent s/n. 08800 Vilanova i la Geltrú  (Barcelona)  

Situació, Lat: 41º 12’ N Long: 01º 43,6’ E  

Telèfon/ (+34) 93 815 02 67 / Fax:  (+34) 93 815 64 69 

Pàgina Web: www.cnvilanova.cat 

Adreça Correu Electrònic: oficinaesportiva@cnvilanova.cat  
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5.1.2 Organigrama 

 

 
Figura 2. Organigrama del Club Nàutic de Vilanova 

 

5.1.3 Relacions port, municipi, medi 

 

Relació entre el port i el municipi 

Un club nàutic enfoca les seves activitats a la nàutica, però no sempre tots els ciutadans, en 

aquest cas de Vilanova i la Geltrú estan implicats en aquestes activitats, ja sigui per que no 

estan ben informats o per l’aparició d’alguns clubs de platja, o també pel cost d’accés a ser 

soci. 

 

En el Club Nàutic Vilanova hi ha socis d’altres poblacions o ciutats  i també socis que només 

transiten pel Club durant l’estiu. Aquest fet es pot valorar de dues maneres,   per una part pot 

ser perjudicial  per al municipi ja que no tota la població de Vilanova i la Geltrú aprofita el Club 

nàutic del que disposen, però també es pot considerar  beneficiós per al municipi ja que hi ha 
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gent d’altres pobles o ciutats que van a Vilanova i la Geltrú i amb això es pot guanyar 

reconeixement per a la vila. 

  

Al estiu per exemple es programen casals, en els que els socis paguen menys que la resta de 

usuaris, però també s’hi inscriuen molta gent de fora del Club, ja siguin del poble o fins i tot en 

alguns casos estrangers. Al cap dels anys es pot apreciar com alumnes de casal nàutic que han 

passat  a fer-se  socis i també com els estrangers  repeteixen. 

 

Per tant podem dir que l’existència del Club Nàutic Vilanova és beneficiosa per a Vilanova i La 

Geltrú, ja que amb el club es donen a conèixer a altres poblacions i tothom hi pot sortir 

beneficiat. 

 

Relació entre el port i el medi 

En aquests últims anys, els municipis han canviat d’opinió sobre els ports esportius, ja que al 

principi veien inconvenients ja fos per raons  urbanístiques o per l’impacte  sobre el medi. 

 

Aquest canvi d’opinió es deu a diferents motius. Els habitant de Vilanova ,en aquest cas i en 

general,  han vist que hi podien sortir beneficiats , ja que l’existència del port esportiu al 

municipi pot atreure més gent i per tant això beneficia a tots  econòmicament  i també es pot 

valorar  el Club Nàutic com un lloc de  creació de llocs de treball  i on es paguen impostos 

municipals que beneficien al poble 

 

Per a que la relació entre el port esportiu i el medi sigui bona, s’han de tenir en compte les 

normatives11 i complir-les. Si el port impacte negativament  sobre el medi  és possible que els 

habitants del municipi comencin a queixar-se i denunciar, per això és important que el port 

respecti  a la població i el medi en el que es troba. 

 

5.1.4 Normativa legal aplicable 

La normativa ambiental que afecta als ports està regida pel conveni MARPOL (Pollution 

Marine) , al que Espanya s’hi va vincular l’any 1978. Als annexes d’aquest conveni s’hi  explicita  

com fer una bona gestió dels diferents tipus de  residus i substàncies contaminants.  

Aquesta normativa que s’aplica  que està  influenciada pel Conveni MARPOL12, obliga als ports 

a disposar d’instal·lacions per a la recollida dels diferents tipus de  residus, ja siguin perillosos o 

aigües de sentina13 entre d’altres. També s’ ha de portar un registre dels usuaris d’aquestes 

instal·lacions i així poder emetre un certificat d’us de les instal·lacions per a cada embarcació. 

 

En l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) s’estableixen les obligacions que tenen els ports 

pel que fa a la gestió de residus i la gestió de residus segons els tipus.  

 

Obligacions que ha de complir  un port respecte els  residus 

Correcte gestió dels residus segons el Manual de Gestió de Residus Industrials de Catalunya. 

Registrar-se com a productor de residus i contractar un gestor i un transportista de residus 

amb autorització de la Generalitat. 

Remetre la Declaració Anual de Residus Industrials. 
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A part de les instal·lacions per a residus, el port també haurà de disposar d’instal·lacions per a 

fer un tractament de les aigües de procés generades a les instal·lacions anteriors. Això és 

regulat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), a la qual se li ha de lliurar la Declaració de l’Ús i 

la Contaminació de l’Aigua periòdicament per a especificar el consum i la qualitat de les aigües 

que s’aboquen a les clavegueres.  Per tant, cada port, haurà d’elaborar un pla de recepció i 

manipulació dels residus. 
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A part de fonamentar-se   en el Conveni MARPOL, en el port s’han de tenir en compte diferents 

requisits legals:  

 

 

 

 

Llei Objectiu 

Llei de Costes 22/1998, del 28 de juliol, del Reial 
Decret 1471/1989, de l’1 de desembre 

Determinació, protecció i utilització del domini públic 
maritimoterrestre i sobretot de les zones adjuntes al mar, per 
tal d’assegurar la seva conservació i integritat. 
També vetllarà perquè realment sigui de domini públic, però 
sempre s’haurà de respectar el medi ambient i el patrimoni 
històric. 

Llei 62/2003, de 30 de desembre (BOE 31-12-
2003) de Mesures fiscals, administratives i de 
l’ordre social 

Determinació i classificació dels ports de l’Estat, també vol 
regular-ne la planificació, construcció, organització i gestió dels 
ports. A més estableix el marc normatiu de la Marina Mercant 
(MM), la seva pròpia Administració i el seu marc normatiu. 
Aquesta Llei també estableix les sancions que s’apliquen a les 
infraccions, ja sigui a la Marina Mercant o als ports estatals. 
Aquesta Llei va ser modificada per la Llei 62/1997, del 26 de 
desembre, per configurar l’entitat pública de Ports de l’Estat, a 
part de la professionalització de la gestió de cada port, també 
vol potenciar el sector privat en les operacions portuàries, així 
com la participació de les comunitats autònomes en 
l’organització dels ports d’interès general. 

Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya 

Degut al gran canvi que es fa en els ports, és a dir, que els ports 
passen de ser ports comercials i de pesca a ser ports amb 
moltes funcions,  la Generalitat va veure la necessitat de 
publicar aquesta Llei. També cal valorar  que molts ports van 
ser creats degut a que hi havia molta demanda d’espai pel 
desenvolupament dels esports nàutics. 
Finalment es crea l’entitat de dret públic Ports de la 
Generalitat. 

NORMATIVA ESTATAL 
LLEI 42/2007, DE 13 DE DESEMBRE, DEL 
PATRIMONI NATURAL I 
DE LA BIODIVERSITAT 
 

En aplicació de la directiva comunitària estableix: 
Definició dels hàbitats d’interès comunitari (prioritaris i no 
prioritaris). 
Definició de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000. 
Només s’admeten efectes negatius sobre els hàbitats prioritaris 
que formen la xarxa por raons de salut humana y seguretat 
pública, i sempre efectuant consulta prèvia a la Comissió 
Europea. 

LLEI DE PORTS DE CATALUNYA 
Art.56 PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL 
 

Adopció pel concessionari de mesures i PVA concessional. 
Obligació de mantenir la qualitat de les aigües interiors, 
permetre els controls i aplicar la correcció que se’n derivi. 
Obligació de disposar de les instal·lacions de recepció de 
residus i aigües de sentines, neteja d’olis, greixos i altres 
productes contaminants 

LLEI DE PORTS DE CATALUNYA 
Art. 79 PROHIBICIÓ D’ABOCAMENTS 

Prohibició d’abocament d’aigües amb olis, hidrocarburs, 
matèria en suspensió, etc., llençar escombraries, deixalles, 
restes de pesca, enderrocs, aigües de sentina. 
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A part d’aquestes lleis, i del Pla de Ports de la Generalitat de Catalunya, que es va redactar 

l’any  2001 com un pla d’actuació pel desenvolupament de tots els ports i instal·lacions 

esportives de Catalunya i per  afrontar la demanda d’una manera organitzada i evitar el 

desordre en la presa de decisions. Aquest pla també reclama  una protecció del medi ambient. 

Per desenvolupar aquesta  protecció es va realitzar  un estudi del litoral català, de la demanda 

que hi ha i de la previsió de creixement.  

 

També s’han de tenir presents  altres normatives i convenis com:  

- el MARPOL 73/78 (acrònim de Marine Pollution) o també International Convention for 

the Prevention of Pollution from Ships) 

- el SOLAS14 (International Convention for Safety of Life at Sea) 

- l’UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 

- la Convenció de Londres de  l’any 1972 

- l’OILPOL (Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil) 

- l’OPCR (International Convention on Oil Pollution, Preparedness, Response and Co-

operation) 

 

Pel que fa referència  al documents sobre el problema ambiental i  que al llarg  del treball es 

seguirà és el Reglament (CE) Nº 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de 

novembre del 2009. Aquest Reglament15  relatiu a la participació voluntària d’organitzacions 

en un sistema de gestió i auditoria ambientals16 (EMAS17, Eco-Management and Audit 

Scheme). 

 

5.1.5 Plànol del Port de Vilanova i la Geltrú 

(NORD) 

 

Figura 3. Plànol del Club Nàutic  Vilanova 
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5.2 Serveis principals que ofereix el Club Nàutic de Vilanova 

 

5.2.1 Capitania 

La capitania està situada al final del moll central, on també hi trobem la gasolinera i l’estació 

meteorològica; es  l’oficina del capità del port, és a dir, en el cas del Club Nàutic Vilanova és on 

podem trobar:  al director del club , el coordinador del club, l’encarregat/da de l’administració 

i també l’encarregat/da de comptabilitat.  

És un edifici de dues plantes, a la planta superior hi trobem el despatx del director del Club i a 

la planta baixa hi podem trobar a l’encarregada de l’administració, l’encarregada de 

comptabilitat i al coordinador del club, aquests tres comparteixen la planta tenint cada un 

d’ells una zona per al seus material de treball. 

 

(Vegeu foto en l’annex) 

 

5.2.2. Escar 

L’escar està situat al principi del moll principal, al costat de l’entrada de vehicles i disposa  

d’oficina pròpia i de dos panyols18 on es trobaran tots els materials necessaris per a un bon 

funcionament de l’escar. L’escar és el lloc  on varen les embarcacions per al seu  resguard, 

neteja o arranjament.  

El club ofereix serveis de neteja i pintura, també ofereix serveis per a reparar motors, però en 

aquest cas els treballadors són externs al port. L’escar també disposa d’un travelift de 30 tones 

i una grua fixa de 4 tones. 

A l’ària de l’escar, també hi trobem l’espai per la recollida i reciclatge de residus, aquest espai 

està situat al costat del mar. 

Aquesta infraestructura disposa d’uns 800 m2 de superfície i amb una capacitat aproximada 

d’unes 22 embarcacions. 

 

(Vegeu foto en l’annex) 

 

5.2.2.1. Definició  

Es defineix com a escar com el lloc on varen les embarcacions per el seu resguard, neteja o 

arranjament. El club ofereix serveis de neteja i pintura, també ofereix serveis per a reparar 

motors, però en aquest cas els treballadors són externs al port. 

A l’escar del CNV hi ha quatre treballadors altament qualificats, però a més d’aquests 

treballadors que són part del CNV, també s’hi poden trobar alguns treballadors externs al club 

per a fer reparacions mecàniques i també els  propietaris de les embarcacions, ja que l’escar es 

dóna la possibilitat de  varar l’embarcació i fer les reparacions pel teu compte o fer el servei de 

varada i el de reparació. 

Hi ha un treballador de l’escar que en temporada d’estiu treballa de mariner, és a dir, que  està 

preparat per a fer dues funcions en el port. 

 

5.2.2.2. Anàlisis del espai disponible 

L’escar del CNV és un escar petit que disposa d’espai per unes 22 embarcacions, i disposa de 

dues grues: un travel-lift o pont grua de 30 tones, que  permet treure i retornar a l’aigua les 

embarcacions més grans i una grua de 4 tones,  que pot treure i retornar a l’aigua 
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embarcacions petites i  també realitzar aquestes operacions per a embarcacions d’usuaris 

externs al club.  

L’escar  no acostuma a estar saturat, ja que les reparacions que s’ofereixen en el club són de 

canvi de patent i en alguns casos, el club pot fer serveis d’uns tècnics exteriors per solucionar 

problemes mecànics d’algunes embarcacions.  

 

5.2.2.3. Anàlisis del material 

A l’escar del CNV no si realitzen reparacions mecàniques i per tant no s’hi troben màquines o 

eines relacionades amb aquestes tasques, però si que s’hi realitzen accions de manteniment i 

neteja i per tant estris per a rascar, polir i pintar les embarcacions i també disposa d’una 

mànega de pressió per  netejar les embarcacions que surten de l’aigua, després de fer una 

neteja amb rasquetes de pintor que serviran per  eliminar tot tipus d’incrustacions d’origen 

biològic (mol·luscs, crustacis, algues, etc.) que s’hagin  adherit a l’embarcació. Un cop es fa 

servir la mànega de pressió, l’embarcació ja està preparada per a canviar la patent o repintar 

l’embarcació de nou. 

A l’escar també hi ha puntals i cunyes fixes varar  les embarcacions, aquests puntals una 

vegada estan  col·locats permeten que l’embarcació es mantingui ferma a terra. 

A l’escar s’hi troba tot tipus de pintures, amb diferents usos i colors, que es reposen en funció 

del consum i la demanda.  

També es disposa de material per a la seguretat dels treballadors, com  de màscares per a no 

inhalar substàncies perjudicials per a la salut, guants o vestits de feina. 

Tot els materials citats es guarda en uns panyols/tallers situats al davant del recinte del escar.  

El travel-lift (30 tones)  permet realitzar les operacions de desplaçament de les embarcacions 

grans i per a moure les embarcacions petites hi ha una grua (4 tones) i també es disposa d’un 

remolc.  

 

5.2.2.4. Anàlisis d’infraestructures 

A l’escar a més de les infraestructures citades (travel-lift, grua, panyols) hi h un punt net  

on es dipositen els residus especials que es generen en el port . Hi ha contenidors per a olis, 

envasos d’oli, restes de pintura, ànodes, dissolvents, envasos contaminants, bateries, llots i 

aerosols.  

Al costat de la porta d’accés al escar també hi trobem les típiques papereres de reciclatge, on 

es separen plàstics, vidre i cartró.  

 

5.2.2.5. Possibles millores 

Una vegada s’ha analitzat el port  s’ha valorat  que una possible  millora seria la de canviar 

d’ubicació del punt net. Aquest canvi permetria guanyar espai a l’escar per a les embarcacions 

i les tasques que s’hi realitzen i millorar l’organització dels panyols.  

També es pot considerar el canvi d’ubicació com  una mesura de prevenció ja que està situat a 

prop de l’aigua i en cas d’accident relacionat els residus un abocament podria  ser molt 

perjudicial pel medi i també per a les embarcacions properes a la zona.  

 

Es proposa situar el punt net en una zona que tingui un accés i una sortida més fàcils, per 

aquesta raó, es vol traslladar-lo entre la punta de l’escar més propera a l’entrada i aquesta. 
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Una altra millora proposada i que en aquest cas si que es va dur a terme va ser la 

reorganització de les places de varada, per tal de tenir les embarcacions ben organitzades, es 

va demanar pintar unes línies al terra que demarquessin la posició de cada embarcació, per fer 

aquest canvi es va prendre com a model les places d’un aparcament de cotxes.  

 

5.2.3 Oficina Esportiva 

 L’oficina esportiva gestiona i dirigeix totes les activitats esportives que ofereix el Club Nàutic 

Vilanova, aquestes activitats que s’ofereixen són les escoles de vela, submarinisme, 

motonàutica i esquí nàutic. A part d’oferir aquests cursos, des de l’oficina esportiva 

s’organitzen les regates i tots els events que es fan per als socis, com per exemple sopars en 

algunes dates assenyalades.  Regulen també  les llicències ja siguin de vela, de pesca, de 

motonàutica,etc. I també, des de l’oficina esportiva s’ofereixen cursos per a la preparació de 

Patró d’Embarcacions d’Esbarjo 

Aquesta oficina està situada al costat del Bar/Restaurant, just a l’entrada del Club. 

 

5.3 Sistemes de gestió del Club Nàutic Vilanova 

El Sistema de Gestió s’implanta en un club, en aquest cas el, Club Nàutic Vilanova,  per tal de 

organitzar tots el serveis,  a més de subministrar el que s’ha ofert als usuaris i clients,  

respectar el medi ambient i oferir una bona seguretat i prevenció als treballadors del club o els 

treballadors eventuals.  A més a més, també té la funció de facilitar el compliment de tots els  

requisits legals. 

El sistema de gestió disposa de normatives que són homologades i per a tothom igual, i per 

controlar el seu compliment es realitzen  auditories i s’emeten  certificacions de conformitat. 

 

5.3.1 Gestió de la prevenció de riscos laborals  

 

5.3.1.1. Què és Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals 

El sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals és la part del sistema de gestió destinada 

a millorar les condicions de treball dels treballadors i millorar l’estança dels usuaris 

Hi ha dos aspectes de la Llei que destaquen dels altres: 

En primer lloc, el marcat caràcter en quant a cultura preventiva, és a dir, el seu objectiu és dur 

a terme una labor de prevenció, implicant a tota la cadena que forma part del món laboral; 

empresaris, treballadors, organitzacions sindicals... No només es tracta de reparar danys sinó 

de desenvolupar una tasca d'informació i educació per tal d'evitar que tinguin lloc. 

D'altra banda, resulta d'aplicació tant a les relacions laborals regulades per la Llei de l'Estatut 

dels Treballadors com al personal civil o estatutari al servei de l'Administració Pública 

(exceptuant determinats casos concrets), fet que suposa un canvi respecte a la situació 

anterior. 

Quan implantem un sistema de gestió de riscos laborals en un port, com ja s’ha comentat, es 

compleix amb els requisits que demana la llei en quant a la matèria de prevenció de riscos 

laborals, també ens ajuda a millorar les condicions de treball ja que es fomenta que tot usuari i 

empleat del club tinguin informació sobre la matèria i puguin participar de forma activa. Per 
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tant, aquest sistema de gestió també ajudarà a millorar l’acció preventiva, és a dir, ajudarà a 

actuar prevenint els accidents laborals i d’aquesta manera hi haurà més confiança en l’entorn 

de treball i en els companys. 

 

5.3.1.2. Objectius, àmbit d'aplicació i definicions 

La llei de prevenció de riscos laborals te com a objectiu promoure la seguretat i la salut dels 

treballadors. 

Aquesta llei és d'aplicació tant en l'àmbit de les relacions laborals com en les de caràcter 

administratiu o estatutari del personal civil de l'Administració Pública, excepte;  -Policia, 

seguretat i resguard d' aduanes. 

Serveis operatius de protecció civil i peritatge forense en els casos de greu risc, catàstrofe i 

calamitat pública. 

 

Definicions: 

- Prevenció: conjunt d'activitats o mesures adoptades o previstes en totes les fases de 

l'activitat de l'empresa amb la finalitat d'evitar o reduir els riscs derivats del  treball. 

- Risc laboral: possibilitat de que un treballador sofreixi un determinat dany derivat del 

treball. 

- Equip de treball: qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada en el 

treball. 

- Equip de protecció individual (EPI): qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel 

treballador per tal que el protegeixi d'un o diversos riscs que puguin amenaçar la seva 

salut o seguretat en el treball. 

 

5.3.1.3. Normativa legal aplicable 

La norma de gestió per la prevenció de riscos laborals, es la Norma OHSAS19 18001:2007. 

Aquesta versió de la norma pretén millorar la norma anterior, que es la OHSAS 18001:1999 

amb l’admissió de reglaments essencials i  també vol fer una fàcil integració amb les normes 

ISO  14001 de la gestió ambiental i la ISO 9001 de la gestió de qualitat. 

 

Aquesta norma té la mateixa base que la ISO20 14001, al mateix temps que la ISO14001 és la 

base de la gestió ambiental des del punt de vista internacional, la OHSAS 18001:2007 és la 

base de seguretat i salut laboral. Amb aquesta normativa facilita, una ajuda  a  organitzar tots 

els punts que s’han de complimentar per llei. 
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5.3.1.4. Implantació, beneficis i dificultats  

Implantació d’un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals 

Avaluació de la situació inicial. 

Definir les possibles millores del sistema de gestió anterior si existeix, si no fos així es faria una 

definició de la política de millora de les condicions de treball. 

Crear i aplicar els plans d’actuació per a fer la millora del sistema. 

Fer una auditoria interna. 

Fer una auditoria externa. 

 

Beneficis de la implantació d’un sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals 

Ajuda a millorar les activitats que es fan i per tant s’obtenen millors resultats en quant a 

prevenció de riscos laborals. 

Ajuda a la direcció a conèixer i controlar la seguretat i la salut dels treballadors. 

Disminueixen els accidents laborals. 

Es facilita l’assignació de recursos. 

Ajuda a millorar el dia a dia de la empresa. 

Millora de les relacions amb l’Administració. 

Es compleix la llei. 

 

Dificultats en la implantació d’un sistema de gestió de riscos laborals 

Falta d’informació bàsica. 

Difícil interpretació de les normes. 

Procés llarg. 

Hi ha un augment de documents a la oficina. 

Llenguatge específic. 

S’ha d’informar a tot el personal. 

 

5.3.1.5. Prevenció de Riscos Laborals al Club Nàutic Vilanova 

El Club Nàutic Vilanova té contractat un servei de prevenció de riscos laboral amb l'empresa 

GENARS, l'activitat principal de l'empresa com a servei de prevenció aliè és la implantació i 

integració del sistema de la prevenció a l'empresa. 

 

Aquesta implantació s'ha de dur a terme mitjançant una sèrie d'actuacions necessàries: 

 

Fase inicial: 

Programació d'activitats a desenvolupar 

Pla de Prevenció de Riscos Laborals: 

Política, compromís i objectius de l'empresa 

Descripció de l'estructura organitzativa de l'empresa 

Articulació dels mecanismes de participació i consulta 

Pràctiques, procediments i processos 
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Fase d'implantació: 

Avaluació inicial de riscos: 

Identificació dels riscos 

Eliminació dels riscos evitables i avaluació dels que no s'han pogut evitar 

Planificació de l'Activitat Preventiva 

Formació i Informació als treballadors 

Mesures d’Emergència 

Formació del personal destinat a emergències 

Vigilància de la Salut 

Memòria Anual d'activitats realitzades 

 

Fase de manteniment: 

Revisió de l'avaluació de riscos 

Plans i programes d'actuació preventiva 

Controls d'eficàcia de les mesures preventives implantades 

Control i valoració de l'aplicació del Pla de Prevenció  

 

5.3.2 Gestió de qualitat 

El sistema de gestió de qualitat (SGQ) és la part del sistema de gestió general que s’encarrega 

de dirigir i controlar una organització en funció de la qualitat.  

 

Implementació d’un sistema de gestió de qualitat 

Fer un estudi per conèixer les necessitats que s’han de cobrir i les expectatives que els usuaris 

i clients sobre el club. 

Establir la política i els objectius de qualitat que es volen assolir. 

Determinar quins seran el procediments necessaris per aconseguir els objectius de qualitat 

proposats. 

Establir uns mètodes determinats per igualar l’eficàcia i l’eficiència de cada procés. 

Aplicar les mesures per conèixer l’eficiència i l’eficàcia de cada procés. 

Configurar medis per impedir problemes i així eliminar les seves causes. 

Idear i aplicar un procés per obtenir  una millora contínua  del sistema de gestió de qualitat. 

Fer una auditoria interna. 

Fer una auditoria externa. 

 

Beneficis de la implantació d’un sistema de gestió de qualitat 

El creixement, en aquest cas del Club Nàutic Vilanova,  es potencia, i per tant també 

s’augmenta la competitivitat. 

La implementació d’un sistema de gestió de qualitat facilita que el Club es doni a conèixer a 

més gent. 

Millora la imatge. 

El client té un augment de confiança en els serveis que ofereix el club. 

Millora l’organització. 

Hi ha una millora amb altres empreses del sector. 

Ajuda a implementar una millora continua. 
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Dificultats en la implantació d’un sistema de gestió de qualitat 

Falta d’informació bàsica. 

Difícil interpretació de les normes. 

Procés llarg. 

Hi ha un augment de documents a la oficina. 

Llenguatge específic. 

S’ha d’informar a tot el personal. 

La norma de la gestió de qualitat és la ISO 9001:200. 

Aquesta és una norma internacional que va destinada a millorar els processos 

d’una organització per augmentar la seva eficàcia i eficiència. La norma defineix el 

model de gestió enfocat a satisfer les necessitats dels clients, així com les seves 

expectatives  
 

 

5.3.3 Gestió integrada QMAPS  (acròstic de:  Qualitat, medi ambient, prevenció de riscos i 

salut laboral) 

 

El QMAPS en un sistema de gestió integrat que es fa servir per a tenir el control de tots els 

problemes que es poden generar en la gestió d’un port esportiu, per tant, el QMAPS suma  tres 

sistemes de gestió, el de qualitat, el de medi ambient (vegeu més endavant) i el de prevenció 

de riscos laborals i salut.  

 

Beneficis del sistema de gestió QMAPS 

Es redueixen els costos d’implementació i de certificació, ja que com ja s’ha dit al ser 

un sistema que integra els altres, no cal fer tres vegades el tràmit. 

Reducció de la documentació. 

Reducció del temps dedicat a les auditories. 

La formació del personal es redueix, ja que al ser conjunt només s’ha de formar un 

cop al personal. 

Millora de la eficiència. 

Major vinculació entre la estratègia del port i el sistema de gestió. 

Millora de la comunicació interna i externa. 

Millora de la imatge del club de cara al públic. 

Compliment legislatiu i normatiu a tots nivells. 

 

Dificultats dels sistema de gestió QMAPS 

Dificultat en disposar de personal qualificat en aquests sistemes integrats. 

Dificultats en la interpretació de la norma. 

Problemes d’autoritat directiva. 

Procés llarg, necessitat de treball diari. 
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5.3.4. Semblances i diferències entre els  sistemes de gestió 

És evident que els diferents sistemes de gestió que es poden aplicar en un port esportiu, no 

tenen les mateixes característiques ni les mateixes normes d’aplicació. Per aquest motiu a 

continuació s’exposen algunes de les semblances i diferències existents entre els sistemes.  

 

5.3.4.1. Semblances 

Tots els sistemes de gestió, tant ambientals, de qualitat, de prevenció i riscos laborals i 

econòmics, han de ser de caràcter permanent, és a dir, es tracta que siguin processos de 

millora continuada i que no siguin estàtics, per això cal, que encara que s’aconsegueixin les 

fites proposades, es segueixi fent un esforç per tal de millorar-los. 

 

Tots requereixen un seguiment i mesura de forma continua per avaluar  com desenvolupen i 

evolucionen per tal  d’obtenir la màxima eficàcia i el èxit la seva implementació. 

 

 En tots els sistemes de gestió, és recomana dur a terme actuacions preventives, és a dir, 

actuar abans de que sorgeixin problemes, enlloc de actuar a posteriori i  in situ, ja que sinó 

s’apliquen aquestes podrien sorgir problemes al moment d’aplicar els sistemes esmentats.  

Per aconseguir un bon funcionament i qualitat en la gestió de la prevenció de riscos i salut 

laboral, del medi ambient i de la qualitat, cal que la tasca sigui desenvolupada principalment 

des de la directiva de la empresa, i sempre amb la col·laboració de totes les parts implicades. 

Aquesta és la única manera de demostrar el compromís real i les tasques que es 

desenvolupen. 

 

Tots emfasitzem que per dur endavant una bona pràctica, i obtenir uns bons resultats cal 

formar a totes les parts implicades, la formació basada en l’aprenentatge comporta adquirir 

noves aptituds i actituds  que garantiran un bon funcionament i uns resultats fiables dels 

sistemes. 

 

5.3.4.2. Diferències  

El sistema PRL (Prevenció de riscos i salut laboral, es divideix i desenvolupa a partir de tres 

estaments diferents, per una banda tenim l’empresari,  els treballadors, i també  

l’Administració (que seria l’autoritat laboral competent), mentre que la resta de sistemes com 

el de medi ambient o de qualitat, és depèn bàsicament de l’empresariat.  

 

El sistema de qualitat, és basa en el producte i el servei que s’ofereixen, intervenint lògicament 

en el procés de producció, i considerant a les persones com un recurs important del sistema, 

mentre que el sistema PRL, té com a objectiu principal a les persones. 

 

El sistema de PRL  està controlat per el marc legal que també el regula , mentre que les 

auditories de qualitat i medi ambient, necessiten un mecanisme d’auditoria certificada o no. 

 

 A més, en el cas del sistema de PRL aquest depèn d’una exigència legal i social, i la seva 

aplicació tendeix a estar normalitzada i és obligatòria, regida per unes directius legals, mentre 

que el sistema de qualitat tendeix a ser de caràcter voluntari, i regit per una sèrie de normes 

internacionals, i es basa en la relació entre empreses o empresa client.  
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6. Sistemas de gestió ambientals 

 

6.1. Què és Sistema de Gestió ambiental ( SGA21) 

- Cada vegada més, les organitzacions han de complir amb un major nombre d’exigències 

ambientals reclamades per l’Administració, els usuaris i clients o la societat en general. Per 

això resulta imprescindible l’ús d’eines que integrin el medi ambient en la gestió global de 

l’organització. 

 

La implantació d’un SGA permet sistematitzar la gestió dels aspectes ambientals relacionats 

directament i indirectament amb  les activitats que desenvolupa l’organització, així com 

promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació. Tanmateix el sistema de 

gestió ambiental ajuda a optimitzar els recursos i reduir, reciclar, etc.  els residus i a reduir els 

impactes ambientals derivats de l’activitat o els riscos associats a situacions accidentals. 

 

Diferents aproximacions al concepte de SGA. 

 

Existeixen diferents aproximacions  pel que fa el significat del què és un Sistema de gestió 

ambiental, a continuació se’n exposen algunes:   

         

- És  un instrument de caràcter voluntari dirigit a empreses o organitzacions que volen 

assolir un bon nivell  de protecció del medi ambient en el marc de desenvolupament 

sostenible. Aquest sistema de gestió ambiental es construeix a base d’accions 

mediambientals i eines de gestió. Aquestes accions descrites interactuen entre sí per 

aconseguir un objectiu clarament definit, que és la protecció mediambiental.  

  

- És  aquella part del sistema general de gestió que inclou la estructura organitzativa, les 

responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per 

determinar i portar a terme la política ambiental. 

 

- És una part del sistema general de gestió d’una organització que té com a objectiu 

fonamental minvar els impactes provocats sobre el medi ambient per part de les 

activitats, productes o serveis de l’organització, en el marc d’un sistema de gestió. (Afegit) 

- És un sistema estructurat de gestió, integrat en la activitat de gestió total de 

l'organització, que inclou la estructura organizativa, la planificació de les activitats, les 

responsabilitats, les pràctiques, els procediments, processos i recursos per a 

desenvolupar, implantar, portar a terme, gestionar i actualitzar els compromisos en 

matèria de protecció ambiental, que subscriu l'organització. 

 

- És un pla estratègic que, d’acord amb la política ambiental que  la empresa aplica, 

determina els objectius o fites a curt, mig i llarg termini, a més de coordinar els recursos 

humans, tècnics i econòmics necessaris per la seva realització.           

 

-  És  un procés cíclic de planificació, implementació, revisió i millora dels procediments i 

accions que du a terme una organització per realitzar una activitat, garantint el 
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compliment dels seus objectius ambientals.  [ La majoria d’aquests sistemes estan 

constituïts sota el model de: Planificar – Realitzar – Comprovar – Actuar, cosa que permet 

una millora continua.] 

 

Objectius 

 

L’ objectiu bàsic del Sistema de gestió ambiental, és la millora en el comportament 

mediambiental de les empreses, sobretot en el que està relacionat amb: 

 

Alguns objectius d’un sistema de gestió ambiental són: 

- Incorporar criteris ambientals dins els sistemes de gestió general de l’organització. 

- Identificar la normativa aplicable i assegurar el compliment de la legislació. 

- Minimitzar els impactes sobre el medi. 

- Establir actuacions que assegurin una correcta gestió ambiental de les activitats. 

- Implantar progressivament millores tècniques per assolir una millora continua de la 

qualitat ambiental. 

- Difondre les actuacions realitzades. 

 

Per desenvolupar aquest sistema de gestió mediambiental que està completament 

normalitzat, s’ha d’assumir dins l’empresa com un afer més pel que fa l’organització, per 

aquest motiu s’han de crear tota una sèrie de procediments i hàbits de treball. Per demostrar 

que l’empresa compleix de manera correcta tots els requisits del sistema de gestió, és 

necessari portar a terme una exhaustiva documentació de les actuacions de caire 

mediambiental que s’han realitzat. L’òptim compliment de les normes, pot ser validat 

mitjançant una auditoria realitzada per una empresa certificadora que estigui acreditada. 

 

Normativa aplicable o àmbit d’aplicació 

 

 Per un bon funcionament del sistema de gestió mediambiental (SGA), és necessari utilitzar  un 

seguit d’eines que ajuden a l’aplicació i normalització del sistema de gestió. Aquestes eines són 

la norma internacional ISO 14.001 i el Reglament EMAS, que ajuden a definir el requisits 

necessaris.  

   ISO 14.001      EMAS 

 

 

 

 

 

 

UNE-EN-ISO 14.001:2004: d’àmbit internacional que substitueix a la norma ISO 14001:1996 

 

EMAS: d’àmbit comunitari a tota la Unió Europea, és un Sistema comunitari de Gestió i  

Auditoria Mediambiental 
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Aquestes normes de gestió ambiental, poden aplicar-se a tot tipus d’organitzacions, serveixen 

per establir una metodologia de gestió que es basa en la millora contínua i de base per una 

certificació, i no defineixen requisits legislatius ni estàndards ambientals. 

 

Comparació entre les dues normatives 

 

 
ISO – 14001 EMAS 

Avaluació Ambiental Inicial 

Recomanable en cas de que 

no es disposi prèviament 

d’un Sistema de Gestió 

Ambiental. 

Obligatori si no es disposa 

d’un Sistema de Gestió 

Ambiental previ i certificat. 

Cicle de la Auditoria 
No existeix una periodicitat 

establerta. 

El cicle dependrà del tipus 

d’activitat que es desenvolupi 

a l’organització. 

Abast de la Auditoria 
El Sistema de Gestió 

Ambiental (SGA). 

A més del SGA, a d’incloure: 

la política ambiental, el 

programa, el compliment de 

la legislació aplicable. 

Declaració ambiental No és necessària. 
Necessària, serà publica i de 

periodicitat anual. 

Validesa 

Pot ser auto certificada, tot i 

que el més habitual és que 

sigui certificada per un 

organisme acreditat. 

Ha de ser verificada per un 

organisme acreditat, a més 

s’exigeix la validació de  la 

declaració ambiental. 

Registre No és necessari. 

Les organitzacions són 

inscrites en el registre 

d’empreses adherides per 

l’organisme competent. 

 

6.1.1. Presentació del sistema de gestió ambiental (SGA) 

El sistema de gestió ambiental del Club Nàutic Vilanova, està basat en la Norma Internacional 

ISO 14.001:2004 i en el Reglament (CE) núm. 1221/2009 

relatiu a la participació voluntària de les 

organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 

auditoria ambientals (EMAS). 

 

Per implementar el sistema de gestió ambiental es 

parteix de la definició de la política ambiental de 

l’organització i es segueix el cicle PDCA (acròstic 

anglès: Plan-Do-Check-Act) es pot traduir per  

(Planificar-Fer-Verificar-Actuar o també Planificació-

Execució-Avaluació-Actuacíó).  
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El PDCA és una estratègia de millora continua de la qualitat desenvolupada en quatre fases: 

 

(La metodologia22 aplicada en el PDCA es pot escriure com ) 

 

Planificar: establir els objectius i processos necessaris per aconseguir els resultats d’acord 

amb la política ambiental de l’organització. Dins d’aquest apartat es contemplen els 

següents continguts:   aspectes ambientals, legals i altres requisits, els  objectius, fites i els 

programes. 

 

Fer: implementar els processos. Dins d’aquest apartat es contemplen els aspectes 

següents: Comunicació, documentació control de documents, control operacional, 

recursos, funcions, responsabilitat i autoritat, competència, formació i presa de 

consciència, preparació i resposta davant d’emergències. 

 

Verificar: realitzar el seguiment i la mesura dels processos respecte la política ambiental, 

els objectius, les fites i els requisits legals i altres requisits, així com informar sobre els 

resultats. Dins d’aquest apartat es contemplen els aspectes següents: Seguiment i 

mesura, avaluació del compliment legal, control de registres, auditoria interna, no 

conformitat, acció correctiva i acció preventiva. 

 

Actuar: prendre accions per a millorar contínuament l’acompliment del sistema de gestió 

ambiental. Dins d’aquest apartat es contemplen els aspectes següents: Revisió per part de 

la direcció. 

 

- L’esquema és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al repetir successivament el cicle 

PDCA s’obté la millora contínua 

del sistema de gestió ambiental 

del port, per poder-lo fer digne 

del distintiu de qualitat ambiental 

com a reconeixement de la seva 

implicació a l’hora de tenir cura 

del medi ambient. 
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Per implementar-lo  d’una forma correcta i adient un SGA, s’han de seguir els següents passos 

o fases: 

 

1. Realitzar un diagnòstic inicial. 

2. Formació ambiental de tots aquells que hi vagin a participar. 

3. Disseny del sistema de gestió. 

3.1. Redacció de la documentació (política, manual, procediments, instruccions 

tècniques, etc...) 

  3.2. Implantació 

  3.3. Realització d’una auditoria interna 

4. Realització d’una auditoria externa: certificació ISO 14.001 i Reglament EMAS 

 

Possibles errors en la implantació d’un SGA      

La deficient informació de la Direcció. Aquesta  ha de tenir coneixement real del compromís 

que suposa implantar un SGA, ja que això pot comportar una manca de recursos necessaris per 

a dur a terme el procés i el seu manteniment en el temps. 

 

La mala comunicació entre els diferents agents i la manca d’informació, compromís i de 

col·laboració de tots els implicats (afectats). 

 

El personal pot veure el SGA  com un compromís de l’empresa envers a les parts interessades 

externes, però amb poca relació amb les seves activitats diàries. A més a la fase inicial  

d’implementació  el personal ho pot veure el sistema  com un procés de documentar i registrar 

totes les activitats, cosa que crearia un excés de burocràcia. També hi ha una tendència a 

involucrar molt poc el personal en la fase de disseny del sistema, i per tant es perd una ocasió 

única per optimitzar els recursos i garantir que el sistema sigui el més adequat possible. 

 

El desenvolupament  d’una burocràcia23 sobrera i la complicació innecessària de les diferents  

activitats. També la dificultat que presenten alguns dels documents que fan difícil la seva 

comprensió, interpretació i utilització pel personal.  

 

De vegades l’empresa no participa prou en el disseny del SGA encara que es recolza en el rol i 

treball del consultor  per dissenyar el sistema. 

 

La funció del responsable de medi ambient assignat, sol ser vista de forma conflictiva per part 

del personal i s’associa amb algú que  exigeix sempre documentació sense tenir en compte les 

necessitats de l’àrea o departament. 

 

Possibles mesures que faciliten la implantació d’un SGA 

Una de fàcil aplicació, és la de integrar el SGA amb els altres sistemes que ja són vigents a 

l’empresa (Qualitat i riscos laborals). Això ajudarà a reduir la documentació, els recursos i el 

temps, facilitant al personal l’execució de les seves tasques. 
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La Direcció de l’empresa, a d’analitzar el que pot significar en temps, recursos, competències i 

esforç l’adopció de la ISO 14.001 o de l‘EMAS per a l’empresa, i sempre verificar la 

disponibilitat d’aquests. 

 

El possible èxit del procés, depèn de s’hi ha una corresponsabilitat de tots (treballadors, 

direcció i consultoria) en la implantació, i també  constància i sensibilització. Cal que el SGA 

sigui incorporat al dia a dia de l’empresa, per tant, l’adopció del SGA s’ha de dur a terme de 

forma gradual. És molt important involucrar al personal des de un principi al procés, així es pot 

reduir la resistència inicial que pot crear la implantació del sistema. 

 

És molt important, a part d’assenyalar els objectius de millora a mig i llarg termini, introduir 

accions que contribueixin, a curt termini, a millorar els resultats mediambientals i la qualitat 

del treball realitzat: 

 

- En la fase de disseny del sistema, cal involucrar el personal de les diferents àrees, així 

s’aconsegueix que els documents del sistema s’apropin a les veritables exigències de 

l’empresa. 

- S’han de mantenir informats i promoure la participació dels delegats de l’empresa en els 

grups o comitès de treball per al disseny i la implementació del SGA. 

- S’ha d’involucrar al màxim possible al personal, fent-lo participar de les modificacions 

(de tasques, materials, equips, etc.), de la revisió dels documents i de la definició dels 

objectius i les fites que es marcaran. 

- El responsable designat del SGA, ha de tenir clar que el treball que ell realitza no és 

limita a un “treball d’escriptori”. 

- És important no duplicar la informació, per tant s’ha d’intentar que la informació que 

apareix a un document no apareix-hi en un altre. 

- Cal valorar tenir la possibilitat d’intentar simplificar la documentació o reduir-ne el seu 

nombre durant la fase d’implementació del SGA. 
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6.1.2. Fases d’implementació 

 

1. Anàlisi ambiental 

2. Política ambiental 

3. Planificació i implementació 

3.1 Identificació i avaluació d’aspectes ambientals.  

3.2. Objectius ambientals 

3.3 Comunicació 

3.4. Formació i sensibilització 

3.5. Requisits legals 

3.6 No conformitats i accions correctives i preventives 

3.7. Control operacional 

3.8. Actuacions davant situacions d’emergència 

4. Revisió per la direcció 

5. Verificació 

6. Certificació 

 

6.1.3. Estructura d’un SGA      

 

 MANUAL DE GESTIÓ AMBIENTAL (Directius)  

PROCEDIMENTS OPERATIUS (Funcions) 

INSTRUCCIONS TÈCNIQUES si són necessàries (Activitats) 

ALTRES DOCUMENTS com són plans d’auditories, formació, etc. (Programes 

específics) 

REGISTRES com incidents, queixes, denúncies, millores, etc. 

 

 

Diferents parts de l’estructura del SGA 

 

Manual de gestió ambiental: és un document que descriu el SGA, ha d’ implantar i 

enumerar la documentació necessària, en tots els seus  punts i requisits de les normes de 

referència, en aquest cas serien la ISO 14.001 i l’EMAS. 

És  important aclarir  des de un principi qui és el responsable de la gestió ambiental en el 

port, i també assenyalar l’abast d’aquest, és a dir, els àmbits d’actuació, personal, serveis, 

productes, etc. i la Direcció del Port ha de fer pública la declaració de política ambiental 

que ha creat i que té pensat aplicar. 

S’ha de realitzar alguna definició d’alguns dels conceptes del manual que potser no 

quedin gaire clars, per així facilitar la seva comprensió a terceres persones. Cal remarcar 

cada un dels punts de referència de les normes aplicades en la gestió, i posar exemples de 

procediments a seguir o de situacions en les quals es pugui aplicar el nou comportament 

ambiental que s’aplicarà en el port. 
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Procediments operatius: serveixen  per descriure la metodologia utilitzada en cada àrea i 

activitat. Aquests han de descriure (per escrit)  les responsabilitats, les pràctiques de cada 

tasca, i les pautes a seguir en cada cas.  Són  necessaris per un bon funcionament del 

sistema, i també per assegurar que es compleixen els requisits establerts.  La metodologia 

a seguir per marcar les responsabilitats pertinents per  a cada membre de la plantilla, és la 

següent: 

 

1. Revisar les pràctiques existents fins el moment, i analitzar-les  a fons per veure si són 

correctes o no. 

2. Revisar la documentació necessària existent i pertinent a la tasca en concret, per 

veure si és tenen en compte tots els detalls. 

3. En cas contrari, realitzar un esborrany de les noves pràctiques per a la tasca objecte 

d’estudi i transmetre-ho al personal. 

4. Un cop revisat amb el personal, i tenint en compte els seus comentaris, s’edita de 

nou el procediment, pendent de ser aprovar per la direcció. 

5. Un cop s’aprova el nou procediment, ja pot formar part de la documentació tècnica 

dels procediments, derrogant sempre a l’anterior existent. 

 

Instruccions tècniques: és la informació més detallada de una determinada tasca o 

procediment ja establert. Normalment és més senzill, esquemàtic i precís que els 

procediments, per aquest motiu, és normal trobar-hi dibuixos, esquemes, diagrames, etc. 

 

Altres documents i registres: és un conjunt  de documents interns pautats i específics, 

que ajuden a una millor gestió. S’utilitzen per recopilar dades que són necessàries per el 

funcionament del SGA i al mateix temps obtenir un bon registre de les accions que s’han 

dut a terme.  

 

A més a més, també podem localitzar tots aquells documents (que no són ni procediments ni 

instruccions tècniques), però que són necessaris per la bona gestió ambiental del Port, com 

són entre altres:  

- Manual de bones pràctiques. 

- Legislació24 d’algun paratge d’interès proper 

- Pla de manipulació de residus 

 

Els treballadors o personal del port, és bàsic que estiguin familiaritzats amb tot aquest tipus de 

documentació, i que puguin disposar d’aquesta al moment, a part de saber on la poden 

localitzar. Per facilitar-ho  cal que tots ells disposessin d’un exemplar, perquè puguin així 

conèixer els seus continguts. 

 

La Direcció del Port, és l’encarregada de responsabilitzar-se del seguiment de totes les tasques 

a realitzar en matèria ambiental i qui controla que es compleixin tots els requisits legals 

ambientals aplicables. A més, aquesta dóna plena potestat per desenvolupar, implantar i 

modificar el sistema de gestió ambiental al responsable designat, és a dir,  al gestor 

mediambiental del port. 
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Per un correcte desenvolupament i implementació d’un SGA, es tendeix a seguir el següent 

procediment: 

 

Diagnòstic ambiental inicial: s’analitzen i es segueixen totes les activitats en matèria 

ambiental que s’han realitzat fins l’actualitat en el port, i se’n extreuen tant els punts 

dèbils com els forts, per realitzar millores en els punts que flaquegen. 

A continuació, el gestor mediambiental del port, juntament amb tot el personal, 

estructuren una política ambiental, on la Direcció del port serà l’encarregada de ratificar-

la, així s’aconsegueix un compromís de compliment en tot el procés. 

 

Planificació: es parteix dels resultats obtinguts en l’anàlisi realitzat prèviament, així ja es 

té la base per poder identificar tots els aspectes ambientals derivats de les activitats que 

es desenvolupen en el port, i es poden classificar segons el seu impacte en el medi 

ambient. En aquest procés es tenen en compte tota la legislació aplicable al port, i les 

possibles queixes/suggeriments que s’han rebut, incloent els resultats de les auditories o 

anàlisis que s’hagin realitzat. Amb aquest conjunt de dades i d’informació, es pot 

començar a treballar i a donar forma al programa de gestió ambiental, per d’aquesta 

manera  poder assenyalar els objectius/fites per tal de poder millorar el comportament 

ambiental del port. 

 

Anàlisi de resultats: es parteix dels objectius/fites que s’havien marcat, i es comprova de 

forma precisa si realment s’han assolit, o si encara hi ha alguns que s’hagin de realitzar. 

Per tant es continua fent  un seguiment i un control exhaustiu del comportament 

ambiental del port, com de totes les activitats i serveis que s’hi realitzen, que puguin tenir 

un impacte negatiu en el medi. El seguiment  ha de ser periòdic, i mai es pot deixar de 

banda.  

 

És essencial fer un control dels plans i episodis d’emergència, i de la formació i 

sensibilització dels treballadors en termes de matèria ambiental del port en qüestió. 

 

Actuació: en base els resultats obtinguts en l’etapa anterior d’anàlisi, la Direcció del port 

ja pot començar a prendre les decisions que cregui necessàries i siguin oportunes per tal 

de corregir tots els aspectes que s’hagin desviat de la política ambiental marcada 

anteriorment. En el cas de que sorgeixin aspectes que s’han desviat de la política 

marcada, cal revisar de nou tot el sistema i reforçar o millorar els punts defectuosos. 

Aquest tipus de revisió s’ha de fer,  com a mínim,  un cop l’any.  
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6.2. Beneficis  i dificultats en la implementació d’un SGA 

Alguns dels possibles beneficis, en general,  derivats de la implementació d’un SGA en una 

organització són: 

 

- Proporcionar el marc per fixar i revisar objectius i fites ambientals. 

- La comprovació del acompliment  de la legislació mediambiental. 

- La definició del marc de responsabilitats. 

- La millora de les  pràctiques dia a dia 

- La millora de la qualitat dels  llocs de treball i incentius al fomentar la participació del 

empleats. 

- La reducció significativa del risc mediambiental de la organització, i una important 

disminució de les cargues financeres degut a una gestió activa en reduir la contaminació, a 

una minimització d’impostos ambientals i a la falta de multes per no complir la legislació. 

- També la reducció del volum de residus generats. 

- L’optimització dels costos de producció. Augment de la competitivitat. Estalvi de 

recursos. 

- Els avantatges financers degut a un millor control de les operacions. 

- Els avantatges en el mercat i millora de la imatge de l’empresa al ser més positiva la seva 

relació amb els grups de pressió ambientals. 

- La millora de la credibilitat i confiança en vers les autoritats públiques, els clients i els 

ciutadans. 

- La possibilitat d’aprendre dels bons exemples d’altres empreses i organitzacions 

- Noves oportunitats de negoci  en mercats on els processos de producció nets són 

importants. 

- La qualitat en la gestió mediambiental. 

 

 

D’altra banda també s’aconsegueix una considerable reducció de costos degut a: 

 

- La millora de l’assignació de capacitats i recursos. 

- La reducció de costos per taxes, canons, multes i indemnitzacions. 

- L’ augment de la eficiència en els processos productius. 

- L’estalvi de matèries primes i energia. 

- La millora en el control i la gestió. 

- Paral·lelament també s’obté un augment dels ingressos degut a: 

- La millora de la competitivitat dins del sector. 

- La possibilitat del marketing ecològic. 

- La possibilitat d’ampliar la cartera de negocis.  

- La disminució de riscos de sancions, demandes judicials i responsabilitats. 

- Millora de l’ imatge de l’empresa i de relacions amb tercers. 
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Algunes de les dificultats són: 

 

- El fet de tractar-se  d’un procés llarg que comporta treball diari. 

- Que el llenguatge utilitzat és molt específic. 

- La necessitat d’Informar i formar a tot el personal. 

- La interpretació d’algunes normes. 

- L’ augment del volum de documentació que s’ha de tramitar. 

- L’ escassetat de la informació bàsica. 

 

Per un  port, d’implementació d’un SGA comporta: 

 

- Formació/sensibilització dels treballadors i la sensibilització . dels clients/ proveïdors. 

- La millora de organització/gestió de les activitats del port. 

- L’autocontrol de l’impacte   ambiental de les activitats. 

- La implementació de punt de recollida selectiva i una correcta gestió dels residus 

especials. 

 

 

 

6.3. Estratègies d’actuació  (per reduir consum de recursos i pel el tractament de residus)  

Per tal de reduir el consum de recursos i d’aquesta manera poder aconseguir un estalvi 

econòmic important, s’assenyalen un seguit de indicacions que ajuden a conscienciar i a fer 

real la reducció dels consums. 

 

En general: 

  

- És  essencial la realització per part de les autoritats del port de campanyes de 

sensibilització  tant per els propis treballadors del port, com per els usuaris dels serveis o 

els socis, de manera que tots participin de manera activa en la reducció del consum del 

recursos dels quals disposa el port. 

 

- Promoure per part de les autoritats portuàries pertinents, l’aplicació i acceptació de 

sistemes de gestió ambiental, per tal de millorar i conservar el medi ambient 

 

- En casos de vessament o accidents, disposar equipaments d’intervenció com serien 

barreres de contenció d’hidrocarburs, kits d’absorció d’hidrocarburs i d’emergència, i 

plans d’autoprotecció. A part també és necessari, tenir un pla de protocol i d’actuació en 

condicions, i que tot el personal del port en tingui coneixença.  
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Per reduir el consum d’aigua cal: 

 

- Tenir un control absolut en la xarxa d’aigua, i fer un control exhaustiu de les fuites. 

 

- Donar informació i sensibilitzant tant als treballadors com els usuaris, i introduint els 

icones pertinents en les zones de consum. 

 

- Utilitzar màquines de pressió en les zones on sigui necessària l’aplicació d’aigua. 

 

- Instal·lar reductors de cabal en les aixetes i mànegues en els punts d’aigua. 

 

- Conèixer la qualitat de les aigües utilitzades en els serveis del port. 

 

Per reduir consum d’energia elèctrica cal: 

 

- Tenir un control exhaustiu de la xarxa elèctrica del port. 

 

- Donar informació i sensibilitzant tant als treballadors com els usuaris, i introduint els 

icones. pertinents en les zones de consum. 

 

- Utilitzar en totes les situacions possibles les energies renovables, per així minimitzar l’ús 

d’energia elèctrica. Instal·lar plaques solars en tots els punts que sigui possible. 

 

- Fent un ús racional dels sistemes de climatització disponibles.  

 

- Substituir les bombetes actuals, a mesura que es facin malbé, per bombetes de baix 

consum. 

 

Pel que fa al residus és necessari i essencial la creació i organització de la recollida de residus 

tant sòlids, líquids i perillosos, mitjançant la creació d’un punt net. Aquest espai a de disposar 

de les següents zones: 

 

- Zona per a residus urbans (paper, vidre, plàstics, envasos, matèria orgànica, entre 

d’altres) 

 

- Zona per a residus especials (olis, pintures, envasos de plàstic i metall, bateries, piles, 

vernissos, bengales, draps per líquids, entre d’altres) 

 

- Zona per residus variats (fustes, metalls, voluminosos) 

 

Cal evitar  el vessament de substàncies tòxiques o contaminants a les dàrsenes25, mitjançant la 

col·locació de reixes interceptores, i evitant la col·locació de sortides de col·lectors a les 

dàrsenes. 
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Oferir a les embarcacions punts de recollida d’aigües residuals, de sentina i contenidors de 

recollida selectiva26, com: 

 

- Punts d’aspiració i tractament d’aigües de sentina i d’aigües residuals. 

 

- Dipòsits d’aigües de sentina, d’aigües grises i d’aigües negres. 

 

- Contenidors d’envasos, plàstics, paer i cartró, vidre, residus orgànics. 

 

- Dipòsit de combustible. 

 

- Sortidor de combustible. 

 

- Punt d’aspiració d’aigües residuals. 

 

 

6.4. Implementació d’un SGA al Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú 

 

Introducció 

 El Consell Directiu del Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú, és conscient dels possibles impactes 

ambientals de les activitats del club, així com de la importància de la protecció del medi 

ambient i de l’estalvi en el consum dels recursos naturals. 

Amb un compromís de millora contínua i amb l’objectiu d’avançar cap a un desenvolupament 

sostenible del Club Nàutic, s’ha decidit implementar un Sistema de Gestió Ambiental basat en 

la Norma Internacional ISO14.001:2004  (International Organitzation for Standardization) i en 

el Reglament (CE) núm. 1221/2009 del Parlament Europeu, de 25 de novembre de 2009 relatiu 

a la participació voluntària de les organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria 

ambientals (EMAS – Eco Management and Audit Scheme).  També disposa de la normativa 

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series, i sempre es parla d’OH&S 

(Occupational Health and Safety) que és l’equivalent a Salut i Seguretat Laboral.  

 

La gestió ambiental és el procés de gestió i minimització dels impactes  derivats de l’activitat 

de l’organització. En aquest sentit, el Sistema de Gestió Ambiental organitza els diferents 

recursos per assolir els objectius de millora continua de l’actuació i la gestió ambiental, 

establint els processos, instruccions i infraestructures necessàries per a la gestió i minimització 

dels impactes ambientals. 

 

La sensibilització i la implicació de tot el personal del Club Nàutic de Vilanova, així com dels 

socis que formen part de l’organització, és fonamental per assolir els objectius ambientals. 

 

La present declaració ambiental defineix la política ambiental26 del Club Nàutic de Vilanova, i 

descriu brument el Sistema de Gestió Ambiental (SGA), així com els aspectes ambientals 

significatius i el comportament ambiental de l’organització. Així doncs constitueix una eina de 

comunicació amb totes les parts interessades sobre els aspectes més rellevants del sistema de 

gestió ambiental del Club Nàutic de Vilanova. 
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Aquest SGA implementat té un gran abast, ja que inclou tot el recinte del Club Nàutic 

(amarres, pantalans, neteja – manteniment de les instal·lacions, subministrament de carburant 

i la zona de varador (ESCAR) i la gestió dels residus).  

 

Antecedents ambientals del Club Nàutic Vilanova 

El Club Nàutic Vilanova ha anat aplicant en els darrers anys diverses pràctiques de gestió 

ambiental amb l’objectiu de minimitzar els impactes  derivats i  generats per les activitats de 

l’organització. Alguns exemples d’aquestes pràctiques són: 

 

- Instal·lació d’una estació succionadora d’aigües i olis de sentina. 

 

- Instal·lació del punt de recollida de residus perillosos. 

 

- Instal·lació de papereres per recollida selectiva de paper, plàstic, vidre i matèria 

orgànica. 

 

- Instal·lació de reductors de cabal i polsadors temporitzats per reduir el consum d’aigua 

en la zona de dutxes i serveis. 

 

- Canvi dels fanals per reduir la contaminació lumínica i la despesa energètica. 

 

- Instal·lació de comptadors individuals per a embarcacions de gran eslora. 

 

A més,  el Club Nàutic Vilanova ha anat treballant en la sensibilització ambiental d’usuaris i 

treballadors  a través de diverses campanyes com ara la sortida anual per a  la neteja del fons 

marí i el foment d’activitats per a  la pesca responsable (captura i solta). 

 

A la web del Club Nàutic Vilanova i a través dels sistemes de comunicació tradicionals 

s’informa de les infraestructures que disposa l’organització perquè els usuaris gestionin 

correctament els residus que generen. 

  

Premis,  guardons i reconeixements obtinguts per el port 

 

- Distintiu “Bandera Blava” els anys 2004 – 2006 i l’any 2011 – 2012 

  

 

 

 

 

- L’any 2010, l’organització Ecoport va concedir al Club Nàutic Vilanova el guardó per la 

seva bona gestió ambiental 
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Abast del sistema de gestió ambiental 

El sistema de gestió ambiental (SGA) del Club Nàutic Vilanova contempla les activitats 

següents: 

 

- Organització d’activitats esportives i socials per als seus socis: competicions 

d’embarcacions a vela, pesca, submarinisme, etc. 

 

-  Gestió de l’escar per a la manipulació, manteniment i reparació d’embarcacions. 

 

- Gestió dels espais concessionats per la Generalitat de Catalunya per l’amarrament 

  d’embarcacions, tant de socis del club com de transeünts que sol·licitin aquest  servei.  

 

També es contemplen dins del sistema de gestió ambiental els serveis auxiliars següents: 

 

- Subministrament de combustible, aigua potable i energia elèctrica a les embarcacions. 

 

- Manteniment general de les instal·lacions de l’organització. 

 

- Servei d’aparcament de vehicles, de Bar-Restaurant, vestuaris i lavabos. 

 

- Serveis de marineria. 

 

- Escola de vela. 

 

6.4.1. Impactes ambientals degut a la construcció de ports esportius, a les activitats, als 

usuaris i a les embarcacions 

És evident que la construcció de ports esportius genera tot una sèrie d’alteracions tant 

físiques, químiques i biològiques  segons l’ ubicació i la dimensió del port, que produeixen 

inevitablement tota una varietat d’impactes i conseqüències no desitjades d’efecte i intensitat 

variable. El seu ús posterior també pot generar una sèrie d’impactes de naturalesa i intensitat 

variable.   

 

Un dels impactes, és el canvi en l’ambient degut a una disminució t considerable en la 

renovació de les aigües, ja que s’incrementa la sedimentació28 i la matèria orgànica. Al 

localitzar-se la majoria de ports en zones d’abric natural, es pot degradar, reduir, destruir  un 

biotop27  (no és biotip!!!) particular i vital per un gran nombre d’espècies, a més de que les 

masses d’aigua localitzades a l’interior és troben en una situació de decreixement important 

d’oxigen i en turbulència. 

 

A més a més, la sola existència i la possibilitat d’ampliació del port, suposa un dragatge29 

periòdic dels sediments, per permetre l’existència del calat30 suficient per l’entrada i sortida 

d’embarcacions. Aquest pot  suposar  la desaparició d’hàbitats com prades vegetals o 

d’esculls31 naturals, que tenen  importància a nivell biològic i econòmic. 
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Les obres a les costes poden suposar un greu obstacle tant per la deriva litoral32 com per els 

canvis que produeixen a la hidrodinàmica33, que afecten particularment a les platges. Per una 

banda, es sol produir una acumulació de sediments en un dels costats del port, i per l’altre  es 

sol produir una erosió34 . Quan aquesta erosió o acumulació de terra és significa i considerable 

durant la construcció d’un port esportiu, el projecte de construcció del port acostuma anar 

acompanyat de la projecció de platges artificials que normalment solen tenir un impacte 

ambiental  gran. 

 

Impactes deguts a la construcció d’un port: 

 

- Modificació litoral i dinàmica (corrents marines). 

 

- Desplaçament de materials utilitzats poden ser extrets de la zona o importats.  

 

- Abocaments 

 

- Alliberació de contaminants. 

 

- Afectació a espècies dels diferents regnes, en particular vegetals i animals. Afectació de 

la pesca extractiva.  

 

- Destrucció de platges. 

 

- Disminució qualitat aigua. 

 

- Impactes socials i econòmics. 

 

Impactes deguts a les activitats, usuaris i embarcacions: 

  

- Consums d’aigua, electricitat, hidrocarburs i olis i els impactes derivats d’aquests 

consums sobre el medi (aigües, atmosfera, sòls). 

 

- Generació de sorolls i olors. 

 

- Generació d’aigües residuals d’origen divers. 

 

- Generació de residus sòlids de diferents naturalesa mi perillositat. 

 

- Impactes per l’ús pintures anti-fouling. 
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6.4.2. Estructura documental 

La documentació del Sistema de Gestió Ambiental del Club Nàutic Vilanova s’articula en 

diferents nivells, que van des de un  àmbit més general fins a l’àmbit més concret. Els diferents 

nivells de documentació existents són els següents: 

 

Política ambiental: La política ambiental recull els compromisos del Club Nàutic Vilanova 

en matèria ambiental així com els principis d’actuació del Sistema de Gestió Ambiental. 

 

Procediments i protocols d’actuació: Descriuen la realització d’una activitat determinada, 

indicant l’objectiu,  el desenvolupament i la responsabilitat. 

 

Instruccions de treball: Descriuen en detall i pas a pas l’execució de tasques 

determinades. 

 

 Altres documents: Són els documents requerits pel Club Nàutic Vilanova i per les normes 

de referència, necessaris per a la planificació, operació, control, mesura, seguiment i 

anàlisi del Sistema de Gestió Ambiental i dels seus processos. Altres documents contenen 

requisits i informació referents a productes i serveis de l’organització. Dintre d’aquest 

grup podem trobar documents com ara plans de control, especificacions de productes o 

de serveis, fulls de ruta, llistes, taules, plànols, organigrama, etc. 

 

Registres: Els registres evidencien la conformitat amb els requisits dels sistema de gestió 

ambiental així com de la seva eficaç operació. 
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El procediments generals del Sistema de Gestió Ambiental del Club Nàutic Vilanova són els 

següents: 

 

- Identificació i avaluació d’aspectes ambientals. 

- Identificació dels requisits legals i altres requisits. 

- Objectius, metes i programes. 

- Competència, formació i presa de consciència. 

- Comunicació 

- Gestió dels documents. 

- Gestió del registres. 

- Control operacional. 

- Gestió de residus. 

- Protocol d’actuació ambiental. 

- Preparació i resposta davant d’emergències. 

- Seguiment i mesura. 

- Gestió d’incidències ambientals. 

- Accions correctives i preventives. 

- Auditories internes. 

- Funcionament de la comissió de medi ambient. 
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6.4.3. Política ambiental 

 

EL President del Club Nàutic Vilanova, en representació del Consell Directiu i de tots els socis 

del club, és conscient de la importància del medi  i per això es compromet a dur a terme les 

activitats del club amb el màxim respecte a l’entorn, complint sempre amb la normativa i 

legislació vigent. 

El compromís del Club Nàutic Vilanova amb la protecció i conservació del medi ambient queda 

recollit en la definició de la seva política ambiental, que es fonamenta en el principi de 

prevenció i minimització de possibles efectes perjudicials per al medi ambient. La política 

ambiental es fonamenta en els següents principis: 

 

Actitud de permanent col·laboració amb els 

Organismes Públics competents en matèria 

ambiental. 

Compliment continu de la normativa i 

legislació ambiental aplicable. 

Formació i conscienciació ambiental a les 

persones implicades amb el 

desenvolupament de les activitats del Club 

(treballadors propis, treballadors aliens, 

proveïdors, etc.) 

Comunicació als usuaris (socis, visitants, ...) 

del projecte ambiental amb la finalitat 

d’implicar-los al màxim a millorar el 

comportament ambiental del Club. 

Minimització dels efectes perjudicials per al medi ambient en la realització de les activitats 

mitjançant l’optimització de processos, així com l’avaluació anticipada dels efectes ambientals 

de les noves activitats, assegurant amb tot això la millora continua en matèria ambiental i la 

prevenció de riscos laborals. 

 

 Per assegurar que aquesta Política Ambiental es posa en pràctica i està al dia, el Consell 

Directiu, representat pel seu President es compromet a: 

 

Dotar dels recursos necessaris per a dur a 

terme aquesta política. 

Revisar-la periòdicament per a assegurar que 

segueix essent adequada per a l’organització. 

Comunicar-la a totes les persones que 

pertanyen a l’organització o que hi estan 

relacionades. 

Definir objectius ambientals coherents amb 

aquesta política i els programes necessaris 

per a complir amb aquests objectius. 

 

 Aquesta política ambiental està a disposició del públic i de totes les parts interessades. 

 

Vilanova i la Geltrú, 21 d’octubre del 2011 

 

 

 

Joan Cabrero 

President de CLUB NÀUTIC VILANOVA 
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6.4.4. Programa de gestió ambiental 

A partir de la política ambiental del Club Nàutic Vilanova (CNV), la identificació i valoració dels 

aspectes ambientals de les activitats del club, i els requisits legals aplicables, es defineix el 

programa ambiental que permetrà aconseguir la millora contínua que l’organització s’ha 

proposat.  

En el programa ambiental del CNV, es recullen els objectius ambientals de l’organització, que 

es concreten en fites, juntament amb les responsabilitats, els recursos i els terminis previstos 

de realització. 

Tot seguit es detallen els programes ambientals dels anys 2011 i 2012, així com el grau de 

compliment dels objectius previstos per l’any 2012. 

 

6.4.4.1. Programa ambiental 2011 

Figura 4. Programa ambiental 2011 del Club Nàutic Vilanova 

 

PROGRAMA AMBIENTAL 2011 

Número Objectius Fites Estat 

1 Implementar un SGA. 

- Contractar servei consultoria. 
- Designar responsable SGA. 
- Definir el SGA. 
- Implantar el SGA. 
- Formació del personal. 
- Auditoria interna. 
- Certificació 

EN CURS AL 90% 
 
Falta auditoria DNV35 

2 
Implementar un sistema 
d’indicadors ambientals. 

- Definir indicadors ambientals. 
- Recopilar dades. 

ASSOLIT 

3 
Formació responsable del 
SGA 

- Buscar cursos sobre gestió ambiental. 
- Realitzar inscripció. 
- Realitzar curs. 

NO ASSOLIT 
 
Pendent 2012 per baixa RMA36 

 

4 
Sistema de recollida 
selectiva de residus. 

- Estudiar possibilitats i alternatives. 
- Contactar amb proveïdors. 
- Implementar la solució escollida. 
- Informació als socis i usuaris. 
- Avaluar la solució implantada. 

ASSOLIT 

5 
Reduir  consum elèctric i 
la contaminació lumínica . 

- Estudiar possibilitats i alternatives. 
- Contactar amb proveïdors. 
- Implementar la solució escollida. 
- Avaluar la solució implantada. 

ASSOLIT 

6 
Millorar la preparació i 
resposta davant de 
possibles emergències. 

- Reunió amb Ports de la Generalitat per 
acordar objecte i detalls de l’organització. 
- Planificació del simulacre. 
- Participació activa per part del personal 
del club. 
- Extreure conclusions. 

ASSOLIT 

7 
Constituir la Comissió de 
Medi Ambient (CMA) 

- Definir l’objecte. 
- Designar als membres. 
- Redactar procediment de funcionament 
- Aprovació per part del Consell Directiu. 
- Posta en marxa (1ª reunió). 

ASSOLIT 
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Objectius 

 

Objectiu 1.  Implementar el SGA 

- El Club Nàutic Vilanova s’havia proposat per l’any  2011 implantar el sistema de gestió 

ambiental basat en la Norma Internacional ISO 14.001:2004 i en el Reglament EMAS III. 

Per això es va contractar els serveis d’una consultora especialitzada que ajudés en la fase 

de definició i implantació del SGA, amb els recursos necessaris, tant econòmics com de 

personal. 

- Aquest objectiu, es considera pràcticament assolit ja que l’auditoria de certificació es va 

fer durant el mes de gener del 2012, a càrrec de l’entitat de certificació Det Norske Veritas 

(DNV). 

 

Objectiu 2.  Implementar un sistema d’indicadors ambientals 

- Un altre objectiu proposat pel 2011 era dissenyar i implementar un sistema d’indicadors 

ambientals que permetés  realitzar un seguiment del comportament ambiental i, alhora  

prendre decisions en base als resultats numèrics i objectius. 

- El quadre d’indicadors ambientals37 es troba plenament operatiu. 

 

Objectiu 3. Formació del responsable del SGA 

- El mes d’abril del 2011 es va començar el programa de formació del responsable del 

SGA. Aquest programa consisteix en un curs de gestió ambiental de 250 hores en la 

modalitat de formació a distància impartit per “Desuto Formación”. 

- El programa de formació es troba gairebé finalitzat, però el responsable de medi 

ambient ha causat baixa de l’organització. Està previst la designació del nou responsable 

del SGA de cara a finals del 2011 o principis del 2012. Caldrà tornar a definir el programa 

de formació en matèria de gestió ambiental per a aquesta persona. Per tant aquest 

objectiu queda proposat pel 2012. 

 

Objectiu 4.  Sistema de recollida selectiva de residus 

- El 2011 s’ha implantat  un sistema per a la recollida selectiva de residus urbans o inerts.  

Aquesta millora ambiental ha consistit en la instal·lació, en el moll central, d’una sèrie de 

grups de papereres que ha tingut força acollida pels socis i altres usuaris del club. 

- Actualment la recollida selectiva de residus urbans o inerts està plenament implantada al 

club, per tant es considera que s’ha assolit l’objectiu fixat. 

 

Objectiu 5.  Reduir consum elèctric i la contaminació lumínica 

- El 2011 s’ha implementat una millora ambiental amb la finalitat de contribuir en la 

reducció de la contaminació lumínica i  la reducció del consum elèctric. Amb aquestes 

finalitats  s’ha realitzat la substitució dels antics fanals del moll central per un model de 

fanal que evita la dispersió de la llum cap amunt. També s’han substituït les antigues 

làmpades d’incandescència per làmpades de baix consum. 

 

Objectiu 6.  Millorar la preparació i resposta davant de possibles emergències 

- Amb l’objectiu de millorar l’actuació davant de possibles emergències ambientals, el 

personal del Club Nàutic Vilanova ha participat activament en el simulacre (organitzat per 
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la Generalitat) que va consistir  en l’actuació davant d’un possible vessament de gasoil a la 

benzinera del Club. 

 

 Objectiu 7.  Constituir la Comissió de Medi Ambient del CNV  

- Amb la finalitat de millorar la gestió ambiental es va plantejar constituir la Comissió de 

Medi Ambient (CMA), formada per la Direcció, el Responsable del SGA i un membre del 

Consell Directiu. Amb una periodicitat trimestral, la CMA analitza el comportament 

ambiental de l’organització a través dels indicadors ambientals, realitza un seguiment de 

l’estat de compliment dels objectius, analitza les incidències ambientals, analitzant les 

causes per decidir si cal aplicar accions correctives o preventives, recull propostes de 

millor i analitza la seva viabilitat, realitza el seguiment dels aspectes ambientals 

significatius, el grau de compliment dels requisits legals, etc. 

 

- La constitució de la CMA i la primera reunió es va realitzar el mes de desembre del 2011. 
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6.4.4.2. Programa ambiental 2012 

 

PROGRAMA AMBIENTAL 2012 

Nº Objectiu Fites Recursos Resp Data 

1 

Mantenir el 

distintiu “Bandera 

Blava” 

- Preparar tota la documentació necessària 

- Difondre la campanya “Bandera Blava” per embarcacions 

60 hores 

20 hores 

RMA 

RMA 

T3 

T1 

2 
Reduir el consum 

d’aigua un 5% 

- Campanya de sensibilització d’ús responsable de l’aigua al 

varador 

- Campanya de sensibilització d’ús responsable de l’aigua 

als punts d’amarrament 

 

20 hores 

 

20 hores 

 

RMA 

 

RMA 

T1 

 

T2 

3 

Reduir el consum 

d’energia 

elèctrica un 5% 

- Instal·lar detectors de presència als serveis 

- Canvi de làmpades incandescents per baix consum als 

serveis i oficines 

- Canvi de làmpades incandescents per baix consum als 

pantalans 

2.000 € 

 

2.400 € 

 

2.400 € 

DG 

 

DG 

 

DG 

T2 

 

T2 

 

T3 

4 

Augmentar la 

sensibilització 

ambiental del 

personal del CNV 

- Xerrada sobre sensibilització ambiental 

- Elaborar i difondre el codi de Bones Pràctiques 

Ambientals (BPA) 

4 hores 

 

40 hores 

DG 

 

RMA 

T1 

 

T1 

5 

Augmentar 

sensibilització 

ambiental del 

socis i usuaris del 

CNV 

- Fomentar l’ús de l’estació de succió d’aigües de sentina 

- Campanya de neteja del fons marí 

- Campanya de pesca responsable 

- Panell informatiu de Bones Pràctiques Ambientals (BPA) 

20 hores 

12 hores 

12 hores 

8 hores 

RMA 

Of Esp 

Of Esp 

RMA 

T3 

T2 

T2 

T2 

6 

Millorar la gestió 

de compres des 

del punt de vista 

ambiental 

- Aplicar criteris de compra i venta en productes de neteja i 

varador 
30 hores RMA T1 

7 

Reduir el consum 

de paper d’oficina 

un 25% 

- Comunicacions als socis via correu electrònic i SMS 30 hores Adm. T1 

Figura 5. Programa ambiental 2012 del Club Nàutic Vilanova 

 

 

 

- RMA: Responsable Medi Ambient 
- DG: Director General 

- Of Esp: Oficina Especialitzada 

- Adm: Administració 
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6.4.5. Comportament ambiental 

El comportament ambiental del CNV es pot estudiar en base a diferents indicadors que 

permeten comprovar l’evolució del sistema d’una manera real i eficaç. 

Per calcular les ràtios de comportament ambiental, els indicadors fan referència al nombre de 

socis del CNV, en comptes de al nombre de treballadors, al considerar-ho més significatiu pel 

que fa al volum d’activitats de l’organització. 

 

Cada indicador està compost per una xifra “A” que indica l’impacte o consum total en el camp 

considerat, una xifra “B” que indica la producció global de l’organització (en aquest cas és el 

número de socis) i una xifra “R”, que indica la relació A/B. 

 

6.4.5.1. Consum d’aigua 

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

bàsicament pel consum propi de l’organització (oficines, sanitaris, sistema de reg, locals 

socials, tallers, ...), pel consum dels usuaris en els pantalans38,  l’escar,  la piscina i el 

restaurant. 

 

Es pot valorar  el consum d’aigua del restaurant independentment del consum global ja que 

disposa  d’un comptador propi.  

 

Les dades de consum d’aigua del restaurant dels anys 2010 i 2011: 

 

Trimestres “A” Consum aigua Unitats “B” Nº socis 
R=A/B Consum aigua per soci 

en m3/s 

T1 2010 109,99 m3 903 0,12 

T2 2010 399,97 m3 903 0,44 

T3 2010 415,49 m3 903 0,46 

T4 2010 306,55 m3 903 0,34 

T1 2011 257,00 m3 891 0,29 

T2 2011 404,23 m3 891 0,45 

T3 2011 432,65 m3 891 0,49 

T4 2011 320,33 m3 891 0,36 
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Es pot observar  que el consum és molt similar en els dos anys considerats amb un lleuger 

augment l’any 2012.  

 

Donat que també interessa conèixer el consum d’aigua de les embarcacions, s’ha previst la 

instal·lació de comptadors individuals per tots els tipus d’embarcacions. 

 

Dades del consum total d’aigua dels anys 2010, 2011 i dos trimestres del 2012: 

 

Trimestres 
“A” Consum aigua 

en m3 
“B” Nº socis 

R=A/B Consum aigua per soci 

en m3/s 

T1 2010 1.257,00 903 1,39 

T2 2010 2.281,00 903 2,53 

T3 2010 3.447,00 903 3,82 

T4 2010 2.020,00 903 2,24 

T1 2011 1.432,00 891 1,61 

T2 2011 2.069,00 891 2,32 

T3 2011 3.981,00 891 4,47 

T4 2011 1.744,00 891 1,96 

T1 2012 1.319,00 891 1,48 

T2 2012 1.884,00 891 2,069 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot observar que el consum global d’aigua també és molt similar en els 2 anys, amb un 

lleuger augment de consum en el 2011 respecte el 2010.  S’haurà d’analitzar si les mesures a 

implantar al llarg del 2012 permetran reduir les ràtios. 

 

També es pot observar  clarament, que els dos primers trimestres de l’any 2012 el consum 

d’aigua ha disminuït de forma visible, i aquesta reducció es deu a la implantació del SGA, que 

gràcies a les mesures que s’han adoptat, s’ha aconseguit reduir el consum. 
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En la gràfica anterior es pot observar la caiguda d’un 8,1% en el consum de l’aigua entre el T1 

2011, i el T1 2012, i també, una disminució del 10,8% en el consum d’aigua entre el T2 2011 i el 

T2 2012.   

Durant el T2 i el T3, el consum d’aigua augmenta degut a que correspon als mesos de més 

afluència d’usuaris, a més són els mesos en els quals seria convenient fer campanyes de 

sensibilització de cara a la conscienciació per la reducció de consums. 

 

6.4.5.2. Consum energètic 

Consum d’energia elèctrica 

-La demanda d’energia elèctrica al CNV ha anat creixent els darrers anys per raons evidents. 

Cada cop hi ha més equipaments amb consum d’energia elèctrica i paral·lelament les 

embarcacions amarrades al Club, que cada cop incorporen més dispositius elèctrics, com són 

els aparells d’aire acondicionat, equipaments informàtics, nous sistemes de navegació, etc. 

 

Dades del consum global d’energia elèctrica dels anys 2010, 2011 i dos trimestres del 2012: 

 

Trimestres 
“A” Consum 

Energia elèctrica 
Unitats “B” Nº socis 

R=A/B Consum Energia 

elèctrica per soci en Mwh/s 

T1 2010 137,71 Mwh 903 0,153 

T2 2010 - Mwh 903 0,000 

T3 2010 155,14 Mwh 903 0,172 

T4 2010 199,66 Mwh 903 0,221 

T1 2011 125,60 Mwh 891 0,141 

T2 2011 94,17 Mwh 891 0,106 

T3 2011 112,25 Mwh 891 0,126 

T4 2011 111,53 Mwh 891 0,125 

T1 2012 134,297 Mwh 891 0,15 

T2 2012 97,759 Mwh 891 0,109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Carles Espinet Llobet 
Estudi i anàlisi del sistema de gestió del port de Vilanova i la Geltrú  Sergi Surinyach Garcia 

54 
 

 En les gràfiques de consum d’energia elèctrica es pot apreciar aquest augment de consum en 

el 2012 respecte el 2011.  

 

En les gràfiques es pot observar una disminució del consum d’energia entre el 2010 i 2011, 

però un augment lleuger entre els 2011 i el 2012 els dos primers trimestres. Així  hi ha  un 

augment del 6,4% del consum en energia elèctrica entre el T1 2011 i el T1 2012, i també, un  

augment del 2,8% en el consum d’energia entre el T2 2011 i el T2 2012.   

 

El  CNV s’ha fixat com un objectiu la reducció del consum elèctric de cara el 2012, tot i el 

lleuger augment els dos primers trimestres. 

 

 Es pot valorar  el consum d’energia elèctrica del restaurant independentment  del consum 

global ja que disposa  d’un comptador propi.  

 

 

Dades del consum d’elèctric del restaurant dels anys 2010 i 2011: 

 

Trimestres 
“A” Consum 

Energia elèctrica 
Unitats “B” Nº socis 

R=A/B Consum Energia 

elèctrica per soci en Mwh/s 

T1 2010 23,78 Mwh 903 0,026 

T2 2010 30,12 Mwh 903 0,033 

T3 2010 34,88 Mwh 903 0,039 

T4 2010 14,29 Mwh 903 0,016 

T1 2011 19,14 Mwh 891 0,021 

T2 2011 21,52 Mwh 891 0,024 

T3 2011 27,86 Mwh 891 0,031 

T4 2011 12,53 Mwh 891 0,014 
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Com es pot observar s’aprecia un descens important en el consum d’energia elèctrica. La 

baixada es pot atribuir a diferents factors, i possiblement, en part, a la conjuntura econòmica 

actual. De fet això es podria confirmar si el restaurant aportes dades del  moviment de clients. 

 

Consum de gas natural 

 El gas natural s’utilitza principalment per calefacció, aigua calenta sanitària i en el restaurant. 

 

Com en els consums d’aigua i electricitat els restaurant  disposa de comptadors propi. 

 

Dades del consum de gas  del restaurant dels anys 2010 i 2011: 

 

Trimestres 
“A” Consum Gas 

Natural 
Unitats “B” Nº socis 

R=A/B Consum Gas Natural 

per soci en  Mwh/s 

T1 2010 35,06 Mwh 903 0,039 

T2 2010 47,41 Mwh 903 0,052 

T3 2010 23,95 Mwh 903 0,027 

T4 2010 16,27 Mwh 903 0,018 

T1 2011 17,21 Mwh 891 0,019 

T2 2011 29,43 Mwh 891 0,033 

T3 2011 21,51 Mwh 891 0,024 

T4 2011 11,34 Mwh 891 0,013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es por apreciar clarament una disminució del consum de gas natural del 2011 respecte el 2010 

per la decreixent activitat del restaurant deguda, en gran mesura, a la conjuntura econòmica 

global i la pròpia del restaurant. 
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Dades del consum global de gas  dels anys 2010, 2011 i dos trimestres del 2012: 

 

Trimestres 
“A” Consum Gas 

Natural 
Unitats “B” Nº socis 

R=A/B Consum Gas Natural 

per soci en Mwh/s 

T1 2010 54,25 Mwh 903 0,060 

T2 2010 48,82 Mwh 903 0,054 

T3 2010 49,19 Mwh 903 0,054 

T4 2010 36,13 Mwh 903 0,040 

T1 2011 38,48 Mwh 891 0,043 

T2 2011 30,41 Mwh 891 0,034 

T3 2011 27,96 Mwh 891 0,031 

T4 2011 22,62 Mwh 891 0,025 

T1 2012 29,132 Mwh 891 0,0326 

T2 2012 21,787 Mwh 891 0,024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

És evident la important reducció en el consum de gas natural durant els dos primers trimestres 

del 2012, gràcies a les mesures adoptades del SGA. La expectativa de cara al futur, és que 

aquest consum es segueixi reduint.  

En el primer cas, durant el T1 2012, s’ha aconseguit reduir el consum de gas en un 24,3% 

respecte el T1 2011, i en el segon cas, en el T2 2012 s’ha aconseguit una reducció del 28,36% 

respecte el T2 2011. 

 

6.4.5.3. Consum de carburants 

El consum de carburants es bàsicament per part de les  embarcacions privades. El consum 

degut a l’activitat pròpia CNV es degut a alguns equips i elements de transport, com ara el 

travel-lift, les embarcacions pròpies pel servei del club, els vehicles de transport, i altres petits 

equips auxiliars. 

Dins del consum de carburant cal distingir entre gasoil i benzina, essent el consum de gasoil 

més important que el de benzina. 
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Dades del consum de benzina dels anys 2010 i 2011: 

 

Trimestres 
“A” Consum 

Benzina 
Unitats “B” Nº socis 

R=A/B Consum Benzina per 

soci en L/s 

T1 2010 5.063,00 L 903 5,61 

T2 2010 18.692,00 L 903 20,70 

T3 2010 31.199,00 L 903 34,55 

T4 2010 6.964,00 L 903 7,71 

T1 2011 6.216,00 L 891 6,98 

T2 2011 17.354,00 L 891 19,48 

T3 2011 34.327,00 L 891 38,53 

T4 2011 6.964,00 L 891 7,82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No s’aprecia gairebé cap variació de consum de benzina respecte l’any anterior. Com es pot 

observar, el consum està focalitzat durant el segon i tercer trimestre de l’any, que coincideix 

amb els mesos de més activitat nàutica. 
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Dades del consum de gasoil  dels anys 2010 i 2011: 

 

Trimestres 
“A” Consum 

Gasoil 
Unitats “B” Nº socis 

R=A/B Consum Gasoil per soci 

En L/s 

T1 2010 21.452,00 L 903 23,76 

T2 2010 80.948,00 L 903 89,64 

T3 2010 105.657,00 L 903 117,01 

T4 2010 33.498,00 L 903 37,10 

T1 2011 35.408,00 L 891 39,74 

T2 2011 73.135,00 L 891 82,08 

T3 2011 112.289,00 L 891 126,03 

T4 2011 33.498,00 L 891 37,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot observar en el consum de gasoil és molt superior al de benzina i s’observa el 

mateix comportament que amb el  consum de benzina, augmenta en el segon i tercer 

trimestre perquè és quan més usuaris utilitzen les instal·lacions del port. En el tercer trimestre, 

que correspon als mesos de juliol, agost i setembre, el consum augmenta de forma molt 

considerable, ja que es suposa que són els mesos de més utilització d’embarcacions.< 
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6.4.5.4. Consum de material d’oficina 

Pel que fa al material d’oficina, el Club Nàutic Vilanova ha centrat el seu estudi en el consum 

de paper, ja que és el més significatiu. 

 

Trimestres 
“A” Consum Fulls 

paper 
Unitats “B” Nº socis 

R=A/B Consum fulls de paper 

per soci 
Unitats 

T1 2010 25.000,00 u 903 27,69 u/s 

T2 2010 25.000,00 u 903 27,69 u/s 

T3 2010 2.500,00 u 903 2,77 u/s 

T4 2010 12.500,00 u 903 13,84 u/s 

T1 2011 12.500,00 u 891 14,03 u/s 

T2 2011 10.000,00 u 891 11,22 u/s 

T3 2011 12.500,00 u 891 14,03 u/s 

T4 2011 10.000,00 u 891 11,22 u/s 

T1 2012 12.500 u 891 14,029 u/s 

T2 2012 25.000 u 891 28,058 u/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’aprecia una disminució significativa del consum de paper a les oficines, degut a les 

campanyes realitzades per reduir-ne el consum,  especialment les relacionades amb la 

comunicació amb els socis o usuaris. No tenim una explicació per la caiguda en el T3 del 2010. 

És  molt significatiu la comparació entre T1 i T2 del 2010 i 2011 en el consum de paper. També 

es pot observar que durant el 2011 els consum de paper es mante estable. 

 

Per a l’any 2012, el CNV es compromet en la mateixa línea de reducció del consum de paper. 
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6.4.6. Gestió de residus 

L’activitat del CNV  genera una gran varietat o tipus de residus que tenen diferents orígens, 

com per exemple:  les operacions de manteniment, el funcionament de l’escar, el restaurant, 

els residus generats pels usuaris, etc. 

 

6.4.6.1. Residus tòxics o perillosos 

Els residus perillosos o tòxics  es disposen en els seus corresponents contenidors situats dintre 

del Punt Net del CNV. 

Aquest residus són correctament emmagatzemats i gestionats fins que són retirats i tractats 

per part de transportistes i gestors autoritzats. 

 

Quantitats de residus tòxics o perillosos  gestionats durant el període 2009 – 2011 en 

quilograms: 

 

GENERACIÓ DE RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS (Kg) 

CER Tipus de residu 2009 2010 2011 2012 Total 

80111 Restes de residu pastós i líquid 958,00 829,00 856,00 - 2.643,00 

130205 Olis minerals no clorats i lubricants - 2.703,00 2.603,00 - 5.306,00 

130899 Efluents + Hidrocarburs - - - - 272,00 

140603 Dissolvents no halogenats 37,00 18,00 - - 55,00 

150110 Envasos buits 473,00 502,00 700,00 - 1.675,00 

150202 Absorbents 251,00 216,00 131,00 - 589,00 

160107 Filtres Oli 380,00 555,00 417,00 - 1.352,00 

160114 Anticongelant 11,00 - 11,00 - 22,00 

160504 Aerosols – Esprais 40,00 - 45,00 - 85,00 

160604 Piles bastó 30,00 47,00 - - 77,00 

160708 Llods i fangs anti-fouling 530,00 241,00 421,00 - 1.192,00 

161001 Restes aquosos de substàncies perilloses 201,00 751,00 311,00 - 1.263,00 

200126 Olis i greixos restaurant - - 765,00 - 765,14 

Total 2.911,00 5.862,00 6.532,14 - 15.305,14 

Figura 6. Taula de generació de residus tòxics i perillosos (kg) per anys 

El port no ha facilitat dades del 2012. 
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Quantitats de residus tòxics o perillosos  gestionats durant el període 2009 – 2011 en 

quilograms/soci: 

 

GENERACIÓ DE RESIDUS TÒXICS I PERILLOSOS (Kg/s) 

CER Tipus Residu 2009 2010 2011 2012 Total 

80111 Restes de residu pastós i líquid 1,06 0,92 0,96 - 2,94 

130205 Olis minerals no clorats i lubricants - 2,99 2,92 - 5,91 

130899 Efluents + Hidrocarburs - - 0,31 - 0,31 

140603 Dissolvents no halogenats 0,04 0,02 - - 0,06 

150110 Envasos buits 0,53 0,56 0,79 - 1,87 

150202 Absorbents 0,28 0,24 0,15 - 0,67 

160107 Filtres Oli 0,27 0,61 0,47 - 1,35 

160114 Anticongelant 0,01 - 0,01 - 0,02 

160504 Aerosols – Esprais 0,04 - 0,05 - 0,09 

160604 Piles bastó 0,03 0,05 - - 0,09 

160708 Llods i fangs anti-fouling 0,59 0,27 0,47 - 1,33 

161001 Restes aquosos de substàncies perilloses 0,22 0,83 0,35 - 1,40 

200126 Olis i greixos restaurant - - 0,86 - 0,86 

Total 3,08 6,49 7,33 - 16,91 

Figura 7. Taula de generació de residus tòxics i perillosos (kg/soci) per anys 
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L’evolució pel que fa la generació de residus és, tot i la seva recollida i tractament, preocupant  

en els tres anys enregistrats han augmenta de manera global, encara que sembla que 

l’augment es desaccelera. 

En l’anàlisi individual de cada tipus de residu (vegeu gràfics)  el comportament es diferent. Per 

parlar amb propietat caldria un estudi més detallat per explicar l’evolució de cada tipus; encara 

que, possiblement, no ens equivocaríem si afirmen que els envasos continuaren creixent.  

 

6.4.6.2. Altres tipus de residus 

Residus urbans o inerts 

 El CNV disposa de diversos llocs de recollida selectiva dels residus urbans o inerts amb la 

finalitat de separar el paper i el cartró, els envasos reciclables, el vidre i la matèria orgànica. 

 

Els punts de recollida consisteixen en papereres per a cada tipus de residu, i es troben situades 

al llarg del moll central, a l’entrada de cada pantalà, per tal de facilitar als usuaris la separació 

selectiva dels residus. El restaurant disposa dels seus propis contenidors específics per cada 

tipus de residu. 

 

Aigües residuals 

 El CNV realitza de forma semestral analítiques de les aigües residuals generades per tal de 

comprovar d’aquesta manera, el compliment dels requeriments legals que ha de complir. 

 

Gestió de residus MARPOL 

El CNV disposa d’una estació MARPOL per a la recollida d’aigües hidrocarburades provinents 

de les aigües de sentina i la recollida d’aigües sanitàries dels dipòsits de les embarcacions, per 

tal de prevenir així, la contaminació de les aigües marines.  

El CNV considera que aquesta estació està infrautilitzada, per la qual cosa s’han previst 

campanyes i accions durant l’any 2012 per tal de fomentar l’ús d’aquesta instal·lació per part 

del propietaris d’embarcacions.  

 

Mesures per prevenir la contaminació 

A l’escar  es disposa d’una xarxa interceptora d’aigües per evitar que restes de productes tòxics  

puguin arribar a les aigües del mar. 

També es disposa de barreres anti - contaminació per poder tancar la dàrsena i evitar l’entrada 

o sortida d’hidrocarburs en cas de vessament o abocament.
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6.4.6.3. Petjada de Carboni 

S’intenta calcular els efectes que produeix el Carboni, i per tal de dur a terme aquest càlcul es 

pren com a referència la “Guia pràctica per al càlcul d’emissions de Gasos amb Efecte 

d’Hivernacle (GEH)”, que va ser editada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic amb data de 

març de l’any 2011. 

 

 Tal i com s’esmenta a la guia, s’ha de tenir en compte  que quan es parla de Gasos d’Efecte 

Hivernacle, s’està fent referència al CO2 (equivalent a CO2 eq), que inclou els sis gasos que 

produeixen efecte hivernacle que recull el protocol de Kyoto: Diòxid de carboni (CO2), metà 

(CH4), òxid de nitrogen (N2O), hidroflurocarburs (HFC), perflurocarburs (PFC) i hexafluorur de 

sofre (SF6). 

 

El concepte descrit, “petjada de carboni”, és un terme que vol descriure l’impacte total que té 

una organització sobre el clima arran de l’emissió de GEH a l’atmosfera. L’objectiu és 

quantificar aquesta petjada, per el que cal aplicar un determinat protocol d’estimació i 

comptabilitat d’emissions de GEH. 

 

Dades relatives a l’emissió de GEH resultants de l’activitat del Club Nàutic Vilanova 

 

Emissions Consum Anual Unitats Factor de conversió (1) Unitats Tm CO2 

Energia Elèctrica 443.544 Kwh 0,181 Kg CO2/Kwh 80,28 

Gas Natural  10.008 m3 2,15 Kg CO2/m3 21,52 

Gasoil 254.330 L 2,61 KgCO2/L 663,80 

Benzina   64.861 L 2,38 KgCO2/L 154,37 

TOTAL 919,97 

 

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

combustibles fòssils que generen les embarcacions del usuaris. 

 

Per tal de valorar l’impacte   ambiental que  genera de CO2 a l’atmosfera degut al consum 

energètic, és determina la quantitat d’arbres que són necessaris per a absorbir tot el CO2 que 

s’ha emès. Cal recordar que la vegetació i les arbres són fixadors CO2  a través de la 

fotosíntesi39. 

 

En el cas del CNV, el total de CO2 és de 919,17 Tm, equivalents a 27.180 kg de CO2 per arbre, és 

a dir 33,85 arbres. 
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6.4.6.4. Biodiversitat   

- S’hauria de fer un estudi de com a afectat a la biodiversitat el desenvolupament del port all 

llarg del temps, en el cas de que es disposin de dades anteriors a la construcció del port. 
 

L’indicador de biodiversitat, permet avaluar l’impacte ambiental que suposa la ocupació del 

territori per part de les instal·lacions del CNV. 

 

Les dades numèriques que es mostren a continuació, influeixen de forma considerable en la 

biodiversitat de la zona en la qual es troba situada el port. 

 

Actualment les dues concessions que configuren la dàrsena esportiva del CNV donen lloc a una 

ocupació d’una superfície total de 86158 m2, dels quals 21.557 m2 corresponen a terra i 64.601 

m2 corresponen a aigua. 

 

El CNV gestiona 817 punts d’amarrament, disposats en 12 pantalans de 2,50 m d’amplada i 

llargàries que varien dels 80 als 150 m, connectats tots ells a un moll central de 7.184 m2 i amb 

una amplada de 32 m, a més, seguint els límits terrestres del Club, es disposen dels molls de 

ponent i el ribera, ambdós amb una amplada de 4 m, i llargades de 110 i 190 m 

respectivament, aquest últim, el de ribera, té continuïtat amb el citat moll de la Plaça de Port 

amb amplades que oscil·len dels 5 als 11 metres, i amb una llargada de 100 m. 

 

 Així doncs els 817 amarraments del Club disposen de un total de 3.026 m de moll, el qual 

suposa una mitjana de 3,77 m per embarcació. 

 

Al llarg del moll central hi ha les zones de capitania, vestuaris i serveis pels usuaris, així com 

l’aparcament de vehicles amb un nombre total de 269 places. 

 

Annexat al moll central, hi ha tres àrees; per un costat hi ha una zona de 2.000 m2 destinada a 

l’àrea tècnica i a l’escar, una altre zona disposa de 2.700 m2 que es destina a la secretaria 

tècnica i varada esportiva, i finalment hi ha un 2.200 m2 pel restaurant i la seu social. 

 

6.4.7. Avaluació del compliment legal 

El CNV  compleix amb la legislació ambiental vigent i s’assegura de mantenir actualitzats els 

nous requisits legals aplicables. 

 

Els sistemes d’informació per a l’actualització dels requisits legals aplicables que el CNV utilitza, 

són: la contractació d’un servei de consultoria externa que s’encarrega d’informar a 

l’organització dels nous requisits legals, l’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics 

juntament amb la seva assessoria legal (“BbAdvocats”); Ports de la Generalitat; Pla de 

Vigilància Ambiental, les fundacions Nereo i Entorno.  

 

A més a més, el CNV, és la dàrsena esportiva del Port de Vilanova, que està gestionat per Ports 

de la Generalitat. Aquest fet, facilita que Ports de la Generalitat porti a terme un Pla de 

Vigilància que implica, entre altres, la informació sobre qualsevol nou requisit legal i l’exigència 

del seu compliment. 



          Carles Espinet Llobet 
Estudi i anàlisi del sistema de gestió del port de Vilanova i la Geltrú  Sergi Surinyach Garcia 

69 
 

Quan es detecta un nou requisit legal ambiental, la comissió ambiental estudia de quina 

manera s’aplica a l’organització, s’avalua el grau de compliment d’aquest requisit i es posen en 

marxa totes les accions necessàries. La comissió ambiental fa un seguiment trimestral 

d’aquestes accions. 

 

Documentació més rellevant 

1. Concessió de la dàrsena esportiva al Club Nàutic Vilanova 

18/10/1996: Atorgació per part de la Direcció General de Ports i Costes del Departament 

de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya al Club Nàutic Vilanova una pròrroga 

de 10 anys del termini de la concessió atorgada per l’acord del Consell Executiu amb data 

25/10/1985 per a la construcció i explotació de la dàrsena esportiva del port de Vilanova i 

la Geltrú. 

 

2. Llicència municipal ambiental 

27/11/2011: Informe favorable per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, en el qual 

s’aprova l’atorgació de la llicencia ambiental al Club Nàutic Vilanova condicionada a l’acta 

del control previ de les instal·lacions. L’atorgació està condicionada a la justificació 

d’haver revista la instal·lació de certs punts de llums d’emergència i extintors. Aquest 

tràmit va ser realitzat el dia 15 de gener del 2012. 

 

3. Legalització de la benzinera 

01/06/1995: Registre per part de la Direcció General d’Energia del Departament 

d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, d’instal·lacions de venda al detall de 

gasolines i gasoils d’automoció. Expedient núm. RES-17-197/95 (Exp. MINER núm. 20002) 

 

15/07/2009: Acta favorable per part d’ECA, Secció d’Instal·lacions Petrolíferes sobre el 

control de la instal·lació realitzada i sobre el control de la documentació tècnica, referent 

a les obres de remodelació de la instal·lació petrolífera de la Unitat de Subministrament a 

Embarcacions del Club Nàutic Vilanova. 

 

10/08/1999: Autorització per part de la Direcció General de Turisme del Departament 

d’Indústria Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya al Club Nàutic Vilanova per 

l’obertura de l’establiment restaurant - bar. 

 

4. Gestió de residus 

14/01/2009: Sol·licitud d’inscripció com a productor de residus a l’Agència de Residus de 

Catalunya segons el Decret 93/1999. 

 

15/07/2005: Contracte amb ECOPORT per a la gestió integrada de residus. El CNV disposa   

una estació MARPOL per a la recollida d’aigües hidrocarburades provinents de les aigües 

de sentina i la recollida d’aigües sanitàries dels dipòsits de les embarcacions. 

 

5. Preparació i resposta davant d’emergències 

27/04/2007: Homologació definitiva del Pla d’Autoprotecció del Club Nàutic Vilanova per 

part de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya. 
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09/07/2009: Certificat d’homologació per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya dels 

plans d’autoprotecció del port de Vilanova i la Geltrú. 

 

29/09/2010: Resolució d’aprovació dels plans interiors de contingències dels ports de la 

Zona Portuària Centre segons el RD 253/2004 per part dels Ports de la Generalitat. 

 

Abril 2011: Adaptació del Pla d’autoprotecció del CNV segons la normativa vigent. 

Es realitzen simulacres40 periòdicament i es revisen els materials i equips contra incendis 

segons la normativa vigent. 

 

6.4.8. Validesa de la declaració ambiental 

Es ressenya la primera  Declaració Ambiental que realitza el CNV i que té una vigència d’un any 

a partir de la data de verificació i validació per part d’un organisme acreditat per l’ENAC 

(Entidad Nacional de Acreditación) com a verificador ambiental.  

 

Es preveu l’elaboració de la següent Declaració Ambiental el primer trimestres del 2013. 

 

Vilanova i la Geltrú, 

Data: 09/01/2012 

 

Joan Cabrero                      Àlex de la Fuente 

President CNV        Director del CNV 

 

DECLARACIÓ AMBIENTAL VALIDADA PER 

DET NORSKE VERITAS BUSINESS ASSURANCE ESPAÑA, SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’ACORD AMB EL REGLAMENT (CE) NÚM 1221/2009 

 

 Núm. d’Acreditació ENAC: ES-V-0005 

 Data de Validació: 02 – 02 – 2012 

 Signatura i segell: 
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6.4.9. Aspectes ambientals a tenir en compte 

Prèviament recollim la definició d’aspecte ambiental com un  element de les activitats, els 

productes o els serveis d’una organització que pot interferir en el medi ambient. A més 

l’aspecte ambiental pot ser significatiu si té o pot tenir un impacte mediambiental notable, 

d’acord amb els criteris establerts per avaluar la importància de l’aspecte. 

 

Tot seguit es descriu la metodologia per a la identificació i avaluació dels aspectes ambientals 

del CNV amb la finalitat de detectar aquells que provoquen o pugui provocar impactes 

ambientals significatius, i així establir un sistema de control per a la seva prevenció i/o 

minimització. Es procedeix a identificar i avaluar els aspectes ambientals esmentats de la 

següent manera: 

 

Identificació: La identificació es defineix com el procés de detecció i registre dels aspectes 

ambientals de l’organització. S’ha de contemplar  la  diferència entre els aspectes 

ambientals directes dels aspectes ambientals  indirectes. A més també s’han de 

considerar les activitats principals, secundàries i auxiliars i les condicions normals, 

anormals i d’emergència.   

 

6.4.9.1. Directes 

Aspectes ambiental directes: són els aspectes sobre el quals l'organització té el control de la 

seva gestió. 

 

Abocament aigües residuals. Consum combustibles vehicles port. 

Fuites. Consum electricitat (actes, remodelacions). 

Consum aigua. Consum gas (calefacció). 

Mal funcionament instal·lació. Consum material administració. 

Consum aigua port. Emissions gasos maquinaria. 

Residus generats pel port. Emissions lumíniques (enllumenat port). 

Residus no recollits. Restes pintures port. 

Restes dissolvents. Restes residus avocats al terra. 

 

El procediment recomanat per realitzar un inventari complet d’aspectes  ambientals preveu les 

consideracions següents entre altres: parlar amb els treballadors, recórrer el centre i els seus 

voltants,  Revisar documents (per exemple, fitxes sobre seguretat, llicències, etc.), analitzar la 

legislació, observar els fluxos de material i els indicadors de rendiments, analitzar tots els 

aspectes i les infraestructures de l'organització, etc. 

 

6.4.9.2. Indirectes 

Aspecte ambiental indirecte: són els aspectes mediambiental sobre els quals l'organització no 

té ple control de la seva gestió i que és conseqüència de les seves activitats, productes o 

serveis, encara que hi pot influir en diferent mesura. 
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Soroll trànsit embarcacions Soroll obres/remodelacions  

Sorolls activitats locals del port Olors dels restaurants 

Residus bateries Pesca il·legal incontrolada 

Residus generats pels usuaris Emissions volàtils de compostos 

Emissions fums restaurants  Emissions gasos trànsit embarcacions 

Consum electricitat usuaris Consum combustible usuaris 

Consum aigua usuaris Abocament aigües residuals usuaris 

 

El procediment recomanat per realitzar un inventari complet d’aspectes  ambientals preveu les 

consideracions següents entre altres: Parlar i observar les activitats dels subcontractistes; 

parlar amb  els clients i usuaris; examinar la utilització i eliminació dels productes; analitzar la 

informació dels productes i serveis subministrats;  etc. 

 

Avaluació: Per realitzar una avaluació en condicions, es tenen en compte la gravetat 

(abast o repercussió del aspecte ambiental  sobre el medi) i la capacitat de reversió que té 

(possibilitat de recuperar l’efecte produït sobre el medi), la freqüència (la quantitat de 

cops que es produeix aquest aspectes ambientals en un període de temps determinat), i 

finalment la magnitud (que és la diferencia de valor del aspecte envers a dades anteriors). 

 

S’han considerat els aspectes associats a les condicions d’operació controlades així com les 

situacions d’emergència previsibles. 

 

6.4.9.3. Aspectes ambientals associats a condicions d’operació controlades 

Dins el marc de les condicions d’operació controlades els aspectes ambientals es poden donar 

en: 

 

Condicions normals: es tracta d’aspectes que es produeixen de forma normal durant 

l’execució de l’activitat o procés. 

 

Condicions anòmales: es considera com a situació anòmala de funcionament, aquella que 

es pot donar al llarg de la realització d’una activitat o procés, però que no es troba inclosa 

dins de les activitats inicialment previstes com serien  les arrencades, parades o 

manteniments. Tot i ser condicions anòmales, es realitzen de forma controlada. 

 

Per a  una correcte identificació d’aspectes ambientals associats a les condicions d’operació 

controlades cal tenir en compte: 

 

El consum de recursos: energètics, aigua, productes químics, matèries primeres, materials 

auxiliars, materials d’oficina. 

 

Les emissions atmosfèriques i qualitat de l’aire: emissió de partícules i de gasos 

 

Els efluents líquids i medi aquàtic: abocaments d’aigües residuals sanitàries, abocaments 

d’efluents perillosos o tòxics. 
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Els residus: urbans/inerts (paper, cartró, vidre, etc.); de construcció/demolició (runes, ...);  

catalogats com a perillosos; restes de materials, d’envasos i embalatges (cartró, fusta, 

plàstic, envasos diversos, ...); maquinària i equips fora d’ús. 

 

Les molèsties a tercers no previstes en apartats anteriors: Sorolls diversos, vibracions, 

olors, impactes visuals, contaminació lumínica, interferències amb el tràfic. 

 

Mètode de valoració 

Per realitzar la valoració de cada un dels aspectes  ambientals, s’utilitza com a base la fórmula:  

V = L + P+ F + G 

 

V: valoració total del aspecte ambiental 

L:  valor relacionat amb el compliment legal relatiu a l’aspecte ambiental 

P:  valor relacionat amb el grau de perillositat, gravetat o toxicitat intrínseca de cada aspecte 

ambiental 

F:  valor relacionat amb la freqüència fent referència a la durada o repetició de l’aspecte 

ambiental 

G:  valor relacionat amb el nivell de gestió que l’organització realitza sobre aquest aspecte 

ambiental 

 

Criteri de jerarquització 

La qualificació de l’aspecte, en funció de la puntuació suma dels quatre criteris, es realitza de la 

forma següent: 

 

VALORACIÓ CLASSIFICACIÓ DE L’ASPECTE 

V < 40 No significatiu 

V ≥ 40 Significatiu 

 

Els aspectes considerats coma significatius són aquells sobre els quals cal tenir un major 

control i seguiment. 

 

6.4.9.4. Aspectes associats a situacions d’emergència 

S’entén per situació d’emergència potencial els possibles incidents i accidents que poden 

succeir durant l’execució de les activitats o processos de l’organització, com ara els vessaments 

accidentals, fuites, incendis, etc. 

Per identificar els diferents tipus d’incidents, accidents i situacions d’emergència potencial cal 

tenir en compte el següents tipus d’instal·lacions: 

 

Instal·lacions subjectes a normativa específica sobre seguretat industrial: 

 

Emmagatzematge de productes químics Dipòsits de combustibles 

Calderes Instal·lacions radioactives 

Substacions elèctriques i/o centres de transformació 
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Zones d’emmagatzematge i/o de manipulació de productes o residus, i equips o 

instal·lacions origen potencial de fuites i vessaments: 

 

Emmagatzematge de matèries primeres Zones d’emmagatzematge de residus 

Emmagatzematge de pintures Transformadors 

Emmagatzematge d’olis Maquinària 

Dipòsits d’ emmagatzematge de gasoil o altres combustibles 

 

Instal·lacions amb risc d’incendi relativament alt: 

 

Zones d’emmagatzematge i manipulació de materials fàcilment inflamables 

Dipòsits d’emmagatzematge de gasoil i altres combustibles 

Substacions elèctriques i/o centres de transformació i instal·lacions elèctriques 

 

Instal·lacions amb risc d’explosió: 

 

Calderes 

Recipients a pressió 

Sistema d’abastament i distribució de gas natural 

 

Instal·lacions correctores de fi de línea: 

 

Ciclons Filtres de mànega 

Rentadors Planta de tractament d’aigües residuals 

 

 Successos relacionats amb les operacions i activitats de l’empresa: 

 

Esfondraments Consum de butà 

Ruptura de canalitzacions (aigua, llum, gas, 

etc... ) 

Incendis en origen potencial en trànsit i 

activitats incontrolades del personal present 

Danys al medi aquàtic Afeccions incontrolades als ecosistemes 

  

Entre les situacions d’emergència potencial es contemplaran: 

 

Fuites o vessaments de substàncies perilloses 
Alliberament incontrolat de contaminants en 

el medi 

Incendis Altres 

 

Mètode de valoració 

La valoració de cada un dels diferents tipus d’incidents, accidents i situacions d’emergència 

potencial identificats, es realitza d’acord amb el mètode següent:  R = P x C x G 

 

R: valoració de risc de la situació potencial 

P: probabilitat d’ocurrència del succés considerat 
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C: capacitat de cont4rol existent ( suficiència de les mesures de control existents per a 

controlar les conseqüències del succés en cas d’ocurrència) 

G: gravetat de les conseqüències, en el supòsit d’ocurrència i de que es produeixi pèrdua de 

control 

 

Criteri de jerarquització 

En general es considera un aspecte potencial significatiu si el risc és igual o superior a 9 (R≥9). 

 

Els riscos trivials (R<3) i riscos  tolerables (3≤R<9)  es consideren controlats. 

 

Els riscos moderats  (9≤R<15)  i  riscos importants (15≤R<30) s’han d’aplicar mesures de control 

en funció del risc (procediments d’actuació, plans d’emergència, formació, etc.) 

 

Els riscos intolerables (R≥30) és consideren no controlats i han de ser minimitzats 

desenvolupant plans d’acció. 

 

VALORACIÓ DE LA SITUACIÓ POTENCIAL CLASSIFICACIÓ DEL RISC 

R < 3 Trivial 

3 ≤ R < 9 Tolerable 

9 ≤ R < 15 Moderat 

15 ≤ R < 30 Important 

R ≥ 30 Intolerable 

 

6.5. Avaluació aspectes ambientals 

 

6.5.1. Avaluació periòdica dels aspectes ambientals 

Com a mínim un cop l’any es realitza una revisió i actualització de la llista d’aspectes 

ambientals i es tenen en compte els aspectes ambientals identificats durant l’any no 

considerats prèviament i que fan referència a: 

 

Modificacions en la política ambiental Nous requisits legals 

Auditories ambientals Nous projectes i instal·lacions 

Nous productes o serveis realitzats pel Club 

Nàutic Vilanova 

Comunicacions internes, de socis o d’altres 

parts interessades 

  

Els aspectes ambientals considerats significatius són registrats, i es prenen en consideració per 

l’establiment dels objectius i fites del sistema de gestió ambiental. 

 

6.5.2. Avaluació dels aspectes ambientals del CNV 

Un cop realitzada la valoració segons els criteris prèviament establerts, han resultat els 

següents aspectes significatius: 
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6.5.2.1. Valoració dels aspectes ambientals en condicions controlades 

Figura 8. Taula de valoració dels aspectes ambientals en operacions controlades 

Procés / 

Instal·lació 

/zona 

Aspecte ambiental identificat Valoració 
Classificació 

de l’aspecte 
Impactes 

ESCAR 

Consum de productes químics perillosos o 

tòxics (pintures, dissolvents, i altres 

productes per al tractament d’embarcacions 

40 Significatiu 

Reducció dels recursos naturals. 

Poden impactar en l’ecologia local i afectar la salut 

de les persones. 

Poden contaminar el terreny i els recursos 

hidrològics subterranis. 

Els COV
41

 i contribueixen a la contaminació de 

l’aire de baix nivell (afecten a la salut de les 

persones i a la vegetació), a l’escalfament global i a 

la reducció de l’ozó. 

La seva eliminació pot contaminar l’entorn local. 

Emissió de pols 40 Significatiu 

Deposició de petites gotes sòlides o líquides a 

l’atmosfera 

Contribueix a la contaminació de l’aire directa i 

indirectament com a sinergistes o portadors 

d’altres contaminants 

Pot afectar a la salut i l’entorn local 

Abocament/Vessament de substàncies 

perilloses o tòxiques 
40 Significatiu 

Els abocaments afecten la taxa de creixement de 

diatomees aquàtics pertorbant cadenes 

alimentàries aquàtiques completes i impactant en 

l’ecologia de l’entorn receptor 

Alguns compostos poden ser letals per la vida 

natural resident i tots els usuaris futurs de les 

aigües receptores 

Es produeix un impacte d’alteració de l’ecosistema 

natural 

El seu tractament produeix un subproducte de llot 

que s’ha d’eliminar 

Residus de substàncies perilloses o tòxiques 40 Significatiu 

Ús, degradació i contaminació del terreny 

Els gasos d’abocadors contribueixen a l’efecte 

hivernacle i a l’escalfament global 

Afecta a l’ecologia local i al seu entorn 

Produeix males olors 

Impacte visual 40 Significatiu Impacte sobre l’entorn i la comunitat local 

BENZINERA Emissió de compostes orgànics volàtils (COV) 45 Significatiu 

Els compostos orgànics volàtils (propà, benzè, 

CFC
42

, dissolvents, etc.) s’evaporen ràpidament i 

contribueixen a la contaminació de l’aire de baix 

nivell, a l’escalfament global i poden provocar 

reducció de l’ozó 

Els COV poden afectar l’aparell respiratori humà, a 

les collites i als animals 

RESTAURACIÓ 
Abocament de substàncies perilloses o 

tòxiques (olis, ...) 
40 Significatiu 

Els abocaments afecten la taxa de creixement de 

diatomees
43

 aquàtics pertorbant cadenes 

alimentàries aquàtiques completes i impactant en 

l’ecologia de l’entorn receptor 

Alguns compostos poden ser letals per la vida 

natural resident i tots els usuaris futurs de les 

aigües receptores 

Es produeix un impacte d’alteració de l’ecosistema 

natural 
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6.5.2.2. Valoració dels aspectes ambientals en situacions d’emergència potencial 

 

Procés / 

Instal·lació 

/zona 

Aspecte ambiental identificat Valoració 
Classificació 

de l’aspecte 

Classificació del 

risc 
Impactes 

A
M

A
R

R
A

M
EN

TS
 

Risc d’incendi (embarcacions) 20 Significatiu Important 

Risc d’explosions o d’incendi per 

accidents o condicions anòmales 

Podria afectar seriosament la seguretat 

i higiene i l’entorn local 

Risc de vessament de substàncies 

perilloses o tòxiques (aigües de 

sentina, olis, benzina, gasoil, ...) 

12 Significatiu Moderat 

Pot afectar l’entorn local, l’ecologia
44

 

aquàtica i la qualitat de les aigües 

Risc per a la salut i higiene 

Risc d’enfonsament d’embarcacions 12 Significatiu Moderat 

Pot afectar l’entorn local, l’ecologia 

aquàtica i la qualitat de les aigües 

Podria afectar seriosament la seguretat 

i higiene i l’entorn local 

ESCAR 

Risc de vessament, filtració o 

abocament incontrolat (aigües de 

rentat) 

12 Significatiu Moderat 

Pot afectar l’entorn local, l’ecologia 

aquàtica i la qualitat de les aigües 

Risc per la salut i higiene 

Risc de vessament de substàncies 

perilloses o tòxiques (aigües de 

sentina, olis, pintures, dissolvents, ...) 

12 Significatiu Moderat 

Pot afectar l’entorn local, l’ecologia 

aquàtica i la qualitat de les aigües 

Podria afectar seriosament la seguretat 

i higiene i l’entorn local 

BENZINERA 

Risc d’incendi, o explosió (càrrega de 

combustible, electricitat estàtica, ...) 
20 Significatiu Important 

Risc d’explosions o d’incendi per 

accidents o condicions anòmales 

Podria afectar seriosament la seguretat 

i higiene i l’entorn local 

Risc de vessament de substàncies 

perilloses o tòxiques (al subministrar 

benzina o gasoil, esquerdes en els 

dipòsits, ...) 

15 Significatiu Important 

Pot afectar l’entorn local, l’ecologia 

aquàtica i la qualitat de les aigües 

Risc per la salut i higiene 

Figura 9. Taula de valoració dels aspectes ambientals en situacions d’emergència potencial 

 

6.6. Implementació d’un EMAS al CNV 

 

a) Què és i com i qui el pot demanar 

A l’ Unió Europea hi ha una  preocupació creixent i més gran pel que fa a la problemàtica   

ambientals, i per això intenta promoure mesures per millorar el comportament mediambiental 

d’empreses i organitzacions. 

 

Per dur a terme aquest objectiu, s’han anat promulgant tot un seguit de lleis i reglaments: 

 

- el 1993 el Reglament (CE) 1836/93 per a empreses del sector industrial 

- el 2001 el Reglament (CE) 761/2001 que és per a qualsevol organització 

- el 2009 el Reglament (CE) 1221/2009, que és el que té una vigència actual 

 

Tots aquests reglaments permeten a les empreses o organitzacions adherir-se amb un caràcter  

voluntari a un sistema comunitari de gestió de auditories ambientals. Per tant, com a  definició 

d’EMAS, s’entén “Sistema Comunitari d’Ecogestió i Ecoauditoria” (Eco-Management and Audit 

Scheme).  
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Aquest sistema, intenta promoure la millora continua del comportament mediambiental de les 

empreses i organitzacions, mitjançant: 

 

La implementació d’un sistema de gestió 

ambiental 

L’avaluació periòdica i objectiva d’aquest 

sistema 

Informació al públic i a les parts interessades Formació/implicació activa dels treballadors 

 

Per tal de poder acreditar de forma correcte el Sistema EMAS, sempre s’han de tenir en 

compte els requisits pertinents i implantar-lo sense problemes. L’ acreditació pot ser 

sol·licitada per tot tipus d’empreses o organitzacions, de grans o petites dimensions, i sense 

importar si es dedica als serveis o a la producció. Tampoc té influència si la  

empresa/organització és de caràcter privat o públic. 

 

En el cas, que una empresa vulgui participar de forma personalitzada en la gestió ambiental 

que la Unió Europea publicita, en un primer pas hauran de idear un sistema de gestió 

ambiental, desenvolupar-ne el programa d’acció ambiental pertinent, i revisar i informar de 

forma pública la actuació mediambiental que duran a terme. La verificació i acreditació 

d’aquest procés, s’ha de realitzar mitjançant uns experts independents i acreditats. 

 

b) Necessitat de tenir implantada la ISO 14.000 

Per figurar en el registre EMAS, és necessari la implantació d’un SGA. Existeix la possibilitat que 

una empresa/organització ja tingui l’acreditació que diu que ja compleix els requisits establerts 

per la norma ISO14.000, però potser que a més vulgui aconseguir el certificat EMAS. Com que 

la norma ISO és reconeguda per la Comissió Europea, podem afirmar que el compliment dels 

requisits de la ISO és un pas previ molt important per aconseguir la certificació EMAS. 

 

Suposant o en el cas  que l’empresa/organització ja disposi de la certificació de la norma ISO, 

només haurà de realitzar els següents passos: 

 

1. Realitzar un diagnòstic inicial, si no s’ha fet prèviament amb la norma ISO 

2. Verificar el Sistema de Gestió Mediambiental, mitjançant un control  acreditat independent 

3. Elaborar i validar la Declaració Ambiental realitzada, per un verificador degudament 

acreditat, per poder així, informar al públic 

4.Formar i fer participar de forma activa els treballadors tan interns com externs 

5. Inscriure’s en el Registre EMAS, en l’organisme pertinent del seu territori 

 

Un cop s’han realitzat els passos esmentats, queda clar d’implicació de tots els treballadors de 

l’empresa, en la reducció de l’impacte generat per els aspectes ambientals. A més així es 

mostra la clara voluntat de l’empresa en obrir un diàleg entre aquesta i qualsevol institució o 

persona que estigui interessada en matèria ambiental.  

A continuació, és quan l’empresa/organització passa disposar del logotip EMAS, ja que rep el 

reconeixement de l’esforç que realitza per la preservació i millora del medi ambient. 
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c) Etapes i procés de registre 

Figura 10. Cicle d’etapes i procés de registre del EMAS 

 

Inicialment, el primer objectiu,  és el de disposar d’una política mediambiental pròpia, és a dir, 

un document escrit, en el qual l’empresa farà una declaració de principis/objectius generals en 

vers el medi ambient, que hauran d’anar acompanyats dels actes realitzat per l’empresa. Les 

empreses/organitzacions que volen disposar d’aquest logotip, no només els interessa complir 

la normativa vigent aplicable, sinó que també volen millorar de forma contínua pel que fa en 

l’actuació mediambiental i en la lluita contra la contaminació. La política mediambiental 

redactada per la empresa, ha de complir un requisits establerts: 

 

1. Ha de ser apropiada a la naturalesa de l’empresa i als serveis que desenvolupa, ja que els 

impactes ambientals varien segons els diferents  sectors 

2. Ha de tenir un compromís ferm amb la millora contínua del comportament ambiental, i 

portar endavant una bona prevenció. 

3. La política ambiental ha de sotmetre l’empresa a la normativa vigent 

4. S’han d’establir uns objectius o fites ambientals, i realitzar tot un seguit de revisions 

periòdiques 

5. La política ha de ser actualitzada i està ben documentada 

6. Tota la plantilla ha de tenir coneixement de la nova política d’actuació ambiental 

7. S’ha d’informar públicament, perquè les parts interessades hi puguin accedir fàcilment 

8. Ha d’aparèixer el nom i el número d’acreditació del verificador ambiental acreditat i de la 

data de validació 
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Una part vital del procés és l’anàlisi, identificació i determinació de tots els aspectes dels 

impactes ambientals, per poder-los gestionar de forma adequada mitjançant el sistema de 

gestió de l’empresa. Per poder-los determinar, cal: 

 

Determinar tots els aspectes mediambientals 
Definir criteris avaluació en relació a la 

legislació vigent 

Un cop els criteris ja estan definits, cal determinar quins són els aspectes ambientals 

significatius 

 

Considerant la possibilitat d’aparició dels aspectes ambientals, ens sorgeixen dues possibles 

situacions:    

 

Previstes (existeix certesa aparició) 

 Les condicions normals en operació, 

funcionament i prestació dels serveis 

 Les condicions anormals, que es relacionen 

amb els serveis auxiliars, i són planificades 

programades i previsibles, com per exemple 

el manteniment o la neteja 

Potencials (possibilitat d’existència) 

 Els incidents, són no previstos i poden 

danyar el medi ambient, tot i que el seu 

efecte és menor 

 Els accidents, també existeix risc de danyar el 

medi ambient, però en aquest cas el seu 

efecte és més notable, i solen aparèixer 

degut a les situacions de risc 

 

Els aspectes ambientals també es poden identificar segons el seu origen, o segons la seva 

manifestació física: 

 

Origen 

Activitats passades: activitats que es 

realitzaven abans, tot i que ara ja no es 

desenvolupin poden haver afectat el medi 

ambient, i que els seus afectes encara siguin 

vigents 

Activitats actuals: aspectes que s’identifiquen 

estudiant les activitats que es desenvolupen 

en l’actualitat dins l’empresa 

Activitats futures: són els aspectes que 

sorgiran previsiblement de les activitats que 

es preveu que realitzarà l’empresa 

 

Manifestació física 

Emissions: pols, partícules, fums, vapors, etc. 
Vessaments: al litoral marí, a terrenys 

contigus, etc. 

Residus: perillosos, inertes, orgànics, etc. Soroll: degut a la realització de les activitats 

Consum: recursos (llum, aigua, etc.). 
Canvi ecosistema marí: dragatge, navegació, 

etc. 
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Les metodologies que es solen utilitzar per l’avaluació d’aquests aspectes ja esmentats, són: 

 

Mètodes absoluts: criteris de magnitud, toxicitat, persistència, legislació, ... 

Mètodes relatius: basats en l’entorn i el camp de les activitats 

Puntuació: es puntuen uns criteris escollits per fer l’avaluació, i se’ls hi dona un significat 

segons el resultat sumatori de tots els criteris 

Metodologia SOSEA: realitzada a partir de taules, matrius i enquestes 

Altres: basats en efectes globals/locals, etc. 

 

 Consideracions obligatòries:  

 

S’han de tenir en compte característiques i 

naturalesa que envolten l’empresa (entorn 

treball) 

S’han d’anar superant els objectius marcats 

en el SGA, ja que s’han d’anar marcant noves 

fites/objectius 

Pel que fa els aspectes significatius, tenen 

prioritat, i no s’estalvien recursos per 

controlar-los 

No s’han d’apartar aspectes pel seu cost 

econòmic 

El volum i les infraestructures de que disposa l’empresa influirà molt sobre el 

control/seguiment que es realitzarà 

 

Etapes d’una auditoria 

 La auditoria consta de tres etapes: 

1. Planificació i Preparació 

Per a fer una auditoria, s’ha de planificar i organitzar amb temps perquè  l’empresa pugui 

disposar dels recursos adequats. S’han de fixar els objectius i el paper o rol  que tindrà 

cada persona, des de la direcció fins al treballador, també tenir en compte a l’auditor. 

Quan s’elabora el procediment , s’hi haurà d’incloure la metodologia que es seguirà a 

l’auditoria, és a dir, s’haurà de fer constar quin SGA hi ha implantat i dir quins són els seus 

punts forts i febles, com es recopilaran les dades, com es farà l’avaluació dels resultats i 

també s’hauran d’incloure aquests resultats junt amb les conclusions de l’auditoria. Per 

tant, es por dir que la Direcció idearà un programa per l’Auditoria per tal de fer un bon 

seguiment i vetllar pel seu correcte compliment. 

 

En quant a l’auditor, se l’ha de preparar. S’haurà de fer un Pla de l’auditoria on hi constarà 

l’objecte de l’avaluació, l’àrea a auditar, qui formarà part de l’equip auditor, on es farà i 

en quin moment, la documentació necessària per a fer l’auditoria per així poder agilitzar-

la i un horaris que l’auditor els farà servir per a entrevistar a tota la gent que hi 

participarà. Aquest Pla s’haurà d’entregar a l’empresa amb el temps suficient per a que 

l’empresa es pugui preparar. 

 

2. Activitats de l’auditoria 

L’auditor haurà de fer una revisió de totes les dades, registres, documents,etc. del que 

s’ha estat fent per així poder analitzar els resultats i veure en quins punts s’ha d’estar més 

atent. També farà el mateix amb les instal·lacions que s’utilitzen.  
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A part d’aquestes revisions, l’auditor també haurà de parlar amb el personal que treballi 

en el camp del que es vol fer l’auditoria, per així saber quina feina fa cada un dels 

empleats implicats, quina conscienciació tenen sobre el medi ambient i així poder ajudar a 

millorar la manera de treballar del personal. 

 

Com que això ocupa temps es important que s’hagi fet una bona planificació i preparació. 

 

3. Tancament de l’auditoria 

Un cop s’ha analitzat cada activitat de l’empresa, l’auditor haurà de realitzar un informe 

on hi haurà els objectius de l’auditoria i les seves característiques. Aquest informe serà la 

comunicació formal, directa i clara dels resultats i de les conclusions de l’auditoria i per 

tant tothom que llegeixi aquest informe haurà d’entendre la situació de l’activitat 

auditada i els resultats obtinguts. 

Aquest informe haurà de ser presentat a la Direcció de l’empresa, per tant s’informarà a la 

Direcció del grau de compliment amb la legislació vigent, sobre l’eficàcia i la fiabilitat de 

les seves mesures de control davant els impactes ambientals que pugui generar l’activitat 

auditada i també s’informarà sobre els canvis, ja siguin avenços o retrocessos en el 

comportament ambiental. En el cas de tenir retrocessos, aquest informe haurà de deixar 

constància de quins punts necessiten més atenció i les mesures que s’han de fer servir per 

tal de reduir aquests retrocessos. 

La llei marca que cada tres anys s’haurà d’auditar per tal de comprovar que l’activitat 

auditada segueix complint amb els paràmetres ambientals que es demanen. Però cada  

verificador ambiental haurà de validar cada any la informació actualitzada de la Declaració 

Ambiental de l’empresa.  

 

d) Ajudes beneficis 

A part de l’empresa, uns altres interessats en tenir el logotip EMAS són les Comunitats 

Autònomes, l’Estat i la Unió Europea, ja que el medi ambient és un bé que s’ha de protegir i 

millorar.  Per això, la Unió Europea dóna algunes subvencions a les empreses que volen portar 

endavant aquest procés d’implantació d’un SGA, però s’ha de dir que no es subvenciona tot el 

procés d’implantació. En aquests casos la subvenció representa un 75% del cost però sempre 

amb un màxim de 10 mil € i només s’accepta una sol·licitud per empresa, en aquesta 

sol·licitud, s’hi podran incloure una o diverses actuacions que l’empresa consideri que puguin 

ser subvencionades. Per a presentar aquesta sol·licitud hi ha unes dates marcades i un cop s’ha 

acabat aquest termini de presentació de sol·licituds, l’administració tindrà un temps de sis 

mesos per notificar la resolució. En el cas que l’empresa no hagi rebut cap notificació en 

aquests sis mesos, s’entendrà que la sol·licitud ha estat desestimada. La normativa aplicable 

que regula els tràmits i les sol·licituds és l’Ordre MAH/230/2009, per la qual s’aproven les 

bases reguladores de les subvencions a les empreses que s’han inscrit al registre europeu de 

gestió i auditoria ambiental (EMAS). 
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Dificultats de l’EMAS 

- Canvis en els hàbits de treball. 

- Més treball per a tothom. 

- Conscienciar als usuaris del port. 

- Canvi de l’estructura del port i per tant augment de costos. 

- Contractació d’auditoria externa. 

 

Beneficis de l’EMAS 

- Millora de la imatge del Club. 

- Estalvi de costos. 

- Compliment de la legislació. 

- Augment de la sensibilització i motivació dels empleats. 

- Millora de les relacions amb l’Administració ambiental. 
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7. Verificadors 

 

7.1. Verificadors SGA 

 Un cop s’ha fet l’anàlisi ambiental, és el moment de realitzar  la verificació45, rectificació i la 

posterior validació d’aquesta declaració ambiental,  així com el sistema ambiental que s’ha 

proposat i l’auditoria pertinent. A partir d’aquest punt, tot es trobaria en estat de pendent 

aprovació per part d’un verificador obligatòriament i degudament acreditat. En el cas de que 

es pugui verificar el sistema, s’ha de concretar una data adient per tal que el verificador 

ambiental pugi visitar el port i les instal·lacions, perquè pugui verificar i constatar que tot el 

que s’ha mencionat en els documents és cert, i que la documentació que es té és la correcta, i 

que compleix tots el termes en matèria legislativa. 

Figura 11. Certificació/Verificació del SGA 

Font. Apunts del MàsterApplus, Implantació d’un sistema de gestió 

ambiental 
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7.2. Verificadors EMAS 

Es pot definir com a qualsevol persona o organització independent de l’empresa, que hagi 

obtingut una acreditació per dur a terme certificacions, en compliment dels requisits del 

reglament i després comprovar la validesa del anàlisi ambiental. Els verificadors ambientals 

han d’estar degudament acreditats per la “Entidad Nacional de Acreditación” (ENAC), o bé per 

les que siguin designades per les Comunitats Autònomes o els estats membres de la UE. 

Las empreses que contracten als verificadors ambientals per que examinin el sistema de gestió 

ambiental, que s’ha implantat, i en el suposat cas que tot sigui correcte, perquè procedeixin a 

la seva validació. 

 

Qui pot ser verificador ambiental: 

Poden ser tan persones físiques com jurídiques, mentre disposin de las següents condicions 

primordials: 

 

Han de ser independents, i la seva activitat 

serà controlada i supervisada per l’entitat 

que ho acredita 

Han de conèixer el reglament i el 

funcionament general dels sistemes de gestió 

ambiental 

Han de comprendre el requisits legals 
Han de tenir coneixement dels aspectes 

tècnics 

Han de tenir competències en matèria de verificació i auditoria ambiental 

 

Funció del verificador: 

Les seves funcions bàsiques són: 

 

Certificar el compliment dels requisits del 

reglament 

Correcció de les dades i la informació que 

contenen 

Investigar amb un mètode personal la validesa de la tècnica d’anàlisis i realitzar sondejos per 

comprovar si les possibles auditories internes són fiables 

  

Les funcions assenyalades en l’article 1 del capítol 5 del reglament, són: 

 

La fiabilitat, verificació i correcció de les dades i informació tant de la declaració ambiental 

com tota la informació ambiental que es presenti 

El compliment dels requisits del reglament EMAS 

 

Per poder certificar en condicions, s’ha de tenir en compte: 

 

Consistència i confiança en el programa d’auditoria interna 

Caràcter de les activitats, productes i serveis de l’empresa 

La significació donada als aspectes ambientals i els seus impactes associats 

L’historial de possibles problemes mediambientals 

L’experiència i trajecte que té l’empresa en el compliment de l’EMAS 
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Altres funcions 

És evident, que també s’han d’aplicar tècniques professionals per esbrinar la validesa tècnica 

dels anàlisis ambientals de l’auditoria o d’altres processos, en el suposat cas que faci falta. S’ha 

de homologar la validesa de l’auditoria interna que ha desenvolupat la pròpia empresa. En el 

primer moment, s’ha d’assegurar que es compleixen de forma precisa tots els requisits del 

Sistema de Gestió Ambiental que s’ha implantat, i que s’hagin auditat totes les activitats que 

són susceptibles de tenir un impacte mediambiental, per petit que sigui, igual que l’examen de 

gestió pertinent i la preparació de la declaració ambiental que presenta l’empresa. Es 

supervisen que tots els controls i procediments que estableix l’empresa en matèria ambiental 

compleixin amb les normes marcades per la legislació vigent, i en el cas que no sigui així, 

s’apliquen mesures per redreçar el compliment dels requisits marcats per l’EMAS. 

 

Quines condicions han de complir: 

Les condicions primordials que ha de complir la verificació, són: 

 

Que el verificador mediambiental que la 

realitzi estigui dintre del seu àmbit de 

acreditació 

Que el verificador prepari un informe per la 

direcció de la empresa sobre els temes 

rellevants en la verificació u els casos de 

incompliment 

Que es realitzi una comparació amb les 

declaracions anteriors 

Que la verificació, inclogui un examen de la 

documentació, una visita a l’empresa, ... 

 

Un cop s’ha registrat de forma correcta una empresa en el sistema EMAS, un verificador ha de 

validar amb intervals de dotze mesos, com a màxim, tota la informació actualitzada de la 

declaració ambiental. 

 

 L’ENAC “Entidad Nacional de Acreditación”, és l’organisme designat per l’administració per 

establir i mantenir el sistema d’acreditació a nivell nacional, d’acord amb les normes 

internacionals, és d’utilitat pública i sense ànim de lucre, declarant que totes les seves 

actuacions es basen en principis d’imparcialitat, independència i transparència. A més a més, la 

seva missió principal és avaluar la competència tècnica dels organismes d’avaluació per 

generar confiança en les seves activitats. 

És per aquest motiu que l’ENAC elabora tot un seguit de requisits pels verificadors, i els aprova, 

i registra els verificadors i supervisa sempre els requisits pels verificadors i la feina que duen a 

terme. Normalment cada 24 mesos s’adopten les disposicions necessàries per garantir que el 

verificador mediambiental compleix amb els requisits d’acreditació i es controla la qualitat de 

les seves activitats. La llista dels verificadors acreditats per aquest organisme es poden 

consultar a la seva pàgina web (http://www.enac.es/web/enac/acreditados).  

 

 En l’article 6 del capítol 3 del Reglament (CE) nº 1221/2009, es concreta que l’organització 

haurà tingut que verificar el SGA per complet, el programa d’auditoria i la seva aplicació, com a 

mínim cada tres anys. D’altre banda en l’article 19 del mateix capítol, es concreta que el 

verificador ambiental s’haurà de validar a intervals de dotze mesos com a màxim, tota la 

informació actualitzada de la declaració ambiental. 



          Carles Espinet Llobet 
Estudi i anàlisi del sistema de gestió del port de Vilanova i la Geltrú  Sergi Surinyach Garcia 

87 
 

Suposant que tot el procés fos correcte, s’atorgaria la “Versió 1ª del Logotip EMAS”, i en el 

segons cas la “Versió 2ª”. El logotip EMAS, no pot ser utilitzat en cap tonalitat de color que no 

sigui especificada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Figura 12. Logotip ENAC 

Figura 13. Logotip EMAS 
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(http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=c2
52cda47cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c252cda47cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&
vgnextfmt=default) 

 A l’estat espanyol, hi ha tot un seguit de verificadors acreditats per l’ENAC, que poden 

verificar l’EMAS, i la seva llista es troba en la pàgina web del Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya:  

 
EMPRESA ADREÇA TELÈFON/FAX PERSONA DE CONTACTE 

Asociación Española 
de Normalización y 
Certificación (AENOR) 

Tànger, 98, 8ª planta 
Edifici Interface 
08018 Barcelona 

Tel. 932.292.929 
Fax. 932.261.595 

Eva Subirà 
(dct@aenor.es) 
www.aenor.es 

Bureau Veritas 
Certification 

Avda. Can fatjó del Aurons, 9 
Parque Empresarial A-7. Edif. 
Palausibaris 
08174 Sant Cugat del Valles 

Tel. 93.253.53.00 
Fax. 93.240.28.05 

Maria Eugenia Mir 
(catalunya@.es) 
Bureauveritas.com 

Det Norske Veritas 
(DNV) 

Garrotza, 10-12. Edificio Océano 
Parc de Negocis Mas Blau 
08820 El Prat de Llobregat 

Tel. 934.792.600 
Fax. 934.787.578 

Albert Canadell 
(atencioncliente@dnv.com) 
www.dnv.es 

European Quality 
Assurance Spain 

C/ Camino de la Zarzuela, 15 
Bloque 2 
28023 Madrid 

Tel. 91.307.86.48 
Fax. 91.357.40.28 

Ignacio Martínez Cabañero 
(info@eqa.org) 

IVAC-Insituto de 
Certifiación 

Parc Científic Universitat de València 
C/ Catedático Agustín Escardino, 9 
46980 Paterna (València) 

Tel. 963.943.905 
Fax. 963.943.919 

Ana Pérez López 
(ivac@ivac.es) 

LGAI Technological 
Center (Applus+CTC) 

Ctra. D’accés a la Facultat de Medicina 
UAB 
Apartat de correus, 18 
08193 Bellaterra 

Tel. 935.672.000 
Fax. 935.672.001 

José Antonio Barrantes 
(ctc@appluscorp.com) 

Lloyd’s Register 
Quality Assurance 

Moll de Barcelona s/n 
World Trade Center. Edifici Sur 4ª 
planta 
08039 Barcelona 

Tel. 93.342.83.04 
Fax. 93.342.83.05 

Natalia Varela 
(natalia.varela@lr.org) 
www.Irqa.es 

Servicio de 
Certificación de la 
Cámara Oficial de 
Comercio e Industria 
de Madrid 

C. Ribiera del Loira, 56-58 
28042 Madrid 

Tel. 91.538.37.45 
Fax. 91.538.37.47 

José Ricardo Rodríguez Carrascosa 
(ricardo.rodriguez@camaramadrid.es) 
 

SGS ICS Ibérica 
Trespaderne, 29 
Edificio Barajas 1 
28042 Madrid 

Tel. 913.138.115 
Fax. 913.138.102 

Jesús Moya 

SGS ICS Ibérica 
C/ Llul, 97, baixos 
08005 Barcelona 

Tel. 93.269.78.30 
Fax. 93.269.78.31 

Jordi Periz Ferrer 
(jordi.periz@sgs.com) 

TÜV Rheinland 
Iberica Inspection, 
Certification & 
Testing 

Edificio Océano Garrotxa, 10-12 
Parc de Negocis Mas Blau 
08820 El Prat de Llobregat 

Tel. 934.781.131 
Fax. 934.780.768 

Esteve Regales 
(info@es.tuv.com) 
www.tuv.com 

TÜV SÜD Iberia 
C/ Frederic Mompou, 4 A, 1º4ª 
08960 Sant Just Desvern 

Tel. 93.281.06.94 
Fax. 93.490.29.04 

Marta Sangüesa 
(Marta.Sanguesa@tuev-sued.es) 
www.tuev-sued.es 

Figura 14. Taula d’informació de contacte de totes les empreses a l’estat Espanyol de verificació i acreditació 

http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=c252cda47cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c252cda47cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=c252cda47cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c252cda47cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/mediambient/menuitem.198a6bb2151129f04e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=c252cda47cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c252cda47cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
mailto:dct@aenor.es
http://www.aenor.es/
mailto:catalunya@.es
mailto:atencioncliente@dnv.com
http://www.dnv.es/
mailto:natalia.varela@lr.org
http://www.irqa.es/
mailto:info@es.tuv.com
http://www.tuv.com/
mailto:Marta.Sanguesa@tuev-sued.es
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8. Comparativa i anàlisi d’altres ports del litoral català 

 

8.1. PORT DE COMA-RUGA 

- LOCALITZACIÓ: 41º 10’ N, 1º 30’ E 

 

- El Vendrell, capital de la comarca del Baix Penedès, té tres centres turístics situats a les 

platges del Francàs, Coma-ruga i Sant Salvador. Situat entre les platges de Sant Salvador i de 

Coma-ruga hi ha el port esportiu de Coma-ruga. El port és del tipus port illa, accessible des de 

terra pel centre del dic46 exterior, el qual divideix el port en dues petites dàrsenes cadascuna 

amb la seva bocana d’entrada. 

 

 Antecedents 

El port va entrar en funcionament l’any 1978. L’any 2005, finalitzada la concessió originària, es 

va atorgar una pròrroga de gestió al Club Nàutic. El port està tutelat per la Direcció General de 

Ports, Aeroports i Costes i en té la concessió el Club Nàutic Coma-ruga. 

 

Des de la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes s’està redactant un projecte bàsic per 

licitar un nou contracte. Atenent els importants problemes que l’actual configuració de port 

illa ha ocasionat en la dinàmica litoral i en l’operativitat del port, el projecte preveu una 

ampliació del port cap al nord, en la zona de l’actual platja, i obrir la bocana cap al sud. 

 

Descripció 

L’estructura d’accés al port illa consisteix en una carretera perpendicular a la costa d’uns 400 

m de longitud. La planta del dic de recer47, en forma de T, arrecera dues dàrsenes amb bocanes 

diferenciades a ponent i a llevant del port. Les bocanes tenen una amplada aproximada de 40 

m i un calat d’uns 2,5 m. La dàrsena est disposa de quatre pantalans, dos paral·lels a la costa 

(de 60 m de longitud), i dos de   perpendiculars (de 45 m). A la dàrsena oest les embarcacions 

amarren directament als molls. La dàrsena que ocupa el costat est del port té una àrea 

d’avarada amb una grua i rampa. El port té capacitat per a 265 amarratges i la seva superfície 

és de 30.724 m2, dels quals 18.323 m2 corresponen a mirall d’aigua. Amb la modificació 

proposada, el port passarà a augmentar la seva capacitat. 

 

Problemàtica 

El port té problemes d’aterraments i de calat insuficient, que es resolen amb una draga48 

petita pròpia que ha de treballar permanentment. El port afecta la dinàmica litoral, i té 

problemes d’acumulació de sediments a llevant i a ponent del port. També presenta 

problemes de manca d’amarradors, de manteniment del pont d’accés i d’operativitat per 

l’agitació interior excessiva. A més, presenta ultrapassaments del dic de recer i problemes 

d’estabilitat als molls interiors. 
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8.1.1. Fitxa tècnica 

 

PORT DE COMA-RUGA (PORT ESPORTIU) 

Dades principals del port 

Municipi: el Vendrell 
Organisme tutelar: Departament de Gestió de Ports, 
Aeroports i Costes 
Concessionari: Club Nàutic Coma-ruga 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques 
Superfície total: 30.724 m

2   

Profunditat bocana: 2,5 m 
Profunditat dàrsena: 3 m 

Tipologia: Port esportiu 

FUNCIONAMENT DEL PORT 

Amarratges: 
Nombre total: 265 
Nombre d’ús públic tarifat: 26 

Ocupació: 
Temporada alta (%): 100 
Temporada baixa (%): 60 

Infraestructures: Socials: 267 m
2 

Mesures contra la contaminació: No disposa ni barreres ni kit d’absorció hidrocarburs 

Serveis als amarratges: 
Aigua 
Electricitat 
Recollida de deixalles 

Combustibles: 
Gasoil 
Sense plom 

Mitjans de treta i varada: Grua de capacitat de 8 tones 

Emmagatzematge i hivernada: 
Pallols: 158 unitats 
Aparcament: 150 places 

Altres serveis: 
Tallers reparació 
Zona de varada: superfície 1.203 m

2 

Rampes
 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUARIA 

Serveis: 

Bar 
Restaurant 
Dutxes 
Sanitaris 

Comunicacions: 

Telèfon 
Internet 
Correus 
VHF 
Informació meteorològica 

Ensenyament nàutic: Escola de vela 

Serveis comercials: - 

Serveis tècnics: - 

Activitat turística: - 
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8.2. PORT del PORT DE LA SELVA 

- LOCALITZACIÓ: 42º 20’ 02’’ N, 3º 11’ 09’’ E 

 

 Al nord-est de la península del cap de Creus, a l’extrem sud-est de la badia del Port de la Selva, 

municipi de l’Alt Empordà es troba el port del Port de la Selva. Des de la punta de la Creu fins al 

club nàutic hi ha les platges del Pas, les Violetes i les Clisques. 

 

Antecedents 

 La dàrsena pesquera del Port de la Selva està gestionada directament per Ports de la 

Generalitat. Una dàrsena  esportiva i una instal·lació lleugera esportiva consistent en 36 m de 

passarel·la estan gestionades indirectament per Ports de la Generalitat a través del Club Nàutic 

Port de la Selva. A més, Ports de la Generalitat gestiona directament uns pantalans temporals 

destinats a embarcacions esportives.    

 

Descripció 

El port es caracteritza per estar obert al nord-oest, de manera que és la badia la que li 

proporciona protecció a l’entrada contra quasi tots els vents. El port està protegit per un dic 

d’uns 220 m de longitud, i el seu arrecerament li ha permès la construcció de molls 

perpendiculars a la façana marítima del poble. La superfície total és de 164.901 m2, dels quals 

126.963 m2 són de mirall d’aigua. 

La dàrsena esportiva està situada al nord-est del port. Al sud de la dàrsena esportiva del club hi 

ha quatre pantalans esportius gestionats directament per Ports de la Generalitat. Aquests 

pantalans, els quals arrenquen del moll de ribera, són refugi durant l’estiu principalment 

d’embarcacions esportives, però també d’alguna de pesca a la banda est. Ports de la 

Generalitat també ofereix amarradors per a embarcacions d’esbarjo en un pantalà paral·lel al 

dic de protecció de la platja de la Ribera i en el mateix dic. La capacitat total per a 

embarcacions esportives és de 631. La resta del port, així com la totalitat del moll adossat al 

dic de recer estan destinats a l’activitat pesquera. Al dic de recer es troben els serveis de 

subministrament de gasoil, magatzems per a caixes de peix, una llotja, casetes per a la 

indústria de pesca i una cambra de gel. Al sector oest del port hi ha una gran superfície  

dedicada a assecadors de xarxes i per aparcar cotxes. Finalment, el port també disposa de dues 

zones de varada per a embarcacions de petita eslora. 

 

Problemàtica 

Hi ha problemes d’aterraments i agitació a la zona sud. També a la zona sud i a la zona de 

pesca es produeix agitació excessiva, que es podria evitar amb el perllongament dels dics de 

recer. El port té problemes d’accessibilitat des de terra, especialment a l’estiu. Es recomana la 

possibilitat de prolongar  els pantalans del club nàutic a la zona central de port cap a l’exterior. 

La dàrsena esportiva necessita executar les actuacions d’adequació previstes als projectes 

aprovats. El Pla especial està pendent de ser redactat i el port necessita una millora de la 

integració entre el port i la vila. 

Figura 3.48 
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8.2.1. Fitxa tècnica 

PORT DEL PORT DE LA SELVA ( dàrsena pesquera ) 

DADES FÍSIQUES GENERALS DEL PORT 

Dades Físiques: 

Superfície total: 164.901 m
2   

Profunditat bocana: 10 m 

Profunditat de l’avantport: - (sense dades) 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 

Dàrsena pesquera 

Instal·lació lleugera esportiva 

Serveis generals: 

Direcció del port 

Aparcament 

Local de Ports de la Generalitat 

DADES GENERALS DE LA DÀRSENA PESQUERA 

Dades administratives: Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 

Dades físiques: 
Profunditat a la dàrsena pesquera: 7 a 9 m 

Longitud de molls: 583 m
 

Flota pesquera: 

Embarcacions amb estada habitual a la dàrsena: 38 

Pertanyen a les Confraries: Confraria del Port de la 

Selva  

SERVEIS A LES EMBARCACIONS PESQUERES 

Subministraments: Gasoil 

Mitjans de treta i varada: Grua 

Equipaments: 

Superfície de llotja: 214 m
2  

 

Superfície de casetes: 231 m
2  

 

Superfície d’assecadors de xarxes: 1.640 m
2  

 

Disposa de: 

- Magatzems 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIONS PORTUÀRIA
 

Comunicacions: 

Telèfon 

Correus  

VHF 

Informació meteorològica 

Internet 

Ràdio 

WI-FI 
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PORT DE PORT DE LA SELVA (dàrsena esportiva (1)) 

Dades principals del port: 
Municipi: el Port de la Selva 
Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 
Concessionari: Club Nàutic Port de la Selva 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques: 
Superfície total: 164.901 m

2   

Profunditat bocana: 10 m 
Profunditat dàrsena esportiva: 1 a 6 m 

Tipologia: 
Dàrsena esportiva 
Dàrsena pesquera 
Instal·lació lleugera esportiva 

FUNCIONAMENT DE LA DARSENA ESPORTIVA 

Amarratges: 
Nombre total: 304 
Nombre d’ús públic tarifat: 18 

Ocupació: 
Temporada alta (%): 100 
Temporada baixa (%): 80 

Infraestructures: Socials: 531 m
2 

Mesures contra la contaminació: 
Barreres 
Kit d’absorció hidrocarburs 

Serveis als amarratges: 

Aigua 
Electricitat 
Recollida de deixalles 
Recollida selectiva 

Combustibles: 
Gasoil 
Sense plom 

Mitjans de treta i varada: Grua de capacitat de 12 tones 

Emmagatzematge i hivernada: 
Pallols: superfície de 277 m

2
 

Aparcament: - (sense dades) 

Altres serveis: 
Tallers reparació 
Zona de varada: superfície 260 m

2 

Rampes
 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUARIA 

Serveis: 

Bar 
Restaurant 
Dutxes 
Sanitaris 

Comunicacions: 

Telèfon 
Internet 
Correus 
Ràdio 
VHF 
Informació meteorològica 
WI-FI 

Ensenyament nàutic: 

Escola nàutica (població) 
Escola de vela 
Escola d’esquí nàutic (població) 
Escola de windsurf 
Escola de submarinisme (població) 

Serveis comercials: 

Venda de motors (població) 
Venda d’embarcacions (població) 
Lloguer d’embarcacions 
Venda d’efectes nàutics (població) 

Serveis tècnics: 

Pintura i P.R.F.V. 
Fusteria (població) 
Mecànica (població) 
Electrònica (població) 

Activitat turística: - 
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PORT DE PORT DE LA SELVA (dàrsena esportiva (2)) 

Dades principals del port: 
Municipi: el Port de la Selva 
Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 
Concessionari: Club nàutic Sant Carles de la Ràpita 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques: 
Superfície total: 1.486.697 m

2   

Profunditat bocana: 6,5 m 
Profunditat dàrsena esportiva: 3 m 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 
Dàrsena pesquera 
Dàrsena comercial 
Instal·lació lleugera esportiva 

FUNCIONAMENT DE LA DARSENA ESPORTIVA 

Amarratges: 
Nombre total: 553 
Nombre d’ús públic tarifat: 422 

Ocupació: 
Temporada alta (%): 99 
Temporada baixa (%): 99 

Infraestructures: 
Socials: 733 m

2 

Industrials: 1.347 m
2
 

Mesures contra la contaminació: 
Barreres 
Kit d’absorció hidrocarburs 

Serveis als amarratges: 

Aigua 
Electricitat 
Recollida de deixalles 
Recollida selectiva 

Combustibles: 
Gasoil 
Sense plom 

Mitjans de treta i varada: Grua de capacitat de 12 tones 

Emmagatzematge i hivernada: 
Pallols: superfície de 277 m

2
 

Aparcament: - (sense dades) 

Altres serveis: 

Molls d’espera 
Tallers reparació 
Zona de varada: superfície 260 m

2 

Rampes
 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUARIA 

Serveis: 

Bar 
Restaurant 
Dutxes 
Sanitaris 

Comunicacions: 

Telèfon   
Internet 
Correus 
Ràdio 
VHF 
Informació meteorològica 
WI-FI 

Ensenyament nàutic: 

Escola nàutica (població) 
Escola de vela 
Escola d’esquí nàutic (població) 
Escola de windsurf 
Escola de submarinisme (població) 

Serveis comercials: 

Venda de motors (població) 
Venda d’embarcacions (població) 
Lloguer d’embarcacions 
Venda d’efectes nàutics (població) 

Serveis tècnics: 

Pintura i P.R.F.V. 
Fusteria (població) 
Mecànica (població) 
Electrònica (població) 

Activitat turística: - 
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PORT DE PORT DE LA SELVA (Instal·lació lleugera esportiva) 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques: 

Superfície total: 164.901 m
2   

Profunditat bocana: 6 m 

Profunditat dàrsena esportiva: 1 a 6 m 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 

Dàrsena pesquera 

Instal·lació lleugera esportiva 

DADES DE LES INSTAL·LACIONS LLEUGERES 

 Instal·lació lleugera concessionada: 

Competència: Ports de la Generalitat 

Gestió: Club Nàutic del Port de la Selva 

Descripció: 36 metres de passarel·la 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUARIA 

Comunicacions: 

- Telèfon 

- Correus 

- VHF 

- Informació meteorològica 

- Internet 

- Ràdio 

- WI-FI 
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8.3. PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 

- LOCALITZACIÓ: 40º 36’ 5” N, 0º 36’ 2” E 

 

El port esportiu, pesquer i comercial està situat sota el braç de la testa de la Banya de formació 

deltaica, al sud del riu Ebre, dins la badia natural dels Alfacs, a la comarca del Montsià. Davant 

de les primeres cases del nucli urbà venint des del sud, es troben alguns espigons49 que 

provoquen acumulació de sorra i la formació de platges (platja de Cross, Capri, Juanito etc.). Al 

límit Nord de la platja del Garbí comencen les instal·lacions del port. A l’est del port hi ha els 

espigons que configuren l’ampliació de la zona comercial, industrial i esportiva (moll dels 

Alfacs). 

 

Antecedents 

 L’any 1778 Carles III va concedir  el lliure comerç de Tortosa amb Amèrica. Fou aleshores quan 

el port, que pertanyia al municipi de Tortosa, començà a veure augmentada la seva 

importància. Més tard es fundà la població de Sant Carles de la Ràpita que començà a créixer 

paral·lelament al port, fins a que constituí, posteriorment, l’any 1838 com a municipi autònom. 

El 1931, amb la redacció del projecte d’ampliació del moll de les barcasses50, el port passà de 

ser un petit refugi de pescadors a generar petits tràfics comercials. Al cap d’un temps, el 1933 

es dotà el port d’uns molls comercials i d’atracament per a les barques de pesca. El 1950 es 

construí el dic definitiu que es dedica als tràfics comercial i pesquer. L’any 1965 les obres de la 

dàrsena i del moll de la pesca donaren al port el seu aspecte definitiu i a més es va construir 

l’espigó per atracament de les barques de pesca. A partir del 1968, el sector pesquer i 

comercial començaren a conviure amb el club nàutic. Finalment, l’any 1978, es construeix el 

moll adossat al contradic. 

El 1983 es va redactar la proposta del Pla director pel port de Sant Carles de la Ràpita, per part 

de la Generalitat de Catalunya, que permetia reordenar les noves actuacions. Actualment el 

port té una dàrsena comercial, una dàrsena pesquera i una instal·lació lleugera esportiva 

gestionades directament per Ports de la Generalitat. La dàrsena esportiva està gestionada 

indirectament per Ports de la Generalitat mitjançant el Club Nàutic Sant Carles de la Ràpita. 

 

Descripció 

El port de Sant Carles de la Ràpita està protegit al sud per un llarg dic que dóna també al sud, 

d’uns 1.150 m, i un altre que ho fa al nord, amb dues alineacions de 550 m i 400 m de longitud 

que formen un angle recte. La bocana d’uns 6,5 m de calat dóna pas a la part interior i més 

resguardada del port. L’any 2005 es van executar les obres de dragatge del canal d’entrada 

que han permès l’accés d’embarcacions més grans. A la zona nord del port es troba un dic de 

recer en forma de “L” que servirà d’ampliació de la zona comercial, industrial i esportiva 

prevista en el pla especial del port. Actualment aquest dic ofereix recer als pantalans de la 

instal·lació lleugera esportiva gestionats directament per Ports de la Generalitat. El port té una 

superfície de mirall d’aigua de 991.930 m2 i 494.767 m2 de superfície de terra. El usos del port 

es reparteixen entre tres sectors: sector pesquer, sector nàutic i sector comercial. L’activitat 

nàutica d’esbarjo es localitza a les instal·lacions del Club Nàutic de Sant Carles de la 

Ràpita i als pantalans de la instal·lació lleugera esportiva El club nàutic gestiona unes 

instal·lacions que ocupen una superfície d’11.901 m2 a terra i 33.656 m2 a l’aigua i es localitzen 
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a la zona nord-est del port. La instal·lació lleugera esportiva ocupa una superfície d’uns 50.200 

m2. La capacitat total del port és de 800 embarcacions esportives. 

El port té una gran dàrsena pesquera que ocupa 50.489 m2 de superfície en terra i 124.425 m2 

de mirall d’aigua. Els calats a la dàrsena pesquera estan compresos entre 3 i 3,5 m. El sector 

comercial es concentra al tram final del dic de recer del port, ocupant un moll de 455 m de 

longitud, amb una superfície a terra de 26.126 m2 i una superfície de mirall d’aigua de 22.852 

m2. Dins de la zona de servei adscrita al port hi ha una sèrie d’edificacions de Ports de la 

Generalitat: un edifici de dues plantes, utilitzat per a oficines, i un magatzem. També hi ha 

Capitania Marítima i un edifici de l’Instituí Social de la Marina. El port té una zona de varador i 

serveis de 20.351 m2 de superfície situada al sud de la dàrsena esportiva. El port de Sant Carles 

de la Ràpita disposa d’un pla especial que preveu, entre altres, les actuacions següents: 

 

- construcció de la bocana del moll dels Alfacs (ja construïda) 

- construcció d’una fàbrica de gel (ja construïda) 

- dragatge i rebliment del futur moll dels Alfacs 

- ampliació del port cap a llevant, amb la creació a l’interior de la dàrsena de nous espais 

per a ús esportiu, industrial i comercial, incrementant en un grau important el nombre 

d’amarradors que el port pot oferir, i facilitant les operacions del sector comercial. 

 

Problemàtica 

Les problemàtiques més significatives del port, pel que fa referència a accessos i a la relació 

entre el port i la ciutat, són l’accessibilitat al port i la necessitat de millora de la integració. Pel 

que fa al sistema portuari, el problema més important era el calat, que limitava la capacitat per 

acollir vaixells a la dàrsena comercial. 

Amb l’objectiu de millorar aquesta situació, Ports de la Generalitat va executar l’any 2005 les 

obres de dragatge del canal d’accés al port, per tal de disposar de 6,5 m de calat. Les obres ja 

han estat executades i permeten l’accés a vaixells de fins a 5.000 tones de càrrega. 

Altres problemes són que la capacitat del port per acollir més embarcacions esportives està 

exhaurida, que hi ha manca d’espai per desenvolupar els sectors comercial i industrial, que cal 

ampliar l’escar i que el nombre de places d’aparcament és insuficient. També està prevista la 

construcció d’un pantalà turístic i la construcció d’un dipòsit per emmagatzemar el material de 

lluita contra la contaminació marina accidental prevista al Pla CAMCAT. 
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8.3.1. Fitxa tècnica 

 

PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA (Port comercial ) 

Dades principals del port: 
Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 

Concessionari: Gestió directa de Ports de la Generalitat 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques: 

Superfície total: 1.486.697 m
2   

Profunditat bocana: 6,5 m 

Profunditat en l’avantport: 6,5 m 

Calat al moll comercial: 5,5 a 6,5 m 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 

Dàrsena pesquera 

Dàrsena comercial 

Instal·lació lleugera esportiva 

Serveis generals: 

Direcció del port 

Local de Ports de la Generalitat 

Aparcament 

Grues: 

(Tipus-Energia-Força(t)-Alçada-Any construcció) 

1. F – Manual – 5 t – 5 m - 1963 

2. PM – 220 V – 6 a 8 t – 30 m – 1976 

3. F – 220 V – 10 t – 9 m – 1985 

4. PM – Diesel – 20 t – 19 m - 1999 
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PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA (Dàrsena esportiva) 

Dades principals del port: 
Municipi: Sant Carles de la Ràpita 
Instal·lació lleugera esportiva (remodelació en 
construcció) 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques: 
Superfície total: 1.486.697 m

2   

Profunditat bocana: 6,5 m 
Profunditat dàrsena esportiva: 3 m 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 
Dàrsena pesquera 
Dàrsena comercial 
Instal·lació lleugera esportiva 

FUNCIONAMENT DE LA DARSENA ESPORTIVA 

Amarratges: 
Nombre total: 553 
Nombre d’ús públic tarifat: 422 

Ocupació: 
Temporada alta (%): 99 
Temporada baixa (%): 99 

Infraestructures: 
Socials: 733 m

2
 

Industrials: 1.347 m
2 

Mesures contra la contaminació: 
No disposa ni de barreres ni de kit d’absorció 
hidrocarburs 

Serveis als amarratges: 
Aigua 
Electricitat 
Recollida de deixalles 

Combustibles: 
Gasoil 
Gasolina 
Sense plom 

Mitjans de treta i varada: 
Grua de capacitat de 10 tones 
Pòrtic elevador de capacitat 100 tones 

Emmagatzematge i hivernada: Aparcament: - (sense dades) 

Altres serveis: 
Zona de varada: superfície 20.351 m

2 

Rampes
 

SERVEIS A L’ USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUÀRIA 

Serveis: 

Bar 

Restaurant 

Dutxes 

Sanitaris 

Comunicacions: 

Telèfon 

Ràdio 

VHF 

TV 

Informació meteorològica 

Ensenyament nàutic: Escola de vela 

Serveis comercials: - 

Serveis tècnics: - 

Activitat turística: - 
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PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA (dàrsena pesquera – remodelació en construcció ) 

DADES GENERALS DEL PORT 

Dades físiques: 
Superfície total: 1.486.697 m

2   

Profunditat bocana: 6,5 m 
Profunditat dàrsena esportiva: 6,5 m 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 
Dàrsena pesquera 
Dàrsena comercial 
Instal·lació lleugera esportiva 

Serveis generals: 
Direcció del port 
Aparcament 
Local de Ports de la Generalitat 

DADES GENERALS DE LA DÀRSENA PESQUERA 

Dades administratives: Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 

Dades físiques: 
Profunditat a la dàrsena pesquera: < 6 m 
Longitud de molls: 397 m

 

Flota pesquera: 
Embarcacions amb estada habitual a la dàrsena: 116 
Pertanyen a les Confraries: Confraria de Sant Carles de 
la Ràpita 

SERVEIS A LES EMBARCACIONS PESQUERES 

Subministraments: Gasoil 

Mitjans de treta i varada: 
Grua 
Cabrestant 

Equipaments: 

Superfície de llotja: 3.221 m
2  

 
Superfície de casetes: 2.147 m

2  
 

Superfície d’assecadors de xarxes: 1.200 m
2  

 
Disposa de: 
- Fàbriques de gel 
- Superfície de varada 
- Rampes 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIONS PORTUÀRIA
 

Comunicacions: 

Telèfon 
Correus  
VHF 
Informació meteorològica 
Internet 
Ràdio 

 

k 

PORT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA (Instal·lació lleugera esportiva – remodelació en construcció) 

DADES FÍSIQUESDEL PORT 

Dades físiques: 
Superfície total: 1.486.697 m

2   

Profunditat bocana: 6,5 m 
Profunditat dàrsena esportiva: - (sense dades) 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 
Dàrsena pesquera 
Dàrsena comercial 
Instal·lació lleugera esportiva 

DADES DE LES INSTAL·LACIONS LLEUGERES 

Instal·lació lleugera gestionada per ports de la 
generalitat: 

Competència: Ports de la Generalitat 
Gestió: Directament per Ports de la Generalitat 
Descripció: 260 metres de pantalans (4 pantalans) 
Rampa 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUÀRIA 

Comunicacions: 

Telèfon 
Correus 
VHF 
Informació meteorològica 
Ràdio 
TV 



          Carles Espinet Llobet 
Estudi i anàlisi del sistema de gestió del port de Vilanova i la Geltrú  Sergi Surinyach Garcia 

101 
 

8.4. PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

LOCALITZACIÓ (41º 13' N, 1º 44' E) 

 

El Port de Vilanova i la Geltrú es troba a la façana marítima de la vila del mateix nom, 

al Sud de la comarca del Garraf. Ocupa un tram del front marítim de Vilanova i la 

Geltrú, limitant a Llevant amb la platja del Far i a Ponent amb la platja de Ribes Roges. 

 

Antecedents 

Durant el segle XVII es va iniciar des de la platja el trànsit marítim de mercaderies cap a 

Amèrica. El segle XIX es va produir una expansió comercial que fa sorgir la necessitat de la 

construcció d’un port. Les instal·lacions del club van ser inaugurades l’any 1989. Les dàrsenes 

pesquera i comercial estan gestionades directament per Ports de la Generalitat, mentre que la 

dàrsena esportiva la gestiona de manera indirecta mitjançant el Club Nàutic de Vilanova. 

 

Descripció 

El Port de Vilanova i la Geltrú és un port de dics convergents. Perpendicularment a la 

costa arrenquen dos dics: el de Llevant i el de Ponent, separats uns 720 m aproximadament. El 

dic de Llevant té tres trams clarament diferenciats: un primer tram perpendicular a la costa i 

d’uns 700 m de longitud, un segon tram (perpendicular a l’anterior) amb una orientació 

paral·lela a la línia de costa i d’uns 350 m de longitud i finalment un tercer tram amb planta 

corba d’uns 650 m de longitud. L’orientació aproximada d’aquest darrer tram és Sud-Oest. 

El primer tram del dic de Ponent és perpendicular a la costa i té uns 570 m de longitud. 

El segon tram és perpendicular a l’anterior i té una alineació recta. Del colze del dic de Ponent i 

alineant-se paral·lel a la costa, surt un tercer tram que es prolonga uns 110 m per després girar 

uns 120º i formar un quart tram de 200 m de llargada. En aquesta zona hi ha una plataforma 

on està ubicada l’estació marítima (actualment fora de servei). L’amplada de la bocana és de 

180 m, i el calat màxim a la mateixa és d’uns 7 m. La superfície total del port és de 672.228 m2, 

dels quals 461.975 m2 corresponen a mirall d’aigua. 

 

L’interior del port acull les dàrsenes pesquera, esportiva i comercial. L’activitat esportiva es 

concentra a la banda de ponent del port: la zona més propera al passeig marítim està ocupada 

pel Club Nàutic de Vilanova i la Geltrú (unes instal·lacions amb capacitat per 812 amarradors) i 

la més allunyada per les embarcacions de la nàutica popular. 

La zona nord-est del port està ocupada per la dàrsena pesquera, mentre que la zona sud-est 

del port acull la dàrsena comercial amb un calat entre 6 i 7 m, i té dos molls operatius. 

Entre les dàrsenes pesquera i esportiva es troba una zona amb una àmplia àrea d’avarada, un 

pòrtic elevador, grua i un taller de reparació. 

 

Problemàtica 

 El sector comercial disposa d’una superfície reduïda. Una de les dàrsenes comercials 

actualment no està operativa. 

Com la majoria de ports de l ’entorn, el de Vilanova afecta la dinàmica litoral. 

L’acumulació de sediments obliga a l’execució periòdica de dragatges. El basculament 

de la platja de Ribes Roges també provoca acumulació de sediments a la bocana del 

port. Les plaques prefabricades dels pantalans han patit problemes de durabilitat. 



          Carles Espinet Llobet 
Estudi i anàlisi del sistema de gestió del port de Vilanova i la Geltrú  Sergi Surinyach Garcia 

102 
 

Són necessàries millores per facilitar la maniobrabilitat de les embarcacions comercials, i 

manca espai per al desenvolupament del sector comercial. Finalment el port necessita millorar 

la integració amb la ciutat. 

 

8.4.1. Fitxa tècnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Instal·lació lleugera esportiva) 

DADES FÍSIQUESDEL PORT 

Dades físiques: 

Superfície total: 1.486.697 m
2   

Profunditat bocana: 7 m 

Profunditat dàrsena esportiva: - (sense dades) 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 

Dàrsena pesquera 

Dàrsena comercial 

Instal·lació lleugera esportiva 

DADES DE LES INSTAL·LACIONS LLEUGERES 

Instal·lació lleugera gestionada per ports de la 

generalitat: 

Competència: Ports de la Generalitat 

Gestió: Directament per Ports de la Generalitat 

Descripció: 4 palanques 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUÀRIA 

Comunicacions: 

Telèfon 

Correus 

VHF 

Informació meteorològica 

Internet 

Ràdio 

TV 

WI-FI 
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PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (dàrsena esportiva (1)) 

Dades principals del port: 

Municipi: Vilanova i la Geltrú 

Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 

Concessionari: Club Nàutic Vilanova 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques: 

Superfície total: 672.228 m
2   

Profunditat bocana: 7 m 

Profunditat dàrsena esportiva: - (sense dades) 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 

Dàrsena pesquera 

Dàrsena comercial 

Instal·lació lleugera esportiva 

FUNCIONAMENT DE LA DARSENA ESPORTIVA 

Amarratges: 
Nombre total: 812 

Nombre d’ús públic tarifat: 203 

Ocupació: 
Temporada alta (%): 100 

Temporada baixa (%): 100 

Infraestructures: -
 

Mesures contra la contaminació: 
No disposa ni de barreres ni de kit d’absorció 

hidrocarburs 

Serveis als amarratges: 

Aigua 

Electricitat 

Recollida de deixalles 

Recollida selectiva 

Combustibles: 
Gasoil 

Gasolina 

Mitjans de treta i varada: 
Grua de capacitat de 15 tones 

Pòrtic elevador de capacitat de 30 tones 

Emmagatzematge i hivernada: -  

Altres serveis: Rampes
 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUARIA 

Serveis: 

Bar 

Restaurant 

Dutxes 

Sanitaris 

Comunicacions: 

Telèfon 

Internet 

Correus 

Ràdio 

VHF 

TV 

Informació meteorològica 

WI-FI 

Ensenyament nàutic: Escola de vela 

Serveis comercials: - 

Serveis tècnics: Pintura i P.R.F.V. 

Activitat turística: - 
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PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (dàrsena esportiva (2)) 

Dades principals del port: 

Municipi: Vilanova i la Geltrú 

Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 

Concessionari: Marina Far Vilanova 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques: 

Superfície total: 672.228 m
2   

Profunditat bocana: 7 m 

Profunditat dàrsena esportiva: - (sense dades) 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 

Dàrsena pesquera 

Dàrsena comercial 

Instal·lació lleugera esportiva 

FUNCIONAMENT DE LA DARSENA ESPORTIVA 

Amarratges: 
Nombre total: 94 

Nombre d’ús públic tarifat: - (sense dades) 

Ocupació: 
Temporada alta (%): - 

Temporada baixa (%): - 

Infraestructures: -
 

Mesures contra la contaminació: 
No disposa ni de barreres ni de kit d’absorció 

hidrocarburs 

Serveis als amarratges: - 

Combustibles: - 

Mitjans de treta i varada: - 

Emmagatzematge i hivernada: -  

Altres serveis: -
 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIÓ PORTUARIA 

Serveis: - 

Comunicacions: - 

Ensenyament nàutic: - 

Serveis comercials: - 

Serveis tècnics: - 

Activitat turística: - 

 

PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Port comercial ) 

Dades principals del port: 
Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 

Concessionari: Gestió directa de Ports de la Generalitat 

DADES FÍSIQUES DEL PORT 

Dades físiques: 

Superfície total: 672.228 m
2   

Profunditat bocana: 7 m 

Profunditat en l’avantport: 7 m 

Calat al moll comercial: 6 a 7 m 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 

Dàrsena pesquera 

Dàrsena comercial 

Instal·lació lleugera esportiva 

Serveis generals: 

Direcció del port 

Local de Ports de la Generalitat 

Aparcament 

Grues: 

(Tipus-Energia-Força(t)-Alçada(m)-Any construcció) 

1. F – 380 V – 12 t – 9 – 1990  
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PORT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Dàrsena pesquera) 

DADES GENERALS DEL PORT 

Dades físiques: 

Superfície total: 672.228 m
2   

Profunditat bocana: 7 m 

Profunditat dàrsena esportiva:- (sense dades) 

Tipologia: 

Dàrsena esportiva 

Dàrsena pesquera 

Dàrsena comercial 

Instal·lació lleugera esportiva 

Serveis generals: 

Direcció del port 

Aparcament 

Local de Ports de la Generalitat 

DADES GENERALS DE LA DÀRSENA PESQUERA 

Dades administratives: Organisme tutelar: Ports de la Generalitat 

Dades físiques: 
Profunditat a la dàrsena pesquera: 4 m 

Longitud de molls: 1.080 m
 

Flota pesquera: 

Embarcacions amb estada habitual a la dàrsena: 92 

Pertanyen a les Confraries: 

- Confraria de Vilanova i la Geltrú 

- Confraria de Sant Pere de Calafell 

- Confraria de Sitges 

SERVEIS A LES EMBARCACIONS PESQUERES 

Subministraments: Gasoil 

Mitjans de treta i varada: 
Grua 

Pòrtic elevador 

Equipaments: 

Superfície de llotja: 1.809 m
2  

 

Superfície de casetes: 840 m
2  

 

Superfície d’assecadors de xarxes: 3.400 m
2  

 

Disposa de: 

- Magatzems 

- Fàbriques de gel 

- Superfície de varada 

SERVEIS A L’USUARI DE LA INSTAL·LACIONS PORTUÀRIA
 

Comunicacions: 

Telèfon 

Correus  

VHF 

Informació meteorològica 

Internet 

Ràdio 

TV 

WI-FI 
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9. Conclusions 

 

Consideracions 

- L’objectiu d’aquest projecte final de carrera, és  l’estudi i revisió de la conducta 

mediambiental d’un port, en aquest cas el de Vilanova i la Geltrú. S’ha volgut analitzar de 

forma clara i concisa quines pràctiques i procediments es duen a terme dins del port, per tal 

d’analitzar si es realitzen d’acord amb la protecció del medi.  L’estudi  té com a finalitat 

determinar si els objectius marcats pel port poden millorar de forma substancial el respecte 

cap al medi, o si es podrien dur a terme millores en el sistema intern de gestió per tal de 

millorar encara més la gestió mediambiental desenvolupada pels responsables i treballadors. 

També s’analitza si el sistema de gestió ambiental que s’havia d’aplicar a finals del 2011, i 

principis del 2012, ha generat algun tipus de canvi en els consums i producció de residus,  i si 

es un primer pas per aconseguir un reconeixement de les bones pràctiques  i cap a la 

certificació EMAS. 

 

- El projecte ha comptat amb la informació i l’ajuda proporcionada pel Club Nàutic de Vilanova 

i la Geltrú, que també ens ha facilitat el treball de camp en les seves instal·lacions. Tot i que en 

un primer moment, van haver-hi  problemes per  visitar les instal·lacions, degut  que part dels 

treballadors no tenien coneixement del treball de camp que s’estava realitzant, i posaven 

traves contínuament, tant per  visitar algunes zones del port, com per fer fotografies. Un cop el 

director gerent del port, va notificar a tots els treballadors, es van poder visitar totes les 

instal·lacions, i també fer les fotografies. En les diferents visites de les instal·lacions, s’ha pogut 

comprovar que es realitzen controls diaris de l’estat i el funcionament de les màquines, fet que 

suposa un bon estat d’aquestes.  

 

Durant el desenvolupament del treball, hem observat la distribució de les instal·lacions i  

serveis, que bàsicament es distribueixen en quatre zones. A més, s’ha pogut estudiar com 

aquestes instal·lacions poden afectar al medi ambient. 

 

- Situació del club nàutic 

La situació del Club Nàutic és molt bona, ja que s’hi pot arribar en cotxe, i  és fàcil aparcar, 

ja que el club compte amb 300 places de pàrquing dins de les instal·lacions, però a més 

també es pot aparcar fora sense problema. També es pot arribar al port, mitjançant el 

tren, que para a l’estació de Vilanova i la Geltrú, i des de aquesta fins l’entrada del port no 

hi ha més de quinze minuts caminant.  

 

- Zona amarratges: distribuïda en tretze pantalans, sis situats al costat de mar, i els altres 

set situats al costat de la costa, tots units al moll principal que se situa al mig. Al final del 

moll principal, hi podem localitzar la Capitania i la benzinera, i en tota la seva longitud s’hi 

troba l’aparcament, que està dotat d’una certa inclinació per permetre el drenatge de les 

aigües de pluja. Cada pantalà disposa del seu equipament o serveis propis, és a dir, cada 

un disposa d’un extintor, un carro, quatre papereres corresponents, presses d’aigua i 

electricitat i d’un salvavides. L’aigua que s’observa des de els pantalans, tendeix a estar 

bruta, degut a petites fuites d’olis o combustibles, i fins i tot hi podem trobar algun tipus 

de resta orgànica. 
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- Zona d’oci: està localitzat al costat esquerra de l’entrada, hi disposa d’una piscina a l’aire 

lliure, un bar - restaurant, un saló social, i una gran terrassa a disposició dels usuaris del  

restaurant. En general no es veuen gaires residus de cap tipus, ja que disposen d’un servei 

de neteja propi.  

Situat al mig del moll, es disposa d’una altre instal·lació d’oci, on també s’hi troben els 

vestuaris. En aquest edifici, hi ha localitzades tot un seguit de màquines expenedores de 

begudes i aliments, i seients distribuïts al davant al servei dels usuaris.   En aquest cas es 

poden observar alguns residus com per exemple llaunes, ja que les papereres són petites i 

s’omplen de forma ràpida i el buidatge no es fa amb la suficients rapidesa.  

 

- Restaurant: els consum d’energia i recursos del restaurant, es calculen i tracten per 

separat de la resta, això permet optimitzar i regular el consum d’aquesta instal·lació. 

 

- Zona d’oficines: les oficines es troben distribuïdes per tot el port, de forma que cada una 

estigui localitzada en l’àrea on es troba servei  per exemple l’oficina esportiva es troba a 

l’esquerra de l’entrada, just al costat de l’esplanada de vela, d’aquesta manera augmenta 

la seva efectivitat i en facilita l’ús als usuaris. Capitania es troba al final del moll principal, 

així queda a disposició de tots els usuaris d’embarcacions i té una posició privilegiada per 

controlar tot el port. L’oficina dels encarregats de l’Escar, es troba situada al costat dret 

de l’entrada, just al costat on es localitza el varador, per així poder utilitzar de forma més 

eficaç els tallers i els ordinadors que registren el vaixells que n’entren i en surten.  

 

Al costat de Capitania, al estar emplaçada la gasolinera, es pot apreciar un fort olor a 

combustible, tot i que no arriba a ser gaire molest. 

 

S’ha de constatar, que la infermeria es troba situada, just al mig del moll principal, de tal 

forma que els desplaçaments per  arribar-hi des de totes les instal·lacions siguin 

equivalents. 

 

- Zona de varador o ESCAR: degut a les constants feines de reparació, manteniment i 

neteja de les embarcacions, hi podem trobar tot tipus de residus, com  restes de pintures, 

pols, dissolvents, olis, etc. i s’aprecia olor a pintura i dissolvents.  

El punt net del port està situat dins del varador, on  també podem trobar residus 

perillosos com bateries, ferralla, etc. Disposen de tallers i magatzems per guardar el 

material, per això es col·loca un extintor a l’entrada de cada taller o magatzem per 

prevenció, ja que hi tenen material inflamable i maquinaria.  

 

- En tota l’àrea del port, hi ha distribuïdes papereres per  a les deixalles (plàstics, vidres, paper, 

cartró, matèria orgànica), que són revisades i buidades de forma periòdica, informant a la 

corresponent empresa que s’encarrega de la seva recollida.  

 

El punt net, que es troba situat dins de la zona del varador, disposa de tota una sèrie de 

contenidors selectius, els quals permeten als usuaris de dipositar els residus, com per exemple 

(olis minerals usats, draps bruts, restes de pintures, bateries, ànodes, restes de dissolvents, 

aerosols, envasos metàl·lics i de plàstic i llots contaminats, etc.) en els contenidors adients.  
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Quan els contenidors es troben quasi al màxim de la seva capacitat, el responsable del medi 

ambient, és l’encarregat de trucar a la corresponent empresa de tractament de residus, 

perquè vingui a buidar els contenidors, i s’encarregui de la forma  correcta dels residus. 

 

- La normativa MARPOL, obliga al port a disposar d’un aspirador de sentines i d’un separador 

d’hidrocarburs, que en aquest cas, es troba situat al costat de Capitania i de la benzinera, per 

així controlar-ne el seu bon ús. 

 

Finalment recordar que la societat, en general, i l’administració cada vegada estan més 

sensibilitzades i/o conscienciades per la problemàtica ambiental i reclama respecte i cura  

degut a l’impacte  global de la nostra societat sobre el medi.  És evident, que totes les activitats 

que es desenvolupen dins del CNV, generen un impacte sobre el medi , a través dels consums i 

producció de residus, els possibles incidents i accidents.  Totes aquestes activitats s’han 

d’analitzar i avaluar com si fossin aspectes ambientals, per poder prevenir o minimitzar els 

impactes  que generen. 

 

En aquests context global es pot considerar que el Club Nàutic Vilanova, ja ha desenvolupat tot 

una sèrie de passos que són necessaris per tal d’aconseguir el logotip EMAS. Ha aplicat un 

sistema de gestió mediambiental per tal de millorar el seu comportament cap el medi, a més 

de millorar la gestió dels residus, introduint també  el separador d’hidrocarburs o el recollidor 

d’aigües de sentines que cal recordar que  s’ha disposar d’aquestes ja que faciliten  l’obtenció 

del logotip EMAS. A més ha  introduit tota una sèrie de canvis com la posada en marxa del 

punt net o punt blau, els recipients de residus de diferents tipus i  la creació de campanyes de 

sensibilització pels treballadors i usuaris, i fins i tot per a la gent del poble. També s’han 

impartit cursos d’educació i conscienciació ambiental per als més joves. 

 

Per a un correcte anàlisi i estudi dels aspectes ambientals i els resultats obtinguts pel CNV s’ha  

realitzat una valoració  acurada dels paràmetres de cada aspecte ambiental, per així  

identificar-los,  jerarquitzar-los, valorar-los i valorar-los correctament. 

 

En fi em arribat a les següents conclusions.
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Conclusions 

Gràcies a l’estudi i anàlisi  realitzat en el Club Nàutic Vilanova, és comprova que l’aplicació del 

SGA a finals del 2011 i principis del 2012 comença a donar resultats en termes de 

comportament ambiental, fet que acredita que l’organització està preparada per dur a terme 

el següent pas cap a la acreditació i l’obtenció del certificat EMAS. ( fet que ha de ser acreditat 

per qualsevol dels verificadors ambientals degudament acreditats citats amb anterioritat.) 

  

Perquè totes les mesures dutes a terme fins el moment tinguin el seu efecte, cal no deixar de 

banda la millora continua en el sistema de gestió ambiental (SGA), per tal de cuidar al màxim el 

medi i l’entorn, i convertir-se així en un port sostenible, i també servi d’exemple per la resta de 

ports que encara no hagin aplicat un SGA. 

 

A l’anàlisi del port, podem concloure: 

 

- Una reorganització de l’espai disponible al escar seria necessària per poder treballar amb més 

comoditat. Com per exemple la reorganització de les places de varada al escar ens permeten 

que hi entrin més embarcacions. 

 

- El canvi de lloc del punt net ajudaria a fer una evacuació dels residus més fàcil i al mateix 

temps evitaria la possibilitat de que alguns residus contaminin l’aigua del port. 

 

- L’actualització del material que es fa servir al port seria clau per a tenir un rendiment més 

elevat de les feines que es duen a terme. 

 

- Un augment de la sensibilització sobre la prevenció de riscos laborals per part dels 

treballadors i dels directius del club ajudaria a tenir un funcionament més agradable i 

compenetrat. 

 

- La política de qualitat del Club Nàutic Vilanova hauria de renovar-se per tal de donar una 

imatge més bona per als clients i per a poder obtenir més ajudes d’altres empreses. Per tal 

d’aconseguir això, s’hauria de tenir un responsable que es dediqui a la qualitat del club. 

  

- A la llum de l’anàlisi del SGA del CNV, podem concloure: 

 

- El SGA, és un instrument adequat per enregistrar, analitzar i controlar els aspectes ambientals 

d’un port esportiu, i també per controlar el compliment legal, la prevenció i la millora 

contínua. 

 

- Les dades numèriques que enregistra, permeten classificar, seguir i objectivar els consums i 

producció de residus. I com a resultat valorar i vigilar la seva marxa. 

 

- Les dades també permeten incidir sobre la prevenció i ajustar la demanda. 

 

- De la lectura dels aspectes ambientals per trimestres, s’evidencia que els consums i la 

producció de residus, es concentren entre el segon i tercer trimestre. 
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- El fet d’enregistrar les dades numèriques, globalment i per soci, permet evidenciar, el pas de 

la micro a la macro escala. 

 

- Es recomana, que sigui en el T2 i T3, quan s’han de concentrar els esforços per sensibilitzar 

els usuaris, i els treballadors, fen-ho coincidir amb els mesos de màxim ús i demanda. 

 

 -  Finalment, partint de les dades numèriques concretes, el SGA permet, si es vol, implementar 

millores específiques per sectors.  

 

- També valorem com a molt positiu, el fet de que el port de Vilanova, contemplin en un futur, 

la implementació de comptadors individuals per a cada usuari o soci, tan siguin d’aigua, com 

d’electricitat.  

 

- Observant les dades de generació de residus com són els envasos, seria recomanable, que la 

direcció del port, dues a terme una política per tal de reduir-ne el volum.  

 

- En un futur seria desitjable i adequat, que tots els ports, utilitzessin els mateixos sistemes de 

gestió ambiental, correctament homologats i acreditats, per tal de poder realitzar estudis 

comparatius. També s’hauria d’anar cap a una uniformització i simplificació de la 

documentació a implementar. 
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11. Glossari   

- 16Auditoria ambiental: avaluació sistemàtica que hom realitza per a determinar si el sistema 

de gestió i el comportament ambiental d’una organització, empresa, etc, satisfan les 

disposicions establertes, si els sistema s’ha implantat de manera efectiva i si és adequat per a 

assolir la política i els objectius ambientals fixats. 

- 50Barcassa: embarcació de dimensions variables, sense orla ni vela i molt sovint sense motor, 

que és emprada per a la càrrega o descàrrega de vaixells fondejats, per al transport en alta mar 

de certes mercaderies, per a serveis portuaris, o per al transport fluvial de mercaderies. 

- 2Biodiversitat: conjunt de totes les formes vivents de la naturalesa entera, d’una regió 

geogràfica o d’un grup taxonòmic definit. 

- 27Biotip: conjunt de característiques constitucionals corporals, biològiques i psicològiques de 

cada individu. 

- 10Bocana: boca, especialment la d’un port. 

- 23Burocràcia: sistema de tasques, procediments i activitats a càrrec d’un cos de personal 

administratiu. 

- 30Calat: distància des de la superfície de la mar, d’un riu o d’un estany navegables fins al fons. 

- 42CFC: també coneguts com clorofluorocarburs, són derivats dels hidrocarburs saturats, 

obtinguts mitjançant la substitució d’àtoms de hidrogen, per principalment àtoms de fluor i 

clor. 

- 6Comodor: en la marina de guerra britànica i en la nord-americana, capità de navili que 

comanda una esquadra o una divisió d’una flota. 

- 12Conveni MARPOL (Pollution Marine): és un conjunt de normes internacionals amb 

l’objectiu de prevenir la contaminació pels vaixells, i va ser desenvolupat per l’Organització 

Marítima Internacional (OMI). 

- 41COV: compostos orgànics volàtils. 

- 25Dàrsena: indret protegit artificialment en els ports, canals, etc, on les embarcacions poden 

dur a terme amb tota seguretat les diverses operacions de la càrrega i la descàrrega. 

- 9Decret: disposició general o resolució dels òrgans col·legiats de l’estat o de les comunitats 

autònomes. 

- 32Deriva litoral: transport i repartició dels elements sorrencs i terrígens que efectuen les ones 

quan incideixen contra la costa obliquament, la qual cosa produeix un moviment de ziga-zaga 

de cada element la resultant de la qual és la paral·lela a la costa. 

- 43Diatomea: alga de la classe de les bacil·lariofícies. 

- 46Dic: mur generalment de pedra que hom construeix en el mar per a contenir les onades i 

abrigar un port, a més ha de facilitar l’accés dels vaixells al port. 

- 35DNV: Det Norske Veritas. 

- 48Draga: qualsevol eina o aparell que serveix per a excavar terrenys subaquàtics. 

- 29Dragatge: operació d’excavar grans quantitats de materials subaquàtics. 

- 44Ecologia: part de la biologia que estudia les interrelacions dels éssers vius entre ells i amb 

llur medi. 
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- 17EMAS: també conegut com a “Eco-Management and Audit Scheme” o Reglament 

Comunitari de Ecogestió i Ecoauditoria, és una normativa voluntària de la Unió Europea que 

reconeix a aquelles organitzacions que han implantat un SGA, i han adquirit un compromís de 

millora contínua, verificat mitjançant auditories independents. 

- 34Erosió: despreniment i transport dels detrits (producte resultant de l’esmicolament d’un cos 

sòlid) pels agents en moviment que operen sobre la superfície terrestre. 

- 7Escar: lloc a la vora del mar o d’un riu, disposat de manera que per un pla inclinat o una grua, 

poden ésser avarades o retirades de l’aigua les embarcacions. També s’hi poden realitzar 

operacions de manteniment i reparació de vaixells. 

- 31Esculls: roca a flor d’aigua o a molt poca distància de la superfície de l’aigua, n’hi ha de tipus 

de penya-segat i de tipus coral·lí. 

- 49Espigó: massís sortint de pedra, formigó, etc, construït perpendicularment a la mar, i que 

serveix per a protegir un port de les onades, canviar el corrent, protegir els marges, i fins i tot 

per protegir de l’erosió. 

- 1Fondejar: ancorar. 

- 39Fotosíntesi: conjunt de reaccions que realitzen diversos protocarionts (cianofícies i alguns 

bacteris) i totes les plantes verdes per tal de sintetitzar compostos orgànics, mitjançant 

l’energia lumínica, a partir del diòxid de carboni i d’una substància (generalment l’aigua) capaç 

de cedir hidrogen. 

- 33Hidrodinàmica: part de la hidràulica i de la mecànica de fluids que estudia el moviment dels 

líquids en relació a les forces que el produeixen. 

- 37Indicadors ambientals: paràmetre físic emprat per a tipificar l’existència de pol·lució d’un 

medi, generalment aquós. 

- 20ISO: anomenada “International Organitzation for Standarization” o Organització 

Internacional per l’Estandardització. És tracta d’una organització internacional no 

governamental, composta per representants dels organismes de normalització nacionals 

(ONS), que produeixen normes internacionals industrials i comercials. Aquestes normes es 

coneixen com a normes ISO i la seva finalitat és la de coordinació de les normes nacionals 

d’acord amb l’Acta final de l’Organització Mundial del Comerç, amb el propòsit de facilitar el 

comerç i l’intercanviï d’informació i contribuir al mateix temps amb uns estàndards comuns 

per al desenvolupament i transferència de tecnologies. 

- 24Legislació: conjunt de lleis que regulen la vida jurídica d’una comunitat. 

- 22Metodologia: estudi dels mètodes de coneixement, investigació i interpretació considerats 

en ells mateixos. Part de la lògica que té per objecte l’estudi a posteriori dels mètodes. 

- 11Normativa: conjunt de normes que regulen una matèria, una activitat. 

- 19OSHAS: és l’acronim de “Occupational Health and Safety Assessment Series” i dintre de la 

norma sempre es parla d’OH&S (Occupational Health and Safety) o el que és el mateix Salut i 

Seguretat laboral. Són tota una sèrie de estendards en matèria de salut ocupacional i 

administració dels riscos laborals, integra  les experiències més avançades en aquest camp. 

- 38Pantalà: moll sobre pilons, generalment perpendicular a la costa, i que permet l’accés a les 

embarcacions amarrades. 

- 18Panyol: espai tancat que serveix de magatzem per guardar material.  
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- 26Política ambiental: declaració pública i formalment documentada sobre les intencions i 

principis d’una empresa, organització, etc, respecte de la seva actuació mediambiental. 

- 47Recer: lloc on hom és a cobert del vent, de les injúries del temps. 

- 4Recessió: fase del cicle econòmic caracteritzada per una disminució de l’activitat econòmica. 

- 25Recollida selectiva: recollida separada de diferents fraccions de residus, com ara matèria 

orgànica, vidre, paper, plàstic, piles, olis, medicaments, etc. 

- 15Reglament: conjunt ordenat de regles, disposicions i preceptes, dictats per l’autoritat 

competent per a l’execució d’una llei, per al funcionament d’una cooperació, d’una 

dependència o d’un servei o per a qualsevol altre activitat. Des d’un punt de vista legal, el 

reglament té un valor subordinat a la llei i és conseqüència de les competències pròpies que 

l’ordenament jurídic concedeix al poder executiu. 

- 5Reials Cèdules: era una ordre expedida pels sobirans de la Monarquia Espanyola entre els 

segles XV i XIX, i tractava termes de caràcter jurídic . 

- 36RMA: Responsable de Medi Ambient. 

- 28Sedimentació: precipitació dels sediments, els quals s’acumulen formant estrats. 

- 13Sentina: part inferior d’una embarcació, al fons del buc, on s’acumula l’aigua procedent de 

la neteja de les bodegues o que entra pels costats, per les cobertes, etc, i que n’és extreta amb 

bombes. 

- 21SGA: és un sistema de gestió utilitzat per la protecció del medi ambient amb el compromís 

de prevenir la contaminació, disminuint els impactes negatius, el consum de recursos naturals 

o la generació de residus sòlids per unitat en cada una de les àrees productives. 

- 40Simulacres: simulació d’una situació d’emergència per a assajar les mesures de seguretat 

que hi ha previstes. 

- 8Societat anònima: societat mercantil en la qual els socis no responen personalment dels 

deutes socials, sinó que la seva responsabilitat es limita a les aportacions que fan al capital, 

dividit en accions, la seves sigles són: SA. 

- 14SOLAS: conveni internacional per la seguretat de la vida humana al mar o “Safety of Life at 

Sea”, i és el més important de tots els tractats internacionals sobre la seguretat en els bucs. 

- 3Sostenible: que permet la regeneració dels recursos o del medi. 

- 45Verificació: operació de comprovació o de mesura mitjançant la qual hom garanteix que un 

procés, una producció, etc, funciona correctament ho s’ha dut a terme de forma correcta. 
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12. Annex 

 

12.1. Documents fotogràfics 

L’ESCAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÚA PONT I GRÚA NORMAL (30 i 4 tones respectivament) i PLAÇA DE VARADA 
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DIFERENTS ELEMENTS DE L’ESCAR 
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PUNT NET 

DIFERENTS RECIPIENTS DE RECICLATGE i TAULA DE RESIDUS 
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CONTENIDORS RECOLLIDA SELECTIVA I SITUACIÓ EN ELS PANTALANS 
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CLUB DE VELA i CLUB DE SUBMARINISME 
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BENZINERA i CAMIÓ CISTERNA 
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EXTINTORS, SALVAVIDES, ESCALES EMERGÈNCIA, CARROS DELS PANTALANS i MANGUERAS 
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INFERMERIA  
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RECEPCIÓ, CAPITANIA, CENTRE SOCIAL i TALLERS 



          Carles Espinet Llobet 
Estudi i anàlisi del sistema de gestió del port de Vilanova i la Geltrú  Sergi Surinyach Garcia 

125 
 

APARCAMENT, APARCAMENT MINUSVÀLIDS i APARCAMENTS BICILETES
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DIPÒSITS AIGUA NETA, SALA DE BOMBES i DIPÒSIT AIGUA SENTINES 
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12.2. Documents escrits 

 

TRANSPORT AUTORITZAT DE RESIDUS: ECOPORT 
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HISTORIAL DE RECOLLIDES: CATOR 
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CHECK LISTS 
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SOLICITUD CERTIFICAT EMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      


