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1.1 PRESENTACIÓ 

 

En aquest treball es proposa la relació empresa-medi ambient, i més concretament, la 

implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) en un port esportiu. S’analitzarà el 

procés, des de la seva gestació fins a la seva total i completa implantació. Un cop vist i conegut 

en què consisteix el procés, s’analitzarà pas a pas què cal fer i quins factors s’ha de tenir en 

compte per dur-ho a terme d’una manera eficaç, amb l’exemple d’un port real.  

Un cop feta la part de recerca dels paràmetres que s’ha d’emprar i veure’n el seu grau de 

significació, s’analitzaran i es veurà quina repercussió tenen en el medi ambient. A partir 

d’aquí, es marcaran fites ambientals ambicioses, però assequibles. S’haurà de traçar una línia 

d’actuació a seguir per tal de poder acomplir els objectius en el termini marcat. 

També es comentarà les emergències que s’hagin pogut donar o amb possibilitat d’existir al 

port. En cas d’haver-n’hi hagut alguna, s’estudiarà la manera en que es va procedir; en cas 

contrari, s’establiran procediments per poder evitar aquest tipus d’accidents i, en cas que sigui 

inevitable, com es pot procedir per minimitzar-ne el seu impacte ambiental.  

Un cop feta la implantació del SGA es veurà quin és el camí a seguir per tal d’obtenir la 

certificació que acreditarà el port amb el distintiu EMAS.  
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1.2 INTRODUCCIÓ 

 

La costa sempre ha estat un bé molt apreciat on hi conflueixen una gran quantitat d’interessos, 

on hi comptem els assentaments humans, la indústria, el turisme i l’activitat nàutica i 

pesquera, entre molts altres. Aquesta concentració d’interessos influeix de manera directa 

sobre les zones litorals, podent arribar fins i tot a la seva degradació i destrucció de les 

reserves naturals que alberguen.  

En el cas de Catalunya en concret, hi podem comptar actualment 51 instal·lacions nàutiques 

(17 a la comarca de Girona, 16 a la de Barcelona i 18 a la de Tarragona), distribuïdes pels 780 

km de costa dels que disposa el nostre litoral. Aquest té característiques ben diferents a 

mesura que la seva línia costanera va canviant d’orientació. Això fa canviar el règim d’onatge, 

el règim de vents i el de corrents marines que incideixen sobre cada tram de costa. Per tant, es 

podria dir que cada emplaçament és únic, amb les seves particularitats pròpies.  

Però les limitacions territorials, en quant a cabuda d’instal·lacions nàutiques i de particularitats 

físiques, són limitades. No hi ha recursos i hàbitats que es puguin explotar sense pensar en les 

conseqüències i repercussions que això suposa. Degut a aquesta obvietat es fa palpable la 

necessitat de preservar el nostre entorn, els recursos dels que se’ns permet fruir sense gran 

cosa a canvi. D’aquesta manera es poden desenvolupar activitats humanes a llarg del litoral 

sense que això suposi una degradació costanera notable. 

I una d’aquestes activitats, la qual estarà present en tot aquest treball, és la d’un port esportiu. 

Un port ha de desenvolupar la seva activitat en zones abrigades de l’onatge, on en ports 

artificials aquest fet suposa l’alteració de l’onatge i dels corrents marins de la zona. Per altra 

banda, hi ha molts elements quotidians en la vida diària d’un port que poden malmetre ben 

ràpidament l’entorn del seu emplaçament. Perquè això no passi es poden establir tot un seguit 

de mesures, ambientals en la seva majoria, que incideixin en la rutina del port i inclús ajudar-lo 

a créixer pel fet d’aplicar un bon sistema de gestió, a saber, el que tractarem aquí, l’ambiental. 

Es veurà què s’entén per Sistema de Gestió Ambiental, quins requisits s’han de complir per 

poder-lo aplicar i quins beneficis representa la seva aplicació tant pel propi port com pel medi 

on està ubicat.  
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1.3 GESTIÓ AMBIENTAL  

 

1.3.1│ Definició 

 

Es podria dir que la “Gestió Ambiental” d’una empresa és la gestió de les activitats d’aquesta 

que han tingut, tenen i tindran un impacte en el medi ambient, ja sigui gran o mínim. I aquesta 

gestió pretén preservar el medi ambient, no malmetre’l com a conseqüència de dur a terme 

les activitats empresarials. Més aviat, s’ha de trobar el punt d’equilibri adequat entre el 

desenvolupament econòmic  de l’empresa i la protecció i conservació de l’entorn o ambient on 

tindran lloc tals activitats.  

Una gestió ambiental per part d’una empresa qualsevol comença per un bon anàlisi funcional 

de la seva activitat comercial, productes i serveis. Entenent “Anàlisi Ambiental” com a una 

revisió global preliminar de les qüestions ambientals relacionades amb l’activitat d’una 

empresa, això voldria dir conèixer i quantificar els impactes negatius pel medi que està 

generant (o pot generar) l’emprendre les activitats de la manera en que s’està fent (o es 

planeja fer). Si bé és cert que pot haver-hi impactes socials i econòmics derivats de les 

activitats de l’empresa, aquest treball se centra en l’impacte ambiental que aquestes tindran i, 

de retruc, es veurà com també influeix en la part social i econòmica de l’empresa.  

 

Existeixen diferents maneres d’identificar aquests aspectes ambientals en un port, com per 

exemple: 

 

 mirar a simple vista si es veu algun tipus de contaminació directa al medi 

 revisar la utilització dels productes de neteja o químics que es fan servir de manera 

habitual al port 

 preguntar el punt de vista dels usuaris i també dels treballadors del port 

 estar al dia amb la legislació aplicable en matèria de medi ambient per veure si s’està 

fent alguna cosa malament 

 

De manera no tan directa, però no pas menys important, seria el veure la quantitat de paper 

que es fa servir en gestió administrativa, quina part es reutilitza, quina part es podria suprimir 

o substituir per format informàtic; també fóra bo veure els tipus d’embalatges que fan servir 

les empreses que subministren algunes peces al port, veure’n el seu consum energètic, les 

seves actuacions de cara al medi ambient...  
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En un port, a part de la seva infraestructura pròpiament dita, s’hi poden trobar espais lúdics i 

públics, tals com bars, restaurants, aparcaments, zones verdes, zones d’oci pels més petits, 

places, passejos i locals comercials. També s’hauria de veure quins impactes ambientals tenen 

aquestes zones i negocis en el medi i tenir-les en compte a l’hora de marcar els objectius de 

millora. 

Així, doncs, es podrien enumerar tot un seguit de Problemàtiques Ambientals derivades de les 

activitats d’un port esportiu: 

 

a) Generació de residus 

b) Residus perillosos 

c) Aigües residuals 

d) Consums de recursos 

e) Alteració del medi 

 

 

a) Generació de residus, tant de caire industrial per part d’empreses de reparacions que 

hi treballin o de nàutiques que hi prestin els seus serveis com per part dels propis 

usuaris del port, alguns dels quals pot ser que aboquin residus al mar en zones 

properes al port, ja que també s’ha de comptar amb l’actitud incívica que, per 

desgràcia, té cert tipus de gent. 

 

b) Residus perillosos, generats com a conseqüència d’activitats dels serveis nàutica o del 

personal del propi port, com ara olis, dissolvents, pintures (com ara l’antifouling, que 

té força concentració en materials pesants), bateries, etc.  

 

c) Aigües residuals, provinents de les embarcacions, com ara aigües grises, negres i olis  

abocats a la sentina. Per llei els ports estan obligats a tenir-hi un punt de recollida. S’hi 

ha de comptar també la gent que potser buida aquestes aigües al mar per simple 

comoditat. 

 

d) Consums de recursos, com ara l’aigua o l’electricitat, tant per part del propi port com 

per part dels seus usuaris. En primer lloc el port ha de donar exemple, però també es 

poden fer campanyes de sensibilització.  

 

e) Alteració del medi, degut a la creació dels ports que no són naturals (com la majoria 

dels que hi ha), la qual cosa afecta els ecosistemes, el litoral, el fons marí, els calats, 

etc.  
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Un cop s’ha analitzat detalladament l’impacte ambiental, ja es té la base o resultats des dels 

quals es parteix (la situació actual de l’empresa) per així poder posar unes fites ambientals, és 

a dir, planificar unes mesures correctores que repercuteixin directa i positivament sobre el 

medi, ja sigui a través de l’actuació directa de l’empresa com la decisió de no treballar amb 

subcontractistes que no respectin els aspectes importants dels quals l’empresa prendrà 

consciència d’ara en endavant. Aquest és l’objectiu real de l’Anàlisi Ambiental. 

 

Per tal de fer un bon anàlisi ambiental inicial, aquest hauria de ser concret en quant a: 

 requisits legals 

 paràmetres ambientals (ben identificats, quantificats i qualificats segons perillositat i 

freqüència) 

 descripció del procediment que s’ha seguit per tal d’examinar aquests paràmetres 

 avaluar casos d’incidents ambientals previs que hagin pogut succeir per tal de veure si 

es va actuar correctament o si s’hauria pogut millorar 

 

 

Tot això no és ni ràpid ni fàcil de fer encara que se’n tinguin bones nocions, és tot un procés 

que pot arribar a tenir algunes dificultats a l’hora de fixar-se o identificar els paràmetres 

ambientals, saber fins a quin punt el paràmetre és indicatiu o no de contaminació ambiental, 

poder reconèixer-los fàcilment... Per això es pot disposar d’unes eines que permeten avaluar 

els paràmetres mediambientals i veure quines fites serien raonables i viables per a l’empresa 

en funció dels resultats. Aquestes eines són: 

 

a) Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) 

b) Auditoria Ambiental (AA) 

c) Anàlisi del Cicle de Vida (ACV) 

 

 

 

a) Estudi d’Impacte Ambiental (EIA): procediment jurídic i administratiu  que preveu 

l’impacte que tindrà el projecte empresarial sobre el medi, tant a l’hora de voler-lo 

compatibilitzar (identificació, predicció i interpretació) com al voler-lo implementar de 

manera efectiva (prevenció, correcció i valoració), a expenses del que decideixin les 

diferents administracions públiques competents en el procés. 

 

b) Auditoria Ambiental (AA): pretén conèixer externa i objectivament els efectes sobre el 

medi ambient d’una activitat i els seus productes emprats estudiant-ne els residus, 

aire, aigua, energia, matèria, soroll, legislació aplicable i organització de l’activitat en 

qüestió, fent tot un recull de dades i anàlisis sistemàtics i periòdics per acabar  
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proposant un pla d’acció a seguir si es vol millorar l’activitat i les seves repercussions 

ambientals.  

 

c) Anàlisi del Cicle de Vida (ACV): procés objectiu que avalua les repercussions 

ambientals d’un procés des de la seva gestació fins a l’últim ús que se li doni, estudiant 

detalladament cada etapa del cicle, contribuint a entendre les interaccions del procés 

amb el medi i les conseqüències de certes decisions mal preses, així com també 

permetre el diàleg entre els diferents sectors implicats per tal de millorar en matèria 

ambiental.  

 

Tot aquest procés d’anàlisi, així com també les eines emprades, estan dins d’un marc legal 

vigent en quant a matèria ambiental, una normativa que s’ha de respectar i complir amb la 

màxima diligència possible.  

 

1.3.2│ Marc Legal 

 

Com en tot tema a tractar legalment, hi ha extensa normativa aplicable a la gestió ambiental 

d’una empresa.  

Com a breu història de la normativa aplicable vigent i com s’hi ha arribat, es podria dir que a 

arrel d’investigacions científiques del ’60, s’alerta a la comunitat internacional sobre els greus 

problemes que afecten el món, a saber, la pobresa, pèrdua de biodiversitat i deteriorament 

mediambiental.  Es fa palpable la interdependència existent entre l’ecosistema i les activitats 

humanes sobre aquest, fins al punt de veure la necessitat imperiosa de fixar uns límits per tal 

d’adaptar-se ambdós. Al 1972 surt un informe encarregat pel MIT (Institut de Tecnologia de 

Massachussetts) titulat “Els límits del Creixement” que pretén recrear el creixement de la 

població en els propers 100 anys i els impactes ambientals (o petjada ecològica) derivats de tal 

situació amb les dades disponibles fins llavors. El resultat fou un esgotament total dels 

recursos naturals desembocant en una disminució important de la població humana. Si bé 

alguns resultats i opinions derivats de l’informe van ser erronis i discutibles, això va posar 

sobre la taula l’important paper de les nostres decisions sobre el planeta.  

Aquell mateix any va tenir lloc la Conferència sobre el Medi Humà, conclusions de la qual es 

recolliren en “L’Informe Brundtland” del ’78 titulat “El nostre Futur Comú”. Com a resultat de 

tots aquests esdeveniments s’instaurà el Programa del Medi Ambient de les Nacions Unides 

(PNUMA) i la ONU creà el 1983 la Comissió Mundial sobre Medi Ambient i Desenvolupament, 

que impulsà la Cimera de Río de Janeiro del ’92, on 179 governs diferents varen prometre 

adoptar mesures en preservar el medi ambient. I així començà la Unió Europea a treballar-hi. 
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Tocant a Nivell Europeu, és la Comissió Europea i el seu Consell qui dicta les normes, i s’ajuda 

de l’AEMA (Agència Europea de Medi Ambient), principal organisme públic europeu que es 

dedica a proporcionar informació ambiental a qui ho desitgi per tal de contribuir a un 

desenvolupament sostenible i aconseguir millores significatives del medi ambient d’Europa. 

Així, el Parlament Europeu i el Consell dictaren, entre d’altres, el Reglament (CE) 1836/93 per a 

empreses del sector industrial que es volguessin adherir al Sistema d’Auditoria i Gestió 

Ambiental, el Reglament (CE) 761/2001 amb la mateixa finalitat que l’anterior, però per a 

qualsevol organització i, finalment, aparegué el Reglament (CE) 1221/2009 que derogava els 

anteriors, essent aquest l’actual Reglament vigent. 

A Nivell Estatal tenim el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que se serveix de la 

Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental, per a transcriure les disposicions i 

reglaments que publiqui la Comissió Europea en quant a matèria ambiental. Són ells els que 

vetllen per impulsar i desenvolupar els sistemes d’ecogestió i ecoauditoria en tots els sectors 

d’activitat econòmica, inclòs el de la nàutica d’esbarjo.  

I, a Nivell Autonòmic, seguint les mateixes finalitats, tenim la Direcció General de la Qualitat 

Ambiental, depenent del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, com a 

organisme competent a Catalunya per la gestió del sistema comunitari de gestió i auditoria 

ambientals (EMAS). 

 

1.3.3│ ISO 

 

En relació amb el mateix tema, tenim per altra banda les normes ISO (Organització 

Internacional per a l’Estandardització). Aquest organisme té la seu a Ginebra (Suïssa), neix 

després de la II Guerra Mundial i la constitueixen més de cent països membres. Com el seu 

propi nom indica, la seva funció és la d’estandarditzar normes per a productes i seguretat de 

les empreses o organitzacions a nivell mundial. 

En concret, la sèrie de normes tocant a matèria ambiental són les ISO 14000, creades al 1996, 

arrel de la seva presència i compromís a la Cimera de Rio del ’92. Fins aleshores, els països ja 

havien començat a prendre mesures en quant a preservació del medi ambient, però les d’un 

propi país diferien molt de les del país veí. D’aquí que es veiés la necessitat d’unificar criteris 

per mitjà d’un organisme no partidari de cap país ni norma en concret. 

Aquestes normes, les ISO 14000, són de caràcter internacional, no fixen fites ambientals ni 

s’involucren en el desenvolupament ambiental mundial, sinó que s’enfoquen en els processos 

de producció d’una empresa i les repercussions ambientals que se’n puguin derivar. No són 

d’obligat compliment, més aviat voluntàries, ja que ISO no és un organisme governamental ni 

en depèn de  cap altre i, per tant, no té poder d’imposició sobre cap país. No s’ocupen de les 

fites on vol arribar l’empresa, tan sols miren la manera de desenvolupar les seves activitats, 

sense mirar el resultat final.  
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Bàsicament, les normes ISO 14000 estan estructurades en 5 blocs:  

 

 

a) un que parla del Sistema de Gestió Ambiental 

b) altre que tracta sobre les Auditories 

c) Avaluació Ambiental 

d) Anàlisi del Cicle de Vida 

e) Etiquetes.  

 

 

La norma de requisits dins del paquet de les ISO 14000 és la primera d’elles. Qualsevol 

organització, empresa, òrgan o persona la pot aplicar per a establir, mantenir o millorar un 

sistema de gestió ambiental, determinant com ho acomplirà. Aquesta política ambiental ha de 

ser aprovada al màxim nivell directiu i ser donada a conèixer a totes les parts implicades. Per a 

ser conseqüents amb els objectius de millora, s’ha d’establir mecanismes de seguiment i 

mesura de les activitats susceptibles de malmetre el medi. Per a fer un bon seguiment, la 

direcció de l’empresa, cada cert temps que consideri oportú i convenient, revisarà el sistema 

de gestió ambiental per assegurar-ne l’eficàcia. No és necessari, però, en cas de voler registrar 

el propi sistema de gestió ambiental, s’ha de recórrer a entitats de certificació degudament 

acreditades per a certificar el sistema propi de gestió ambiental de conformitat amb el que 

estableix la norma ISO 14001. 

Perquè això sigui possible, haurà d’haver-hi Planificació, Responsabilitats, Procediments, 

Processos i Recursos en el propi Sistema de Gestió Ambiental. Això, la majoria de les vegades, 

implica que hi hagi un departament de l’empresa que se n’ocupi com a una activitat 

empresarial més a desenvolupar. I serà aquest departament el que vetlli per a la contínua 

millora de l’activitat empresarial en matèria ambiental, estant al dia amb tota la normativa 

aplicable que pugui anar sorgint o essent objecte de modificacions. I si tot això està ben 

organitzat, no importa ni la mida ni l’abast de l’empresa, ja que les coses es faran 

correctament des del primer moment.  

Si bé tracta els mateixos temes que l’EMAS (que tot seguit s’explicarà en què consisteix), es 

podria dir que, al ser de caràcter internacional, la norma ISO 14000 és menys estricta que el 

reglament EMAS de la Unió Europea, però no pas dolenta, tot el contrari. Són dos punts de 

vista semblants i alhora diferents (en quant a requisits) d’entendre la interacció de l’empresa 

amb el medi ambient, una d’elles de caràcter internacional i l’altra de caràcter europeu. 
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1.4  EMAS  

 

1.4.1│ Què és i qui el pot demanar 

 

La Unió Europea té un objectiu primordial en qüestió ambiental, això és, promoure mesures 

per tal que hi hagi una millora del comportament mediambiental de les empreses i les 

organitzacions.  

En aquesta línia ja s’ha comentat, però, que el 1993 es promulgà el Reglament (CE) 1836/93 

per a empreses del sector industrial, el 2001 el Reglament (CE) 761/2001 per a qualsevol 

organització i, finalment, el Reglament (CE) 1221/2009 que és el que té vigència actual. 

Aquests reglaments permeten a les empreses adherir-se amb caràcter voluntari a un sistema 

comunitari de gestió i auditories ambientals. És el que s’anomena Sistema Comunitari 

d’Ecogestió i Ecoauditoria, conegut també com a “EMAS” (Eco-Management and Audit 

Scheme).  

Així doncs, EMAS és un sistema de gestió ambiental gestionat per tots els països membres de 

la Unió Europea posat a disposició d’empreses que, de manera totalment voluntària, vulguin 

tant avaluar i millorar el seu comportament ambiental com donar a conèixer a tothom la 

informació tocant a la seva gestió ambiental per tal de difondre que realment es preocupa pel 

medi ambient i que actua amb la finalitat de conservar-lo al màxim.  

L'EMAS promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions 

mitjançant: 

 

 La implantació d'un sistema de gestió ambiental 

 L'avaluació sistemàtica, periòdica i objectiva d'aquest sistema 

 Informació al públic i a les parts interessades 

 Formació i implicació activa dels treballadors  

 

 

Repassant que s’entén per a “Gestió Ambiental”  la gestió de les activitats empresarials que 

tenen, han tingut o poden tenir algun impacte en el medi ambient, es podria dir que un 

“Sistema de Gestió Ambiental” es construeix a base d’accions mediambientals que 

interaccionen entre elles per aconseguir la preservació del medi en el que actua la pròpia 

empresa. És una roda o cicle que no s’atura mai en quant a planificació, acció, revisió i millora 

de l’actuació ambiental.  
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L’acreditació del Sistema EMAS la pot demanar qualsevol empresa o organització, ja sigui 

petita o gran, bé es dediqui a serveis o a producció, ja sigui de caràcter públic com privat, però 

sempre atenent uns requisits per tal de poder-ho implantar.  

Per tant, aquelles empreses que vulguin participar en la gestió ambiental proposada per la 

Unió Europea hauran de proposar un sistema de gestió ambiental, desenvolupar un programa 

d’acció ambiental i revisar i informar públicament de la seva actuació mediambiental. Per fer-

ho correctament, la seva feina serà verificada i acreditada per a experts independents, 

públicament acreditats per a tal finalitat.  

 

 

1.4.2│ I si tenen ISO? 

 

Pot ser perfectament possible que hi hagi empreses que tinguin l’acreditació conforme 

compleixen els requisits de la norma ISO 14000 ja mencionada anteriorment i que vulguin 

tenir, a més, el certificat EMAS a la seva empresa.  

Se sap que, encara que tractin sobre el mateix tema, la norma ISO 14000 i el sistema EMAS 

tenen requisits una mica diferents. Per tant, es podria pensar que no són compatibles les dues 

certificacions. Però no és ni molt menys d’aquesta manera. El complir amb els requisits de la 

ISO 14000 és un pas molt important per poder aconseguir la certificació EMAS, ja que aquesta 

norma, la ISO 14000 ha estat reconeguda per la Comissió Europea. El complir amb els requisits 

de la ISO és una etapa prèvia a la certificació EMAS, sense haver de duplicar esforços. 

En aquest cas, l’empresa només haurà de: 

 

 

 Elaborar un Diagnòstic Inicial en cas que no s’hagi fet prèviament amb la norma ISO 

14000 

 Verificar el seu propi Sistema de Gestió Medi Ambiental per un verificador acreditat 

 Elaborar i validar la seva Declaració Ambiental per un verificador acreditat, per així 

informar al públic del que està duent a terme l’empresa 

 Formar i fer participar activament als seus treballadors 

 Inscriure’s al Registre EMAS en l’organisme pertinent del seu territori. 
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Fer aquests passos demostrarà que la totalitat de l’empresa, des del cos directiu als 

treballadors, té un comportament mediambiental basat en la reducció de l’impacte que causen 

els aspectes ambientals de l’empresa. També voldrà dir que es manté un diàleg obert entre 

l’empresa i qualsevol persona o institució de fora en el que a matèria ambiental respecta. 

Llavors serà quan l’empresa pugui disposar del logotip EMAS com a reconeixement que està 

immersa en la preservació i millora del medi ambient. 

Evidentment, fins a arribar a aquest punt hi ha uns passos previs a seguir, si bé se n’han 

enumerat alguns, tot seguit es mencionaran una mica més detalladament.  

El següent quadre resumeix els principals punts que diferencien la ISO 14001 de l’EMAS, fent-

ne una comparació: 

 

 

 ISO 14001 EMAS 

Avaluació Ambiental Inicial Es recomana si no es té un 
Sistema de Gestió Ambiental 
(SGA) previ 

Obligatori si no es té un SGA 
previ i certificat 

Declaració Ambiental No és necessària Totalment necessària, s’ha de 
fer pública i té periodicitat 
anual 

Abast de l’Auditoria El SGA El SGA, la Política Ambiental, el 
seu programa i el compliment 
amb la legislació vigent 
corresponent 

Cicle de l’Auditoria No hi ha periodicitat 
establerta 

Depenent de l’activitat 
desenvolupada en qüestió 

Validesa Habitualment ho certifica un 
organisme acreditat 

La verifica un organisme 
acreditat i s’ha de validar la 
Declaració Ambiental 

Registre No és necessari L’organisme competent la 
inclou al registre d’empreses 
adherides 
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1.4.3│ Procés 

 

El pas previ al primer pas és la voluntat real de millorar el comportament de l’empresa o 

organització vers el medi ambient. No es tracta de voler tenir un certificat ambiental reconegut 

perseguint beneficis econòmics o socials, ja que quan les coses es fan per interessos d’aquesta 

mena tard o d’hora surt malament la jugada. No, no ha de ser pas així 

Tot el contrari, l’empresa s’ha de voler implicar en la preservació del medi perquè entén que 

pot ser que les activitats que vol dur a terme poden, si no es controlen, malmetre l’entorn i, a 

més a més, ser contraproduents per a ella mateixa.  Això significa dur un control més exhaustiu 

de la pròpia activitat i recursos emprats, en tots els sentits, i de totes les variables ambientals 

associades, així com una petita reestructuració dels departaments interns, i també pot 

significar alguna petita inversió econòmica, si bé hi ha ajudes que es comentaran més 

endavant.  

Així ,doncs, els ports esportius que es decideixin a implantar un sistema de gestió ambiental, 

en concret a Catalunya, disposen de dues normes quant a gestió ambiental, el Reglament 

europeu número (CE) 1221/2009 (EMAS) i la norma ISO 14001, ja comentades. Les dues 

normatives tenen caràcter voluntari i poden reconèixer, a través d’un tercer degudament 

acreditat, la implantació i eficàcia del sistema de gestió ambiental del port esportiu en concret, 

si bé el registre d’EMAS va una mica més enllà a l’indicar que l’empresa vol fer pública la 

decisió de comprometre’s amb el medi ambient.  

S’ha comentat que l’adopció d’un sistema de gestió ambiental és una roda o un cicle que no 

s’atura mai, ja que constantment s’ha d’anar millorant i optimitzant. Essencialment, aquest 

cicle té quatre passos: 

 

 

 Planificar: Cal, abans de res, 

establir quins són els objectius que es 

marca el port en matèria ambiental, sent 

conseqüent amb la normativa vigent 

aplicable i analitzant els seus “aspectes 

ambientals” (elements de les activitats, 

productes o serveis que poden interferir 

en el medi ambient).  

 

 

 

Figura 1 Roda de la Gestió Ambiental 
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 Implementar: És l’etapa de desenvolupar les tasques planificades anteriorment per 

poder assolir els objectius marcats. A través d’un registre de dades es mira que 

realment s’està complint amb allò marcat i, en cas d’haver-hi alguna anomalia, també 

quedarà registrada. 

 

 Analitzar: Un cop passades les dues etapes anteriors, seria moment de parar-se a 

mirar resultats i pensar si s’ha fet una bona feina, si s’ha seguit les directrius 

proposades i si són prou bones o es poden millorar.  

 

 Actuar: Arrel de les conclusions extretes de l’anàlisi del sistema ambiental, caldrà que 

la direcció del port prengui les decisions oportunes per tal de seguir millorant. Si hi ha 

alguna millora a fer, s’haurà de tornar a planificar i seguir altra vegada el cicle. 

 

Però, com en tot, si es vol aconseguir una certificació homologada, ha d’haver-hi uns requisits 

que s’han de complir. En aquest cas, els Requisits o els passos a seguir per poder disposar del 

certificat EMAS són: 

 
 
 
▪ Realitzar un Anàlisi Medi Ambiental i 

Implantar un Sistema de Gestió 

Ambiental 

 

 

▪ Realitzar una Auditoria Medi 

Ambiental 

 

▪ Elaborar una Declaració Ambiental 

 

 

▪ Fer examinar l’Anàlisi i la Gestió 

Ambientals, així com el procés 

d’Auditoria i la Declaració 

 

▪ Un cop examinada, fer Validar la 

Declaració Ambiental 

 

▪ Presentar la Declaració ja validada a 

l’òrgan competent territorial 

 
Figura 2 Requisits EMAS 
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Un cop es té la voluntat real d’establir el sistema de gestió ambiental i es vol complir amb els 

requisits esmentats, el primer que s’ha de fer és un “Anàlisi Medi Ambiental” (revisió global 

preliminar de les qüestions, impactes i comportaments tocant al medi ambient i relacionats 

amb les activitats del port). Així s’identifiquen els aspectes mediambientals, els quals 

representaran el punt de partida a partir del qual treballar.  

 

Un bon Anàlisi Ambiental ha d’incloure o fer referència a: 

 

 Requisits legals i de qualsevol tipus que vulgui complir l’organització, o que siguin 
pertinents en matèria ambiental 

 Enumerar tots els aspectes ambientals que incideixin sobre l’entorn de treball, així com 
quantificar-los i qualificar-los, catalogant-ne els més significatius 

 Descriure quins criteris s’han seguit per catalogar els impactes ambientals  
 Examinar les pràctiques i procediments ja existents sobre els impactes ambientals 
 Avaluar la informació disponible sobre actuacions anteriors pel que fa a gestió ambiental i a 

possibles incidents que hagin pogut tenir lloc 
 

 

El Reglament EMAS estableix uns passos que s’han de tenir en compte a l’hora de tractar els 

aspectes ambientals: 

 

a) Identificar-los 

b) Avaluar-los 

c) Estar a Disposició del Públic  

 

 

Per Identificar-los es podria optar per:  

 Fer una visita a peu per tot el recinte i instal·lacions portuàries a fi i efecte de veure en 
persona i in situ si hi ha algun aspecte ambiental que no s’ha contemplat en una primera 
descripció preliminar. 

 Revisar la manera com es disposen i s’utilitzen tota classe de productes que es fan servir en 
un port, des del material administratiu fins a productes químics o corrosius que pugui 
haver-hi. 

 Preguntar als propis treballadors el seu punt de vista sobre la manera que s’està gestionant 
el tema ambiental, si hi veuen algun tipus de millora possible 
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 Fent un repàs exhaustiu a tota la documentació existent tocant als aspectes ambientals, a 
productes, a la seva utilització, emmagatzematge, transport... 

 Parlar amb els propis amarradors de com veuen l’actuació del port referent a la gestió 
ambiental 

 Preguntant a subcontractistes, com ara la gent externa al port que hi treballa, i revisant la 
manera com ells treballen per veure si realment hi ha alguna actuació o procediment on es 
pugui millorar 

S’ha de tenir en compte, però, que d’aspectes ambientals n’hi ha de dos tipus diferents: 

 

Aspectes Ambientals Directes: aquells que són conseqüència directa de les activitats pròpies 

de l’empresa i sobre els quals, per tant, s’hi pot tenir total control 

Aspectes Ambientals Indirectes: aquells que es generen com a conseqüència de les activitats 

de l’empresa i sobre els quals aquesta no hi té influència directa, ja sigui per un conjunt de 

situacions o perquè estan gestionades per tercers 

 

Per determinar correctament els aspectes ambientals Directes es podria, per exemple:  

 

 parlar amb els treballadors 

 recórrer les instal·lacions i els voltants per fer un anàlisi visual 

 revisar documents, com ara llicències, assegurances, permisos... 

 analitzar legislació i requisits per veure si es pot anar més enllà en el seu compliment 

 parlar amb altres empreses que tinguin EMAS i amb Càmeres de Comerç 

 mirar entrades/sortides de material i el seu rendiment 

 analitzar les infraestructures de l’organització i la seva senyalització 

 

I si es volen determinar els aspectes Indirectes caldria: 

 

 parlar amb els subcontractistes i proveïdors i vigilar les seves activitats  

 examinar la utilització i eliminació dels productes 

 parlar amb els clients i amb altres empreses que tinguin el certificat EMAS 

 analitzar els criteris que segueixen les etiquetes ecològiques 

 conèixer amb exactitud els serveis i productes que s’ofereixen a l’empresa 
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Si bé és cert que els aspectes ambientals directes són fàcils d’observar i de resoldre’ls (ja que 

depenen cent per cent de l’empresa), els indirectes no són tant fàcilment controlables. Però 

l’empresa pot influir-hi molt a través dels seus proveïdors, subcontractistes, serveis, etc. Per 

exemple: 

 

 en quant als aspectes de producció, es pot esbrinar la vida útil dels elements i 

materials emprats, el seu rendiment, els possibles resultats d’una mala utilització, els 

seus impactes ambientals, veure si tant el personal com els usuaris dels productes 

coneixen totes les seves indicacions i perillositat, conèixer-ne la seva durabilitat i 

reparabilitat 

 

 tocant als nous mercats, donat que introduir productes a nous mercats pot crear nous 

aspectes ambientals, es podria considerar la idoneïtat de la infraestructura existent a 

l’hora de reciclar i reutilitzar els productes perillosos i aigües brutes, el seu transport i 

emmagatzematge, veure si hi ha normes tecnològiques aplicables en el procés, 

observar la consciència mediambiental del nou mercat de treball 

 

 

Figura 3 Aspectes Mediambientals 
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 en les decisions administratives, cal veure les primes de les assegurances en qüestió 

ambiental, les possibles inversions de caire ecològic que fa l’empresa, les ajudes per 

part de les Administracions a l’hora de sensibilitzar-se amb el tema ambiental, 

possibles avantatges per fer servir productes ecològics i biodegradables 

 

 pel que fa a treballadors externs, es podria analitzar les dades tècniques de seguretat 

de l’empresa en qüestió, formar als treballadors perquè prenguin consciència de lo 

important que és el tema ambiental o, fins i tot, introduir clàusules ambientals als 

contractes que es tinguin amb tercers. 

 

A l’hora d’Avaluar aquests aspectes mediambientals s’ha d’establir uns criteris per poder-ho 

fer correctament. Hauran de ser uns criteris generals, que es puguin comprovar 

independentment de l’empresa, que puguin ser fàcilment reproduïbles i posar aquests criteris 

a disposició del públic. Per poder-ho fer correctament, abans de res s’ha de fer un estudi del 

terreny, del medi on es desenvolupen les activitats empresarials per saber-ne el seu estat. 

Caldrà veure quines activitats o productes són susceptibles de poder-hi tenir algun impacte, ja 

sigui directe o indirecte, el seu risc d’aparició, la freqüència amb la que es produeix, la seva 

reversibilitat, el grau de complicació que té el posar-hi remei, el paper que hi juga tant 

l’empresa com els particulars en el risc d’aparició, etc.  

Llavors, a partir de les dades que disposi l’organització (com ara consum energètic, emissions 

atmosfèriques, generació de residus...) veure’n la magnitud que tenen els aspectes estudiats. 

És aquí on els aspectes que es vegi que siguin mediambientalment significatius s’han 

d’incorporar al Sistema de Gestió i Revisió periòdica, sense deixar de banda els altres aspectes 

que no siguin tant significatius.  

Després de la recopilació de dades, és hora de saber què en pensen tots els implicats (com ara 

la directiva del port, els seus treballadors, els usuaris, accionistes, empreses 

subcontractades...). I tenint tot això en compte més el compliment o incompliment de la 

normativa fins aleshores, s’ha de veure les mesures que hi ha establertes a l’empresa en quant 

a reciclatge, reutilització, neteja, manteniment, distribució i ser conscients d’aquelles activitats 

que representin els costos i beneficis mediambientals més significatius de l’organització.  

D’aquesta manera s’establirà un registre dels aspectes significatius vers el medi per poder 

prendre mesures de control, preventives o correctives. El començar a veure les pròpies 

activitats des d’un altre camp de visió facilitarà l’establiment de fites i objectius ambientals. Al 

fer tots aquests passos es prendrà consciència de la relació real entre l’empresa i el medi 

ambient i, poder així, establir un bon sistema de gestió ambiental, el qual tindrà en compte 

tots els aspectes que s’hagi pogut anar trobant i constatant. Serà més o menys complex en 

funció de la grandària de l’empresa i les activitats en les que estigui vinculada. 
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1.4.4│ Pas a pas 

 

Ara és l’hora de començar a emprendre el camí que conduirà al logotip EMAS. Els passos que 

es detallaran estan resumits en aquest quadre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inici del procés comença per tenir una Política Mediambiental. Es tracta d’un document per 

escrit, que es recolzarà pels actes de l’empresa, on es fa una declaració de principis i objectius 

generals que la pròpia empresa ha decidit que seran els seus pilars d’actuació vers el medi 

ambient. Se suposa que quan una empresa fa aquesta declaració és perquè es compromet no 

només a acomplir la normativa vigent sinó també a millorar contínuament la seva  actuació 

mediambiental i lluitar contra la contaminació quan així ho requereixin les circumstàncies.  

Però la Política Mediambiental de l’empresa també ha de complir uns requisits mínims, ja que 

així està establert: 

1. Haurà de ser apropiada a la naturalesa de l’empresa i els serveis que desenvolupa, ja 

que la magnitud dels impactes ambientals variarà segons els productes i serveis que 

ofereixi dins el seu camp d’actuació. 

 

Figura 4 Passos cap a l'EMAS 
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2. Ha de suposar un compromís de millora contínua del seu comportament ambiental, no 

només amb una bona resposta davant de fets puntuals sinó també en quant a la seva 

prevenció. 

3. Donat que hi ha una normativa vigent, la Política Ambiental ha de comprometre a 

l’empresa i sotmetre-la a  aquesta normativa. 

4. Ha d’establir uns objectius i fites ambientals, així com les revisions periòdiques a les 

que s’aniran sotmetent. 

5. Evidentment, ha d’estar actualitzada en tot moment i ben documentada. 

6. S’ha de comunicar a tota la plantilla la nova política d’actuació de l’empresa perquè 

l’acompleixin al peu de la lletra. 

7. S’ha de difondre o informar-ne públicament per així ser accessible fàcilment per 

qualsevol de les parts interessades. 

8. I, per últim, ha de fer constar el nom i número d’acreditació del verificador ambiental i 

la data de la seva validació. 

 

Un cop tot això ha quedat ben clar dins la declaració de la Política Ambiental, se’n pot fer la 

seva Planificació. No serà una feina fàcil atendre a tots els aspectes rellevants de la política 

ambiental, i més, cabent la possibilitat que es marquin dates per a assolir fites ambientals. Si 

es vol fer una bona tasca amb el seguiment de la política ambiental, s’ha de planificar, doncs.  

S’ha comentat que s’ha d’avaluar els aspectes ambientals, bé siguin directes o indirectes, i els 

seus impactes ambientals. S’entén per  “Impacte Ambiental” el canvi en el medi ambient, ja 

sigui favorable o advers, causat per les activitats, productes i serveis de l’empresa. No obstant, 

també s’ha de tenir molt en compte a l’hora de planificar haver comptat amb els aspectes 

mediambientals significatius i els seus impactes ambientals significatius. Ambdós han de tenir 

atenció preferent tant en la gestió de l’organització com en l’avaluació i millora del rendiment 

ambiental, per poder així fixar fites i objectius sòlids.  

Més important que classificar els impactes ambientals en directes o indirectes seria el fet 

d’analitzar tots els aspectes de l’impacte per poder-lo gestionar amb el Sistema de Gestió de 

l’empresa.   

Per poder determinar els aspectes ambientals significatius cal: 

 

 Determinar tots els aspectes mediambientals 

 Definir els criteris d’avaluació de la significació d’aquests aspectes en relació a la 

legislació vigent 

 Amb els criteris de significació definits, determinar quins són els aspectes ambientals 

significatius. 
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Cal notar que pot haver-hi dues situacions generadores d’aspectes ambientals (considerant la 

seva possibilitat d’aparició) que les podríem subdividir en dues més: 

 

 Previstes: existeix certesa de l’aparició dels aspectes ambientals 

 

 

a) Condicions Normals (CN): les normals en condició d’operació, funcionament i prestació 

dels serveis 

b) Condicions Anormals (CA): les habituals relacionades amb els serveis auxiliars que 

estant lligades al servei de l’empresa són planificades, programades i previsibles, tal 

com ara la neteja, el manteniment, etc 

 

 

 Potencials: existeix possibilitat de l’existència d’aquests aspectes ambientals 

 

 

a) Incidents: són situacions no previstes on s’origina el risc de malmetre el medi ambient, 

però, en cas d’existir tals situacions, tindrien un efecte menor en el medi 

b) Accidents: situacions on s’origina el risc de malmetre el medi ambient, però amb un 

efecte més notable que les anteriors, i solen aparèixer com a conseqüència de 

diferents situacions de risc 

 

 

Figura 5 Determinació dels Aspectes Ambientals 
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Es poden identificar, també, els aspectes ambientals Segons el seu Origen: 

 

i. Deguts a activitats passades: els aspectes que es donaven abans, però que en cert 

moment varen deixar d’existir. Encara que ja no hi siguin, van afectar en certa 

quantitat el medi ambient i potser encara se’n noten els seus efectes, encara que sigui 

en ubicacions concretes. En la metodologia d’avaluació fóra bo considerar els seus 

efectes i els problemes que se n’han derivat 

 

ii. Deguts a activitats actuals: són aquells aspectes que es poden identificar analitzant les 

activitats actuals existents dins l’empresa i la seva infraestructura 

 

 

iii. Deguts a activitats futures: aquells aspectes que se’n derivaran de les activitats que 

previsiblement es preveu que durà a terme l’empresa a curt termini 

 

Una altra classificació dels aspectes ambientals podria ser Segons la seva Manifestació Física: 

 

 Emissions: pols, partícules, substàncies gasoses, fums, vapors... 

 Vessaments: al litoral marí, a la ribera del riu, a terrenys contigus a la zona d’explotació 

de serveis 

 Residus: urbans, perillosos o inertes 

 Soroll: emissió energètica acústica derivada de les activitats 

 Consum: de recursos auxiliars, com ara llum, aigua, gas, combustible... 

 Afecció al sòl: caracteritzada per la concentració de partícules químiques dipositades 

com a conseqüència d’activitats passades 

 Canvi en la vida marina: hi ha activitats marines que poden interferir en l’ecosistema 

marí, com ara el dragatge, la navegació, l’ús de combustible... 

 

Tenint present les diferents classificacions que se’n poden fer dels aspectes mediambientals i 

els seus efectes sobre el medi, i observant altres paràmetres (freqüència, amplitud, fragilitat 

del medi en el que es treballa, severitat del seu impacte, toxicitat, recuperabilitat del medi, 

quantitat, perillositat, afecció a terceres parts...) ja es podria fer una llista o un diagrama força 

complet dels aspectes ambientals a tenir en compte. 
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Així, doncs, per avaluar aquests aspectes ambientals que poden tenir efectes significatius 

sobre el medi ambient es poden utilitzar diferents metodologies més o menys conegudes, com 

ara: 

 

 Mètodes Absoluts (amb criteris centrats en magnitud, toxicitat, persistència, legislació...) 

 Mètodes Relatius (usen criteris basats en l’entorn i en el camp de les activitats de 

l’empresa) 

 Puntuació (es puntuen els criteris escollits per fer l’avaluació i se’ls hi estableix un 

significat segons el resultat del sumatori de tots els criteris) 

 Metodologia SOSEA (feta a partir de taules, matrius i enquestes) 

 Altres (mètodes basats en efectes globals o locals, o potser la combinació d’algunes 

d’elles)  

 

 

Sigui quina sigui la metodologia adoptada hi ha consideracions que s’han de tenir en ment: 

 

 L’entorn de treball de l’empresa varia segons l’emplaçament i s’ha de tenir molt en 

compte totes les seves característiques i naturalesa. 

 Els SGA són voluntaris i l’empresa es compromet a desenvolupar una millora contínua. Per 

aquest motiu s’ha d’anar superant objectius, no es poden pretendre sempre les mateixes 

fites. 

 Tindran prioritat els aspectes ambientals significatius, i és en aquests on s’optimitzaran 

esforços i diners per tenir-los més controlats. 

 No s’ha de deixar pas de banda cert aspecte per la seva quantia econòmica en quant a 

cost 

 El volum i infraestructura de l’empresa també influirà en el control i seguiment que es 

pugui dur a terme 
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Però per poder definir bé tots els impactes ambientals també s’ha de tenir molt en compte la 

Legislació Vigent, tant a nivell local com a nivell europeu.  

 

LEGISLACIÓ MEDIAMBIENTAL 

Europea Nacional Autonòmica Local Altres Codis 

Reglaments Llei Orgànica Llei Ordinària Ordenança Autoritzacions Sectorials 

Directives Llei Ordinària Decret Disposició Llicències De l'Empresa 
Decisions Reial Decret Ordre -  Permisos   

  Ordre         

Taula 1 Relació Legislació Aplicable 

 

Com a exemples, a nivell europeu tenim el Reglament (CE) No 1221/2009 del Parlament 

Europeu i del Consell del 25 de novembre del 2009, hi havia les Decisions 2001/681/CE i 

2006/193/CE de la Comissió. 

Més concretament, a nivell autonòmic, tenim El Reglament CEE 1836/93, del Consell, de 29 de 

juny. I a nivell local s’hauria de veure les polítiques ambientals de cada Ajuntament.  

En totes aquestes normatives l’empresa s’ha de fixar molt bé en els requisits escaients a la 

seva activitat i tenir molt en compte, entre d’altres, les emissions atmosfèriques que provoca, 

els residus i soroll que genera, els consums d’energia i aigua, les substàncies perilloses que 

empra, la perillositat de les seves activitats i possibles riscos ambientals que se’n puguin 

derivar, etc.  

Per poder accedir a aquesta legislació, la pròpia empresa pot demanar-la a associacions o 

federacions, subscrivint-se al BOE o al DOGC, així com demanar-la a Cambres de Comerç o 

buscar-les per Internet, per exemple. L’accés a aquest tipus de documentació és relativament 

fàcil d’obtenir. 

Els Objectius Ambientals en una empresa són vitals, ja que són les fites a les que es pretén 

arribar si la Gestió Mediambiental funciona correctament. Entenem com a “Objectiu 

Mediambiental” aquelles finalitats de caràcter general originades en la Política Mediambiental 

que marca la pròpia empresa i que es pretén quantificar, per així analitzar i comparar. Aquests 

objectius desemboquen en fites o actuacions concretades per l’organització, la qual s’esforçarà 

per acomplir-les dins el marge de temps que s’hagi marcat per a tal objectiu. Per a poder tenir 

una bona línia d’actuació per assolir aquestes fites ambientals, aquestes han d’estar el més 

detallades possible i han de quedar registrades.  

Així, també, ja que tota la Declaració Ambiental té caràcter públic, quedarà ben clar per a 

tercers lectors que se’n documentin la política que seguirà l’empresa en quant a millora 

mediambiental.  
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Aquests objectius han d’estar en concordança i ser coherents amb la política ambiental que 

seguirà l’empresa, fent una breu justificació del perquè de tal fita marcada i proposar, si 

s’escau, els seus mètodes preventius associats.  

Per poder portar un bon registre i poder comparar resultats, aquests objectius han d’estar 

quantificats. És una manera més fàcil i directa de veure els avenços de l’empresa en matèria 

ambiental, tant pel propi control com per a informar a tercers que ho sol·licitin. 

És una bona recomanació fer una espècie de fitxa per a objectiu, on quedi clar, a part del que 

s’ha esmentat, qui és el responsable de l’assoliment de tal fita, quins costos representa per a 

l’empresa, quines actuacions es desenvoluparan per a poder assolir l’objectiu marcat, de quina 

situació es parteix, amb quina freqüència es farà el seguiment, on es pretén arribar i fer 

referència, si s’escau, a la mateixa fita en períodes anteriors, per veure’n la millora.  

Un cop es tenen els objectius clarament definits i marcats, dins la fase de Planificació, 

l’organització ha d’elaborar un Programa de Gestió Mediambiental per poder perseguir les 

fites marcades i poder-se’n marcar de noves i més ambicioses. Aquest Programa no és res més 

que un document on es detallen els mitjans dels que disposa l’empresa, les fites ambientals 

proposades i sobre qui recau la responsabilitat de dur-les a terme. Serà escrit per la pròpia 

Direcció de l’empresa i, en cada fita marcada, ha de fer referència a: 

 

 anàlisi dels impactes ambientals crítics derivats de l’activitat empresarial 

 situació de partida, per a tenir un referent 

 descripció de l’actuació a seguir per tal de concretar materialment la fita esmentada 

 sobre qui recau la responsabilitat de la situació 

 freqüència amb la que es farà el seguiment 

 objectiu final desitjat 

 comparativa de valors, si s’escau 

 

El document no només s’encamina a fer un anàlisi detallat dels impactes ambientals sinó que 

també ha de fer referència a: 

 

 implantació de mesures per reduir, prevenir o eliminar la contaminació ambiental 

 prevenció i reducció d’emissions de substàncies contaminants en cas d’accident 

 informació dels aspectes mediambientals als usuaris i clients 

 comprovació periòdica dels plans d’acció de la política mediambiental 

 acords marcats amb proveïdors per garantir els seus estàndards ambientals 

 actuacions conjuntes amb l’Administració per reduir riscos ambientals 

 participació i conscienciació dels treballadors vers el tema ambiental 

 informació total i transparent al públic sobre les seves activitats i possibles impactes 

 registre públic sobre possibles queixes i actuacions derivades posteriors 
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A l’hora d’Implantar i posar en marxa el Programa, han de quedar ben clares les 

responsabilitats i l’estructura competent en aquesta matèria dins de l’empresa, per saber qui 

s’encarregarà de fer complir el Sistema de Gestió Ambiental i vetllarà que tot es faci segons 

l’indicat.  

La Direcció de l’empresa, segons consideri oportú, designarà a una o més persones que 

s’asseguraran en tot moment que els requisits s’han implantat d’acord amb la normativa, que 

estan actualitzats i que la seva implantació és correcta. El responsable haurà d’anar informant 

amb periodicitat a la Direcció del funcionament del Sistema, ja sigui per a la seva revisió o per 

tenir informació suficient com a base per poder establir nous objectius ambientals. Però per 

poder fer aquestes tasques sense cap tipus d’entrebanc, és obvi que l’empresa haurà de dotar 

a aquesta persona de l’autoritat, funcions i responsabilitats suficients per poder desenvolupar 

la seva tasca fluidament, amb la participació d’altres empleats si el responsable així ho veu 

adient.  

Aquest responsable no serà triat a l’atzar, sinó que es tindrà cura que prèviament reuneixi uns 

requisits per poder afrontar amb garanties la tasca que se li encomanarà. Entre els requisits 

que l’empresa consideri adequats a tal responsabilitat, s’hi haurà de comptar: 

  

 la formació en medi ambient 

 la capacitat personal per a dirigir equips de treball 

 coneixement de mètodes de treball i d’administració de l’empresa 

 saber veure les necessitats que pugui haver-hi en qualsevol ocasió 

 

Haurà d’estar pendent d’acomplir aquells requisits ambientals als que s’hagi compromès 

l’empresa amb altres organitzacions i estar molt pendent de seguir les mesures de control i 

operacions de gestió per tal de poder arribar a aquelles fites concretes que s’hagi marcat en la 

Declaració Ambiental.  

Si bé és cert que el responsable és el que ha d’estar a l’aguait de si les coses es fan bé o no, els 

treballadors del port també han d’estar familiaritzats i conscienciats amb el medi ambient. És 

per això que és de vital importància la participació activa de tot el personal de l’empresa en 

matèria ambiental. A part de donar la formació necessària en matèria ambiental, es poden 

organitzar xerrades i reunions per no només definir l’actuació preventiva i resolutiva que 

hauran de seguir sinó també perquè cadascú hi pugui donar el seu punt de vista i extreure’n 

possibles millores que es puguin implementar. Si tothom entén els beneficis que se’n deriven 

d’una bona actitud medi ambiental, és molt més fàcil que es compleixi la política d’actuació 

que pretén tenir l’empresa en aquest sentit i, així, poder arribar a les fites ambientals 

desitjades.  

 



ANÀLISI AMBIENTAL INICIAL. IMPLANTACIÓ D’UN SGA EN UN PORT ESPORTIU 

30 

  

 

Perquè així ho diu la legislació i per poder-hi tenir accés quan es vulgui, l’empresa ha de tenir 

Documentació Ambiental, tant per informació externa a tercers com per a comunicacions 

internes. Per citar-ne algun, existeixen: 

 el Manual de Gestió Ambiental, on s’exposa la política ambiental de l’empresa, les 

seves pràctiques i els seus responsables, i on es descriu el seu Sistema de Gestió 

Ambiental 

 els Procediments Operatius, són documents complementaris al Manual on es descriu 

com, qui i quan s’han de realitzar les funcions descrites al propi Manual 

 les Ordres de Treball, on es descriu de manera clara i concreta els passos a seguir per 

començar, desenvolupar i finalitzar amb èxit el treball requerit.  

 

Tota aquesta documentació, tal i com diu la legislació, ha de tenir un Control d’acord amb el 

que marca la normativa. Si bé no presenta models de documents a seguir, sí que en marca 

unes pautes per tenir-ho més o menys homogeneïtzat i ben classificat. Tots els documents 

hauran de tenir un format acordat, hauran d’estar datats, ser fàcilment localitzables, revisables 

i entesos per qui ho desitgi, així com estar ben actualitzats i sense donar lloc a possibles 

confusions de documents.  

No només hi haurà un control de documents sinó també un Control Operacional, a través del 

qual s’identificarà, i planificarà les funcions i activitats que afecten al medi ambient per 

assegurar-se que tot el que tingui relació amb els aspectes ambientals es desenvolupi de la 

manera adient i en condicions controlades i pautades. Pot ser ben bé un esquema o una 

explicació exhaustiva dels procediments a seguir en cas d’alguna situació que pugui donar lloc 

a un possible risc ambiental.  

I per estar preparats també en casos d’emergència, on 

la ràpida i efectiva actuació és vital per minimitzar 

impacte i danys ambientals, s’ha d’establir uns 

Procediments d’Emergència, on se sap amb exactitud 

totes les operacions necessàries a prendre en cas que 

hi hagi una situació de perillositat o risc per reduir-ne 

els impactes ambientals derivats i/o poder prendre 

mesures preventives per tal d’evitar aquesta classe de 

situacions. 

 

 

 

 

 

Figura 6 Revisió dels Procediments d’Emergència 
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L’últim punt de la figura anterior és molt important: la Revisió Periòdica. Només si es fa un bon 

seguiment, no solament dels plans d’emergència sinó de totes les accions a desenvolupar, 

s’aconseguirà una bona actuació. És per això que el port ha d’estar al dia en quant a legislació 

aplicable, ja que pot ser canviant.  

També ha d’establir i actualitzar els procediments documentals que s’ha mencionat per poder 

tenir controlades i fixades les activitats en quant a aspectes mediambientals significatius, 

legislació vigent i fites i objectius. La Revisió bé podria incloure tenir ben calibrats els aparells 

de mesura dels que es disposa per tal d’anar recollint dades i valors per poder fer-ne l’estudi. I 

en el que es pensa més a l’hora de fer alguna revisió és en l’avaluació del compliment de la 

legislació i la reglamentació vigent tocant a la matèria ambiental.  

Com en tota Avaluació, el resultat pot ser positiu o negatiu. El fet que sigui positiu no vol dir 

que aquell aspecte determinat ja s’ha de deixar com està i no preocupar-se’n durant cert 

temps, no. Més aviat vol dir que els procediments han estat correctes, dins del que s’esperava, 

però s’ha de tenir en compte que sempre es poden millorar per un futur.  

Si el resultat és negatiu no implica que tot s’ha fet malament i que, per tant, “ja podem 

plegar”, no. Dels errors se n’ha d’aprendre i no tornar-los a repetir. Quan s’avalua els 

procediments i es veu que hi ha hagut una “No Conformitat” podem entendre que ha existit 

una falta de compliment dels requisits especificats en les funcions tècniques i de procediment. 

En el cas d’un SGA (Sistema de Gestió Ambiental) es poden trobar les No Conformitats en les 

Auditories Internes de Gestió Ambiental, en les Revisions del SGA per part de la Direcció o en 

l’activitat normal de qualsevol empleat. Aquests resultats negatius poden ser ocasionats per 

una deficiència en el propi SGA, per errors que pugui haver en instal·lacions i equips o per els 

errors humans que se’n poden derivar de qualsevol activitat.  

Quan se’n troba un, no s’ha ni d’amagar ni passar per alt, més aviat s’ha de comunicar al 

responsable de la Gestió Ambiental de l’empresa perquè pugui prendre’n mesures. Aquest 

n’analitzarà les possibles causes, tant potencials com reals, i decideix quina mesura s’ha 

d’establir per a la seva rectificació. Bàsicament hi ha dos tipus de mesures: 

 

a) l’Acció Preventiva, que consisteix en eliminar la possibilitat d’una No Conformitat 

abans que es produeixi 

b) l’Acció Correctora, on s’elimina la causa de la No Conformitat ja apareguda.  

 

Tant en un cas com en un altre, s’ha d’esbrinar quin motiu és el causant de la No Conformitat, 

definir el pla d’actuació a seguir per corregir-ho, vetllar pel compliment de l’acció de millora i 

verificar que tal acció elimina la No Conformitat i s’ajusta a l’impacte mediambiental trobat.  
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Com en tot procés que impliqui documentació, legislació, dades, objectius i altres s’ha de 

portar un bon Registre de les activitats i resultats. És vital per tal de poder fer comparatives o 

buscar dades concretes. Per implantar amb èxit, doncs, un SGA s’ha de tenir tota una sèrie de 

registres, que hauran d’estar ben identificats, clars i llegibles, actualitzats, ben conservats i 

protegits, i també han de ser fàcilment recuperables i eliminables. Sense aquests registres ni 

els organismes públics ni terceres persones no tindrien l’evidència del SGA de l’empresa. Es 

poden citar alguns d’aquests exemples de registres, com ara: 

 

 consums d’aigua i electricitat 

 gestió de residus 

 queixes o incidents que hi hagi pogut haver 

 ordres de treball que s’han realitzat durant la jornada 

 certificats de formació de cara als empleats 

 auditories que hi hagi hagut 

 episodis d’emergència ocorreguts i com s’han solucionat 

 despeses i beneficis econòmics, etc. 

 

 

Com a un dels últims passos de la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental, hi ha 

l’Auditoria del propi SGA. Ja s’ha comentat  que una Auditoria no és res més que una avaluació 

o un anàlisi extern i objectiu de caràcter periòdic que, en base a documentació facilitada per 

l’empresa, es fixa en l’eficàcia de l’organització, del seu SGA i dels procediments vers la 

protecció del medi ambient.  

 

I, per últim, hi ha la Revisió per part de la Direcció. Seria una espècie d’auditoria interna, 

perquè la pròpia empresa sàpiga com estant anant les coses en matèria ambiental. La direcció 

haurà de planificar la periodicitat d’aquestes revisions internes, les quals seran documentades 

també. Aquesta revisió no podrà ometre en cap cas els canvis en la legislació, en l’entorn de 

treball ni els canvis dins de l’empresa, per petits que siguin. També tindrà molt en compte les 

queixes o suggeriments que hi hagi pogut haver i, per descomptat, els resultats de l’Auditoria 

Ambiental. Amb tot això i amb el que la Direcció consideri oportú, se’n farà un informe perquè 

quedi ben documentat. Només d’aquesta manera es garanteix que el Sistema de Gestió 

Ambiental proposat per l’organització és adequat per aquesta i pel medi que l’envolta.  

 

Aquests serien els passos bàsics descrits anteriorment en la figura de la pàgina 22.  Un cop fets 

aquests passos, és imprescindible que l’empresa, per tal de poder aconseguir la certificació 

EMAS, sigui auditada per tal d’avaluar el seu comportament mediambiental. Per fer la feina  
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ben feta, evidentment la Direcció ha de facilitat el control dels procediments que poden tenir 

efecte sobre l’entorn. Segons la infraestructura de l’empresa així serà la durada de l’auditoria. 

Així, doncs, si l’empresa és petita, es poden auditar totes les activitats d’aquesta d’una sola 

vegada. Les persones encarregades d’auditar una activitat han de ser externes a l’activitat, 

encara que siguin de la pròpia empresa, però és aconsellable que ho facin terceres persones 

capacitades per no tenir-hi cap tipus d’implicació.  

Al programa de l’Auditoria, per escrit, hi ha de constar els objectius que pretén (on s’hi trobarà 

l’avaluació dels sistemes emprats, la coherència del SGA, així com també el compliment amb la 

legislació) i la periodicitat que s’ha de donar a l’auditoria de cada activitat en concret, ja que 

potser certes activitats requereixen un control més continuat en el temps.  

Abans que es procedeixi a auditar les activitats, l’empresa deixarà ben clar quin és l’abast de 

l’auditoria a efectuar, és a dir, els temes que tocarà, les activitats susceptibles d’auditar, els 

criteris mediambientals que regeixen l’activitat i els que es tindran en compte i, també, quina 

és la durada de la validesa de l’auditoria.  

No tothom està capacitat per auditar qualsevol activitat de qualsevol empresa. Tot el contrari, 

les persones que s’encarreguin d’avaluar el correcte compliment amb la legislació i amb el 

propi SGA de l’empresa seran persones amb amplis coneixements dels sectors i camps sobre 

els que tractarà l’Auditoria, han de tenir coneixements pràctics previs en quant a tècniques, 

operacions de gestió, normativa i aspectes ambientals. Han d’estar el suficientment ben 

formats i capacitats per tal de poder assolir els objectius fixats per l’Auditoria. I per poder 

emetre una valoració objectiva i imparcial no han de tenir pas relació alguna amb l’activitat 

sotmesa  a avaluació. Recursos materials i temps emprat dependran de l’abast de l’Auditoria, 

així com la infraestructura de l’empresa. 

 

1.4.5│Etapes d’una Auditoria 

 

Bàsicament, l’Auditoria té 3 fases o etapes, que tot seguit s’expliquen: 

 

a) Planificació i Preparació 

b) Activitats de l’Auditoria 

c) Tancament de l’Auditoria 
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a) Planificació i Preparació:  

 

Una Auditoria no és una acció espontània on ve una persona acreditada i diu que vol auditar 

certa activitat i ja està, no. S’ha de planificar i organitzar amb temps perquè l’empresa pugui 

disposar dels recursos (tan materials com personals) adequats i necessaris. S’ha de parlar 

sobre quins en són els objectius i quin paper i responsabilitat hi tindrà cada persona implicada, 

des de la Direcció fins l’empleat, passant per la figura de l’auditor. S’ha de concretar les dates 

adients perquè sigui viable el poder dedicar temps a l’auditoria. A l’elaborar el procediment, 

l’organització haurà d’incloure-hi la metodologia que se seguirà en l’Auditoria, pas a pas, com 

ara la comprensió del SGA implantat, quins en són els seus punts forts i febles, com es farà la 

recopilació de dades, l’avaluació dels resultats i la comunicació d’aquests juntament amb les 

conclusions de l’Auditoria. Es pot dir que la Direcció marcarà un “programa” per l’Auditoria, 

per així poder-ne fer un bon seguiment i poder implantar, si cal, un Pla de Mesures 

Correctores, vetllant pel seu correcte compliment per solucionar així les deficiències que es 

puguin observar en el procés.  

En quant a la vessant de l’auditor, aquest se l’ha de preparar a consciència, sense deixar-hi fils 

pendents. S’haurà de preparar bé el Pla de l’Auditoria, on hi ha de fer constar l’abast i objecte 

de l’avaluació, l’àrea a auditar, qui formarà part del seu equip auditor, lloc i data on tindrà lloc, 

quina documentació li és necessària per tal de poder agilitzar la feina, i uns horaris marcats els 

quals destinarà a entrevistar la gent que participa de cada activitat a posar sota control. 

Aquest Pla l’haurà d’entregar a l’empresa amb suficient temps d’antelació perquè aquesta 

pugui fer els arranjaments necessaris per fer fluïda l’Auditoria. L’equip auditor haurà de saber 

molt bé les tasques que haurà de desenvolupar un cop es trobi en l’escenari concret de 

l’activitat, i saber en tot moment el procediment a seguir, encara que puguin sorgir 

imprevistos inesperats amb els que no es comptava.  

 

b)Activitats de l’Auditoria:  

 

S’ha vist que tres eren els objectius marcats en una Auditoria: 

 

 l’eficàcia del Sistema de Gestió Ambiental de l’empresa 

 el compliment amb la legislació mediambiental vigent 

 veure si es compleixen (o es compliran) els objectius i fites marcades pel SGA.  

 

Per veure si tot això es compleix, l’auditor avaluarà els aspectes mediambientals de l’activitat 

en qüestió, activitat per activitat. Però què pot fer l’auditor per poder dur a bon port la seva 

feina? 
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Haurà de revisar totes les dades, registres, documents escrits, procediments emprats, etc. del 

que s’ha estat fent tocant a l’activitat concreta, per analitzar-ne els resultats i veure si tot està 

correcte o hi ha punts fluixos que requereixin de més atenció. El mateix farà amb les 

instal·lacions que s’utilitzen en l’activitat mirar-ne el correcte funcionament i el bon estat 

d’aquestes, complint sempre amb els requisits legals pertinents.  

I, per últim, també s’entrevistarà amb el personal encarregat  de l’activitat objecte d’estudi. 

Això no vol pas dir que farà “un examen” al personal per posar-los nota i veure si fan bé o no la 

seva feina (que per això ja hi ha el cos directiu de l’empresa). Més aviat significa que veurà la 

feina quotidiana que fan els empleats, els procediments que solen utilitzar, les dificultats que 

els hi representa complir amb els requisits esperats, el grau de conscienciació que tenen sobre 

el medi ambient, per així veure-ho des d’un punt de vista diferent i, junts, observar si es poden 

millorar els procediments i les tècniques o si cal estar més a sobre de cert punt de treball.  

Tota aquesta feina implica temps i organització. Per això és tan important que prèviament 

l’empresa així fet els preparatius adients perquè l’auditor pugui disposar tant de les dades com 

accessos a les instal·lacions i hi hagi marcat un calendari per tal de poder parlar 

tranquil·lament amb els treballadors. Requereix bastant esforç i temps per part de tothom.  

 

c)Tancament de l’Auditoria: 

 

Finalment, analitzada cada activitat de l’empresa que tingui a veure amb la conservació del 

medi ambient, l’auditor ha de fer un informe escrit on hi farà constar els objectius de 

l’Auditoria i les seves característiques. Per tant, aquets informe haurà de tenir una presentació 

i contingut adequats i serà una comunicació formal, directa i clara dels resultats i conclusions 

de l’Auditoria. Tothom qui ho llegeixi haurà de ser capaç d’entendre la situació actual de 

l’activitat auditada i les condicions en les que es troba, així com també els resultats obtinguts. 

Aquest informe es presentarà a la Direcció de l’empresa, i s’hi marcarà l’abast real de 

l’Auditoria. Significa que s’informarà sobradament a la Direcció sobre el grau de compliment 

de la legislació vigent pertinent, sobre l’eficàcia i fiabilitat de les seves mesures de control 

davant els impactes ambientals que se’n puguin derivar de l’activitat en qüestió i, també, sobre 

els avenços (o retrocessos) observats en el seu comportament ambiental. En cas que hi hagi 

resultats negatius, l’informe també haurà de deixar ben especificat quins punts són els que 

necessiten més atenció i les mesures proposades a adoptar per tal de reconduir l’aspecte de 

l’activitat on s’hi ha observat certa anomalia.  

La periodicitat marcada per la llei, deixant a part les organitzacions petites, dicta que cada tres 

anys s’haurà d’auditar l’organització per així poder resoldre si es troba dins dels paràmetres 

ambientals desitjats. No obstant això, el verificador ambiental haurà de validar anualment tota 

la informació actualitzada de la Declaració Ambiental de l’empresa.  
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Un cop realitzada l’Auditoria Mediambiental, i seguint amb els passos a seguir per la 

implantació de l’EMAS descrits a la pàgina 20, ara és hora de presentar la Declaració 

Ambiental.  

La Declaració Ambiental és un document escrit, a disposició del públic, on aquella empresa 

que vulgui implantar un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb el Reglament EMAS dóna a 

conèixer informació ambiental pròpia respecte a el seu impacte mediambiental causat, quina 

serà la seva línia d’actuació ambiental a partir d’ara i quines mesures prendrà per tal de 

millorar el seu comportament vers el medi ambient. Haurà d’estar escrita de manera clara i 

fàcil d’entendre, així com tenir-la a mà en cas que algú la reclami per a documentar-se. A part, 

l’empresa pot fer-la pública, també, de la manera que ho consideri oportú, tal com en tríptics, 

fulletons, a través de format electrònic a Internet, declaracions en revistes, etc. És un pas vital 

per tal de donar a conèixer quina serà la seva postura ambiental i que pugui haver-hi un 

reconeixement públic d’aquesta conducta a través de l’obtenció del Certificat EMAS.  

 

Tocant al seu contingut, set són els punts bàsics mínims que ha de tenir la Declaració, a saber: 

 

1) Descripció clara i inequívoca del registre de l’organització en l’EMAS i un resum de les seves 

activitats,  serveis i productes 

2) Política Ambiental de l’empresa, i explicació bàsica del seu SGA 

3) Descripció dels aspectes ambientals directes i indirectes significatius que té en compte 

l’empresa 

4) Objectius i fites ambientals relacionades amb els aspectes ambientals ja comentats 

5) Resum sobre l’evolució del comportament ambiental que està tenint l’empresa, recolzat 

amb dades.  

6) Compliment amb la legislació vigent aplicable 

7) Nom i número del verificador ambiental i data de la validació 

 

 

Aquests set punts són bàsics i presenten una guia a seguir a l’hora de redactar la Declaració. 

Però es pot presentar qualsevol document que es consideri necessari per recolzar la Declaració 

o simplement per ampliar informació. Es poden utilitzar mapes, diagrames, taules de dades, 

fotografies, el nom de la persona responsable de la gestió ambiental, esquema de 

l’organigrama de l’empresa. També es poden descriure els criteris i pautes utilitzades amb els 

aspectes ambientals, explicar cadascun dels objectius que es pretén aconseguir, quins en són 

els seus avaluadors, quins costos representa aquesta inversió ambiental, consums energètics 

del darrer any, veure si hi ha hagut estalvi o no, i indicar quin és el Reglament que té vigència i 

quins són els punts que es compleixen al peu de la lletra, així com aquells en els que s’hi ha de 

treballar més a fons. Tots aquests suplements informatius ajudaran a fer més entesa la 

Declaració, i veure així la millora aconseguida en el comportament ambiental.  
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S’ha de demostrar que aquesta Declaració és totalment accessible per al públic i gratuïta, ja 

sigui a través de biblioteques, Internet o qualsevol altra via informativa. Aquest és un fet que 

se li ha de poder demostrar al verificador. Un cop aquesta Declaració hagi estat validada per 

un verificador degudament acreditat, serà la que es presentarà durant el primer registre 

EMAS. I cada any s’ha d’anar actualitzant i, per tant, verificant, la informació continguda en 

aquesta Declaració.  

Per poder fer pública la informació esmentada, s’ha comentat el fet que ha d’estar prèviament 

verificada. El procés de verificació no és complicat. Només fa falta que, un cop ja s’ha 

implantat el SGA i es vol prosseguir amb la implantació del Reglament EMAS, vingui un 

verificador mediambiental degudament acreditat, pertanyent a una organització reconeguda, 

per tal d’examinar i verificar que els documents i els procediments que proposa l’empresa 

compleixen i estan d’acord amb el Reglament vigent en matèria ambiental. Així ho han d’estar, 

concretament, el Sistema de Gestió Ambiental proposat, el procediment de l’Auditoria i la 

Declaració Ambiental.  

Aquesta verificació inclourà un examen exhaustiu de la documentació que presenta l’empresa, 

una visita a les instal·lacions d’aquesta (comptant-hi les entrevistes amb el personal), 

l’elaboració d’un informe per a la Direcció de l’empresa i la solució proposada per l’empresa als 

possibles problemes que es plantegin a l’informe.  

 

1.4.6│ Procés d'inscripció al registre EMAS 

 

Com s’ha comentat, 

l'organització que es vol 

adherir al sistema EMAS ha de 

verificar el seu sistema amb un 

verificador degudament 

acreditat i presentar la 

sol·licitud d'adhesió al sistema 

a l'organisme competent. En el 

cas de Catalunya és la Direcció 

General de Qualitat Ambiental 

del Departament de Medi 

Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya. Tot 

el procés comentat fins ara el 

trobem resumit en aquest 

quadre. 

Figura 7 Procés d'inscripció al registre EMAS 
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1.4.7│ Verificadors Ambientals 

 

Com a definició d’un Verificador Ambiental citem “organisme de l’avaluació de la conformitat 

que desenvolupa activitats de l’avaluació com ara assajos, calibració, certificació i inspecció” 

[Reglament (CE) no 765/2008], “així com qualsevol associació o agrupació de tals organismes 

que hagin obtingut acreditació”, i també “ qualsevol persona física o jurídica que hagin 

obtingut l’autorització necessària per a desenvolupar la verificació i validació d’acord amb el 

que estableix el Reglament (CE) 1221/2009”. Tot això es pot resumir en que un verificador és 

una persona o entitat aliena a l’empresa objecte de la verificació que hagi obtingut una 

acreditació d’acord amb el que marca el Reglament Emas. Es poden consultar els requisits 

esmentats a l’Article 20 del Citat Reglament.  

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) es “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, sense ànim de lucre *...+ declarant que totes les seves 

actuacions es basen en principis d’imparcialitat, independència i transparència. Així mateix *...+ 

la seva missió és avaluar la competència tècnica dels organismes d’avaluació per generar 

confiança en les seves activitats”.  

D’aquesta manera ENAC elabora els requisits pels verificadors, aprova aquests requisits, 

registra els verificadors i supervisa els requisits pels verificadors i la feina que duen a terme. 

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.  

 

Les funcions dels verificadors ambientals (marcades en l’article 18 del capítol 5 del Reglament) 

són certificar: 

 

 El compliment dels requisits del Reglament EMAS (Anàlisi Mediambiental, Sistema de 

Gestió Ambiental, Auditoria Ambiental amb resultats i Declaració Ambiental) 

 La fiabilitat, verificació i correcció de les dades i informació tant de la Declaració 

Ambiental com tota la informació ambiental que es presenti  
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Per poder-ho certificar, el verificador haurà de tenir en compte, entre d’altres: 

 

 

a) Consistència i confiança en el programa d’auditoria interna 

b) Caràcter de les activitats, productes i serveis de l’empresa 

c) La significació donada als aspectes ambientals i els seus impactes associats 

d) L’historial de possibles problemes mediambientals 

e) L’experiència i trajecte que té l’empresa en el compliment de l’EMAS 

 

 

També, però, haurà d’aplicar tècniques professionals per tal d’esbrinar la validesa tècnica dels 

anàlisis ambientals de l’auditoria o de qualsevol altre procés, si s’escau. Haurà de comprovar la 

validesa de l’auditoria interna desenvolupada per la pròpia empresa. I, en la primera 

verificació, s’assegurarà de si es compleixen els requisits del Sistema de Gestió Ambiental que 

s’ha engegat, que s’hagin auditat totes les activitats susceptibles de tenir impacte 

mediambiental significatiu, l’examen de gestió pertinent i la preparació de la Declaració 

Ambiental que presenta l’empresa.  Supervisarà que tots els controls i procediments que 

estableix l’empresa en matèria ambiental segueixen les normes marcades per la legislació 

ambiental vigent i, si no és així, aplicarà mesures que s’hauran de seguir per tal de redreçar el 

compliment dels requisits pautats en el Reglament EMAS.  

A l’article 6 del capítol 3 del Reglament (CE) 1221/2009 s’estableix que l’organització “haurà fet 

verificar el SGA complet, el programa d’Auditoria i la seva aplicació, com a mínim, cada tres 

anys”. I a l’article 19 es preveu que “el verificador mediambiental validarà a intervals de 12 

mesos  com a màxim tota la informació actualitzada de la Declaració Ambiental”.  

En el primer cas, si tot està correcte, s’atorgarà la Versió 1a del Logotip EMAS, i en el segon 

cas, la Versió 2a. Aquest logotip es pot utilitzar en 3 colors (el verd, blau i groc establerts), en 

negre, en blanc o en escala de grisos, mai en cap altra tonalitat que no estigui especificada. 
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A continuació se cita una sèrie de verificadors acreditats per ENAC per tal de verificar l’EMAS, 

extreta del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya: 

 

 

 

EMPRESA ADREÇA TEL./FAX PERSONA DE CONTACTE 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
NORMALIZACIÓN (AENOR) 

Calàbria, 169, 5ª planta 
08015 Barcelona 

Tel. 932 292 929 
Fax. 932 261 5 59 

Eva Subirà 
a/e: dct@aenor.es 
www.aenor.es  

BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

C. Terré 11-19. Edificio Derecho. 
08017 Barcelona 

Tel. 93 253 53 30 
Fax. 93 240 28 05 

Maria Eugenia Mir 
a/e: catalunya@es. 
bureauveritas.com  

DET NORSKE VERITAS (DNV) Garrotxa, 10-12.Edificio Océano 
Parc de Negocis Mas Blau 
08820 El Prat de Llobregat 

Tel. 934 792 600 
Fax. 934 787 578 

Albert Canadell 
a/e: atencioncliente@dnv.com 
www.dnv.es  

EUROPEAN QUALITY 
ASSURANCE SPAIN, S.L. 

Colonia de  Camarines.  
C. Buenafuente, 5  
28023 Madrid  

Tel. 91 307 86 48 
Fax. 91 357 40 28  

Ignacio Martínez Cabañero 
a/e: info@eqa.org; 
ignaciom@eqa.org 

IVAC-INSTITUTO DE 
CERTIFICACIÓN, S.L. 

C. San Vicente Màrtir, 130  
46007 València  

Tel. 963 943 905 
Fax. 963 943 919  

Ana Pérez López 
a/e: ivac@ivac.es 

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, 
SA (APPLUS+CTC) 

Ctra. d’accés a la Facultat de 
Medicina de la UAB  
Apartat de correus, 18  
08193 Bellaterra   

Tel. 935 672 000 
Fax. 935 672 001  

José Antonio Barrantes 
a/e: ctc@appluscorp.com 

LLOYD'S REGISTER QUALITY 
ASSURANCE LTD. 

Moll de Barcelona  
World Trade Center  
Edifici Est s/n 6ª planta  
08039 Barcelona 

Tel. 93.342.83.04 
Fax. 93.342.83.05  

Natalia Varela 
a/e: natalia.varela@lr.org 
www.lr.org  

SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DE 
LA CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE 
MADRID 

C. Ribera del Loira, 56-58  
28042 Madrid  

Tel. 91 538 37 45 
Fax. 91 538 37 47  

José Ricardo Rodríguez 
Carrascosa 
a/e: sdc3@camaramadrid.es 

SGS ICS IBÉRICA, SA Av. Meridiana 89 àtic,  
08026 Barcelona 

 
Trespaderne, 29 
Edificio Barajas 1 
28042 Madrid  
 

Tel. 93 269 78 30 
Fax.93 269 78 31 
Tel. 913 138 117 
Fax. 913 138 080 

 

Jesús Moya 
 
 
Jordi Periz Ferrer 
a/e: jordi.periz@sgs.com 
 

TÜV RHEINLAND IBERICA 
INSPECTION, CERTIFICATION & 
TESTING, S.A 

Edificio Océano  
Garrotxa, 10-12  
Parc de Negocis Mas Blau   
08820 El Prat de Llobregat   

Tel. 934 781 131 
Fax. 934 780 768  

Silvia Dengler 
a/e: info@es.tuv.com 
www.tuv.com  
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1.4.8│ El logotip EMAS 

 

El logotip EMAS és el distintiu del Sistema EMAS que representa: 

 

 L’establiment i funcionament d’un Sistema de Gestió Ambiental 

 El compromís continuat de millorar el comportament ambiental  

 La participació activa dels empleats en la gestió ambiental 

 Fiabilitat i credibilitat de la informació del seu comportament ambiental  

 

 

Aquest distintiu no és res més que un reconeixement públic i fiable de la bona actuació 

ambiental de l’empresa, és la seva “carta de presentació” de cara al públic, per poder vincular 

l’EMAS als sistemes de mercat i negoci. 

 

El logotip de l'EMAS pot ser utilitzat per les empreses degudament registrades en dues 

versions: 

 

 

Gestió Ambiental Verificada: Implica que l’organització posseeix un 

sistema de gestió ambiental d'acord amb els requeriments de l'EMAS 

Es pot utilitzar: A les capçaleres de les empreses registrades i en la 

informació que es proporcioni per anunciar la seva participació en l’EMAS 

 

 

 

 

Informació Validada: Significa que la informació específica a la qual 

s'atribueix el logotip ha estat validada d'acord amb l'EMAS 

Es pot utilitzar: En les Declaracions Ambientals validades i en la informació 

procedent de la Declaració Ambiental de l’empresa 

 

Figura 9 Versió 2a 

Figura 8 Versió 1a 
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No es pot utilitzar cap dels dos logotips ni en productes o embalatges de productes ni tampoc 

en anuncis amb declaracions comparatives 

Per tenir informació més específica sobre la utilització legal del logotip es pot veure 

àmpliament a les directrius de l'annex III de la Decisió de la Comissió, de 7 de setembre de 

2001 (DOCE L 247, de 17 de setembre de 2001 

 

Però per aconseguir el logotip i estar certificat dins del registre EMAS s’ha de seguir uns 

passos. Recordem que s’ha d’haver implantat un Sistema de Gestió Ambiental dins l’empresa i 

haver verificat que es compleixen tots els requisits establerts pel Reglament EMAS (tal i com 

s’ha anat indicant). Un cop tot aquest procés ha estat superat amb èxit, s’ha de dirigir a 

l’organisme competent i aportar la següent documentació: 

 

a) Sol·licitud d’adhesió al Sistema degudament complimentada 

b) Declaració Mediambiental validada 

c) Certificat d’acreditació del verificador ambiental 

d) Breu descripció del SGA implantat a l’empresa 

 

 

 

1.4.9│ Ajudes i Beneficis 

 

El fet que una empresa (en aquest cas un port) tingui la voluntat d’implantar un Sistema de 

Gestió Ambiental per així poder-se inscriure al registre EMAS significa que hi haurà de dedicar 

temps, esforç i diners. A trets generals, s’ha vist que tot el procés d’analitzar, valorar, 

implantar, optimitzar, validar, etc. i tot el que comporta el SGA dins l’empresa representa 

dedicació, tant personal com de recursos. Evidentment, tot té un cost econòmic. I aquest no és 

un assumpte que n’estigui exempt.  

El primer interessat en tenir el logotip EMAS i tot el que això comporta, evidentment, és la 

pròpia empresa. Però també interessa a les Comunitats Autònomes, a l’Estat i a la Unió 

Europea que cada cop hi hagi més empreses compromeses amb el Medi Ambient, que vulguin 

preservar-lo entenent que és un bé molt apreciat que es pot malmetre molt fàcilment si no 

se’n té cura. Per aquesta raó, i pel fet de poder facilitar la inversió que s’hi ha de fer, la Unió 

Europea atorga unes subvencions a aquelles empreses que s’embarquin en aquest projecte.  

Si bé és cert que no tot el procés d‘implantació del SGA se subvenciona, hi ha tot un seguit 

d’actuacions sensibles a ser subvencionables. En aquests casos la subvenció representa un 75% 

del cost total amb un màxim de 10 mil €. Només s'accepta la presentació d'una sol·licitud per  



ANÀLISI AMBIENTAL INICIAL. IMPLANTACIÓ D’UN SGA EN UN PORT ESPORTIU 

43 

  

 

empresa. Dins d'aquesta sol·licitud es podran incloure una o diverses actuacions que es 

consideri puguin ser subvencionables. Hi ha dates marcades com a termini màxim per 

presentar les sol·licituds. Des de la finalització d’aquest termini, l’Administració té un període 

de sis mesos per resoldre i notificar la resolució. Si, transcorregut aquest temps, l’empresa no 

ha tingut constància de cap notificació expressa a tal efecte, s’entén que la sol·licitud ha estat 

desestimada, per silenci administratiu. La normativa aplicable que regula tots els tràmits i 

sol·licituds en aquest sentit és l’Ordre MAH/230/2009, de 5 de maig, per la qual s'aproven les 

bases reguladores de les subvencions a les empreses inscrites en el registre europeu de gestió i 

auditoria ambiental (EMAS), adjunta als Annexes. 

A banda de l’ajuda econòmica que se’n pugui percebre, també hi ha clars beneficis que se’n 

deriven de la implantació del SGA  a l’empresa, en aquest cas un port esportiu. Es podria dir 

que l’ SGA fa que s’estigui molt pendent de tot el que té a veure amb el medi ambient, cosa 

que suposa una millor organització respecte aquest tema i, per tant, se n’amplien 

coneixements, aptituds i mètodes de treball. D’aquí se’n desprenen contactes tant amb 

l’Administració com amb altres entitats i ports que estiguin en situació semblant.  

Pel que fa a les auditories, això ajuda a estar al dia amb la legislació vigent, a tenir tots els 

aspectes més controlats, a saber en tot moment la situació actual i representa un bon estalvi 

de recursos energètics que es tradueixen, també, en estalvi econòmic.  

Una altra font d’estalvi és el fet que d’aquesta manera, com que es compleix amb la 

normativa, s’eviten sancions econòmiques i es redueixen accidents laborals. I tocant a la 

imatge de l’empresa es pot dir que és un punt a favor el tenir la certificació, ja que és un 

reconeixement públic a la bona tasca efectuada fins llavors. Al port se’l veurà responsable, 

conscienciat, rigorós i transparent, coses que tothom busca en qualsevol entitat amb la que 

hagi de fer tractes. I de ben segur que també representa una bona publicitat de cara al públic.  

 

Així, doncs, en resum, aquests serien els clars avantatges per a les organitzacions a l’hora 

d’implantar el sistema EMAS: 

 

 Estalvi de costos a mitjà/llarg termini 

 Millora de la imatge 

 Compliment de la legislació  

 Millora de les relacions amb l'Administració ambiental. 

 Augment de la motivació i sensibilització dels treballadors 

 

 

 

 

http://www.gencat.cat/diari/5378/09124005.htm
http://www.gencat.cat/diari/5378/09124005.htm
http://www.gencat.cat/diari/5378/09124005.htm
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A part de beneficis, de ben segur que hi existeixen dificultats a l’hora de fer la implantació del  

SGA en un port esportiu. Una de les principals seria el fet de fer-hi involucrar a tota la plantilla, 

ja que si bé se’ls hi pot donar ordres específiques a l’hora de fer recollida de residus i altres, hi 

ha comportaments que surten de dins de la persona, on hi intervé, més aviat, la conscienciació 

que un tingui envers el medi. S’ha de procurar que la implantació de l’ SGA no es quedi només 

en una iniciativa de la Direcció i no es pugui desenvolupar de la manera que es mereix.  

 

Això significarà canvis en la sensibilització cap el medi ambient, noves línies d’actuació, 

protocols, nous comportaments, canvis en hàbits organitzatius i un augment de càrrega de 

treball per part de tothom. Però no només costarà el fer agafar bones pràctiques als 

treballadors sinó també als propis usuaris del Port, ajudant-los entendre la importància de la 

separació de residus, lo vital que és anar als punts de recollida d’aigües residuals de les 

embarcacions i la nocivitat cap a tots plegats el fet de no tenir una conducta ètica en el tema 

ambiental. I, a part de les dificultats conductuals i de procediments, se li ha de sumar la 

despesa que això representa, com ara l’adequació dels espais, la creació dels punts de recollida 

i la seva infraestructura necessària, la contractació de l’auditoria externa necessària per a la 

correcta certificació, a mode d’exemples. Però, ben mirat, veient el nombre de ports que l’han 

implantat i el recull d’experiències positives i beneficis obtinguts, la implantació de l’ SGA en 

un Port és, essencialment, positiva.  
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IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE 

GESTIÓ AMBIENTAL AL PORT 

D’AIGUADOLÇ 
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2.2 INTRODUCCIÓ 

 

El Port d’Aiguadolç, sabent que les activitats desenvolupades dins els seus espais poden 

repercutir negativament sobre el medi ambient, vol minimitzar al màxim l’impacte ambiental 

que pot tenir sobre l’entorn on es troba ubicat. És per això que pren consciència de la situació 

passada i que es compromet a millorar-ne l’actual i futura. 

Per tal de ser el més respectuós possible amb l’entorn posa en marxa el seu propi sistema de 

gestió ambiental, seguint i acatant les normes i directrius marcades en el Reglament (CE) Nº 

1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell, del 25 de novembre del 2009, relatiu a la 

participació voluntària en un sistema de gestió i auditoria ambientals (EMAS, Eco-Management 

and Audit Scheme), així com implícitament també la norma ISO 14001 (International 

Organization for Standardization), per aconseguir un equilibri entre el manteniment de la 

rendibilitat i la reducció dels impactes en el medi ambient.  

Aquesta Declaració Ambiental es posa a disposició de tothom qui ho vulgui, del públic en 

general, essent totalment rigorosa en dades i xifres per tal de facilitar informació sobre el 

comportament ambiental que a partir d’ara regirà les activitats i serveis propis del Port, i es 

trobarà exposada a la pàgina oficial del Port (www.portdesitges.com).  

Les dades utilitzades en aquesta Declaració estan compreses entre l’1 de gener del 2010 i el 31 

de desembre del mateix. 

Cal deixar marcat que l’abast del sistema inclou la gestió de tot el recinte, la dels amarres, la 

neteja i manteniment de les instal·lacions, la del subministrament de carburants, la zona de 

varador i la gestió de residus.  S’hi compromet tant la Direcció del Port com tot el personal que 

hi treballa, tant fixe com eventual. Així mateix, s’intentarà influir en el bon comportament 

ambiental de tots els usuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portdesitges.com/
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2.2.1 Situació i Antecedents 

El Port d’Aiguadolç està situat a 41º 13' 09" N, 1º 49' 04" E, entre la Platja de Balmins i la Platja 

d’Aiguadolç, al municipi de Sitges, dins la comarca del Garraf. 

 

El port esportiu d’Aiguadolç va entrar en 

funcionament l’any 1976. El port està 

tutelat per la Direcció General de Ports, 

Aeroports i Costes i està gestionat per 

l’empresa Port d’Aiguadolç-Sitges S.A. 

És un del únics ports que dins seu manté 
un nucli urbà propi dels pobles pescadors 
del mediterrani d’antany.  

 

 
 
2.3 DESCRIPCIÓ DEL PORT 

El Port d’Aiguadolç té un parell de dics convergents, el de Llevant i el de Ponent. La seva 

bocana té una amplada de 50m i un calat d’uns 3m. El dic de Llevant té dos trams de 200 i 

280m, mentre que el dic de Ponent té dos trams de 200 i 300m. Tots dos tenen moll adossat 

en tota la seva longitud. La superfície total del port és de 129.731,99 m2, dels quals 67.565,74 

m2 són d’aigua. La dàrsena de l’oest té cinc pantalans perpendiculars al moll de ribera o terra. 

D’un pantalà paral·lel als anteriors en surten dues palanques. Situat perpendicularment, hi ha 

un setè pantalà. La capacitat total d’amarres és de 742 embarcacions, 148 places de les quals 

són d’ús públic en lloguer.  

Al port hi ha una àrea d’avarada, rampa, pòrtic elevador i una grua. També hi ha tallers de 

reparació i manteniment i 

magatzems. Hi ha una zona 

d’habitatges a l’interior de la 

zona de servei portuari que el 

concessionari ha cedit a tercers 

per al seu ús durant el període 

de concessió. El port inclou cinc 

instal·lacions dedicades a la 

reparació i manteniment de les 

embarcacions.  

 

Imatge 1 Vista aèria del Port d'Aguadolç 
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A part, s’ofereixen una àmplia gamma de serveis: 

moll d’espera, gasolinera, rampa, grua de 2Tn, travel lift de 

18Tn, tallers, lloguer d’embarcacions, club nàutic, dutxes, gel, 

supermercat, bugaderia, piscina, aigua potable, wc’s, 

restaurants, bars, electricitat, escola nàutica, venda d’articles 

nàutics, VISA, taxis, lloguer de cotxes, zona d’aparcament, 

recollida d’olis, recollida d’escombraries, vigilància, extintors, 

farmaciola, informació meteorològica, fax, telèfon, correus, 

wi-fi, capitania, ràdio al canal 9 VHF, escola de vela, 

submarinisme, venda de motores, venda de velers i buidat de 

sentines.  

 

 

El Port d’Aiguadolç ha rebut les distincions de: 

 

 

 
 Sistema de Calidad           Bandera Blava           Diploma turístic 
Turística en Destino,                 de Catalunya 
   Anys 2010-2012 

 

 

 

2.3.1 Dades Administratives 

 Empresa propietat de la Concessió:  Port d’Aiguadolç-Sitges S.A. 
 NIF:       A 08837247  

 Adreça:      Port  d’Aiguadolç, Torre Capitania s/n,  
08870, Sitges (Barcelona) 

 Situació,      Lat: 41º 14’ N Long: 01º 49’ E  
 Telèfon/Fax:     (+34) 93 894 26 00 / (+34) 93 894 27 50 
 Pàgina Web:     www.portdesitges.com 
 Adreça Correu Electrònic:   info@portdesitges.com 

 
  
 

 

 

http://www.portdesitges.com/
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2.3.2 Relació Port-Medi 

 

Dins del port, com s’ha comentat, s’hi troba un petit nucli urbà típic dels pobles antics del 

mediterrani adjacents a la ribera. Són unes quinze illes de cases petites, amb no més de dos o 

tres alçades, majoritàriament blanques, amb carrerons i places que li confereixen un encant 

especial. Aquest estil arquitectònic s’inspirà en els pobles de la Costa Blava francesa i la Riviera 

italiana. Actualment està dins del marc legal del Pla Especial Urbanístic del sector B-5, Port 

d’Aiguadolç, el qual pretén ordenar els usos relacionats amb la infraestructura portuària, 

activitats nàutiques i de serveis. Les actuacions proposades per aquest Pla són les de realitzar 

dragats periòdics de manteniment, estudiar la possible reordenació dels espais terrestres i 

l’estudi de les instal·lacions. 

El municipi de Sitges és el segon en extensió dins la zona protegida del Parc Natural del Garraf, 

i la costa est del Port d’Aiguadolç està inclosa dins del Parc. Aquest constitueix una reserva 

natural d’especial interès biogeogràfic per a Catalunya pel seu medi físic, el seu paisatge, el 

seus sistemes naturals i la seva diversitat biològica. Tot aquest sistema natural, però, ofereix 

unes condicions de vulnerabilitat molt elevada. És per aquesta raó per la qual totes les 

activitats que hi tinguin lloc, entre elles la de la concessió d’explotació del Port d’Aiguadolç, 

han de  ser compatibles amb l’aprofitament sostenible dels seus recursos. És més, s’ha de 

fomentar l’apropament, el coneixement i el respecte al medi. 

Com la majoria dels ports del litoral, que no són pas uns ports naturals, el de l’Aiguadolç afecta 

a la dinàmica litoral. Per aquest fet pateix aterraments periòdics o entrada de sorra a la 

bocana, que es resolen amb una petita draga propietat del port. El port compta amb molt poca 

superfície a terra. Com en tot port que no sigui nou es fa palpable l’envelliment de les 

instal·lacions. Hi ha alguns usos pendents de regularitzar. 

A prop del Port d’Aiguadolç s’hi troben dues zones protegides per la Xarxa Natura 2000, xarxa 

ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat. El seu objectiu és assegurar la 

supervivència de les espècies i els hàbitats més amenaçats d’Europa a llarg termini. També 

intenta aturar la pèrdua de biodiversitat ocasionada per l’impacte que les accions humanes 

tenen sobre aquesta. És el principal instrument del que es val la Unió Europea a l’hora de 

conservar la natura i el medi. Així, doncs, hi trobem: 

 

 Les “Costes del Garraf (ES 5110020)” i les “Serres del Litoral Central (ES5110013)”: 

Espais situats davant la costa del Garraf, entre les poblacions de Castelldefels i Cunit, amb una 

extensió de 26.474 ha i que s’hi pot trobar una fondària de fins a 40m. Es tracta d’un “Lloc 

d’Importància Comunitària” (LIC) i d’una “Zona d’Especial Protecció per a les Aus” (ZEPA). Des 

del 2006 es troba inclòs en el “Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya” (PEIN). 
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Aquest projecte de protecció d’aquest entorn natural està impulsat i gestionat pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i compta amb el 
recolzament de la Fundació Biodiversitat i la Fundació Acció Natura. 

 

2.3.3 Normativa Legal Aplicable 

 

Com tota instal·lació portuària, el Port d’Aiguadolç té una normativa legal que complir, a saber: 

 

 Directiva 2000/59/CE del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de novembre de 2000, 

sobre Instal·lacions Portuàries Receptores de Deixalles Generades per Vaixells i Residus de 

Càrrega 

 

 

Aquesta Directiva té el mateix objectiu que el Conveni Marpol 73/78, per a la prevenció de la 

contaminació generada pels vaixells, però en comptes d’aplicar-ho mar endins, s’aplica a les 

operacions de les embarcacions a port. Detalla les responsabilitats legals, econòmiques i 

pràctiques dels que intervenen en l’entrega de residus a port.  

Els ports hauran de tenir instal·lacions adients per al tipus d’embarcacions per el qual estigui 

preparat, perquè aquests les utilitzin i no els suposi retards innecessaris. Cada port haurà 

d’el·laborar un pla de recepció i manipulació d’aquests residus. 

 

 Llei de Costes 22/1988, del 28 de juliol, del Reial Decret 1471/1989, de l’1 de desembre 

 

 

El seu objecte és la determinació, protecció i utilització del domini públic maritimoterrestre i 

especialment de les zones adjacents al mar, per assegurar-ne la seva integritat i conservació. 

Així mateix, vetllarà perquè sigui realment de domini públic, sense excepcions, però sempre 

respectant el medi ambient, la natura i el patrimoni històric que hi sigui emplaçat 

 

 Llei 62/2003, de 30 de desembre (BOE 31-12-2003) de Mesures Fiscals, Administratives i 

de l’Ordre Social 
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L’objecte d’aquesta llei és determinar i classificar els ports de l’Estat, així com regular-ne la 

planificació, construcció, organització i gestió dels mateixos. També estableix el marc normatiu 

de la Marina Mercant (MM), la seva pròpia Administració i el seu marc normatiu.  

Finalment, estableix les sancions d’aplicació a les infraccions, tant en àmbit de la MM com dels 

ports estatals. 

Posteriorment fou modificada per la Llei 62/1997, del 26 de desembre, per a poder configurar 

l’entitat pública de Ports de l’Estat, la professionalització de la gestió de cada port, la 

potenciació del 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 a la gran transformació que van anar tenint els ports de Catalunya, de ser ports de 

comerç i pesca a passar a ser unes infraestructures portuàries de caràcter multifuncional, es 

veu la necessitat de promulgar aquesta llei, des de la Generalitat. També s’hi ha de comptar la 

gran demanda d’espais destinats a esports nàutics que varen anar tenint els ports, fins al punt 

de crear-ne de nous específicament per això. 

 

Es pretén donar resposta a aquesta demanda de necessitats reals per part dels usuaris 

portuaris. Finalment, es crea l’entitat de dret públic Ports de la Generalitat, a la quals li 

correspon les funcions descrites en aquesta llei. 

 

 Pla de Ports, de la Generalitat de Catalunya 

 

Aquest Pla es redactà el 2001 per establir un pla d’actuació pel desenvolupament de tots els 

ports i instal·lacions esportives de Catalunya per poder atendre la gran demanda de manera 

ordenada i organitzada, evitant accions individuals i anàrquiques, amb una possible distribució 

irregular de les instal·lacions. Se centra, també, en una protecció eficaç del medi natural que 

envolta aquestes instal·lacions. Per poder-ho fer de manera òptima, abans es realitzà un estudi 

detallat de les característiques del litoral català, de la demanda existent i la previsió d’aquesta, 

així com un anàlisi exhaustiu de tots els trams de costa catalana per a protegir-la des del punt 

de vista ambiental i ecològic. 
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Cal esmentar, també, moltes altres normatives i convenis, ja siguin de caire internacional com 

local, com ara el MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from 

Ships), el SOLAS (International Convention for Safety of Life at Sea), l’UNCLOS (United Nations 

Convention on the Law of the Sea), la Convenció de Londres del ’72, l’OILPOL (Convention for 

the Prevention of Pollution of the Sea by Oil) o l’OPCR (International Convention on Oil 

Pollution, Preparedness, Response and Co-operation). 

Però en el que a matèria ambiental es refereix i el que durant aquest treball s’anirà seguint 

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

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

en un sistema de gestió i auditoria ambientals (EMAS, Eco-Management and Audit Scheme) pel 

qual es deroguen el Reglament 761/2001 i les Decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la 

Comissió. 

 

2.4 ORGANIGRAMA 

 

 

Imatge 2 Organigrama del Port d'Aiguadolç 
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La plantilla del Port d’Aiguadolç compta amb vint-i-vuit persones, que es pot veure 

incrementada en èpoques de més feina, com ara l'estiu. La jornada laboral es reparteix en 

diferents torns durant les 24h del dia, els 365 dies de l’any. Els horaris de les diferents seccions 

són: 

Oficines de Capitania: 

 

*L’oficina roman tancada els dies 25 de desembre, l’1 de gener, el 6 de gener i el dimecres “de cendra” 

 

Estació de Combustible:  

 

 

 

Varador: 

 

 

 

Les activitats dins del Port i gestionades per ell mateix són: 

 

Capitania 

Serveis administratius, informació turística, gestió del port, marineria, equip de salvament i 

primers auxilis, Torre de Control, Fundació Port Aiguadolç 

Gasolinera 

Subministrament de carburant a les embarcacions (Sense Plom 95 octans i Gasòil) 

Àrea de Carena 

Tasques de reparació i mantenimentd’embarcacions, de pintura, de buidat de sentines, zona 

re separació de residus, punt blau, servei de pujada i baixada d’embarcacions al mar 

Serveis usuaris 

Vestidors masculins, femenins i adaptats a minusvàlids 

Zona Amarratge 
Té cabuda per a 742 embarcacions, podent donar cabuda a barcos de fins a 30m d’eslora. Un 
20% de les places s’on destinades a ús públic. 
Aparcament 
Zona d’aparcament amb 419 places per a usuaris del Port 
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El Port disposa de zones d’oci que no estan gestionades directament per ell: 

 

Zona d’oci 
Dins del Port, al voltant del seu perímetre, hi comptem 17 locals d’oci (com ara bars, 
restaurants, i bars musicals) i 16 locals que donen serveis nàutics, entre ells s’hi compta una 
escola de vela.  
 

 

Les activitats desenvolupades dins del Port, però contractades a tercers són: 

 

Neteja de les instal·lacions del Port   Port d’Aiguadolç 

Recollida del Punt Blau     Ecoport, S.L. 

Recollida de Residus     CESPA 

Recollida d’olis      CATOR 

Servei de Vigilància     Ombuds Sevicios SL 

Manteniment General del Port    Port d’Aiguadolç 

Manteniment de les bombes d’aigua   Port d’Aiguadolç 

Manteniment travel lift    ITP, Talleres del Mar SA 

Manteniment vehicles del Port    Almarín SL 

Manteniment elèctric     Clamasa Ing Ind y Servs SL 

Control de desinfecció (DDD)       Fisa 

Subministrament de combustible   Repsol 

Manteniment gasolinera    Bhefsan  

Revisió Sistemes Contra Incendis   Sico Fire 
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2.5 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

 

 

 

Manual de Gestió Ambiental:  Descriu el SGA implantat i la documentació rellevant i 
necessària, preveient tots els punts i requisits de les normes de referència, a saber, la ISO 
14001 i l’EMAS. S’hi pot fer una breu descripció del Port en quant a emplaçament i situació 
vers l’entorn, repàs breu de la seva història, descripció de l’estructura de l’organització, 
productes i serveis ofertats, contractes amb terceres empreses, etc.  

Hi ha de quedar clar quin és l’abast del Sistema de Gestió Ambiental (àmbits d’actuació, 
personal, serveis, productes...) i qui és el responsable de la Gestió Ambiental del Port. Tot 
seguit, es fa pública la Declaració de Política Ambiental que la Direcció del Port ha subscrit 
seguir d’ara en endavant. 

Per últim, s’enumeren un a un els punts de referència de les normes aplicades en la Gestió, 
reforçant la seva explicació amb algun exemple de procediment a seguir o algun exemple de 
situació on es pugui aplicar el nou comportament ambiental que regirà a partir d’ara al Port. 
També es pot fer una definició d’algun concepte del Manual que pugui requerir un aclariment 
per facilitar la comprensió de terceres persones. 
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Procediments: Descriu la metodologia emprada en cada àrea i activitat present d’una manera 
clara i precisa. S’hi trobaran per escrit les responsabilitats, les pràctiques habituals en cada 
tasca a realitzar i les pautes a seguir en cada cas. Això és vital perquè hi hagi un bon 
funcionament del sistema i per assegurar-se el compliment dels requisits establerts.  

 

Per poder establir les responsabilitats de cada membre de la plantilla s’ha de seguir una 
metodologia: 

 

i. Revisar les pràctiques existents fins aleshores per fer determinada feina i analitzar-la a 
fons per veure si és correcte o no 

ii. Revisar la documentació necessària i pertinent a la tasca en concret per veure si és 
tenen en compte tots els detalls. 

iii. En cas contrari, s’ha de fer un esborrany de les noves pràctiques per a la tasca objecte 
d’estudi i transmetre-ho al personal. 

iv. Un cop revisat amb el personal i, havent tingut en compte els seus comentaris, 
s’editarà el nou procediment, pendent de ser aprovat per la Direcció. 

v. Finalment, un cop aprovat, aquest nou procediment ja pot formar part de la 
documentació tècnica dels Procediments, derogant a l’anterior existent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imatge 3 Exemple d'un Procediment establert pel Port d'Aiguadolç 
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Instruccions Tècniques: Informació més detallada per a una determinada tasca a realitzar o 
procediment establert. Sol ser més esquemàtic i precís que no pas els procediments. És per 
això que s’hi poden trobar dibuixos, esquemes, diagrames... 

 

 

Registres i Altres Documents:  Documents interns pautats i específics per a ajudar a una millor 
gestió. Són models de documents que ajuden a emplenar les dades que es necessiten per 
ajudar a un bon funcionament dels sistema de gestió i obtenir un bon registre de les accions. 
D’aquesta manera és molt més fàcil analitzar i controlar el comportament del Port i la seva 
eficàcia. 

Altres documents també inclosos dins d’aquest apartat serien tota aquella sèrie de documents 
que no formen part ni de procediments ni d’instruccions tècniques, però que són requerits per 
la gestió ambiental del Port, com ara el Manual de Bones Pràctiques, Legislació d’algun paratge 
d’interès proper, Pla de Manipulació de Residus, etc. És necessari que el personal del Port 
estigui familiaritzat amb tota aquesta documentació i que sàpiga exactament on trobar-la en 
cas que la pugui necessitar, així con haver-li donat un exemplar a cadascú perquè se 
n’assabentin del contingut.  

 

 

Imatge 4 Exemple d'una Instrucció Tècnica del Port d'Aigudolç 



ANÀLISI AMBIENTAL INICIAL. IMPLANTACIÓ D’UN SGA EN UN PORT ESPORTIU 

58 

  

Qui es responsabilitza del seguiment de totes les tasques a realitzar en matèria ambiental i qui 

es fixa que tot estigui d’acord amb els requisits legals ambientals aplicables és la Direcció del 

Port d’Aiguadolç, donant plena potestat per desenvolupar, implantar i modificar el Sistema de 

Gestió Ambiental al responsable designat a tal efecte 

 

Per al desenvolupament i implantació d’aquest  Sistema de Gestió Ambiental s’han seguit els 

següents passos: 

 

 Diagnòstic Ambiental Inicial: Es mira el seguiment i activitats que ha tingut el Port en 
matèria ambiental fins l’actualitat i se’n veuen els punts forts i els dèbils per poder millorar 
aquests últims. 
A partir d’aquest punt, el responsable en matèria ambiental, juntament amb tot el personal 
del Port, estructura una Política Ambiental que serà ratificada oficialment per la Direcció 
per així comprometre’s a complir-la en tot moment. 
 
 

 Planificació: Tenint com a punt de partida els resultats de l’anàlisi previ, ja es té la base per 
a poder identificar els aspectes ambientals derivats de les activitats dutes a terme pel Port, 
veure’n el seu grau de significació i classificar-los segons el seu impacte en el medi.  
Es té en compte tota la legislació que sigui aplicable al Port, els suggeriments i queixes que 
hagi pogut rebre i els resultats de possibles auditories o anàlisis de qualsevol caire que hi 
hagi tingut lloc. Amb tot aquest recull de dades i altres és quan es comença a donar forma 
al Programa de Gestió Ambiental, per a poder concloure fites i objectius per tal de millorar 
el comportament ambiental del Port. 
 
 

 Anàlisi de Resultats: Es mira els objectius i fites marcades i es comprova si realment s’han 
assolit o encara hi queda feina per fer. Es fa un seguiment i un control, doncs, del 
comportament ambiental del Port, així com també de les activitats i serveis que són 
susceptibles de tenir un impacte negatiu en el medi.  
Aquest seguiment ha de ser periòdic, no es pot aturar mai, de la mateixa manera que en tot 
moment s’ha d’estar actualitzat tocant al que a matèria ambiental es refereix. 
Se seguirà molt de prop els plans i episodis d’emergència, així com la formació i 
sensibilització dels treballadors en matèria ambiental. Només així es podrà tenir una idea 
molt aproximada de la situació actual. 
 
 

 Actuació: Arrel dels resultats obtinguts en l’etapa anterior, la Direcció del Port podrà 
prendre les decisions oportunes per tal d’encaminar els aspectes que s’hagin desviat una 
mica de la Política Ambiental a seguir. Si és així, es revisa tot el sistema i es reforcen els 
punts en qüestió. Com a mínim aquesta revisió del sistema s’ha de fer un cop a l’any. 

 

Amb aquesta roda de mai no parar o cicle establert es pretén aconseguir una millora contínua 
del comportament 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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2.6 DECLARACIÓ DE POLÍTICA AMBIENTAL 

 

 

Port d’Aiguadolç-Sitges, S.A. vol fer manifestació pública de la seva voluntat d’implementar 

durant els propers dos anys un Sistema de Gestió Ambiental (SGA), segons els Reglament 

EMAS i la norma internacional ISO 14001. 

És per això que es compromet a desenvolupar les seves activitats amb el màxim respecte amb 

l’entorn, mitjançant l’establiment de processos i sistemes que millorin la conservació del medi, 

pel que se seguiran els següents principis descrits a continuació: 

1. Prevenir la contaminació i gestionar de manera eficaç els residus que es generin. 
2. Desenvolupar programes mediambientals on s’estableixin objectius i fites que concretin 

les actuacions a desenvolupar en matèria ambiental. 
3. Avaluar, controlar i minimitzar els impactes ambientals que es puguin ocasionar com a 

conseqüència dels processos que realitza el port. 
4. Recolzar la utilització de processos encaminats a minimitzar el consum d’energia, aigua i 

combustibles i altres recursos naturals, així com la quantitat d’emissions i efluents quan 
sigui possible tècnica i econòmicament. 

5. Promoure plans de formació a aquelles persones implicades en els seus processos, en 
especial els seus treballadors, amb l’objectiu d’implicar-los en l’obtenció i la 
implementació del SGA. 

6. Implicar mitjançant comunicats i accions directes als usuaris o personal que desenvolupa 
les seves activitats en les instal·lacions per a fer-los partícips, també, de la millora 
ambiental. 

7. Realitzar auditories periòdiques del SGA per a verificar la seva implantació i minimitzar 
cada vegada més l’impacte de les nostres instal·lacions en el medi. 

8. Participar en programes i activitats institucionals de comunicació i sensibilització. 

Amb la finalitat de col·laborar com a aportació individual a la protecció del medi que la societat 

demanda dia a dia, adquirim l’esmentat compromís 

Sitges, a 14 d’octubre del 2009 

 

Albert Bertrán Romero 

Director-Gerent 
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2.7 ASPECTES AMBIENTALS 

 

 

Per a poder fer el Diagnòstic Inicial de la situació de les activitats i serveis del Port en relació 

amb el medi ambient i les seves repercussions sobre aquest, s’ha procedit a identificar i 

avaluar els aspectes ambientals esmentats de la següent manera: 

 

 

 

Per a la identificació: 

S’ha tingut en compte la diferenciació entre aspectes ambientals directes (sobre els 

quals el Port hi té control directe i hi pot actuar) i aspectes ambientals indirectes (sobre 

els quals el Port no hi té control directe, però sí que hi pot influir). També s’identifica el 

seu estat o situació en normal (condicions habituals de funcionament), anormal 

(condicions puntuals) i d’emergència (tenen lloc de manera imprevista), aquestes 

últimes tenint un quadre a part. 

 

 

 

 

Per a l’avaluació: 

S’ha tingut en compte la seva magnitud (el grau de diferència en valor absolut del 

mateix aspecte envers dades anteriors), freqüència (nombre de vegades que es repeteix 

l’aspecte en un espai de temps determinat) i gravetat (mesura l’abast o repercussió de 

l’aspecte sobre el medi), lligat a la seva reversibilitat (fins a quin punt és recuperable 

l’efecte que ha tingut l’aspecte ambiental). Altres factors també han entrat en joc. 

 

 

 

Tots els factors implicats en el càlcul i mesura d’aquests aspectes, així com el raonament per a 

qualificar-los de Significatius o No Significatius es troben en l’última pàgina dels Annexes. Els 

aspectes amb una puntuació igual o superior a 10 s’han considerat significatius.  

 

 

 

 

 

 

 



ANÀLISI AMBIENTAL INICIAL. IMPLANTACIÓ D’UN SGA EN UN PORT ESPORTIU 

61 

  

2.7.1 Aspectes Ambientals 

 

 

Aquests són els aspectes ambientals i els seus impactes que s’ha tingut en compte a l’hora de 

valorar-los com a Significatius i No Significatius: 

 

ASPECTE AMBIENTAL CLASSIFICACIÓ SITUACIÓ SIGNIFICATIU 
IMPACTE AMBIENTAL 

ASSOCIAT 

Abocament Aigües 
Residuals/Sentina al Mar 

Indirecte Anormal Sí 
Pèrdua biodiversitat 

marina 

Abocament Aigües Residuals 
Fuites  

Directe Anormal Sí 
Pèrdua biodiversitat 

marina 

Abocament Aigües Residuals per 
part dels locals 

Indirecte Normal Sí 
Pèrdua biodiversitat 

marina 

Consum Aigua  Fuites o Mal 
Funcionament Instal·lació 

Directe Anormal No  Exhauriment recurs natural 

Consum Aigua Port Directe Normal Sí Exhauriment recurs natural 

Consum Aigua Usuaris Indirecte Normal Sí Exhauriment recurs natural 

Consum Combustible (Vehicles 
Port, etc) 

Directe Normal Sí 
Emissions gasos 
contaminants 

Consum Combustible Usuaris Indirecte Normal Sí 
Emissions gasos 
contaminants 

Consum Electricitat 
Esdeveniments Puntuals 

Directe Anormal No  Exhauriment recurs natural 

Consum Electricitat Obres i 
Remodelacions 

Directe Anormal No  Exhauriment recurs natural 

Consum Electricitat Port Directe Normal Sí Exhauriment recurs natural 

Consum Electricitat Usuaris Indirecte Normal Sí Exhauriment recurs natural 

Consum Gas Natural Calefacció 
Port 

Directe Normal Sí Exhauriment recurs natural 

Consum Material Administració Directe Normal Sí Exhauriment recurs natural 

Emissions Fums Restaurants 
Port 

Indirecte Normal No  Contaminació atmosfèrica 

Emissions Gasos Maquinària 
Port 

Directe Normal No  Contaminació atmosfèrica 

Emissions Gasos Trànsit 
Embarcacions 

Indirecte Normal No  Contaminació atmosfèrica 

Emissions Lumíniques 
Enllumenat Port 

Directe Normal No  Contaminació lumínica 

Emissions Volàtils de 
Compostos, Pols, Fibres en Escar 

Indirecte Normal Sí Contaminació atmosfèrica 
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ASPECTE AMBIENTAL CLASSIFICACIÓ SITUACIÓ SIGNIFICATIU 
IMPACTE AMBIENTAL 

ASSOCIAT 

Excés Emissions Gasos per 
Avaria en Vehicles 

Directe Anormal No  Contaminació atmosfèrica 

Olors i Pudors dels Restaurants Indirecte Normal Sí Contaminació atmosfèrica 

Pesca incontrolada i il·legal Indirecte Normal Sí 
Pèrdua biodiversitat 

marina 

Residus de Bateries Indirecte Normal Sí Contaminació atmosfèrica 

Residus de la Construcció Indirecte Anormal No  Contaminació sòl 

Residus Draps i Absorbents 
Contaminants 

Indirecte Normal Sí Contaminació atmosfèrica 

Residus Fibra de Vidre Escar Indirecte Normal Sí Contaminació atmosfèrica 

Residus Generats pel Port Directe Normal Sí Contaminació sòl 

Residus Generats pels Usuaris Indirecte Normal Sí Contaminació sòl 

Residus No Recollits 
Selectivament 

Dir/Indirecte Normal No  Contaminació sòl 

Restes Pintures Port Directe Normal Sí Contaminació atmosfèrica 

Restes Pintures usuaris Indirecte Normal Sí Contaminació atmosfèrica 

Residus de Restes Dissolvents i 
Materials Nocius Port 

Directe Normal Sí Contaminació atmosfèrica 

Residus de Restes Dissolvents i 
Materials Nocius Usuaris 

Indirecte Normal Sí Contaminació atmosfèrica 

Residus i Restes Materials 
Abocats a Terra 

Directe Normal Sí Contaminació sòl 

Residus de filtres d'oli i gasoil Indirecte Normal Sí Contaminació ambiental 

Residus de Tòners i Cartutxos 
Impressora 

Directe Normal Sí Contaminació ambiental 

Soroll Activitats Locals Port Indirecte Normal No  Contaminació acústica 

Soroll Obres i Remodelacions Indirecte Anormal No  Contaminació acústica 

Soroll Trànsit Embarcacions Indirecte Normal No  Contaminació acústica 

Taula 2 Relació aspecte - impacte ambiental 
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2.7.2 Quadre d’Emergències 

 

Aquestes són les situacions d’emergència previstes i classificades en el Port d’Aiguadolç: 

 

SITUACIONS D'EMERGÈNCIA CLASSIFICACIÓ IMPACTE ASSOCIAT 

Contaminació aigües per vessament 
combustible 

Emergència Contaminació aigües 

Enfonsament embarcació Emergència Contaminació aigües 

Fuita Gas Refrigerant en Equips Climatització Emergència Contaminació atmosfèrica 

Consum Aigua per Extingir Incendi Emergència Exhauriment recurs natural 

Abocament aigües residuals/ Vessament 
substàncies perilloses 

Emergència Contaminació aigües 

Vessament substàncies perilloses al mar 
(usuaris) 

Emergència Contaminació aigües i fauna marina 

Emissions gasos tòxics Emergència Contaminació atmosfèrica i risc salut 

Restes orgàniques de fauna marina Emergència Contaminació aigües i fauna marina 

Residus sòlids diversos al mar Emergència Contaminació ambiental i fauna 

Explosió gasolinera Emergència Contaminació atmosfèrica i risc salut 

Taula 3 Quadre Representatiu d'Emergències al Port 

 

Aquests aspectes ambientals contemplats en el Quadre d’Emergències no s’han comptabilitzat 
en el d’”Aspectes Ambientals” donat que, al ser emergències, s’actuarà conforme al “Pla 
d’Emergència del Port Esportiu d’Aiguadolç (Sitges)”, que concorda amb els plans especials 
d’emergència vigents: CAMCAT (Pla Especial d’Emergències per Contaminació Accidental de les 
Aigües Marines a Catalunya), l’INFOCAT (Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals de 
Catalunya) i l’INUNCAT (Pla Especial d'Emergències per Inundacions).  

 

2.8 FITES I OBJECTIUS 

 

El Port d’Aiguadolç, conscient que una bona política ambiental s’ha de dur a la pràctica i que ha 

de ser demostrable en tot moment, ha establert un seguit de fites i objectius ambientals els 

quals es proposa complir amb la màxima diligència i mantenir les fites obtingudes. Pel seu 

compliment el Port hi destinarà recursos, tant materials com humans, hi tindrà un responsable 

que estarà pendent en tot moment de la situació i declararà uns terminis de temps per 

l’acompliment de les fites marcades, a saber: 
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OBJECTIUS (O) I FITES AMBIENTALS (F) 
Aspecte 

Ambiental 
Associat 

Termini 

1 O Reduir consum de combustibles en un 12%  Exhauriment dels 
recursos naturals; 
emissions de gasos 

juliol 2011 F Donar ús imprescindible als vehicles del Port que consumeixen 
 combustible i potenciar la utilització habitual dels vehicles elèctrics 

2 O Reduir consum d'aigua, tant per part del Port com dels usuaris en 
 un 10% 

Malbaratament de 
recursos naturals 

juliol 2011 F Posar reductors de cabdal a totes les aixetes (en pantalans, oficines 
 i serveis públics), així com descàrrega interrompible en els 
 vàters d’arreu. Tenir reg automàtic en zones verdes 

3 O Reduir consum electricitat de tot el recinte portuari en un 15% Contaminació 
lumínica 

desembre 2011 F Canviar bombetes per altres de baix consum i aprofitar claror de 
 dia, engegant les llums només des de que es fa fosc fins l’albada. 
 Introduir detectors de presència en l’enllumenat dels serveis públics 

4 O Millorar el comportament ambiental de les empreses que treballen 
 al Port 

Residus pintures, 
dissolvents, emissions 
gasos, pols, 
partícules... 

desembre 2011 F Campanya de sensibilització ambiental amb xerrades, tríptics i 
 altres. Proposar penalitzacions econòmiques a qui incompleixi la 
 normativa ambiental 

5 O Incentivar recollida selectiva de residus (plàstic, paper, vidre, 
 orgànic) 

Contaminació del sòl; 
biodiversitat medi 
marí 

juliol 2011 
F Potenciar els separadors de residus (contenidors) en punts 
 estratègics i posar-hi cartells informatius del que es recull en cada 
 contenidor. Millorar i facilitar la recollida i gestió dels residus un cop 
 separats 

6 O Fomentar el sistema de recollida d'aigües negres, grises i  sentines Biodiversitat del medi 
marí 

desembre 2011 F Potenciar el control sistemàtic de residus MARPOL i campanyes de 
 sensibilització als usuaris. Lliurament de rebut individual a cada 
 servei de recollida 

7 O Potenciar el punt de recollida de bateries, material perillós i olis Contaminació del sòl; 
biodiversitat marina; 
residus tòxics juliol 2011 F Incentivar l’ús de la zona per a recollida de bateries, olis, etc per 

 portar a deixalleries (Punt Blau) i campanyes de sensibilització als 
 usuaris 

8 O Vetllar per evitar vessaments d'aigües brutes i olis al mar Contaminació marina; 
biodiversitat del fons 
marí 

juliol 2011 F Fer rondes amb embarcació  per immediacions el Port i fer 
 campanya de sensibilització entre els usuaris 

9 O Reducció de contaminació acústica Contaminació 
acústica juliol 2011 F Regulació de la velocitat dins del Port, així com la utilització de les 

 senyals acústiques de les embarcacions dins la Dàrsena 

O: Objectius     F: Fites 
Taula 4 Llistat d'Objectius i Fites per complir 
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Imatge 6 Vehicle Elèctric del Port 

Imatge 5 Vehicle Elèctric del Port 

Imatge 7 Vehicle Elèctric del Port 
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2.9 COMPORTAMENT AMBIENTAL 

 

 

En aquest apartat es pretén analitzar el comportament ambiental del Port o les accions que 
aquest duu a terme per tal de millorar la seva conducta ambiental i fer, en la major mesura 
possible, que tots els individus i empreses relacionades amb el Port també contemplin les 
accions i mesures preventives establertes en aquesta Política Ambiental. No només es tracta 
de veure les iniciatives posades en marxa sinó també de tenir un control dels aspectes 
ambientals descrits. Per tal de poder-ho fer amb prestesa, i a fi i efecte de quantificar-los, 
s’han utilitzat tot un seguit d’indicadors ambientals relatius als aspectes descrits. 

 

 

 

 

 

 

    Consum elèctric   kWh/amarra 
    Consum d'aigua   m³/amarra 
    Fuites d'aigua   m³ fuites aigua/any 
    Consum de combustible  L combustible 
Indicadors de    Emissions de gasos   tones eq. CO²/amarra 
Comportament   Abocament d'aigües residuals mitjana % apropament als límits legals 
Operacional*   Soroll    queixes/any 
    Residus    Kg/amarra 
    Consum paper oficines  fulls/amarra 
    Qualitat aigües interior port  mitjana % apropament als límits legals 
    Emergències   nº episodis emergències/any 
 
 

*Aquests indicadors fan referència al nombre total d’amarres ocupades a l’any, no pas al nombre total 
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2.9.1 Gestió i Quantitats de Residus Generats 

 

Les dades de residus fan referència al 2010 i, donat que no de tots els residus hi ha 
documentació històrica en quant a quantitats, no es pot fer cap comparació amb dades 
anteriors al no ser dades fiables. 

 

 

RESIDU CLASSIFICACIÓ QUANTITATS TRANSPORTISTA/CODI GESTOR/CODI GESTIÓ FINAL 

Selectius paper 
i cartró 

No Perillós 59709 kg 
MANCOMUNITAT DEL 

GARRAF 
- 

Reciclatge de paper, cartró, 
paper higiènic... 

Selectius 
envasos 

No Perillós 84362 kg 
MANCOMUNITAT DEL 

GARRAF 
- 

Reciclatge de plàstic, alumini, etc. 
per a materials i envasos nous 

Selectius vidre No Perillós 110407 kg 
MANCOMUNITAT DEL 

GARRAF 
- 

Reutilització per a fer més 
ampolles 

No selectius No Perillós 94120 kg CESPA (T-2343) - Disposició en dipòsits controlats 

Orgànics No Perillós 125382 kg CESPA (T-2343) - 
Compost per a adobs, 

fertilitzants i reutilització 

Fluorescents Perillós - ECOPORT, SL (T-2031) PILAGEST (E525.98) 
Reciclatge i recuperació de 

compostos metàl·lics 

Piles Perillós - 
MANCOMUNITAT DEL 

GARRAF 
PILAGEST (E525.98) Recuperació,reutilització 

Extintors Perillós - SICOFIRE - Reutilització 

Ferros Perillós 7670 kg 
HIERROS Y METALES 

HENS (T-2120) 

INSTALACIONES JAIME 
DURÁN SA 
(E-194-96) 

Reutilització i reciclatge 

Tòners Perillós - MR NATURE - Reciclatge i reutilització 

Equips elèctrics 
i electrònics 

Perillós - 
SISOSCAT (Societat de la 

Informació Solidària i 
Sostenible) 

- 
Reparació i reutilització, 
recuperació de metalls 

Envasos 
contaminants 

Perillós 250 kg ECOPORT, SL (T-2031) 

SIRCAT 
(Serveis Integrals de 

Residus de Catalunya) 
(E-785.02) 

Gestió en Centre de Recollida 
Especialitzat 

Ànodes de zinc No Perillós - ECOPORT, SL (T-2031) - 
Reciclatge i recuperació de 

metalls 

Filtres oli Perillós 1010 kg ECOPORT, SL (T-2031) SIRCAT (E-785.02) 
Reutilització en un centre de 

gestió especialitzat 

Olis usats Perillós 7215 kg 
CATOR (CATALANA DE 
TRACTAMENT D’OLIS 

RESIDUALS, SA) (T-614) 

CATOR Alcover 
(E-56.93) 

Obtenció d’olis destil·lats i 
betums asfàltics 

Restes de 
pintura 

Perillós 992 kg ECOPORT, SL (T-2031) SIRCAT (E-785.02) 
Gestió en Centre de Recollida 

Especialitzat 

Dissolvents Perillós - ECOPORT, SL (T-2031) SIRCAT (E-785.02) 
Gestió en Centre de Recollida 

Especialitzat 

Absorbents i 
Draps 

No Perillós 100 kg ECOPORT, SL (T-2031) SIRCAT (E-785.02) 
 

Taula 5 Relació dels residus i la seva gestió 

 

 

 



ANÀLISI AMBIENTAL INICIAL. IMPLANTACIÓ D’UN SGA EN UN PORT ESPORTIU 

68 

  

Segons la Llei 10/1998 del 21 d’abril de Residus s’entén com a residu “qualsevol substància o 
objecte pertanyent a alguna de les categories que figuren en el seu Annexe, del qual el seu 
posseïdor se’n desprengui. Tindran aquesta consideració, també, els que figurin en el Catàleg 
Europeu de Residus (CER), aprovat per les Institucions Comunitàries”. També es defineixen tota 
una sèrie de subdivisions segons tipus de residus. 

 

D’aquesta manera es pot fer una primera classificació dels residus que es poden trobar en un 
port: 

 

Residus urbans o municipals, com ara paper, plàstic, orgànic, residus de neteja general del 
port i de zones verdes, residus domèstics de les embarcacions o dels locals d’oci... 

Residu perillós, com ara olis usats, grasses i lubricants, fluorescents, tòners d’impressores, 
piles i bateries, restes de pintures i dissolvents... 

 

 

Essent conscient de la situació i normativa vigent actual, el Port d’Aiguadolç assumeix el 
compromís i pren part en la responsabilitat de gestionar, sigui de manera directa o contractant 
a tercers, els residus generats en les instal·lacions portuàries, ja siguin generats com a 
conseqüència directa de les activitats del propi Port com generats pels usuaris. Per això, 
distribuïts pel Port hi trobem tota una sèrie de contenidors classificadors de brossa i residus, 
segons la recollida selectiva que se n’ha de fer. Aquests contenidors estan adequats a la 
demanda, espai i capacitat del Port. A continuació se’n fa una relació: 

 

TIPUS NÚMERO CAPACITAT (L) UBICACIÓ 

Papereres 43 100 Distribuïts pel Port 
Contenidors Rebuig 20 200 Distribuïts pel Port 
Contenidors de vidre 
 

13 
2 

100 
1000 

Distribuïts pel Port 
Àrea de Carena 

Contenidors de paper – cartró 
 

13 
2 

100 
1000 

Distribuïts pel Port 
Àrea de Carena 

Contenidors d’envasos 
 

13 
2 

100 
1000 

Distribuïts pel Port 
Àrea de Carena 

Contenidor de piles 1 10 Punt Blau 
Dipòsits d’olis 2 1000 Punt Blau 
Dipòsit de petits envasos, filtres i draps 3 200 Punt Blau 
Dipòsit restes pintures 1 200 Punt Blau 
Dipòsit dissolvents 2 50 Punt Blau 
Dipòsit ànodes de zinc 1 200 Punt Blau 
Dipòsit hidrocarbur procedent aigües de sentina 1 400 - 
Dipòsit d’aigües residuals dels vaixells 1 400 - 
Compactadora de Brossa Orgànica 1 6000 Àrea de Carena 
Contenidor de Fèrrics 1 2000 Àrea de Carena 
Contenidor de Voluminosos 1 2000 Àrea de Carena 

Taula 6 Relació Contenidors Selectius del Port 
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El Port d’Aiguadolç disposa del “Punt Blau”, punt de recollida dels residus perillosos, posat al 
servei tant dels usuaris particulars com al de les empreses que treballen en l’escar o Zona de 
Varadero. És per aquest motiu que la majoria de residus gestionats al Port no es poden 
considerar com a aspectes directes sinó indirectes. Tot i així, els residus generats per la neteja 
del Port, el seu manteniment, els relacionats amb la gestió administrativa i qualsevol altre 
generat pel personal del Port sí que es poden considerar com a aspectes directes. 

Plànol 1 Distribució de la zona d'Escar 

Imatge 8 Separadors de residus selectius 

Imatge 9 Separador residus fèrrics                 Imatge 10 Compactadora de Brossa 
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El Port d’Aiguadolç disposa d’un sistema d’aspiració de líquids procedents de les embarcacions 
(model PORT-LIM, tipo CBT-CRR/2X200-0,75), com ara aspiració de sentines i aigües brutes. El 
sistema consta d’una doble aspiració. Un primer circuit recull les aigües procedents de les 
sentines de les embarcacions, emmagatzemades en els seus tancs, i el segon circuit recull les 
aigües residuals o grises de les embarcacions. Per el primer circuit es disposa d’un separador 
d’hidrocarburs amb una capacitat de 400 litres. L’hidrocarbur es disposa en un dipòsit, on 
esperarà la seva retirada i posterior gestió per una empresa expressament autoritzada a tal fi. 
L’aigua separada de l’hidrocarbur, un cop neta, es torna al clavegueram. Les aigües residuals, 
també, es recullen en un dipòsit pel seu posterior retorn al clavegueram. 

El separador d’hidrocarburs està monitoritzat a través d’un quadre de control. Està ubicat a 
prop del punt d’avituallament de combustible per tal de facilitar a les embarcacions la 
maniobra de buidar les aigües de sentina, pensat per poder-ho fer ràpidament quan s’omplen 
els dipòsits de combustible, amb la finalitat d’agilitzar així el tràmit. A més, el mòdul disposa 
d’un kit d’emergència que inclou un contenidor plegat que té una capacitat d’absorció de 650 
litres de líquid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 12 Aspirador d'Aigües i Separador d'Hidrocarburs 

Imatge 11 Detalls del Punt Blau 
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2.9.2 Consum d’Aigua 

 

Per tal de poder portar un bon control de la quantitat d’aigua utilitzada en les instal·lacions del 

Port, tant per part de la pròpia organització com per part dels usuaris particulars i empreses 

que hi treballen, es realitzen lectures periòdiques dels diferents comptadors situats en punts 

estratègics de la xarxa instal·lada. D’aquesta manera també se’n podrà fer un manteniment 

preventiu, i correctiu quan sigui oportú, per evitar consums elevats innecessaris.  

 

Període Consum (m3) 
2006 

Consum diari 
(m3/dia) 2006 

Consum (m3) 
2004 

Consum diari (m3/dia) 2004 

gener - març 3 187 35 8 290 92 

abril – juny 26 931 296 11 801 130 

juliol - setembre 11 481 126 11 873 131 

octubre - 
desembre 

12 863 140 13 902 151 

TOTAL 54 462 597 45 866 504 

Taula 7 Comparació de Consum d'Aigua entre els anys 2004-'06 

*Fins a mitjans del ’09 els comptadors tenien funcionament erroni. Les dades són només del 2006 i 2004, per 

recomanació del Port  

 

 

Gràfic 1 Comparació de consums d'Aigua entre el 2004-'06 

 

Els anys 2005-09 no es tenen en compte degut al funcionament erroni dels comptadors. El Cap 

d’Explotació de Port ha comentat que aquesta anomalia es perllongà fins a mitjans del 2009, i 

ha recomanat utilitzar les dades dels anys 2004 i 2006, ja que representen unes lectures més 

acurades de la realitat. A part d’aquest incident, es pot veure un consum d’aigua més o menys 

estable durant tot l’any. 
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2.9.3 Consum d’Electricitat 

Al Port d’Aiguadolç s’hi troben diferents elements consumidors d’energia repartits per tot el 
recinte, dels quals se’n fa la següent relació: 

 

Tipus Nombre Potència (W) 

Llums Torretes 252 14 
Llums Auxiliars Paret 45 42 
Pilones  30 11 
Fanals 111 25 
 73 75 
Llums Decoració 14 32 
Focus 11 1000 
 5 500 
 6 250 
 5 240 
 3 150 
Fluorescents 36 13 

Taula 8 Relació Consumidors d'Energia Elèctrica del Port 

En base a les factures que ha subministrat el Port d’Aiguadolç s’ha pogut fer una taula de 

registres de consum d’electricitat dels anys 2004 al 2008.  

 

Any Consum (kWh) Tep Tm CO2 

2004 554 146 47.63 287.21 

2005 533 115 45.82  276.31 

2006 531 708 45.70 275.58 

2007 568 631 48.87 294.72 

2008 600 320 51.59 311.15 

Mitjana 557 584 47.92 289.00 

Taula 9 Comparació de Consums d'Electricitat durant els últims anys 

 

 

Gràfic 2 Comparació de Consums Anuals d'Electricitat durant els últims anys 
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Gràfic 3 Consum Mensual d'Electricitat dels anys2004-'08 

 

 

Tot i que el Port té major afluència d’usuaris durant els mesos estiuencs, es pot veure un fort 

consum d’electricitat durant els primers quatre mesos de l’any. Segurament és degut a la 

posada en marxa de la calefacció a les oficines, a l’ús de la draga i a l’increment d’hores sense 

llum del dia, cosa que fa necessari encendre durant més temps l’enllumenat públic. El consum 

per mesos només ha estat possible en tres anys no correlatius, el 2004, el 2007 i el 2008.  

Val a dir que la facturació de l’electricitat és global, només existeix un comptador general que 

serveix per a tot el recinte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20040
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000

2004

2007

2008



ANÀLISI AMBIENTAL INICIAL. IMPLANTACIÓ D’UN SGA EN UN PORT ESPORTIU 

74 

  

2.9.4 Consum de Combustibles 

 

El consum de combustibles al Port en els períodes 2007/10 es pot observar en les taules i 
diagrames següents: 

 

 

 

Es pot observar com el consum de la gasolina Sense Plom ’95 més o menys s’ha mantingut 
estable durant els quatre anys. El que ha anat tenint un descens gradual cada any ha estat el 
Gasoil, potser degut a que no s’han fet tantes sortides en vaixell com en anys anteriors o que 
s’ha reduït el nombre de velers al Port. Tot i així, s’ha aconseguit reduir el consum total 
d’aquests. 

 

Gràfic 4 Ús del Combustible durant els anys 2007-'10 
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TIPUS 
COMBUSTIBLE 

Any 
2007 

Any 
2008 

Any  
2009 

Any 
2010 

% diferència  

SP 95 118833 108955 108974 106435 -8.31/+0.017/-2.33 
 



Gasoil 352543 307666 276669 248546 -12.73/-10.07/-10.16 
 



TOTAL 471376 416621 385643 354981 -11.62/-7.43/-7.95 
 



Taula 10 Comparació de Consum de Combustibles entre 2007-'10 

TIPUS 
COMBUSTIBLE 

Fórmula 
Indicador 

Amarres 
2007 

Indicador 
2007 

Indicador 
2008 

Indicador 
2009 

Indicador 
2010 

% diferència 

SP 95 litres/amarra 742 160.15 146.84 146.86 143.44 -8.31/+0.017/-2.33 
 



Gasoil litres/amarra 742 475.13 414.64 372.87 334.97 -12.73/-10.07/-10.16 
 



TOTAL litres/amarra 742 635.28 561.48 519.73 478.41 -11.62/-7.43/-7.95 
 



Taula 11 Comparació Indicadors Consum Combustibles entre 2007-'10 
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TIPUS 
COMBUSTIBLE 

Any 2007 Any 2008 Any 
2009 

Any 
2010 

% diferència any anterior 

% SP 95 25,21 26,15 28,26 29,98 3,74/8,05/6,11 

% Gasoil 74,79 73,85 71,74 70,02 -1,26/-2,85/-2,41 

Taula 12 Consum de Combustible segons l'Indicador 

 

Tot i haver disminuït el consum, el % de la gasolina respecte el total ha pujat una mica, el 

contrari que el gasoil. Tot i així, aquest últim és el que representa el % més elevat del total, casi 

tres vegades el consum de la gasolina, degut al gran nombre de velers que hi ha al Port. 
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2.9.5 Aigües Residuals 

 

Conscient de l’impacte que les aigües residuals tenen i poden tenir en el medi, el Port 

d’Aiguadolç encarrega anualment un anàlisi de les seves aigües residuals a l’empresa Nereo i 

Ecoport.  

L’últim mostreig es dugué a terme el dia 27  de desembre del 2010, en dos punts estratègics de 

la instal·lació, a saber, al col·lector d’aigües residuals previ al pas a la xarxa de clavegueram. 

Aquí hi conflueixen les aigües provinents de la zona del Varadero, dels locals d’oci i restauració 

i les aigües sanitàries de les instal·lacions portuàries. L’informe complet es troba a l’Annex. 

Els resultats de l’analítica són els següents: 

 

PARÀMETRE VALOR VALOR LÍMIT LEGAL 
% APROPAMENT AL 

LÍMIT 

Temperatura (0C) 18 40 45 % 
Matèria en Suspensió 
(mg/L) 

60 750 8 % 

Salinitat (µS/cm) > 12 880 6000 - 
Nitrats (NO3

-) (mg/L) 18.7 100 18.7 % 
Nitrits (NO2

-) (mg/L) < 0.5 - - 
Amoni (NH4

+) (mg/L) 0.5 60 0.83 % 
Nitrogen (N2) (mg/L) < 4 90 4.4 % 
Fosfats (P2O5) (mg/L) < 3.7 50 7.4 % 
DQO no decantada 
(mg/L) 

< 120 1 500 8 % 

Olis i Greixos (mg/L) 10.8 250 4.3 % 
Hidrocarburs Totals 
(mg/L) 

1.2 15 8 % 

Plom (Pb) (mg/L) < 0.02 1 2 % 
Cadmi (Cd) (mg/L) < 0.005 0.5 1 % 
Crom (Cr) (mg/L) < 0.02 3 0.66 % 
Coure (Cu) (mg/L) < 0.02 3 0.66 % 
Níquel (Ni) (mg/L) < 0.02 5 0.4 % 
Zinc (Zn) (mg/L) < 0.02 10 0.2 % 
Mercuri (Hg) (mg/L) 0.001 0.1 1 % 
Mitjana % 
d’Apropament  als Límits 
Legals  

- - 6.9 %* 

Taula 13 Resultats Analítica d'Aigua ‘10 

*Aquesta mitjana no ha tingut en compte el valor de la Salinitat (donat que superava en escreix el límit degut a una problemàtica 

existent que es comentarà) ni el dels Nitrits (per no haver trobat el límit legal) 
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A l’informe es veu com la DQO (Demanda Química d’Oxigen), que indica la presència de 

compostos orgànics en l’aigua, no supera el valor límit a partir del qual es pot abocar al 

clavegueram.  

 

Des de que es començaren les analítique tenia una marcada tendència a l’alça, la qual s’ha 

trencat en aquest darrer mostreig. Això significa que s’ha reduït l’abocament d’olis, 

hidrocarburs i altres compostos orgànics. 

 

Els nitrats no haurien de fer acte de presència, ja que provenen dels residus industrials i urbans 

a les aigües de consum. La seva presència pot ser deguda a que en les anteriors analítiques ja 

apereixia, i en valors més elevats. Val a dir, però, que la seva concentració segueix estant molt 

lluny del límit legal establert.  

 

Tot i que la concentració del Nitrogen s’ha reduït molt respecte a l’anterior mostreig, s’ha de 

potenciar la no utilització de productes de neteja que continguin amoníac, ja que són els 

responsables més directes d’aquest valor. 

 

Els Hidrocarburs Totals també han minvat la seva presència, donant a entendre que el 

separador d’hidrocarburs instal·lat funciona correctament. 

 

La Salinitat segueix superant en escreix els límits legals, tal i com es ve donant en totes les 

analítiques anteriors. Es creu que es pot tractar d’una intrussió d’aigua salada de mar al 

sistema de clavegueram que cal revisar i estar-hi molt a sobre. Això provoca un increment en 

els valors de concentració de sulfurs, clorurs, fosfats i altres que poden incidir directament en 

l’augment de la concentració de la DQO. 
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2.9.6 Emissions a l’Atmosfera i Soroll 

 

Potser aquest és un tema que no es té tant present quan un pensa en un port i les seves 

activitats. Però, val a dir, que, encara que així ho marca la normativa, les emissions a 

l’atmosfera i el soroll que pot generar un port és un tema important a tenir en compte i s’ha 

d’intentar minimitzar-ne els seus impactes. A continuació es presenta una taula amb el recull 

d’aquests contaminants i les accions dutes a terme per part del Port d’Aiguadolç: 

 

 

 

Contaminant Causa i Origen Accions Preventives/Correctores 

Gasos de Motors de Combustió Vehicles i embarcacions 
dels usuaris i del Port 

Manteniment periòdic dels vehicles del 
Port 
ITV’s periòdiques 
Incorporació i ús de vehicles elèctrics 
Espais peatonals dins del Port 

COV (Compostos Orgànics 
Volàtils) 

Dipòsits i surtidors 
gasolinera 
De pintures i dissolvents 

Manteniment i inspecció periòdica de la 
gasolinera 
Bones Pràctiques a la zona del Varadero 
Fulletó Gestió Ambiental 

Fuites de Gas Refrigerant Possible accident en el 
sistema de refrigeració 
d’algun local o vehicle 

Bona neteja i manteniment dels aparells 
d’aire condicionat 
Registre d’aparells i del gas emprat per 
aquests 

Olors Clavegueram 
Vessament de sentines 
Activitats comercials de 
locals 

Manteniment arquetes del Port 
Estació Ecològica de buidat de sentines 
Reglament del Port 

Soroll Activitats de locals i bars 
Maquinària del Port 

Insonorització dels locals nocturns 
Registre de Queixes 
Reglament del Port 

Emissions de Pols i Partícules Neteja, pintura i poliment 
Transport de matèries 
primes 

Utililització obligada d’aspiradors a l’escar 
Responsabilitat d’emmagatzemar 
matèries 

Brots de Legionel·la Increment de 
temperatura, estancament 
d’aigua, concentració de 
sals... 

Seguint directrius legals, es contracta una 
empresa aliena per fer el manteniment de 
les instal·lacions d’aigua per evitar la 
legionel·la 

Taula 14 Relació d'Emissions i Sorolls al Port 

 

 

Durant aquest últim any no s’ha registrat pas cap queixa de soroll, gasos, fums o emissions 

tòxiques. 
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2.9.7 Emergències Ambientals 

 

El Port d’Aiguadolç disposa d’un Pla d’Emergències que descriu les accions que s’han de 

realitzar en cas de risc d’emergència, estant en concordança amb els Plans d’Emergència de 

Catalunya (INUNCAT, CAMCAT I INFOCAT). 

 

Així mateix, també, el Port disposa d’unes Fitxes d’Emergències on descriu el procediment 

concret a realitzar en cada situació d’emergència, seguidament identificades: 

 

 

Incendis en instal·lacions   Vessament de productes químics i perillosos 

Incendis en embarcacions   Vessament de combustible 

Inundacions en recinte    Brot de legionel·la 

Inundació i enfonsament d’embarcacions Aparició d’espècies protegides i/o perilloses 

Emissions de gasos tòxics   Caiguda a l’aigua de persones o animals 

Explosions     Problemes estructurals 

Per causes naturals (aiguats, temporals, 

marees...) 

 

 

 

 

Per estar familiaritzats amb tals situacions i a fi i efecte de saber-les atacar de la millor manera 

possible, el Port realitza periòdicament simulacres d’actuació en casos d’emergència, on hi 

participa tot el personal. Aquest té l’obligació i responsabilitat d’acudir a aquests simulacres, 

donat que es tracta de situacions extraordinàries i s’ha de saber actuar de la manera adient en 

cas de trobar-se immers en una d’elles.   

Tot el personal del Port s’ha de fixar si existeix algun dels episodis esmentats, comunicar-ho 

ràpidament i actuar en conseqüència. Posteriorment es registrarà l’incident per tal d’analitzar-

ne les causes i prendre les mesures correctores necessàries. 

 

 

Durant els últims 3 anys no s’ha observat cap episodi d’emergència al Port d’Aiguadolç. 
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2.9.8 Aspectes Ambientals Indirectes 

 

Referent als aspectes ambientals indirectes, és a dir, aquells aspectes sobre els que el Port no 

hi té actuació directa i, per tant, no pot controlar per si mateix, s’hi intenta influir de la major i 

millor manera possible. És per aquesta raó que es realitzen campanyes periòdiques de 

conscienciació i reflexió envers el medi i la repercussió que tenen les nostres accions diàries 

cap a ell.  

 

En quant a empreses contractades pel Port en moments puntuals o de manera sistemàtica, es 

mira que tant els procediments com els materials emprats respectin en bona mesura el medi 

ambient. És evident que això mai serà possible fer-ho al cent per cent d’efectivitat, però s’està 

pendent de les possibles certificacions ambientals que pugui tenir una empresa contractada, 

així com el ventall de productes ecològics i no ecològics amb els quals treballa. Des de la 

Direcció del Port, també se’ls hi informa a les empreses de les bones pràctiques que regeixen 

dins del recinte del Port i el compromís vers l’entorn que aquest té. 

 

 

Accions Passades Destinataris Observacions 

Entrega del Manual de Bones Pràctiques del 
Port d’Aiguadolç 

Proveïdors S’ha de firmar 

Entrega en mà del Reglament del Port 
d’Aiguadolç 

Usuaris i locals S’ha de firmar 

Difusió de la Circular del Capità Usuaris A cada amarra 
Entrega de qüestionari sobre satisfacció 
ambiental 

Usuaris  

Fer omplir un qüestionari d’avaluació 
d’actuacions 

Proveïdors A l’empresa 

Recopilació de consells i suggeriments per 
millorar conducta ambiental 

Usuaris i locals  Sense data de fi 

Taula 15 Accions dutes a terme pel Port 
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2.10 SENSIBILITZACIÓ          

 

Amb la preocupació vers el medi i amb la conseqüent responsabilitat d’informar sobre la 

conducta ambiental referent existent al Port d’Aiguadolç, aquest ha vist la necessitat 

d’emprendre tot un seguit d’iniciatives i mesures, totes elles ambientals, per tal de 

conscienciar tant a treballadors com proveïdors i com a usuaris sobre la importància de tenir 

cura d’allò que ens envolta i sense el qual no es podria desenvolupar les activitats comercials i 

d’oci de les que es pot gaudir en un port, a saber, l’entorn que ens envolta i en el qual podem 

fruir de la nàutica d’esbarjo.  

Les accions passdes s’han reflectit en el quadre anterior, però, anant més enllà en la mesura de 

lo possible, el Port d’Aiguadolç té previst organitzar-ne algunes més, tal i com es mostra en la 

següent taula: 

 

Accions Futures Data Destinataris Observacions 

Taula Rodona sobre Espai Natural del 
Garraf 

**/**/**** 
Usuaris del Port Presència d’expert 

Repartiment d’una bombeta de baix 
consum 

- 
Usuaris Recordatori simbòlic 

d’estalvi 
Entrega de tríptic sobre espècies 
protegides 

- 
Usuaris - 

Creació de fulletó de consells pel barco - Usuaris - 
Regular automatisme llums cada mes - - Aprofitar al màxim la claror 
Jornada Neteja Fons Marí  Usuaris Durada d’unes hores 

Taula 16 Accions de Conscienciació Ambiental      

 

Aquestes són les accions i esdeveniments que estan previstos, però amb la possibilitat 

d’ampliar la llista si es té l’oportunitat, ja que tot el que es pugui fer per la preservació del 

medi sempre és benvingut. 

Des de la Direcció del Port també s’ha creat el Codi de Conducta del Port d’Aiguadolç, així com 

una circular del Capità on a ambdós s’informa de les bones maneres que regeixen el Port, així 

com algun bon consell sobre l’estalvi d’energia i la preservació de l’entorn.  

Tant els usuaris com els proveïdors tenen la possibilitat d’opinar sobre la gestió ambiental que 

posa en pràctica el Port, valorant els diferents aspectes que hi entren en joc o fent algun tipus 

de suggeriment, els quals es tenen en molt alta consideració i s’estudien des de tots els punts  

de vista possibles. Tot seguit es mostren els documents citats: 
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Imatge 9 Tríptic del Codi de Bona Conducta del Port d'Aiguadolç 

Imatge 11 Circular 
Capità 

Imatge 12 Model d’enquesta de satisfacció  
sSatisfacció 
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2.11 COMPLIMENT AMB LA LEGISLACIÓ 

 

Un requisit indispensable per fer una bona gestió ambiental és el d’estar al dia no només amb 

la legislació aplicable sinó també amb les llicències atorgades per poder desenvolupar les 

activitats d’una manera segura i eficient. D’aquesta manera el Port d’Aiguadolç informa de les 

llicències obtingudes, així com també de les que estan en curs: 

 

 Llicència Ambiental d’acord amb la Llei 3/98 del 30/6/1999 i les seves posteriors 

modificacions en la Llei 4/2004 i el Decret 50/2005: 

 Gasolinera i Escar: Sol·licitud de Llicència Ambiental de la Gasolinera i l’Escar. Data de 

presentació de la sol·licitud davant l’Ajuntament de Sitges: 2009. Resolució de la 

Llicència Ambiental pendent de rebre per part de l’Ajuntament 

 Oficines de Capitania: Sol·licitud presentada el 2009. Resolució pendent d’aprover 

per part de l’Ajuntament. 

 Pàrquing: Sol·licitud presentada a l’Ajuntament, pendent d’aprovar 

 Escar: Sol·licitud presentada a l’Ajuntament, pendent d’aprovar  

 

 Els Residus Urbans generats al Port (vidre, paper i envasos) estan gestionats correctament 

a través de l’Ajuntament de Sitges. Els Residus Perillosos del Punt Blau es gestionen a 

través de l’empresa acreditada a tal efecte Ecoport i Cator. 

 El Port d’Aiguadolç es troba inscrit en el Registre de Productors de Residus davant 

l’Agència Catalana de Residus amb el Codi de Productor nº: P-31807.1  

 Des del Port d’Aiguadolç s’ha tramitat el Permís d’Abocament d’Aigües Residuals a 

l’Ajuntament de Sitges. Pendent d’aprovació.  

 Es disposa del Pla de Recepció i Manipulació de Residus, entregat a la Direcció General de 

Ports el 2007. . 

 Atorgament del distintiu de la Bandera Blava  durant els anys 1998-2011. 

 Rebuda la qualificació de “Sistema de la Calidad Turística en Destino” l’any 2009-11. 

 Obtenció del Diploma Turístic de Catalunya al 2002. 

 Realització de simulacres d’incendi i altres situacions d’emergència al mes de novembre 

del 2010 per veure l’eficàcia del Pla d’Emergències del Port. Es té previst fer-ne un altre el 

mes de setembre del 2011. 

 

La periodicitat de comprovació del compliment de la legislació ambiental és mensual a través 

d’una empresa contractada a tal efecte. 

 

 

 



ANÀLISI AMBIENTAL INICIAL. IMPLANTACIÓ D’UN SGA EN UN PORT ESPORTIU 

84 

  

 

2.12 VERIFICADOR AMBIENTAL 

 

Un cop fet l’Anàlisi Ambiental Inicial és el moment en el qual es pot optar per la verificació, 

rectificació i posterior validació d’aquesta Declaració Ambiental, així com el Sistema de Gestió 

Ambiental proposat i l’Auditoria pertinent. D’aquesta manera es trobaria tot en un estat 

pendent de ser aprovat per un verificador degudament acreditat. La documentació i 

informació tocant als verificadors degudament acreditats als que es pot acudir s’ha entregat al 

Port, qui serà el que tingui l’última paraula sobre tot el procés. En cas que tirés endavant 

aquesta iniciativa faltaria concretar les dates més adients perquè el verificador ambiental 

pogués visitar el Port i constatar que tot el que es menciona en aquest document és cert i està 

recolzat per tota la documentació necessària i que s’està al dia en el que a matèria legislativa 

es refereix.   
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2.13 CONCLUSIONS 

 

L’objecte i abast d’aquest treball ha estat la d’una Revisió Ambiental Inicial en un port esportiu, 

en aquest cas, el Port Esportiu d’Aiguadolç, a Sitges. Es tracta de veure la situació del Port pel 

que fa a la seva conducta respectuosa cap el medi ambient i, més concretament, cap el medi 

natural que l’envolta. Les pràctiques i procediments que tingui estipulats internament diuen 

molt del seu comportament i respecte cap el medi. El que es pretén amb aquesta Revisió 

Inicial és millorar en el que es pugui el comportament ambiental del Port i, com a últim pas i 

com a reconeixement públic de la seva bona feina feta en aquest camp, poder obtenir la 

Certificació EMAS. 

A l‘hora de visitar les instal·lacions del Port d’Aiguadolç no s’ha tingut cap problema, tot el 

contrari. S’ha pogut comprovar de primera mà l’estat de les instal·lacions, les quals comencen 

a presentar deteriorament propi del temps que tenen en ús ininterromput.  

Pel que fa als comptadors de consum, n’existeix un de la llum per a tot el recinte del Port i dos 

per a l’aigua. Aniria molt millor tenir comptadors a cada pantalà i sector del Port per a un 

millor control i seguiment dels consums. 

El Port compta amb molt poc espai a terra ferma, el que fa que de seguida es trobin els locals 

d’oci, a tocar dels pantalans. Això fa que propietaris d’embarcacions com vianants estiguin en 

contacte directe, sense cap delimitació d’espai.   

L’accés al Port és molt bo, tant per carretera com per tren. A part, compta amb un pàrquing 

amb un elevat nombre de places. I, per si no n’hi hagués prou, compta també amb espai 

exterior al Port on es pot buscar aparcament tranquil·lament. 

El que es fa palpable de seguida quan s’entra al Port és la bona convivència que hi ha entre el 

Port i el Poblat de casetes que hi ha adjacents a aquest. 

També s’ha vist la relació d’a prop que mantenen el Port i el seu entorn. Pel fet d’estar integrat 

dins la zona de les Costes del Garraf, incloses dins del Pla d’Espais d’Interès Natural de 

Catalunya (PEIN) i adjacent a una Zona d’Especial Protecció per les Aus (ZEPA), el Port ha de 

complir la normativa especial vigent per a aquests espais.  

A més a més d’aquesta normativa especial, el Port ha de complir i es regeix per una sèrie 

d’extensa normativa vigent. Només s’han comentat les lleis que s’han cregut més rellevants 

pel que fa a la naturalesa d’aquest treball, com ara les que estipulen l’estructura de 

l’Administració de la Marina Mercant i l’organització dels ports que es troben dins l’Estat 

Espanyol i, més concretament, els que es troben a Catalunya. També s’ha cregut important 

citar-ne sobre la recepció de residus en un port i les disposicions que se’n fa des de MARPOL, 

que és el conjunt de normes que s’adoptaren el seu dia a nivell internacional per a prevenir la 

contaminació dels vaixells al mar. 
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Estant en contacte amb el Port d’Aiguadolç i fent treball de camp en les seves instal·lacions 

s’ha anat veient l’estat d’aquestes, les diferents àrees en que es troben repartides i les seves 

interaccions amb el medi. En concret , hi trobem quatre zones: 

Zona d’Amarratges: hi trobem els pantalans amb els seus equipaments i instal·lacions i la 

gasolinera a prop de la bocana. És on estan amarrades les embarcacions, on pot haver-hi fuites 

d’aigua, alguna buidada d’aigües brutes incontrolada, algun vessament d’oli, s’hi poden trobar 

restes de residus de tipus orgànic o inorgànic, etc. com a conseqüència de la presència humana 

constant. 

Zona de Varadero: on s’hi troben els tallers de reparació i manteniment, així com la grua 

elevadora (travel lift), i el Punt Blau. Degut al tipus de feines i reparacions que s’hi fa als barcos 

en aquesta zona del Port, és normal trobar-hi pols, restes de pintures i altres, dissolvents, olis, 

etc. Degut a la ubicació del Punt Blau, s’hi pot trobar també tot tipus de material perillós, com 

bateries inservibles, ànodes de zinc, ferralla, etc.  

Zona d’Oci: hi trobem els bars i restaurants, així com un passeig per on un pot gaudir del Port 

sense haver d’abandonar terra ferma. Pel tipus d’establiments que hi ha, s’hi pot trobar, 

bàsicament, residus orgànics i inorgànics, sense més perill que la seva presència i pudor que 

puguin deixar. També s’hi hauria de comptar el soroll que en pot derivar de les activitats 

nocturnes dels bars musicals. 

Zona d’oficines: dins l’edifici de Capitania hi ha les oficines del Port així com les de la Fundació 

del Port. Els residus generats a les oficines són de tipus administratiu, com ara paper, tòners, 

restes orgàniques i inorgàniques. 

S’ha pogut veure els equipaments i recursos de que disposa el Port pel que fa a la recollida 

selectiva de residus i posterior gestió. Es disposa de tota una sèrie de contenidors selectius de 

brossa repartits per tot el recinte del Port, els quals es recullen diàriament i es buiden als 

contenidors grossos que hi ha ubicats a la zona de Varadero. Un cop aquests comencen a estar 

plens, es truca a l’empresa pertinent perquè ho vingui a buidar. A part, hi ha una 

compactadora de ferralla, la qual fa petits paquets compactats de ferralla i, quan se’n té prou 

com per haver omplert un contenidor gros, es truca a l’empresa que s’encarrega de la seva 

gestió. I en quant a les aigües brutes de les embarcacions, es disposa d’un aspirador de 

sentines i un separador d’hidrocarburs (segons marca la normativa MARPOL). 

S’ha analitzat els aspectes ambientals i els seus impactes sobre el medi com a conseqüència 

del desenvolupament de les activitats del Port d’Aiguadolç. A part dels residus comentats, 

també hi ha el consum de combustible, aigua i llum, els possibles abocaments de contaminants 

al mar, sorolls varis del Port, emergències que puguin tenir-hi lloc... De tots aquests se’n 

deriven una sèrie d’impactes ambientals associats, és a dir, conseqüència directa d’aquestes 

activitats sobre el medi ambient. 
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D’impactes ambientals en un Port n’hi ha molts i aquí s’han citat els que s’ha considerat més 

rellevants. Tot i així, dins d’aquests aspectes ambientals, s’ha fet una valoració de diferents 

paràmetres per a cada aspecte per tal de veure’n el seu grau de significació, per catalogar-los 

com a Aspectes Ambientals Significatius o No Significatius. Això vol dir esbrinar fins a quin punt 

aquests impactes ambientals embruten i malmeten el medi on està ubicat el Port. La valoració 

i posterior classificació ha estat d’elaboració pròpia. 

Feta aquesta classificació, s’ha analitzat aquests aspectes i s’ha vist la repercussió que tenen 

sobre el medi. Pot ser que siguin repercussions que es puguin eliminar o minimitzar amb 

processos i tècniques habituals emprades al Port o pot ser que s’hi hagi de treballar més a 

consciència degut a la urgència que té el fet de posar-hi remei. Tenint clara aquesta idea, s’han 

marcat unes fites i uns objectius per acomplir durant aquest primer any. Al tractar-se d’una 

Valoració Inicial no s’ha pogut avaluar cap fita i objectiu anterior i, per tant, tampoc s’ha pogut 

fer comparacions amb fites d’altres anys. No obstant, l’any que ve sí que es podrà fer la 

comparativa, posterior anàlisi dels resultats i prendre mesures correctores, si s’escau.  

Per tal de proposar uns objectius reals i assequibles, aquests han estat comentats amb el Port. 

Com a exemple, s’havia marcat en un principi una reducció del consum d’aigua en un 15%, 

però comentat amb el Port, es veié la idoneïtat de canviar la pretensió de reducció en un 10%, 

per fer-la més real i, per tant, assequible, ja que el responsable el veié excessiu i inabastable. 

A l’hora de veure els històrics de consum del Port també s’ha topat amb algun contratemps. En 

el consum d’aigua, per exemple, només es tenen en compte les dades dels anys 2004 i 2006, 

donat que els comptadors varen tenir un mal funcionament fins a mitjans del ’09. Així ho 

constatà el Cap d’Explotació del Port, el mateix que recomanà fer cas dels anys 2004 i 2006 per 

representar una aproximació més real al consum anual del Port.   

Dels consums es tenen les dades que molt amablement ha facilitat el Port. És per aquest motiu 

que no es tenen dades dels mateixos anys pels diferents tipus de consums.  

Pel que fa als consums de residus tampoc es tenen dades històriques. Més aviat, s’ha pogut 

aconseguir alguna factura dels transportistes dels residus, adjuntades a l’apartat d’Annexes, 

però que no representen pas una mostra representativa de la situació normal del 

funcionament del Port. 

S’ha tingut accés al conjunt de Procediments i Instruccions Tècniques de les que disposa el Port 

i se n’ha citat un de cada a mode d’exemple per veure’n la seva eficàcia i idoneïtat. 

Havent fet un pas previ a la certificació i obtenció del logotip EMAS, el Port ja s’ha avançat en 

alguns aspectes, com ara la correcta gestió de residus amb la delimitació del Punt Blau al 

Varadero i comptant ja amb un recollidor d’aigües de sentines tipus MARPOL i un separador 

d’hidrocarburs.  

En la mateixa línia d’actuació i prevenció de la contaminació el Port d’Aiguadolç ha fet i té 

previstes de fer campanyes de sensibilització, així com jornades de tipus lúdic, però amb el 

rerefons de l’educació ambiental, per tal que es prengui consciència de l’incalculable valor que  
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té el medi que ens envolta i, més concretament, el mar, sense el qual no podria haver-hi ni un 

port esportiu del qual gaudir. 

Finalment, havent vist la situació legal del Port, les llicències que té atorgades i les que estan 

presentades esperant el moment de ser ratificades, es pot dir que es troba en situació perquè 

qualsevol dels verificadors ambientals degudament acreditats l’auditi per tal de poder 

concloure el procés cap a l’obtenció del certificat EMAS. Aquest no seria el final del procés 

encetat aquí, sinó més aviat un nou inici a partir del qual s’haurà d’anar millorant el propi 

Sistema de Gestió Ambiental per fer del Port d’Aiguadolç un  exemple a seguir per altres ports 

que estiguin començant o no s’hagin acabat de decidir a implementar el seu propi SGA per tal 

de tenir cura del mar i totes les riqueses que aquest conté.  
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http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=41107a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=41107a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=41107a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=41107a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=41107a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=41107a89a88e1210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.enciclopedia.cat/
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=8679
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4. GLOSSARI 

Anàlisi Ambiental: Revisió global preliminar de les qüestions ambientals relacionades amb 

l’activitat d’una empresa 

Anàlisi del Cicle de Vida (ACV): procés objectiu que avalua les repercussions ambientals d’un 

procés des de la seva gestació fins a l’últim ús que se li doni 

Aspectes Ambientals Directes: Aquells que són conseqüència directa de les activitats pròpies 

de l’empresa i sobre els quals s’hi pot tenir total control 

Aspectes Ambientals Indirectes: Aquells que es generen com a conseqüència de les activitats 

de l’empresa i sobre els quals aquesta no hi té influència directa  

Auditoria Ambiental (AA): pretén conèixer externa i objectivament els efectes sobre el medi 

ambient d’una activitat i els seus productes emprats 

Control Operacional: Control tant de documents com de procediments en el que a matèria 

ambiental es refereix 

Declaració Ambiental: Document posat a la disposició del públic on s’informa de la voluntat de 

l’empresa de  millorar el seu comportament ambiental  

EMAS: Eco-Management and Audit Scheme, conegut també com a Sistema Comunitari 

d’Ecogestió i Ecoauditoria 

ENAC: Entidad Nacional de Acreditación, organisme designat per l’Administració per establir i 

mantenir el sistema d’acreditació a nivell nacional, d’acord amb les normes internacionals 

Estudi d’Impacte Ambiental (EIA): procediment jurídic i administratiu  que preveu l’impacte 

que tindrà el projecte empresarial sobre el medi 

Fites Ambientals: Planificació de mesures correctores que repercuteixin directa i positivament 

sobre el medi 

Gestió Ambiental: Gestió de les activitats d’una empresa que han tingut, tenen i tindran un 

impacte en el medi ambient 

Impacte Ambiental: Canvi en el medi ambient, ja sigui favorable o advers, causat per les 

activitats, productes i serveis de l’empresa 

ISO: Organització Internacional per a l’Estandardització de normes internacionals 

Logotip EMAS: Reconeixement públic de la bona actuació de l’empresa en matèria ambiental 

Objectiu Mediambiental: Finalitats de caràcter general originades en la Política Mediambiental 

que marca la pròpia empresa i que es pretén quantificar, per així analitzar i comparar 
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Política Mediambiental: Document escrit on es fa una declaració de principis i objectius 

generals que la pròpia empresa ha decidit que seran els seus pilars d’actuació vers el medi 

ambient 

Procediment d’Emergència: Document on es troben pautades, pas a pas, les accions a dur a 

terme  en cas d’emergència 

Programa de Gestió Mediambiental: Document que detalla els mitjans dels que disposa 

l’empresa, les fites ambientals proposades i sobre qui recau la responsabilitat de dur-les a 

terme 

Revisió del SGA: Procés periòdic realitzat per la Direcció de l’empresa on s’analitza la 

conformitat del SGA i el compliment dels requisits legals 

Sistema de Gestió Ambiental: Paquet d’accions mediambientals que interaccionen entre elles 

per aconseguir la preservació del medi en el que actua la pròpia empresa. 

Verificador Ambiental: Organisme de l’avaluació de la conformitat que desenvolupa activitats 

de l’avaluació com ara assajos, calibracions, certificació i inspecció 
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5. ANNEXES 

 

5.1 Electricitat 

 

Aquesta seria una còpia de les factures del consum elèctric del Port durant el període que 

comprèn els anys 2004 a 2008, estant desglossada per mesos: 

 

 2004 2007 2008 

 Consum (kWh) Consum (kWh) Consum (kWh) 
gener 52663 61349 65171 
febrer 43544 63091 65568 
març 56467 57897 61216 
abril 50493 57031 59725 
maig 49404 52718 55183 
juny 38212 41507 49903 
juliol 57722 47602 47555 
agost 41681 54933 54779 

setembre 43389 48887 53087 
octubre 38777 45737 45908 

novembre 37700 47399 43856 
desembre 44095 55691 50979 

       Annex Taula 1 Consum d'electricitat en els anys 2004-08 
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5.2 Combustible 

 
 
 
Amb les factures a la mà del consum de combustible durant els anys 2007 a 2010 del Port 
d’Aiguadolç, s’ha elaborat les següents taules: 
 
 

 
 2007 2008 

 Gasolina Gasoil Total Gasolina Gasoil Total 
gener 2458 17842 20300 2477 9219 11696 
febrer 2139 14388 16527 1516 3083 4599 
març 3467 16858 20325 2434 9277 11711 
abril 4295 34988 39283 5396 24388 29784 
maig 8602 22050 30652 7692 33537 41229 
juny 18119 55779 73898 13985 61015 75000 
juliol 24122 56607 80729 32286 75717 108003 
agost 33518 77072 110590 24878 43269 68147 

setembre 11977 30616 42593 11082 19768 30850 
octubre 5296 9304 14600 3240 12391 15631 

novembre 2974 9624 12598 2231 13791 16022 
desembre 1866 7415 9281 1738 2211 3949 

Annex Taula 2 Consum Combustible (en litres) al 2007-08 

 

 

 

 2009 2010 

 Gasolina Gasoil Total Gasolina Gasoil Total 
gener 987 4181 5168 691 2081 2772 
febrer 895 6008 6903 900 4619 5519 
març 3056 13662 16718 1767 9211 10978 
abril 3836 15426 19262 6776 22803 29579 
maig 6656 20261 26917 9053 15112 24165 
juny 18778 44865 63643 14778 29108 43886 
juliol 19480 54579 74059 28991 63983 92974 
agost 36903 66454 103357 25304 57086 82390 

setembre 8550 24325 32875 12099 20859 32958 
octubre 6155 13475 19630 2848 6993 9841 

novembre 1942 10257 12199 2416 12973 15389 
desembre 1736 3176 4912 812 3718 4530 
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5.3 Aigua 

 

Entre els anys 2004 a 2007 el consum d’aigua al Port fou el següent: 

 

Sorea any 2004 Sorea any 2005 

Data Període Dies  m
3
 m

3
/dia Data Període Dies  m

3
 m

3
/dia 

18/02/04 gen-mar 90 8289.92 92.11 16/03/05 gen-mar 90 8450.81 93.90 
15/07/04 abr-jun 91 11800.56 129.68 16/06/05 abr-jun 91 4382.97 48.16 
18/08/04 jul-set 91 11872.56 130.47 03/08/05 jul-set 91 4171.57 45.84 
16/11/04 oct-des 92 13901.54 151.10 02/11/05 oct-des 92 14117.07 153.45 

Total 365 45864.58 125.66 Total 365 31122.42 85.27 

 

 

Sorea any 2006 Sorea any 2007 

Data Període Dies m
3
 m

3
/dia Data Període Dies m

3
 m

3
/dia 

23/01/06 gen-mar 90 3186.80 35.41 25/01/07 gen-mar 90 58.83 0.65 
12/04/06 abr-jun 91 26930.80 295.94 02/04/07 abr-jun 91 5844.50 64.23 
03/07/06 jul-set 91 11480.94 126.16 04/07/07 jul 31 8401.37 271.01 
02/10/06 oct-des 92 12862.91 139.81 07/08/070 ago 31 4810.75 155.19 

Total 365 54461.45 149.21 03/09/07 set 30 2818.13 93.94 
 01/10/07 oct 31 2653.38 85.59 

01/11/07 nov 30 2211.63 73.72 
03/12/07 des 31 1651.22 53.27 

Total 365 28449.81 77.94 

Annex Taula 3 Consum d'Aigua en el període 2004-07 
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5.4 Residus 

 

Amb dades obtingudes directament del Port, s’ha elaborat una petita taula on es mostra la 

quantitat de residus generats al Port durant l’any 2008: 

 

Tipus de Residu Quantitat Generada al 2008 (kg) 

Olis 7215 
Filtres d’Oli 1010 
Material Fèrric 7670 
Restes de Pintura 992 
Envasos Contaminants 250 
Absorbents i Draps 100 
Rebuig dels Usuaris 50940 
Voluminosos dels Usuaris 12622 

Annex Taula 4 Tipus i Quantitats de Residus Generats el 2008 
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5.5 Factures 

 

 

 

 

Annex Imatge 1 Factura Recollida de Residus 2009 
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Annex Imatge 2 Factura Residus Fèrrics 2009 
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Annex Imatge 3 Factura Recollida Olis 2008 

 

 

 

Annex Imatge 4 Factura Residus Perillosos 2008 
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5.6 Procediments (Exemples) 

 

 

 

Annex Imatge 5 Procediment d'Utilització del Travel Lift 

Annex Imatge 6 Procediment Ús Moll d'Espera 
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5.7 Instruccions Tècniques (Exemples) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex Imatge 7 Instrucció Tècnica Personal Neteja 

Annex Imatge 8 Instrucció Tècnica Descàrrega Carburant 
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5.8 Registres (Exemples) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex Imatge 9 Registre d'ús del recollidor de sentines 
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5.9 Indicadors Ambientals 

Per saber si els aspectes ambientals són significatius o no s’ha tingut en compte una sèrie de 

paràmetres amb els quals es pretén mesurar el grau de significació que té l’aspecte en concret 

com a conseqüència de les activitats portuàries. A continuació s’enumeren els paràmetres: 

 

Freqüència 

Es pot definir com la “repetició reiterada i a curts intervals d'un acte o d'un esdeveniment”, és a 

dir, el nombre de vegades que es repeteix l’esdeveniment en un interval de temps definit. Així, 

doncs, la puntuació de freqüència que se li dóna a cada succés és: 

1, quan es repeteix una vegada per any 

2, quan es repeteix una vegada al mes 

3, quan es dóna un cop a la setmana 

4, quan té lloc cada dia de manera periòdica 

 

 

Amplitud 

Segons l’Enciclopèdia Catalana, és la “diferència entre el valor més alt i el més baix que adopta 

una variable, dins d'un abast donat”. Per tant, l’entenem com la diferència entre el valor més 

alt i el més baix que pot prendre la variable. Se li assignarà la següent puntuació: 

1, quan afecta només l’ubicació exacta on ha tingut lloc 

2, quan afecta una superfície d’uns 10 m2 

3, quan afecta una zona àmplia al seu voltant 

4, quan afecta a tot el recinte o el medi que l’envolta 

 

 

Incidència o Efectes en el medi 

Els efectes que pot tenir l’aspecte ambiental sobre el medi s’ha subdividit en quatre altres 

aspectes: 

Probabilitat: “Concepte que permet d'expressar quantitativament el caràcter aleatori d'un 

esdeveniment o fenomen que hom creu que pot succeir”. Se li assigna el valor 1 quan 

s’emplena tot el medi receptor, i el valor 0 quan no li afecta el més mínim. 

Perillositat: “Qualitat d’una situació on existeix la contingència o possibilitat imminent que 

s’esdevingui algun mal”. Es tracta del grau del dany causat al medi i les mesures d’arranjament 

que seran necessàries per restablir la situació. Així s’han trobat 5 diferents puntuacions: 

0, quan és inexistent o insignificant pel medi, nul·la 

1, quan els elements naturals han sofert danys que es poden arranjar amb mitjans i       

procediments simples, baixa 

2, quan s’ha d’utilitzar procediments i eines específiques per arranjar el mal malmès, 

moderada 

3, quan els danys naturals són tals que és necessari mesures complexes d’arranjament, amb 

tractaments específics de mitja o llarga durada, elevada 

4, quan els danys es donen en persones, animals i plantes de manera irreparable, molt elevada 
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Persistència: “És la qualitat de persistir, de durar cert interval de temps”. Es comprèn com a la 

durada de temps de l’efecte advers en el medi, tenint en compte les condicions físiques 

d’aquest i la seva capacitat de resposta. La puntuació és la següent: 

0, quan és inexistent o insignificant pel medi, nul·la 

1, quan l’efecte es pot notar fins a un mes de durada, baixa 

2, quan l’efecte es nota fins a un any de durada, moderada 

3, quan és notable l’efecte fins a cinc anys, elevada 

4, quan l’efecte és palpable encara a partir de cinc anys, molt elevada 

Capacitat d’Intervenció: “Plena potencialitat d’un individu per a l'execució d'una tasca física o 

intel·lectual o per a l'exercici d'una funció professional i és condicionada per les aptituds i 

condicions de l’individu”. Per mesurar la resposta que se li pot donar al medi s’ha considerat la 

seva accessibilitat, la detecció del fenomen i la velocitat de resposta: 

1, de fàcil accés, amb detecció i velocitat de resposta ràpides, molt elevada 

2, amb accés, detecció i velocitat de resposta moderats, elevada 

3, de difícil accés, amb baixes detecció i velocitat de resposta, moderada 

4, de molt difícil accés, amb detecció i velocitat de resposta baixes, nul·la 

 

L’índex d’efecte en el medi, doncs, basat en aquests quatre conceptes i per tal de poder-lo 

ponderar de manera que no excedeixi cap dels valors, s’ha dividit entre 3. D’aquesta manera el 

seu valor màxim serà la suma de tres factors, tenint en compte la probabilitat: 

 

 

    
        

 
     

 
IM: Influència sobre el Medi CI: Capacitat d’Intervenció 
PE: Perillositat  PB: Probabilitat 

   PR:Persistència 
 
 

 

 

 

 

Severitat 

Per puntuar el grau d’agressivitat que ha tingut determinat factor ambiental en el medi, s’ha 

puntuat de la manera següent: 

0, quan és inexistent o insignificant pel medi, nul·la 

1, quan l’efecte es pot eliminar amb mètodes habituals de neteja, baixa 

2, quan l’efecte s’elimina amb mètodes més específics, moderada 

3, quan es necessiten mètodes especials per arreglar-ho, elevada 

4, quan l’efecte és gairebé irreversible o de llarga durada en el temps, molt elevada 
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Toxicitat 

L’entenem com el grau d’enverinament o d’alteració nociva del medi, tant en aire, aigua o sòl. 

Per valora-la, s’ha puntuat així: 

0, quan no s’aprecien efectes nocius en el medi 

1, quan els valors de substàncies dissoltes en el medi està prop del límit recomanat 

2, quan aquests valors ronden els límits establerts per a la bona salut 

3, quan els valors superen els límits recomanats 

4, quan l’excés sobre els límits és tan gran que pot afectar de manera molt nociva tant a 

persones com a animals i la biodiversitat existent. 

 

Legislació 

Assenyala el grau de compliment dels requisits legals vigents pel que es refereix a matèria 

ambiental, donat que hi ha moltes lleis i disposicions que hi afecten directament. Per això s’ha 

intentat valorar de la següent manera: 

0, quan s’està al dia amb tota la legislació ambiental 

1, quan, s’ha descuidat l’aplicació de la norma i això no té efectes pel medi 

2, situació que pot afectar de manera lleu el medi com a conseqüència de no aplicar la norma 

3, quan el fet de no complir amb la legislació pot tenir efectes notables en el medi 

4, quan l’incompliment de la norma fa que el medi se’n ressenti de manera aguda 

 

Risc d’Aparició  

“Inestabilitat del sistema natural, més o menys prolongada, que trenca les relacions habituals 

entre les persones i el seu entorn”. Els riscs ambientals poden ser causats per fenòmens 

naturals, errors tecnològics o de construcció. Per a seva valoració s’ha aplicat la següent 

puntuació: 

 

0, si tot es troba dins les condicions normals de funcionament 

1, si hi ha algun indici que existeix alguna condició anormal de funcionament 

2, quan existeix la situació d’incident 

3, quan es té constància que pot haver-hi un accident ambiental, amb la seva corresponent 

afectació al medi 

4, quan ha tingut lloc un accident ambiental i el que queda és minimitzar-lo 

 

 

Resolució Complicada 

Depenent de l’efecte que tingui l’impacte ambiental en el medi, serà més o menys complicat el 

resoldre la situació. Es pot establir una puntuació segons el grau de complicació pera  resoldre-

ho, com ara: 

0, quan no cal intervenció, ja que el medi no ha sofert gens 

1, quan l’efecte es pot controlar amb procediments habituals 

2, quan es necessari posar en pràctica procediments específics  

3, quan es necessiten mitjans i procediments complexes i especials per arreglar la situació 

4, quan els danys causats són gairebé irreparables i no es pot tornar el medi al seu estat inicial 
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Reversibilitat 

Podríem dir que la seva puntuació és molt semblant a la de la Resolució Complicada. 

 

Origen 

Es pot valorar l’impacte ambiental, també, segons el seu origen. No és referent a si és degut a 

certa o altra causa material, sinó més aviat si algun procediment o tècnica ha propiciat 

l’impacte i el se efecte derivat. Així, doncs, es podria establir la següent puntuació: 

0, si no és degut a cap mala acció del personal corresponent 

1, si és degut a una badada, sempre i quan l’efecte no sigui gaire greu 

2, si ha aparegut com a efecte d’haver passat per alt un procediment concret 

3, si és conseqüència repetida de no aplicar els procediments marcats  

4, si ha passat més d’una vegada, es té constància i acaba de tornar a passar per no posar-hi 

remei 

 

Aplicació de les Bones Pràctiques 

Es pot valorar les accions que realitza el Port d’Aiguadolç per minimitzar i prevenir els impactes 

ambientals i els seus efectes en el medi. S’hi poden trobar diferents graus segons la gestió que 

en facin: 

1, si s’apliquen totes les bones pràctiques existents 

2, quan s’apliquen la majoria de bones pràctiques 

3, si s’aplica alguna de les bones pràctiques  

4, quan no s’aplica cap de les bones pràctiques establertes per la Direcció  

 

 

 
*Totes les definicions escrites en cursiva estan extretes de l’Enciclopèdia Catalana i de l’Institut d’Estudis Catalans. 

 

 

 

 

 

Segons els paràmetres comentats i les puntuacions que se’ls hi ha atorgat, s’ha fet una taula 
amb els valors obtinguts (seguida a continuació), considerant com a aspectes significatius 
aquells que tinguin una puntuació final igual o superior a 10. 
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Freqüència Amplitud Probabilitat Perillositat Persistència Capacitat 

Incidència 
Medi Severitat Toxicitat Legislació 

Risc 
d’Aparició 

Resolució 
Complicada Origen 

Bones 
Pràctiques TOTAL 

Abocament Aigües 
Residuals/Sentina al Mar 1 2 0,5 2 0 2 1,00 1 1 1 1 1 0 2 12,00 

Abocament Aigües Residuals 
Fuites  1 2 0,5 2 0 2 1,00 1 0 0 1 1 0 2 10,00 
Abocament Aigües Residuals per 
part dels locals 1 2 0,5 2 0 2 1,00 1 1 1 1 1 0 2 12,00 
Consum Aigua  Fuites o Mal 
Funcionament Instal·lació 1 2 0 1 0 1 0,00 0 0 1 1 0 1 2 9,00 
Consum Aigua Port 

4 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 0 2 11,00 
Consum Aigua Usuaris 

4 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 0 2 11,00 
Consum Combustible (Vehicles 
Port, etc) 4 1 0,25 1 0 1 0,25 1 0 0 0 0 0 2 11,25 
Consum Combustible Usuaris 

4 1 0,25 1 0 1 0,25 1 0 0 0 0 0 2 11,25 
Consum Electricitat 
Esdeveniments Puntuals 2 1 0 0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 1 1 6,00 
Consum Electricitat Obres i 
Remodelacions 1 1 0 0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 0 1 3,00 
Consum Electricitat Port 

4 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 0 2 11,00 
Consum Electricitat Usuaris 

4 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 0 2 11,00 
Consum Gas Natural Calefacció 
Port 4 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 0 2 11,00 
Consum Material Administració 

4 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 0 2 11,00 
Emissions Fums Restaurants 
Port 2 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 0 1 6,00 
Emissions Gasos Maquinària 
Port 2 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 1 1 7,00 
Emissions Gasos Trànsit 
Embarcacions 2 1 0 1 0 1 0,00 1 0 0 0 0 0 1 6,00 
Emissions Lumíniques 
Enllumenat Port 4 1 0 0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 0 1 9,00 
Emissions Volàtils de 
Compostos, Pols, Fibres en Escar 3 3 0,75 2 1 2 1,75 2 1 1 1 1 1 2 28,75 
Excés Emissions Gasos per 
Avaria en Vehicles 1 1 0,1 1 0 1 0,10 1 0 0 1 0 1 1 6,10 
Olors i Pudors dels Restaurants 

2 2 0,1 1 0 1 0,10 0 0 0 0 0 0 2 10,10 
Pesca incontrolada i il·legal 

2 2 0,25 2 1 2 0,58 2 0 1 1 1 1 3 17,58 
Residus de Bateries 

3 2 0,5 2 1 2 1,17 2 1 0 1 1 1 1 20,17 
Residus de la Construcció 

4 1 0,1 0 0 1 0,03 0 0 0 0 0 0 1 9,03 
Residus Draps i Absorbents 
Contaminants 3 1 0,1 1 0 1 0,10 1 0 1 1 1 1 2 13,10 
Residus Fibra de Vidre Escar 

4 2 0,1 1 0 1 0,10 1 0 0 0 1 0 1 19,10 
Residus Generats pel Port 

4 1 0,5 1 0 1 0,50 1 0 0 0 1 0 1 11,50 
Residus Generats pels Usuaris 

4 1 0,5 1 0 1 0,50 1 0 0 0 1 0 2 12,50 
Residus No Recollits 
Selectivament 2 1 0 1 0 1 0,00 0 0 1 1 1 0 2 9,00 
Restes Pintures Port 

4 2 0,5 2 1 2 1,17 2 1 0 1 1 1 1 24,17 
Restes Pintures usuaris 

3 2 0,5 2 1 2 1,17 2 1 0 1 1 1 2 21,17 
Residus de Restes Dissolvents i 
Materials Nocius Port 4 2 0,5 2 1 2 1,17 2 1 0 1 1 1 1 24,17 
Residus de Restes Dissolvents i 
Materials Nocius Usuaris 4 2 0,5 2 1 2 1,17 2 1 0 1 1 1 2 25,17 
Residus i Restes Materials 
Abocats a Terra 2 1 0,5 1 1 1 0,67 1 0 1 1 1 1 3 12,67 
Residus de filtres d'oli i gasoil 

3 2 0,5 2 1 2 1,17 2 1 0 1 1 1 2 21,17 
Residus de Tòners i Cartutxos 
Impressora 3 1 0 1 0 1 0,00 1 0 1 1 1 1 2 13,00 
Soroll Activitats Locals Port 

2 1 0 0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 0 1 5,00 
Soroll Obres i Remodelacions 

1 1 0 0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 0 1 3,00 
Soroll Trànsit Embarcacions 

2 1 0 0 0 1 0,00 0 0 0 0 0 0 1 5,00 
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5.10 Plànols d’Emergència del Port d’Aiguadolç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex Imatge 5 Plànol 1r Emergències del Port 

Annex Imatge 6 Plànol 2n Emergències del Port 
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Annex Imatge 8 Plànol 3r Emergències del Port 

Annex Imatge 7 Plànol 4t Emergències del Port 
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5.11 Situació dels Ports del Litoral Català 

 

 

 

Annex Imatge 10 Situació dels Ports de la Costa Brava 

Annex Imatge 9 Situació dels Ports de la Costa Central 
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Annex Imatge 11 Situació dels Ports de la Costa Daurada 
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5.11 Sol·licitud Certificat 

 

El següent és un model de la Sol·licitud del Certificat EMAS que hauria de presentar l’empresa 

quan cregués oportú fer-ho després d’haver fet la implantació del seu Sistema de Gestió 

Ambiental i havent estat aquest degudament verificat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex Imatge 12 Model de Sol•licitud del Certificat EMAS 


