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I. PRESENTACIÓ 

En aquest projecte es proposa la implantació d’un sistema de gestió ambiental 

(SGA), així com la certificació de la ISO 14001 (Organització Internacional per a 

l’Estandardització) i el distintiu EMAS (Sistema Comunitari d’Ecogestió i 

Ecoauditoria) en un port esportiu, més concretament el Club Nàutic d’Arenys de 

Mar (CNAM). 

  

El Club Nàutic d'Arenys de Mar, a data d'avui, té la concessió fins el 2018 i un dels 

requisits que demana Ports de la Generalitat per poder renovar-la és la implantació 

de la norma ISO 14001 i EMAS.  

 

El treball es basa justament en analitzar tot el procés que requereix el Club Nàutic 

d’Arenys de Mar per a implantar un SGA, seguint una línea d’actuació en diferents 

fases (anàlisi inicial ambiental, política ambiental, planificació i implementació, 

revisió per la direcció, verificació i finalment la certificació). Així doncs, cada fase 

es defineix, s’identifica, s’avalua, es planifica i finalment s’exposa. 

 

Un cop redactat i exposat el SGA del CNAM, s’analitza la situació i el camí a seguir 

per a poder obtenir el certificat ISO 14001 (a nivell internacional) i el distintiu 

EMAS (a nivell europeu). 
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II. GLOSSARI         

Acció correctiva: acció presa per eliminar les causes d’una no conformitat, o 

qualsevol altre situació indesitjable existent, per impedir la seva repetició.. 

 

Anàlisis ambiental: l’anàlisi global preliminar dels aspectes mediambientals, els 

impactes ambientals i els comportaments mediambientals relacionats amb les 

activitats, productes i serveis d’una organització. 

 

Aspecte ambiental: element de les activitats, productes i serveis d’una 

organització que pot interactuar amb el medi ambient. 

Aspecte ambiental significatiu: un aspecte mediambiental que té o pot tenir un 

impacte ambiental significatiu. 

 

Aspecte ambiental directe: un aspecte mediambiental associat a les activitats, 

productes i serveis de l’organització sobre la qual exerceix un control directe de 

gestió. 

 

Aspecte ambiental directe: un aspecte mediambiental que pot ser el resultat de 

la interacció entre una organització i tercer i en el qual pot influir en un grau 

raonable aquella organització. 

 

Auditor: una persona o grup de persones, que pertanyen a una organització en si, 

o una persona física o jurídica externa a la mateixa, que actua en el seu nom, que 

avalua, en particular, el sistema e gestió mediambiental implantat i que determina 

la conformitat amb la política i el programa mediambiental de l’organització, el qual 

inclou el compliment dels requisits legals aplicables relatius al medi ambient. 

 

Auditoria ambiental: examen metòdic i independent que es realitza per 

determinar si les activitats i resultats relatius al medi ambient satisfan les 

disposicions prèviament establertes, i per comprovar que aquestes es porten a cap 

i que són adequades per assolir els objectius previstos. 

 

Auditoria del sistema de gestió ambiental: avaluació sistemàtica, 

documentada, periòdica i objectiva que es realitza per determinar si el sistema de 

gestió i el comportament ambiental satisfan les disposicions prèviament 

establertes, si el sistema s’ha implantat de forma efectiva i si es adequat per 

assolir la política i els objectius ambientals de l’organització. 

 

Avaluació mediambiental: un anàlisi preliminar global dels problemes, efectes i 

resultats en matèria de medi ambient de les activitats realitzades en una 

organització. 
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Compliment de la legislació: La plena aplicació dels requisits legals aplicables, 

inclús en relació amb les condicions de les autoritzacions, en matèria de medi 

ambient. 

 

Declaració ambiental: informació completa que s’ofereix al públic i a les parts 

interessades sobre l’organització en relació amb: 

a) La seva estructura i activats; 

b) La política mediambiental i el seu sistema de gestió ambiental; 

c) Els aspectes mediambiental i el seu impacte ambiental; 

d) El programa, objectius i metes mediambientals; 

e) El comportament mediambiental i el compliment per la seva part  de les 

obligacions legals aplicables en matèria de medi ambient. 

 

Declaració mediambiental actualitzada: la informació completa que s’ofereix al 

públic i a altres parts interessades amb actualitzacions de l’última declaració 

mediambiental validada. 

 

Declaració mediambiental: la declaració feta per una organització amb el que es 

disposa al Reglament EMAS. 

 

Impacte mediambiental: qualssevol canvi en el medi ambient, sigui advers o 

beneficiós, resultant en tot o en part de les activitat, productes i serveis d’una 

organització. 

 

Indicador de comportament mediambiental: una expressió específica que 

permet mesurar el comportament mediambiental d’una organització. 

 

Medi ambient: entorn en el qual una organització opera, incloent l’aire, l’aigua, la 

terra, els recursos naturals, la flor, la fauna, els sers humans i les seves 

interrelacions. 

 

No conformitat: es la falta de compliment dels requisits especificats. Abasta tant 

les desviacions com l’absència d’una o més característiques ambiental o d’elements 

del Sistema de Gestió Ambiental, respecte als requisits establerts. 

 

Objectiu ambiental: Fi ambiental de caràcter general, que té el seu origen en la 

política ambiental que una organització es marca a si mateixa, i que està 

quantificada sempre que sigui possible. 

 

Organització: la companyia, societat, firma, empresa, autoritat o institució, 

situada dins o fora de la Comunitat, o part o combinació d’elles, tingui o no 

personalitat jurídica, sigui pública o privada, que té les seves pròpies funcions i 

administració. 
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Part interessada: Individu o grup relacionat o afectat per les actuacions 

ambientals d’una organització. 

 

Política ambiental: declaració per part de l’organització, de les seves intencions i 

principis en relació amb el seu comportament ambiental general, que proporciona 

un marc per a la seva actuació i per a l’establiment dels seus objectius i metes 

mediambiental (ISO 14001). 

Les intencions i la direcció general d’una organització respecte el seu 

comportament mediambiental, exposades oficialment per els seus quadres 

directius, inclosos el compliment de tots els requisits legals aplicables en matèria 

de medi ambient i també el compromís de millora de manera continua el 

comportament mediambiental. Estableix un marc per a l’actuació i la fixació 

d’objectius i metes mediambiental (EMAS). 

 

Prevenció de la contaminació: utilització de processos, pràctiques, materials o 

productes que eviten, redueixen o controlen la contaminació (reciclat, tractament, 

canvis en els processos, mecanisme de control, entre d’altres). 

 

Programa mediambiental: la descripció de les mesures, responsabilitats i medis 

adoptats o previstos per aconseguir els objectius i metes mediambientals i terminis 

per aconseguir-los. 

 

 

Sistema de gestió ambiental: part del sistema de gestió d’una organització, 

empleada per desenvolupar i implantar la seva política ambiental i gestionar els 

seus aspectes ambientals (ISO 14001). 

La part del sistema general de gestió que inclou l’estructura organitzativa, les 

activitats de planificació, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els 

processos i els recursos per desenvolupar, aplicar, assolir, revisar i mantenir la 

política mediambiental i gestionar els aspectes mediambiental (EMAS). 

 

Validació: la confirmació per part del verificador mediambiental que ha realitzat la 

verificació de que la informació i les dades que figuren en la declaració 

mediambiental d’una organització són fiables, convincents i correctes i compleixen 

els requisits del present Reglament. 

 

Verificació: el procés d’avaluació de la conformitat portada a cap per un 

verificador mediambiental per demostrar si l’anàlisi mediambiental, la política 

mediambiental, el sistema de gestió mediambiental i la auditoria mediambiental 

interna d’una organització i la seva aplicació s’ajusta als requisits del present 

Reglament. 
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Verificació mediambiental: 

a) un organisme d’avaluació de la conformitat, segons la definició de 

Reglament (CE) núm. 765/2008, així com qualssevol associació o agrupació 

de tals organisme, que hagin obtingut una acreditació, o 

b) qualssevol persona física o jurídica, així com associacions o agrupacions de 

tals persones, que hagin obtingut una autorització per portar a cap la 

verificació i la validació. 
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III. INTRODUCCIÓ  

Des dels seus inicis, la història del Club Nàutic d’Arenys de Mar ha estat vinculada 

a la població barcelonina d'Arenys de Mar, sempre propera al mar en totes les 

seves vessants. Arenys de Mar ja era coneguda fa segles com a seu d'importants 

mestres d'aixa. D'aquestes platges van salpar en els segles XVIII i XIX nombrosos 

vaixells que comerciaven regularment amb les Amèriques, sense oblidar la 

important activitat pesquera que hi ha hagut des d'antic en aquesta població. 

Però la platja d'Arenys de Mar no oferia altra protecció davant els elements que el 

seu clima bo, amb tot just un racó amansit a recer de les roques on comença 

l'actual moll de llevant . 

 

Una dàrsena que es va fer esperar 

 

Cap a 1930, culminant una necessitat que portava dècades palpable entre la flota 

pesquera i de petit cabotatge d'Arenys de Mar, es va començar a construir l'espigó 

de llevant del port d'aquesta població . 

 

L'obra va haver d'aturar al poc temps per problemes financers i sense aspecte de 

continuïtat, però el lleuger avanç en l'espigó va permetre que petits vaixells 

mercants i de pesca fondegessin eventualment a la rada amb més seguretat. 

L'incipient port no tenia infraestructures i amb prou feines oferia protecció als 

vents del sud . 

 

Mancat de recursos econòmics, l'acabament del port d'Arenys de Mar també es va 

veure postergat durant anys per la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i la II 

Guerra Mundial ( 1940-1945). El senyor Ferrer - Calbetó , alcalde d'Arenys de Mar 

entre 1941 i 1952, va aconseguir el 1945 el pressupost necessari per culminar 

l'espigó de llevant i el seu corresponent contramoll a ponent. Les obres van acabar 

el 1947. 

 

El nou port estava pensat per donar abric a la flota pesquera local, però també es 

va preveure cedir uns terrenys i un mirall d'aigües de la dàrsena a un grup 

d'aficionats a la nàutica esportiva . 

 

El primer port esportiu de Catalunya 

 

La primera acta que consta en els arxius del CNAM es una reunió celebrada el 29 

de setembre de 1951 encapçalada per l'alcalde d'Arenys de Mar, senyor Ferrer - 

Calbetó, per a la posada en marxa del Club Nàutic d'Arenys de Mar. 

Cal assenyalar que l'alcalde d'Arenys de Mar i primer president del Club, no tenia la 

menor afició nàutica i que la seva obstinació i les facilitats que va donar per a la 

creació del club nàutic tenien com a principal objectiu una encertada visió de futur 
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sobre l'esdevenir de les activitats lúdiques i turístiques de la població. 

 

El port d'Arenys de Mar es va convertir d'aquesta manera en el primer del litoral 

català dissenyat des d'un principi per albergar iots d'esbarjo. 

 

Arenys era el primer port on aquests vaixells podien amarrar en aigües netes, 

sense els inconvenients dels grans centres portuaris com Barcelona, Tarragona o 

fins i tot Palamós, on les activitats esportives convivien amb l'activitat industrial.  

Van ser diversos els armadors de Barcelona que van aprofitar aquesta 

circumstància per traslladar el seu iot a Arenys, ajudant a crear la primera flota del 

club.  

 

El 1952 es va encarregar a l'arquitecte Valls el disseny del primer edifici social del 

CNAM, obres que es van iniciar l'any següent. Fins llavors, els socis disposaven 

d'una caseta de canyís i un recinte tancat, amb els vaixells fondejats a la rada del 

port o amarrats en un petit moll construït a partir de bigues de tren, situat sota de 

l'actual terrassa del club . 

 

Treballant per al futur 

 

A primers dels anys 70, sota la presidència de Jacinto Ballesté, es va construir 

l'actual Casa Club del Club Nàutic d'Arenys de Mar, un projecte iniciat en el mandat 

de l'anterior president, Joaquim de Arquer. 

 

El disseny de l'edifici era notablement modern per a l'època en què va ser 

concebut. Anys després, amb diferents ampliacions i adequacions d'usos, la Casa 

Club del CNAM segueix sent un local especialment funcional i acollidor per a la vida 

social. 

 

Des del punt de vista esportiu, el CNAM és, des dels seus primers anys, una 

referència en el panorama català i espanyol de la vela lleugera y de creuer. 

L'Escola de Vela del CNAM ha estat el bressol on milers de navegants han donat -i 

segueixen donant- les seves primeres bordades. 
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1.│ Sistema de Gestió Ambiental. 

1.1 Definició 

 

Per entendre què és i en què consisteix la gestió ambiental cal primer definir dos 

conceptes clau: 

 

       
 

Així doncs, es pot definir la gestió ambiental com un conjunt de decisions i accions 

orientades a l’assoliment del desenvolupament sostenible. 

 

L’objectiu general de la gestió ambiental és que els nivells de qualitat ambiental 

augmentin i per això s’han de prendre les mesures necessàries, evitant i corregint 

les activitats que provoquen una degradació del entorn, recuperant i restaurant els 

espais degradats i potenciant els recursos ambientals i la capacitat de resposta del 

medi ambient. 

 

La gestió ambiental ha de ser un procés permanent, de tal forma que faci possible 

dissenyar i executar polítiques ambientals, planificar i programar accions que 

permetin assolir els objectius, establir o reglamentar normes que es relacionin amb 

les seves activitats, donar suport a la realització d’estudis o investigacions sobre la 

situació del medi ambient, el maneig dels recursos naturals i les alternatives de 

millora ambiental, i determinar accions de conservació, recuperació, aprofitament 

racional, control i vigilància.  

 

Els problemes ambientals fa necessari adoptar solucions a diferents nivells en la 

gestió ambiental en una empresa: 

 

Medi ambient:  
Conjunt de circumstàncies físiques, culturals, socials, 

econòmiques, entre d’altres, que rodegen a les persones. 
Aquesta definició inclou tot el que forma part de l’entorn que 

ens rodeja i les interrelacions entre els diferents factors que 
formem part d’ ell.  

 
Desenvolupament sostenible: 
Indica un model de desenvolupament que satisfà les 

necessitats del present, sense comprometre la capacitat de 
les generacions futures per satisfer les pròpies. 
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Aplicada a nivell empresarial, la gestió ambiental fa referència a totes les 

actuacions que contribueixen a complir els requisits de la legislació  mediambiental 

vigent, a millorar la protecció ambiental i a reduir els impactes sobre el medi 

ambient, al facilitar el control de les activitats, productes i serveis que 

potencialment els generen. 

 

 

1.2 Característiques i objectius dels Sistemes de Gestió 

Ambientals. 

 

Un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) es el mètode de treball que segueix una 

organització amb l’objectiu d’assolir i mantenir un determinat comportament 

mediambiental, d’acord amb les metes que prèviament s’han fixat com resposta a 

les normes legals, als riscs mediambientals i a les pressions socials, financeres, 

econòmiques i competitives a les que ha d’enfrontar-se.  

 

Un SGA inclou la estructura organitzativa, les responsabilitats, les pràctiques, els 

procediments, els processos i els recursos per determinar i portar a terme la 

política ambiental. 

 

Els objectius que es persegueixen amb l’adopció d’un Sistema de Gestió Ambiental 

són principalment:  

 

Primer nivell, es correspon als individus, en el que la seva 

tasca es limitar consums i estalviar recursos.  
 

Segon nivell, es correspon a l’empresa, que haurà de reduir 
al màxim la contaminació que provoca, millorant la qualitat 
ambiental de les seves activitats, productes i serveis. 

  
Tercer nivell, es correspon amb les Administracions, i la seva 

tasca és la de regular un model de comportament respectuós 

amb el medi ambient. 
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Els sistemes de gestió ambiental requereixen un alt grau de consciència ambiental 

a tots els nivells de les organitzacions per garantir la seva eficàcia. A més, 

consideren a l’organització com un tot i no com un conjunt de parts i introdueixen 

una visió a llarg termini de les variables ambientals que afecten a l’activitat. 

 

Actualment podem trobar dos grans referents en el que respecta als Sistemes de 

Gestió Ambiental: 

 

       
 

Els dos sistemes coincideixen en molts apartats, encara que es destacable el 

caràcter internacional de la norma ISO 14001, vers l’europeu del EMAS o el major 

número de requisits que representa aquest últim. 

 

1.3 Normalització, certificació i acreditació. 

 

 1.3.1 Normalització:  

 

La normalització és una activitat que té per objectiu establir disposicions 

destinades a usos comuns i repetits, amb el fi d’obtenir un nivell d’ordenament 

òptim en un context donat, que pot ser tecnològic, polític o econòmic. 

 

Les normes són documents establerts per consens i aprovats per un organisme 

reconegut que estableix, per usos comuns i repetits, regles, criteris o 

característiques per les seves activitats o els seus resultats i que procuren 

l’obtenció d’un nivell òptim d’ordenament en un context determinat. 

 

ISO 14001:2004. Sistemes de Gestió Ambiental. Requisits 
amb orientació per al seu ús. 

 
Reglament Europeu de Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS, 
Eco-Manageement Audit Scheme) 

 
 

 Facilitar el compliment de la normativa ambiental. 

 
 Identificar, controlar i prevenir els impactes ambientals de 

les activitats, processos i productes o serveis de l’empresa. 
 

 Fixar les polítiques per assolir els objectius ambientals, i 

millorar les relacions amb les parts interessades sota un 
sistema estructurat. 
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Les normes com la ISO 14001 ofereixen un llenguatge comú de comunicació entre 

les organitzacions, l’Administració i els usuaris, convertint-se en una eina 

fonamental per al desenvolupament industrial d’un país, ja que serveixen com a 

base per millorar la qualitat en la gestió ambiental de les empreses, augmentant la 

competitivitat en els mercats nacionals i internacionals i ajudant a preservar el 

medi ambient. 

Les normes internacionals són les normes ISO, elaborades per ISO, l’Organització 

Internacional de Normalització, creada l’any 1947 pel desenvolupament d’activitats 

de normalització en el món, amb l’objectiu de facilitar l’ intercanvi internacional i 

fomentar la cooperació científica i tecnològica. 

L’organització ISO està composta pels organismes de normalització de cada país. A 

nivell europeu, és el Comitè Europeu de Normalització (CEN) l’encarregat 

d’elaborar-les. Aquest, està integrat per tots els països de la Unió Europea i les 

seves normes s’identifiquen per les sigles EN. A nivell nacional, les normes són 

elaborades per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), ja 

que és l’organisme reconegut per desenvolupar aquesta activitat a Espanya i les 

seves normes s’identifiquen per les sigles UNE. 

 

 

 1.3.2 Certificació: 

 

La certificació és l’acció portada a cap per una entitat reconeguda com independent 

de les parts interessades, mitjançant la que es manifesta la conformitat d’una 

empresa, producte, procés, servei o persona amb els requisits definits en normes o 

especificacions tècniques. 

 

La certificació de Sistemes de Gestió Ambientals per part d’una organització és un 

mecanisme que té per objectiu garantir la qualitat, la seguretat dels productes i del 

serveis. 

 

Les entitats certificadores, al mostrar la seva conformitat amb les organitzacions 

que han implantat un Sistema de Gestió Ambiental, atorguen un segell extern que 

acredita aquest fet. Aquest segell i les condicions d’ús són exclusius de cada 

organisme certificador. 

 

 1.3.3 Acreditació: 

 

L’acreditació és el procés mitjançant el qual un organisme autoritzat reconeix 

formalment que una organització és competent per la realització d’una 

determinada activitat. A Espanya és l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) 

l’encarregada d’acreditar, entre altres, les certificacions de Sistemes de Gestió 

Ambiental. 
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Actualment, els organismes acreditadors per certificar Sistemes de Gestió 

Ambiental a Espanya són a prop de vint. 

 

 

2.│ EL SGA SEGONS LA NORMA ISO 14001:2004. 

2.1 Introducció a la norma ISO 14001:2004. 

 

Per a introduir la norma ISO 14001, cal primer tractar la norma ISO 14000.  

Aquesta última és una família de normes internacionals, d’aplicació voluntària, 

sobre Sistemes de Gestió Ambiental. La primera norma d’aquesta família és la ISO 

14001. Sistemas de Gestió Mediambiental. Especificacions i directrius per a la seva 

utilització, i va ser aprovada i publicada per ISO, l’Organització Internacional per a 

l’Estandardització)1, l’octubre de 1996. 

 

Aquesta norma ISO 14001 va ser actualitzada per una nova versió que data l’any 

2004, i passa a dir-se UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemes de Gestió Ambiental. 

Requisits amb orientació per al seu ús. Va ser publicada amb aquest nou nom per 

l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) el 15 de novembre 

de l’any 2004. 

 

La ISO 14001 es una norma en el que les empreses sol·liciten i aconsegueixen ser 

certificades per un organisme independent com a reconeixement del compliment 

dels requisits en ells continguts. 

 

 2.1.1 Característiques  

 

La norma UNE-EN ISO 14001:2004 es de caràcter voluntari i aplicable a qualsevol 

organització, independentment de la seva dimensió o activitat, que desitgi 

implantar un Sistema de Gestió Ambiental que pugui ser certificat. 

 

Aquest norma internacional pretén donar un compromís de millora contínua en 

relació amb el medi ambient, amb un caràcter preventiu i proactiu. 

 

La norma ISO 14001 no és un text legal, per el que no especifica estàndards 

d’actuació ambiental. Per el contrari, sí que exigeix un compromís de compliment 

amb la legislació vigent en matèria de medi ambient. 

 

  

 

                                    
1 L’organisme ISO té la seu a Ginebra (Suïssa). Neix després de la II Guerra Mundial i la 

constitueixen més de cent països membres. La seva funció és la d’estandarditzar normes 

per a productes i seguretat de les empreses o organitzacions a nivell mundial. 
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2.1.2 Requisits 

 

Per al desenvolupament d’un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma ISO 

14001 són necessaris certs requisits, per als quals la norma no imposa una 

metodologia concreta, donant certa llibertat a les organitzacions. 

 

Així doncs, per al desenvolupament d’un Sistema de Gestió Ambiental, una 

organització haurà de comptar amb: 

 

      
 

 

 2.1.3 Estructura de la norma  

 

El model de Sistema de Gestió Ambiental que proposa la norma internacional ISO 

14001 s’estructura en cinc grans mòduls: 

 

  

 

 Una estructura organitzada del sistema, definint de manera 
clara les funcions i responsabilitats dels treballadors que 

tinguin  relació amb el medi ambient. 
 

 Els recursos materials i humans necessaris per aconseguir els 
objectius proposats. 
 

 Un suport documental que desenvolupi la metodologia 
implantada a l’organització. 

 
 Una planificació d’activitats i línies de millora, desenvolupades 

per una política ambiental i uns objectius i metes ambientals 

adequats. 
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L’ implantació d’un SGA basat en aquesta norma internacional, i per tant en el 

principi de millora contínua, es correspon amb un sistema cíclic que va adaptant-se 

i evolucionant amb el temps. Així es mostra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Política ambiental, proporciona una estructura per 
l’acció i per l’establiment dels objectius i metes 

ambientals. 
 

2. Planificació, consisteix en establir els objectius i 

processos necessaris per aconseguir el resultats d’acord 
amb la política ambiental de l’organització, identificant les 

repercussions sobre el medi ambient i estudiant la seva 
adequació. 
 

3. Implementació i operació, consisteix en dotar de 
continguts els processos del sistema d’acord amb els 

requisits necessaris. 
 

4. Verificació, suposa el seguiment i la medició dels 

processos del sistema per comprovar el grau d’implantació 
i la seva eficàcia, informant del resultats. 

 
5. Revisió per la direcció, suposarà una avaluació global 

del sistema, de la qual sorgiran les decisions per millorar 

de manera contínua el Sistema de Gestió Ambiental. 
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2.2 Procés de disseny i implantació d’un SGA segons la 

norma ISO 14001:2004 

 

A l’hora de dissenyar i implantar un Sistema de Gestió Ambiental, aquest es pot 

estructurar en varies fases que ajudaran a la seva implantació: 

 

FASE I: Compromís ambiental i planificació del procés. 

 

En el desenvolupament d’aquesta fase, s’haurà de determinar les funcions de les 

persones que estaran involucrades en la implantació del SGA, ja que la correcta 

definició inicial de les responsabilitats és un dels punts claus per a que el procés 

tingui èxit. 

 

Es recomana formar un equip de treball integrat per personal de diferents àrees de 

treball de l’empresa, que junt amb l’assessoria externa d’una empresa 

especialitzada (en cas de ser necessari) dirigeixi la implantació del SGA. 

 

Figura 1. Model de Sistema de Gestió Ambiental proposat per ISO 14001 (font: Como implantar 

un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004, Javier Granero y Miguel Ferrando) 
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És important que la direcció faci plenament costat en el projecte, i que l’equip de 

treball estigui totalment coordinat amb aquesta per a que estigui informada i pugui 

discutir els temes que requereixi l’equip prenent decisions de manera àgil. 

Per a que el projecte tingui èxit i aporti beneficis esperats, és imprescindible que la 

direcció entengui les seves implicacions per la organització, demostri un compromís 

de millora ambiental i faci costat al projecte. D’aquesta forma s’aconseguirà que 

tot el personal de l’organització s’involucri en el projecte. Durant aquesta fase, la 

direcció s’ha de comprometre a aportar els recursos humans, tècnics i econòmics 

necessaris per a la correcta implantació del sistema. 

Un cop finalitzat els preparatius, el següent a tenir en compte serà la planificació 

detallada del procés.  

És aconsellable planejar un calendari preliminar per a tot el procés i les seves 

principals fases, encara que no es conegui en detall el temps que pot suposar cada 

una d’elles. Això servirà per portar un control adequat de l’evolució del procés. 

 

FASE II: La revisió ambiental inicial. 

 

Aquesta fase, encara que és recomanable, no és obligatòria segons la norma ISO 

14001:2004. No obstant, abans de començar a desenvolupar el sistema, és 

necessari disposar de suficient informació per poder determinar els impactes 

ambiental de les activitats, processos, productes i serveis de l’organització. 

 

La realització de la revisió ambiental inicial serà una de les feines de l’equip de 

gestió ambiental o de l’equip consultor extern contractat.  

 

L’objectiu de la revisió ambiental inicial és establir quina és la situació de l’empresa 

respecte al medi ambient, incloent l’estat de compliment de la legislació aplicable i, 

en general, obtenir informació que serveixi de base per al desenvolupament del 

sistema. 

 

La revisió consistirà en un anàlisis de les pràctiques actuals de gestió ambiental en 

l’organització, així com la identificació dels principals impactes ambientals i els 

requisits que estableix la legislació.  

 

Finalitzant aquesta fase, l’equip encarregat de la seva execució elaborarà un 

informe de resultats que servirà per establir els punts de partida a l’hora de definir 

la política ambiental i el propi Sistema de Gestió Ambiental. 

 

FASE III: Implantació del SGA 

 

Per al correcte desenvolupament d’aquesta fase, serà necessari satisfer els 

requisits que estableix la norma ISO 14001, i que s’especifiquen en l’apartat 3. 
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Aquests requisits han d’estar ben documentats i implantats per a que es pugui 

demostrar a terceres parts que el SGA és efectiu i compleix amb les regulacions. 

 

FASE IV: Certificació del SGA. 

 

El procés de disseny i implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental no ha d’acabar 

necessariament amb la certificació del mateix. Una organització pot implantar un 

SGA i no requerir d’una organització externa que li doni validesa, encara que per lo 

general, les organitzacions solen acudir a un organisme certificador per a que 

confirmi que el seu sistema s’adeqüi a la norma internacional ISO 14001. 

La certificació solament serà possible si aquest s’ha desenvolupat basant-se en els 

requisits específics de la norma i compleix amb ells. La certificació és una prova 

externa que serveix per demostrar a les parts interessades que una organització ha 

implantat amb èxit un Sistema de Gestió Ambiental. 

Es necessiten de proves o registres que evidenciïn un comportament acord amb les 

pautes a seguir marcades per la norma internacional ISO 14001. A més, per poder 

obtenir la certificació és necessari que el Sistema de Gestió Ambiental es trobi en 

un grau de maduresa alt. 

 

Previ a la certificació, és necessari que l’organització realitzi una auditoria interna 

per comprovar l’estat del seu SGA, detectant les no conformitats o el no 

compliment de requisits i les àrees potencials de millora. 

 

 

3. │ METODOLOGIA DEL PROCÉS D’IMPLANTACIÓ D’UN 

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL EN UN PORT ESPORTIU. 

 

Per portar a terme el procés d’implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental, serà 

necessari que l’organització compleixi amb tots i cadascun dels requisits que 

estableix la norma internacional ISO 14001. 

 

La norma ISO 14001 especifica els requisits mínims que han de complir un Sistema 

de Gestió Ambiental per a que sigui viable i eficaç. Aquests requisits (inclosos en la 

Secció 4 de la norma), hauran d’estar ben documentats i implantats per a que es 

pugui demostrar davant terceres parts que el Sistema de Gestió Ambiental és 

efectiu i compleix amb les regulacions. 

 

A continuació, es procedirà a descriure els requisits de la norma una a un, per així, 

finalment implantar-ho en aquest cas, al Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

 

Primerament, cal destacar l’estructura que ha de tenir la norma UNE-EN ISO 

14001:2004 i que s’indica en el quadre següent i que posteriorment facilitarà 

l’estudi i la implantació al CNAM. 
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Seguidament, es fa menció al més important, els requisits del sistema de gestió 

ambiental. 

 

1. OBJECTE I CAMP D’APLICACIÓ 

 

Aquesta norma internacional estableix els requisits que han de complir les 

organitzacions per implantar correctament el SGA identificant tots aquells aspectes 

ambientals que es poden controlar. 

 

La norma és aplicable a qualsevol organització que desitgi implantar, actualitzar i 

millor un SGA i procurar una certificació per una organització externa. 

 

Sistemes de gestió ambiental. 

Requisits amb orientació per al seu ús. 
(ISO 14001:2004) 

 

1. OBJECTE I CAMP D’APLICACIÓ 
2. NORMES PER CONSULTA 

3. TERMES I DEFINICIONS 
4. REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

4.1 Requisits generals 

4.2 Política ambiental 
4.3 Planificació 

 4.3.1  Aspectes ambiental 
 4.3.2 Requisits legals i altres requisits 
 4.3.3 Objectius, metes i programes 

4.4 Implementació i operació 
 4.4.1 Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat 

 4.4.2 Competència, formació i presa de consciencia 
 4.4.3 Comunicació 

 4.4.4 Documentació 
 4.4.5 Control de la documentació 
 4.4.6 Control operacional 

 4.4.7 Preparació i resposta davant emergències 
4.5 Verificació 

 4.5.1  Seguiment i medició 
 4.5.2 Avaluació del compliment legal 
 4.5.3 No conformitat, acció correctiva i acció preventiva 

 4.5.4 Control de registres 
 4.5.5 Auditoria interna 

 4.6 Revisió per la direcció 

         Quadre 1. Estructura de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. (font: Como implantar un 

sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004, Javier Granero y Miguel Ferrando) 
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2. NORMES PER CONSULTA 

 

Actualment la norma no cita normes per la seva consulta. 

 

3. TERMES I DEFINICIONS 

La norma fa referència a un total de 20 definicions, entre les que es destaca la 

definició de medi ambient, aspecte ambiental, impacte ambiental, sistema de 

gestió ambiental, organització, entre d’altres. (Veure glossari de termes) 

  

4. REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

 

 4.1. REQUISITS GENERALS 

Establir i mantenir al dia un Sistema de Gestió Ambiental que compleixi amb els 

requisits d’aquesta norma internacional i definir el seu abast. 

 

4.2. POLÍTICA AMBIENTAL 

La declaració de Política Ambiental és un conjunt de principis i intencions formals 

en relació amb el medi ambient. Es tracta d’un document guia per a la millora 

ambiental i el seu compliment és fonamental per a la integritat i l’èxit del SGA, 

proporcionant el marc per al seu desenvolupament i manteniment. 

 

La política ambiental ha de ser definida al més alt nivell directiu, el qual ha de tenir 

la capacitat i atribucions necessàries per modificar i dirigir el sistema. Aquesta ha 

de ser adequada a les activitats de l’empresa i a les repercussions ambientals i ha 

d’expressar el compromís de l’organització a la millora contínua, la prevenció i 

control de la contaminació i el compliment de la legislació mediambiental. 

 

La Política Ambiental ha de ser breu, pública i documentada en la qual l’entitat 

exposa les seves intencions, els seus objectius generals i els principis que guiaran 

a la millora continua de la seva actuació ambiental. Així doncs, ha d’anar firmada 

per la direcció. A més, s’ha d’actualitzar, en funció dels resultats de les auditories i 

les revisions. 

 

Aquesta política ha de ser pública, encara que no és d’obligació difondre-la 

externament sense prèvia petició. 

 

 4.3 PLANIFICACIÓ 

 

 4.3.1. ASPECTES AMBIENTALS 

La identificació i l’avaluació dels aspectes ambientals, és l’element bàsic d’un SGA. 

Aquest requisit, permet assentar les bases d’altres molts requisits, entre els quals 

es troba la pròpia política ambiental, l’establiment dels objectius, metes i 
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programes, competència, formació, control operacional, preparació i resposta 

davant emergències, seguiment i medició, i avaluació del compliment legal. 

 

Per satisfer aquest punt, l’entitat ha d’establir un primer mètode d’identificació dels 

aspectes ambientals derivats de les seves activitats, processos, productes i serveis, 

i posteriorment un altre per efectuar una correcta avaluació, i classificar-los 

atenent a la importància del seu impacte ambiental associat.  

 

Quan un aspecte ambiental provoca un impacte tal que ha de ser considerat per 

l’entitat, aquest es diu que és significatiu. 

 

Els aspectes i impactes mediambientals d’un port esportiu, generalment estan 

relacionats amb: 

 

 · Ús d'aigua  

 · Ús d’energia 

 · Ús de productes químics 

 · Emmagatzematge  

 · Vessaments  

 · Emissions atmosfèriques 

 · Gestió de residus 

 · Riscs d’accidents 

 · Altres (vibracions, olors, soroll, impactes visual, biodiversitat, etc.) 

 

Cal tenir en compte que s’ha d’identificar i avaluar la probabilitat de que es 

produeixin certs impactes en motiu d’accidents, com per exemple vessament 

accidentals, explosions, entre d’altres. 

 

El mètode més senzill de complir amb aquest requisit de la norma, és analitzant 

individualment cada activitat per determinar quins són els seus aspectes 

ambientals. Posteriorment, avaluant cada un d’ells i establir un grau de significació.  

 

 

 4.3.2. REQUISITS LEGALS I ALTRES REQUISITS 

 

L’organització ha d’assegurar que ha identificat i té accés als requisits legals i altres 

requisits2 que pugui subscriure en relació amb els seus aspectes ambientals, 

determinant, a més, com s’apliquen aquests requisits. 

 

Per complir amb aquest requisit i si ha identificat adequadament tots els requisits, 

haurà d’establir una sistemàtica per actualitzar de forma periòdica tota la 

informació relacionada amb ells i haurà d’elaborar el següent: 

                                    
2 Amb el terme altres requisits es pretén ampliar la norma a tots aquells requisits de 

caràcter no legal que siguin d’aplicació a la organització. 



IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL, CERTIFICACIÓ DE LA ISO 14001 I EMAS AL CNAM. 

 

25 

 

 

 

            
 

 

 4.3.3 OBJECTIUS, METES I PROGRAMES. 

L’organització establirà, implementarà i mantindrà al dia els objectius i metes 

ambientals adequats als nivells i funcions de l’entitat, així com un o varis 

programes per assolir els citats objectius i metes dissenyant les mesures d’actuació 

i els recursos necessaris per la seva consecució. 

 

Un cop identificat els aspectes i impactes ambientals significatius de l’entitat, 

escoltada l’opinió de les parts interessades i definits els requisits legals i altres 

requisits, és necessari establir unes línies d’actuació per portar a cap un procés de 

millora continua de caràcter ambiental. L’entitat definirà uns objectius coherents 

amb la seva política ambiental i establirà els criteris oportuns per poder mesurar el 

grau de compliment dels citats objectius. Així mateix, establirà les responsabilitats, 

el període per portar a cap els objectius i metes, els costos i recursos, la fase en 

què està i la data de finalització de l’objectiu, conformant així un programa de 

gestió ambiental. 

 

Per efectuar una classificació dels objectius en relació amb la seva importància, 

s’utilitza una matriu, consistent en assignar un nivell relatiu a la importància de 

cada criteri amb respecte a cada objectiu concret, de manera que: 

 

MI = Molt important / objectiu d’alta prioritat. 
I = Important / objectiu de prioritat mitja 

PI = No tan important o sense importància / objectiu no prioritari. 
 

      

 
 Una llista amb els requisits legals aplicables i altres 

requisits, classificats per aspectes ambientals, la 
referència legal o font dels mateixos, l’article o articles 

pertinents, les àrees de l’empresa a les que s’aplica i les 
possible observacions. 

 

 Una llista de les autoritzacions i llicències administratives, 
indicant la referència legal, l’organisme encarregat de la 

seva concessió, data i període de validesa, així com 
observacions en les que s’inclogui la documentació 
necessària. 

 
 Mantenir els texts disponibles per la seva consulta, i poder 

accedir a ells en qualsevol circumstància. 
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4.4  IMPLEMENTACIÓ I OPERACIÓ 

 

 4.4.1. RECURSOS, FUNCIONS, RESPONSABILITAT I AUTORITAT 

 

Per complir amb aquest punt de la norma, la direcció ha d’assegurar en tot 

moment la disponibilitat de recursos3 que permetin establir, implementar, mantenir 

i millorar el Sistema de Gestió Ambiental.  

 

La direcció definirà un representant (en el cas d’empreses petites, com és el Club 

Nàutic d’Arenys de Mar) o varis representants (en el cas d’empreses grans) que 

tindran perfectament definides i documentades les seves funcions, responsabilitats 

i límits d’autoritat per: 

 

 
 

 

 4.4.2 COMPETÈNCIA, FORMACIÓ I PRESA DE CONSCIÈNCIA 

 

L’organització ha de realitzar les accions de sensibilització i formació necessàries 

per a que tot el personal assumeixi les funcions en el desenvolupament del 

Sistema de Gestió Ambiental. 

 

Segons el nivell de responsabilitat en la presa de decisions o en l’actuació 

d’activitats en relació amb l’ impacte ambiental, l’organització donarà una formació 

més o menys específica als treballadors. 

 

Per a que cada treballador sàpiga en tot moment què ha de fer en relació amb la 

gestió del medi ambient de l’organització, l’organització els ha de comunicar: 

 

 

                                    
3 Per recursos s’entén recursos humans, coneixements especialitzats, equips de 

mida i control, contractació de serveis externs, serveis financers, etc. 

 

 
 Assegurar dia a dia que el sistema segueix sent conforme 

al model d’aquesta norma internacional. 

 
 Informar a la direcció sobre el grau d’acceptabilitat amb 

que funciona el sistema, per que aquesta, durant el procés 

de revisió, pugui incloure millores. 
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 4.4.3 COMUNICACIÓ 

L’entitat ha d’establir les vies de comunicació necessàries per assegurar que tota la 

informació relacionada amb els seus aspectes ambientals i amb el propi Sistema de 

Gestió Ambiental es transmeti de forma adequada a totes les parts interessades. 

Per això existeix dos tipus de comunicació, l’interna i l'externa. Aquests dos tipus 

de comunicació han de quedar plasmats en un o varis procediments, tenint en 

compte la comunicació interna entre les diferents àrees de l’organització i l’externa 

entre les parts interessades (societat, Administració, etc.), considerant l’abast 

d’aquesta. 

 

Per a que la informació de caràcter ambiental arribi a qui la precisa a fi de decidir o 

actuar dins una organització, s’han de preveure i fer funcionar mètodes de 

comunicació interna. 

Amb respecte a l’emissió de la informació a l’exterior, l’empresa únicament ha de 

considerar la possibilitat de comunicar informació sobre els seus aspectes 

ambientals significatius i documentar la seva decisió. 

 

S’han de definir les vies de comunicació de la informació tan internes com 

externes: 

 

 

COMUNICACIÓ FIGURA PARTICIPATIVA EXEMPLE DE VIA DE COMUNICACIÓ 

Interna 

Empleats 

Butlletins i revistes 

Taulell d’anuncis 

Activitats extra laborals 

Accionistes 
Informes de medi ambient 

Comptabilitat ambiental 

Proveïdors 
Notificacions 

Benchmarking 

Externa Administració Convenis, acords, col·laboracions 

 La política ambiental i la importància de mantenir una 

conformitat amb ells i amb els procediments i requisits del 
Sistema de Gestió Ambiental. 

 
 Els aspectes ambientals significatius, els impactes reals o 

potencials associats amb el seu treball i els avantatges 

ambientals derivats amb el seu comportament. 
 

 La responsabilitat dins del Sistema de Gestió Ambiental. 
 

 Les conseqüències derivades de la falta de compliment 

dels procediments. 
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Grups de treballs 

Patrocinis 

Societat 
Informes públics 

Pàgina Web 

Clients 

Resposta a consultes 

Estudis de comparació (competència) 

Fulletons 

 

  

  

 4.4.4 DOCUMENTACIÓ 

 

L’organització haurà de crear, arxivar i mantenir al dia tota documentació 

necessària per al seu Sistema de Gestió Ambiental. D’aquesta manera en aquest 

manual es recollirà tota la informació rellevant per saber el què fer, com fer-ho, 

quan fer-ho i a qui se li pot demanar responsabilitats. 

 

El manual constitueix l’element bàsic del sistema i en ell es descriu l’estructura 

organitzativa, les responsabilitats i l’abast del propi sistema, i es recullen tots els 

procediments generals, específics, instruccions o qualssevol procediment que 

desenvolupi els requisits dels sistemes o sigui necessari per aquest. 

 

La forma més habitual d’estructurar la documentació del sistema és en forma de 

piràmide, de tal manera que s’estableixi una jerarquia clara entre la diferent 

informació. Així, es parla normalment de quatre nivells: 

 

 

      
 

 

 
· Nivell I: Es correspon amb el manual del Sistema de Gestió 

Ambiental. Es descriu la política ambiental. Serveix com a guia per 
documentar les funcions i responsabilitats principals i els objectius. 
 

· Nivell II: Es correspon amb els procediments que cal portar a 
terme per complir amb els requisits necessaris per implantar el 

Sistema de Gestió Ambiental. 
 
· Nivell III: Es correspon als procediments específics del sistema i 

instruccions tècniques. 
 

· Nivell IV:  Es correspon a tota aquella documentació que ha de 
formar part del sistema i que no s’inclou en cap dels nivells superiors, 
com per exemple els registres, plans d’actuació (d’auditoria, de 

formació, etcètera). 
 

Taula 1. Exemple de tipus de comunicació i vies en un SGA. 
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 4.4.5 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 

  

Per complir amb aquest apartat de la norma, l’organització ha d’establir i mantenir 

al dia un o varis procediments per controlar tota la documentació del Sistema de 

Gestió Ambiental. 

La documentació ha d’estar localitzada, ser aprovada i revisada quan sigui 

necessari i retirada quan estigui obsoleta. A més, ha de poder identificar-se 

fàcilment (nombre, número, o referència als documents), estar disponible on sigui 

precís, contenir fitxes d’edició i revisió i estar actualitzada.  

L’arxiu dels documents es mantindrà durant almenys els tres anys de vigència del 

certificat, encara que alguns quedin obsolets. 

Tota la documentació que es generi com conseqüència de l’aplicació dels 

procediments del Sistema de Gestió Ambiental que no constitueixi registres del 

sistema i aquella documentació externa que afecti a la gestió ambiental serà 

objecte de control. 

 

 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL 

  

L’objectiu d’aquest apartat de la norma es establir els controls necessaris per 

assegurar que els aspectes ambientals es gestionin correctament, minimitzant els 

impactes ambientals associats, identificant les activitats que puguin causar 

impactes sobre el medi ambient tan en processos productius com en els serveis.  

Figura 2. Estructura piramidal d’organització de la documentació. (font: 

Como implantar un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004, Javier 
Granero y Miguel Ferrando)  
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L’organització haurà d’identificar les operacions i activitats que estiguin associats 

amb els aspectes ambientals significatius, per establir un control adequat, d’acord 

amb la seva política ambiental, objectius i metes. 

 

Un cop conegudes aquestes operacions i activitats, haurà de ser descrita la manera 

de portar-les a cap per a que els impactes que generen o poguessin generar es 

puguin considerar controlats o no arribin a ocórrer. És recomanable fer una 

planificació de les activitats, elaborar els criteris necessaris per decidir si s’estan 

desenvolupant conforme s’ha planificat i establert mètodes de correcció. 

El control operacional s’ha d’estendre a les operacions de manteniment i a 

proveïdors i subcontractistes en les seves activitats relacionades amb l’organització 

en qüestió. És important que els procediments de control operacional aplicables 

siguin comunicats a proveïdors i subcontractistes, així com mantenir registre de tal 

comunicació. 

Algunes activitats sobre les que es requereix un control operacional poden ser: la 

gestió dels residus, les emissions atmosfèriques, els abocaments, 

’emmagatzematge de productes químics, subcontractistes, proveïdors, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.4.7 PREPARACIÓ I RESPOSTA DAVANT EMERGÈNCIES 

 

L’organització haurà d’establir els elements de prevenció, control i actuació 

necessaris per minimitzar els impactes ambientals associats a situacions 

d’emergència o accidents. 

És necessari realitzar un anàlisis buscant situacions potencials en les que la pèrdua 

de control pugui causar impactes ambientals. Aquest anàlisis ha de recollir com a 

mínim tots els aspectes ambientals potencials prèviament identificats, els accidents 

més probables i els de major magnitud mediambiental, per a que puguin ser 

Diagrama 1. Diagrama de fluxe per al control operacional dels proveïdors. 
(font: Como implantar un sistema de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004, 

Javier Granero y Miguel Ferrando) 
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previstos i reduïts en cas de que es desencadenin. L’organització haurà de 

considerar a més: els mètodes més apropiats per respondre davant accidents o 

situacions d’emergència, com realitzarà la comunicació interna i externa, si la 

formació del personal és adequada, les rutes d’evacuació i punts de trobada, la 

possibilitats de situacions d’emergència o accident en instal·lacions veïnes, etc. 

 

L’organització haurà de realitzar proves periòdiques per comprovar l’eficàcia dels 

procediments quan això sigui possible i mantenir evidencies que ho demostrin. A 

més, després d’una situació d’emergència o accident s’haurà de fer una revisió del 

pla per modificar-ho si fos el cas. 

 

4.5 VERIFICACIÓ 

 

 4.5.1 SEGUIMENT I MEDICIÓ 

 

L’objectiu d’aquest apartat consisteix en establir els procediments necessaris per 

controlar i mesurar de forma regular les característiques clau de les operacions i 

activitats que puguin tenir un impacte significatiu sobre el medi ambient, així com 

fixar les normes que han de complir-se per portar a cap el manteniment i el 

calibratge dels equips de medició dels paràmetres ambiental. D’aquesta manera, 

s’han d’obtenir dades suficients i fiables com per portar un seguiment per a una 

millora continua i el compliment de la legislació. 

 

L’organització haurà de desenvolupar uns documents que controlin el procés de 

calibratge i manteniment dels equips de mesura relacionada amb les activitats que 

es trobin subjectes al procés de seguiment i medició. Aquest documents 

especificaran la periodicitat dels seguiments, mesures i calibratges, així com la 

metodologia empleada per aquest i els responsables de realitzar l’informe final. La 

periodicitat de realització del seguiment i mesures haurà de ser coherent amb 

l’indicada en els requisits legals aplicables. 

 

Es portarà un registre, i aquests serviran a l’organització per identificar indicadors 

de comportament i utilitzar-los per implementar accions correctives i preventives i 

avaluar el compliment dels seus objectius i metes, per conèixer de quina manera 

està millorant. 
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Quadre 2. Exemple de seguiment de consum de recursos. (font: Como implantar un sistema de 

gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004, Javier Granero y Miguel Ferrando) 
 

 

 4.5.2 AVALUACIÓ DEL CUMPLIMENT LEGAL 

 

L’organització ha de desenvolupar un o varis procediments per poder demostrar 

que es compleix efectivament els seu compromís amb el compliment dels requisits 

legals i altres requisits. Haurà de fer avaluacions periòdiques i mantenir registres 

dels resultats obtinguts en elles. 

 

 4.5.3 NO CONFORMITAT, ACCIÓ CORRECTIVA I PREVENTIVA 

L’organització ha d’establir una sistemàtica per identificar, comunicar i gestionar 

adequadament els errors reals del Sistema de Gestió Ambiental, així com per 

aplicar accions correctives o preventives per evitar errors potencials. 

Una no conformitat és tot tipus d’incompliment del exigit per qualsevol dels 

requisits del SGA o qualsevol resultat que infringeixi els seus principis inspiradors.  

 

Es considera una no conformitat potencial aquells que té una alta prioritat de que 

es produeixi, encara que per el moment no s’hagi detectat o produït. 

Davant una no conformitat, l’organització haurà de remeiar els danys ambientals 

produïts en cas d’existir aquests, solucionar les causes que ho van generar (acció 

correctiva) i si és possible evitar que la situació es produeixi novament (acció 

preventiva). 
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L’organització ha de disposar d’un o varis procediments escrits on es descrigui 

l’origen i detecció de les no conformitats (incompliment de requisits, incompliment 

en la documentació, incompliment de control operacional, etc.), el tractament que 

se li donarà a les no conformitats (informes de no conformitat) i els anàlisis i 

resolucions de no conformitats. 

Un cop realitzat això, l’organització podrà establir les accions correctives i 

preventives que estimi oportunes, realitzant un seguiment sobre aquestes per 

comprovar la seva eficàcia i comunicar-la. 

Es mantindrà un registre de les evidencies que demostrin el compliment de les 

pautes descrites. 

 

 
Quadre 3. Exemple d’Informe de no conformitat, 

amb el logotip del Club Nàutic d’Arenys de Mar.  
(font: Como implantar un sistema de gestión ambiental según  
la norma ISO 14001:2004, Javier Granero y Miguel Ferrando) 
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 4.5.4 CONTROL DE REGISTRES 

 

L’organització ha de definir les seves accions per identificar, conservar i eliminar 

els registres que demostrin la conformitat amb els requisits de la norma i el seu 

Sistema de Gestió Ambiental. 

 

Es dispondrà d’un o varis procediments escrits on es descrigui com donar resposta 

a l’ identificació, forma de conservació, forma de recuperació, temps d’arxiu4 i la 

disposició dels registres del Sistema de Gestió Ambiental. 

 

 

 4.5.5 AUDITORIA INTERNA 

 

L’auditoria interna és un procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir 

evidencies i avaluar-les de manera objectiva amb el fi de determinar l’extensió en 

que es compleixi els criteris del Sistema de Gestió Ambiental fixat per 

l’organització. 

 

S’ha d’assegurar de realitzar les auditories periòdicament, definint un assoliment i 

mètode d’auditoria empleat per determinar si el Sistema de Gestió Ambiental es 

conforme als requisits de la norma i està correctament implementat i informar en 

tot moment els resultats obtinguts a la direcció. 

 

Per a la realització de l’auditoria, es precisa que existeixi un Sistema de Gestió 

Ambiental en un grau d’implantació tal que hagi superat la fase de disseny.  

Encara que no existeix una freqüència fixa per a la realització de les auditories, 

com a mínim haurà de realitzar-se un cop l’any. 

 

4.6 REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ 

Serà tasca de l’alta direcció avaluar l’efectivitat i l’adequació del Sistema de Gestió 

Ambiental a les necessitats de l’organització i modificar-lo si fos necessari. 

 

L’alta direcció recopilarà la informació rellevant des del punt de vista del 

funcionament del sistema, per revisar-lo a intervals planificats i assegurar-se de la 

seva correcta implantació. Aquesta informació rellevant pot estar formada per els 

resultats d’auditories, avaluacions del compliment legal i altres requisits, les 

                                    
4 En general, els registres han de conservar-se per un període no inferior a tres anys 

(requisit de certificació) o per un període superior en el cas de que existeixi algun requisit 

legal aplicable a aquell registre (per exemple: els documents de control i seguiment de 

residus perillosos s’han durant cinc anys) 
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comunicacions externes, el grau de compliment dels objectius i metes, l’estat 

d’accions correctives i preventives, etc. 

 

La revisió realitzada per l’alta direcció haurà d’abastar la totalitat del sistema i 

podrà efectuar-se en un o en varis períodes de temps. La freqüència de revisió del 

sistema ha de tenir periodicitat prèviament establerta i documentada, essent 

aquest període coherent amb la realitat de l’empresa. 

 

Un cop realitzada la revisió, es procedirà a l’obtenció de conclusions i línies de 

millora dins el sistema, analitzant, per els punts dèbils o desviacions detectades en 

el sistema, com es portaran a terme i quines accions s’establiran. En cas d’estimar-

lo oportú, l’alta direcció podrà efectuar canvis en el SGA, incloent la política, els 

objectius i metes. D’aquesta forma, la revisió per la direcció es converteix en una 

de les eines clau en el procés de millora continua. 

 

L’organització conservarà registres que evidenciïn la realització de la revisió del 

sistema per la direcció, sent un requisit de l’empresa de certificació que, almenys, 

s’hagi fet una revisió del sistema per la direcció per poder obtenir el certificat. 

 

 

4. │ L’AUDITORIA DE CERTIFICACIÓ 

4.1 Aspectes previs a l’auditoria 

Un cop que l’organització ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental, pot 

prendre la decisió de certificar-lo. Per això,  ha de sol·licitar aquesta certificació a 

algun dels organismes acreditats per aquest fi. 

Un cop seleccionat el certificador, l’organització ha de definir l’abast de la 

certificació sol·licitada, entenent per tal el conjunt de les activitats portades a cap 

en els emplaçaments de l’organització i sota una direcció clarament identificada. 

A més, l’organització es comprometrà amb l’entitat de certificació a adoptar les 

mesures necessàries per a que es puguin realitzar adequadament l’avaluació i 

utilitzar la certificació que obtingui d’acord amb el que estableixi el certificador. 

 

És necessari que l’organització sol·licitant faciliti totes les dades requerides pel 

certificador i per això, abans de procedir a l’auditoria de certificació, l’entitat de 

certificació ha de tenir coneixement de: 

· Dades generals referents a entitat corporativa, nom, direccions, recursos 

humans i tècnics, etc. 

·  Abast i estructura general del Sistema de Gestió Ambiental a certificar. 

· Documentació dels elements essencials del Sistema de Gestió Ambiental 

(manual, procediments i altre documents). 
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Un cop posada en coneixement de l’entitat de certificació la documentació 

necessària, aquesta elaborarà un pla d’activitats d’avaluació i comunicarà al 

sol·licitant la relació de membres que compondran l’equip auditor, per que aquest 

mostri la conformitat. 

 

L’entitat de certificació ha de designar a un equip auditor qualificat per avaluar tota 

la documentació recollida del sol·licitant i per realitzar l’auditoria en el seu nom. 

 

L’equip auditor tindrà com a missió, durant el procés d’auditoria, examinar 

l’estructura de l’organització, la política i els procediments de l’organització, 

confirmar que compleixi tots els requisits aplicables a l’abast de la certificació i 

comprovar que els procediments estan implantats i són tals que permetin tenir 

confiança en el seu Sistema de Gestió Ambiental. 

 

4.2 L’auditoria 

L’auditoria de certificació del Sistema de Gestió Ambiental es sol realitzar en dos 

fases: 

  

FASE I: 

Aquesta fase, en general, no es porta a cap a les instal·lacions del sol·licitant i 

durant el seu desenvolupament es realitza fonamentalment una revisió de la 

documentació del sistema.  

La revisió que realitza l’entitat organitzadora està encaminada a assegurar que el 

sol·licitant ha identificat i avaluat els seus aspectes ambientals adequadament, 

posseeix tots els permisos i llicències de caràcter ambiental, el disseny del seu 

sistema satisfà la seva política ambiental, ha portat a cap l’auditoria interna i les 

revisions per la direcció adequadament i respon a les comunicacions rellevants de 

les parts externes interessades. 

 

FASE II: 

L’objectiu d’aquesta etapa és identificar i recollir directament tota la informació 

necessària per realitzar l’auditoria i confirmar que el Sistema de Gestió Ambiental 

és conforme amb tots els requisits de la norma i està assolint els objectius derivats 

de la política de l’organització. 

Aquesta etapa es portarà a cap obligatòriament a les instal·lacions del sol·licitant i 

s’analitzarà la implantació de tots els elements de la norma, excepte aquells que 

s’hagin auditat completament i de manera satisfactòria a la FASE I. 

 

Després d’una reunió inicial, l’equip auditor visitarà les instal·lacions i centrarà les 

seves investigacions en els següents aspectes: 
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Un cop finalitzada l’auditoria in situ, l’equip auditor ha de mantenir una reunió amb 

la direcció de l’organització abans d’abandonar les instal·lacions. En aquesta 

reunió, es comentarà verbalment o per escrit els resultats de l’auditoria en el que 

es refereix al compliment per part de l’organització del requisits de la certificació i 

es permetrà a l’organització que formuli les preguntes que estimi oportunes sobre 

les conclusions i els criteris en els que es basa l’equip auditor. 

 

Acabat el procés d’auditoria, l’equip auditor farà entrega a l’entitat  de certificació 

d’un informe on aparegui tot lo referent al compliment per part de l’organització de 

tots els requisits de la certificació.  

 

Finalment, l’entitat de certificació farà un informe a l’organització en el que es 

descrigui qualsevol no conformitat que s’hagi de resoldre per complir amb els 

requisits de la certificació. L’organització, posteriorment, comentarà l’informe i 

descriurà les accions específiques adoptades o que pensa adoptar dins un termini 

de temps establert, per resoldre qualsevol incompliment dels requisits de la 

certificació que s’hagi detectat durant l’auditoria. 

 

Un cop revisades aquestes accions per l’entitat de certificació, aquesta informarà a 

l’organització sobre si és necessari repetir tota o una part de la auditoria o si es 

considera suficient una declaració escrita del compromís de realització de les 

accions que seran comprovades durant la visita de seguiment. 

 

 

 Identificació dels aspecte ambientals i la posterior 

determinació de la seva importància. 

 Procediments per assegurar el compliment amb els requisits 

legals i altres requisits subscrits per l’organització. 

 Els objectius i metes derivats del procés d’avaluació. 

 El control operacional. 

 El seguiment, medició, informació de resultats i la revisió 

davant els objectius i metes fixades. 

 Identificació i avaluació de no conformitats i la posada en 

pràctica d’accions correctives i preventives. 

 Auditoria interna i revisió per la direcció. 

 Compromís de la direcció amb la política ambiental. 

 Relació entre la política, els aspectes ambientals i els seus 

impactes associats, objectius i metes, responsabilitats, 

programes, procediments, resultats de l’actuació, auditoria 

interna i revisions. 
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4.3 Seguiment del procés.  

L’entitat de certificació ha de comprovar periòdicament, mitjançant visites de 

seguiment i renovació, que les organitzacions que han certificat el Sistema de 

Gestió Ambiental segueix complint els requisits de certificació. 

 

El període de validesa dels certificats són de tres anys, per el que, transcorregut 

aquest període, serà necessari que les organitzacions realitzin una renovació del 

seu certificat. 

 

Per altra part, les visites de seguiment del Sistema de Gestió Ambiental s’han de 

realitzar almenys un cop l’any. 

 

5. │ EMAS - EL REGLAMENT EUROPEU D’ECOGESTIÓ 

I ECOAUDITORIA  

5.1 Introducció al reglament europeu EMAS III. 

 

EMAS, Eco-Management and Audit Scheme, és un sistema de gestió ambiental 

gestionat per tots els països membres de la Unió Europea. 

 

L’objectiu d’EMAS, com instrument important del Pla d’acció sobre consum i 

producció sostenible i una política industrial sostenible, consisteix en promoure 

millores continues del comportament mediambiental de les organitzacions 

mitjançant l’establiment i l’aplicació per la seva part de sistemes de gestió 

mediambientals, l’avaluació sistemàtica, objectiva i periòdica del funcionament de 

tals sistemes, la difusió d’informació sobre comportament mediambiental, el diàleg 

obert amb el públic i altres parts interessades, i la implicació activa del personal en 

les organitzacions, així com una formació adequada. 

 

5.2 Marc europeu. 

 

L’any 1993, la Unió Europea va adoptar el Reglament 1836/93 del Consell, relatiu 

als Sistemes de Gestió Mediambientals, mitjançant el qual es permetia a les 

empreses del sector industrial que s’afegissin amb caràcter voluntari a un Sistema 

Comunitari de Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS, Eco-Management and Audit 

Scheme).  

 

Més tard, l’any 2001, mitjançant el Reglament 761/2001 es publicava l’EMAS II, 

que adoptava la norma ISO 14001 com model del Sistema de Gestió Ambiental 

amb certs requisits addicionals, principalment relacionats amb la revisió ambiental 

inicial, el compliment de la normativa ambiental vigent, la comunicació interna i 
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externa, la publicació de resultats ambientals, els procediments d’auditoria i la 

participació dels empleats. 

 

Actualment, el Reglament EMAS II ha estat derogat per el Reglament (CE) núm. 

1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009 relatiu 

a la participació d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria  

mediambientals (EMAS), i pel que es deroguen el Reglament (CE) núm. 761/2001 i 

les decisions 2001/681/CE i 2006/193/CE de la Comissió 

 

5.3 EMAS III principals canvis i evolució 

 

La nova versió del Reglament Europeu EMAS III, va entrar en vigor el dia 11 de 

gener de 2010. A continuació es detallen alguns punts importants: 

 

 5.3.1 Compliment legal 

 

El reglament EMAS li dona major importància en el compliment de requisits legals 

en matèria de medi ambient, de manera que els verificadors no validaran la 

Declaració Mediambiental, o la seva actualització, si no hi ha proves de que 

l’organització compleixi els requisits jurídics aplicables en matèria de medi 

ambient. 

La Declaració Mediambiental ha de fer referència als requisits legals aplicables. 

S’estableix un model de Declaració de conformitat per la firma per part del 

verificador. 

Els Estats membres hauran de subministrar informació i assistència en aquest 

tema i les autoritats amb atribucions en matèria de compliment legal hauran de 

respondre les consultes de les organitzacions en aquest sentit. 

 

 5.3.2 Indicadors de comportament mediambiental 

 

És obligació l’ús d’indicadors del comportament ambiental, tant indicadors bàsics 

(eficiència energètica, eficiència en el consum de recursos, aigua, residus, 

biodiversitat i emissions) com indicadors sectorials (quan estan publicats per la 

Comissió). 

El nou reglament preveu el desenvolupament de Guies Sectorials d’ús voluntari, en 

les que es definiran paràmetres, comportaments de referència i indicadors 

mediambientals específics. Aquestes guies constituiran una gran ajuda per les 

empreses al oferir una valuosa informació sobre les millores pràctiques sectorials 

en gestió ambiental. 
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 5.3.3 Logotip EMAS 

 

En l’últim reglament es simplifica les condicions de l’ús del logotip EMAS eliminant 

algunes restriccions. Així doncs, s’estableix un únic logotip:  

 

 
Figura 3. Logotip vigent de Gestió Ambiental Verificada. (font: http://www20.gencat.cat/) 

 

 

 

 5.3.4 Inscripció al registre EMAS 

 

L'organització que es vol adherir al sistema EMAS ha de tenir prèviament implantat 

un sistema de gestió ambiental i emetre una declaració ambiental. El sistema de 

gestió i la declaració han de ser examinats per una entitat externa reconeguda, un 

verificador degudament acreditat. Un cop feta la verificació, l'organització ha de 

presentar la sol·licitud d'adhesió al sistema EMAS a l'organisme competent, que en 

el cas de Catalunya és la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per a mantenir-se al registre EMAS, les organitzacions inscrites han d'actualitzar 

anualment la informació de la declaració ambiental, i cal que els canvis que s'hi 

produeixin siguin validats per un verificador ambiental cada any.  

 

 5.3.5 Canvis en la freqüència de renovacions 

 

Les renovacions es realitzen com a màxim cada 3 anys i la validació de les 

actualitzacions de la Declaració Ambiental anualment. 

 

Per a les petites empreses que així ho sol·licitin i amb prèvia autorització de 

l’organisme competent i confirmació del verificador que no hi ha risc mediambiental 

important, aquests períodes podran ser de 4 anys (renovacions) i 2 anys 

(actualitzacions) 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Territori_i_Sostenibilitat_de_la_Generalitat_de_Catalunya
http://ca.wikipedia.org/wiki/Departament_de_Territori_i_Sostenibilitat_de_la_Generalitat_de_Catalunya
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6.│ REQUISITS DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

AMBIENTAL I ASPECTES ADDICIONALS QUE HAN 

DE TRACTAR LES ORGANITZACIONS QUE 

APLIQUEN EMAS. 
 
Els requisits del sistema de gestió ambiental aplicables amb arreglo a EMAS són els 

establerts en la secció 4 de la norma EN ISO 14001:2004. 

 

Les organitzacions registrades en EMAS han de tractar una sèrie d’aspectes 

addicionals directament vinculats amb alguns elements de la secció 4 de la norma 

EN ISO 14001:2004. Aquest requisits addicionals esmentats figuren  a continuació: 

 

 6.1 Anàlisis ambiental 

 

Les organitzacions realitzaran un anàlisis mediambiental inicial per identificar i 

avaluar els seus aspectes ambientals i determinar els requisits legals aplicables en 

matèria de medi ambient. 

 

 6.2 La legislació 

 

Les organitzacions que vulguin registrar-se en EMAS han de poder demostrar el 

següent en el que fa a la legislació: 

 

 Han tingut coneixement i saben de les implicacions per a l’organització de 

tota la normativa pertinent sobre medi ambient, determinada durant l’ 

anàlisis ambiental. 

 

 Han adoptat les disposicions oportunes en matèria de respecte de la 

legislació mediambiental, inclús en relació amb les autoritzacions i les 

limitacions de la mateixa. 

 

 Han establert procediments que permeten a l’organització complir amb els 

requisits de caràcter permanent. 
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 6.3 Comportament mediambiental 

 

Les organitzacions que vulguin registrar-se en EMAS han de poder demostrar el 

següent en el que fa al comportament mediambiental: 

 

 Les organitzacions han de poder demostrar que el sistema de gestió i els 

procediments d’auditoria tracten el comportament mediambiental real de 

l’organització amb els aspectes directes i indirectes determinats en l’anàlisi 

ambiental. 

 El comportament ambiental de l’organització respecte als seus objectius i 

metes ha d’avaluar-se com part del procés de revisió de la gestió. 

L’organització també ha de comprometre’s en la millora continua del seu 

comportament ambiental. 

 Els medis per arribar als objectius i metes no poden ser objectius 

mediambientals. Si l’organització està constituïda per varis centres, cada 

centre al que s’apliqui EMAS ha de complir amb els requisits de EMAS. 

 

 

 6.4 Implicació dels treballadors 

 

Les organitzacions que vulguin registrar-se en EMAS han de poder demostrar el 

següent en el que fa a la implicació dels treballadors: 

 

 L’organització haurà de reconèixer que la participació activa dels treballadors 

és una força impulsora i una condició prèvia per a les millores 

mediambientals permanents i amb èxit, i un recurs clau en la millora del 

comportament mediambiental, així com el mètode correcte per assentar 

amb èxit en l’organització el sistema de gestió i auditoria mediambiental. 

 

 L’expressió “implicació dels treballadors” compren tant la participació de tots 

els empleats i dels seus representants com la informació facilitada als 

mateixos. Haurà de donar-se, per tant, un programa de participació dels 

treballadors a tots els nivells. L’organització hauria de reconèixer que el 

compromís, l’interés i el recolzament actiu per part dels directius és una 

condició prèvia per a l’èxit d’aquests processos. S’ha de fer incapeu a la 

necessitat d’informació recíproca entre els directius i empleats. 

 

 A més de tots aquests requisits, els treballadors han de participar en el 

procés destinat a la millora continua del comportament ambiental de 

l’organització mitjançant: 

o Avaluació ambiental inicial i anàlisis de la situació actual, i la recollida i 

comprovació de la informació. 

o Aplicació d’un sistema de gestió i auditoria ambiental 
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o Els comitès ambientals per obtenir informació i garantir la participació 

del responsable del medi ambient/ representant de la direcció, 

treballadors i representats d’aquest. 

o Grups de treball conjunts en relació amb el programa d’actuació 

ambiental i la auditoria ambiental 

o L’elaboració de la declaració ambiental. 

 

 A aquests efectes convé utilitzar formes apropiades de participació, com per 

exemple, el sistema de llibre de suggeriments o treballs en grup. Les 

organitzacions han de prendre nota de les directrius de la Comissió sobre les 

millores pràctiques en aquest àmbit. Quan així es sol·licita, deuen participar 

també els representants del personal. 

 

 6.5 Comunicació 

 

Les organitzacions que vulguin registrar-se en EMAS han de poder demostrar el 

següent en el que fa a la comunicació: 

 

 Les organitzacions han de poder demostrar que mantenen un diàleg obert 

amb el públic i altres parts interessades, incloses les comunitats locals i els 

clients, sobre l’impacte ambiental de les seves activitats, productes i serveis, 

amb objecte de conèixer els aspectes que preocupen al públic. 

 La franquesa, la transparència i els subministres periòdic la informació 

ambiental són factors fonamentals per distingir EMAS d’altre sistemes. 

Aquests factors són també importants per a que l’organització obtingui la 

confiança de les parts interessades. 

 EMAS proporciona la flexibilitat suficient per a que les organitzacions 

dirigeixin la informació pertinent a destinataris específics, garantint, al 

mateix temps, que les persones puguin obtenir tota la informació que 

sol·liciten. 

 

7.│ PRINCIPALS PUNTS QUE DIFERENCIEN LA ISO 

14001 I L’EMAS. 

 
Actualment existeixen empreses que ja tenen l’acreditació conforme compleixen els 

requisits de la norma ISO 14001. En aquests casos no hi ha problema per sol·licitar 

el certificat EMAS, inclús facilita el procés per aconseguir l’EMAS. 

 

En aquest cas l’empresa solament haurà de: 

 

a) Elaborar un Diagnòstic Inicial , si no s’ha fet abans amb la norma ISO. 
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b) Verificar el seu propi Sistema de Gestió Mediambiental per un verificador 

acreditat. 

c) Elaborar i validar la seva Declaració Ambiental i informar al públic del procés. 

d) Formar i incentivar als seus treballadors. 

e) Inscriure’s al registre EMAS en l’organisme del seu territori. 

 

Seguidament, algunes diferències entre la ISO 14001 i l’EMAS: 

 

 

 

ISO 14001 EMAS 

Avaluació 

Ambiental Inicial 

Recomanable si no es té un 

SGA previ 

Obligatori si no es té un SGA previ i 

certificat 

Declaració 

Ambiental No necessària 

Necessària. S'ha de fer pública i té 

periodicitat anual 

Abast de 

l'Auditoria 
El SGA 

SGA, Política Ambiental, el seu 

programa i el  

compliment amb la legislació vigent 

corresponent. 

Verificació 
Ho certifica un organisme 

acreditat 

Ho certifica un organisme acreditat i 

s'ha de validar la 

Declaració Ambiental 

Registre No necessari 

L'organisme competent la inclou al 

registre d'empreses 

adherides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Diferències entre ISO 14001 i EMAS 
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IV. DECLARACIÓ AMBIENTAL DEL CLUB NÀUTIC 

D’ARENYS DE MAR 
 
El port d’Arenys es troba situat en un lloc geogràficament privilegiat. És el primer 

port existent en el que navegant pot trobar-se des de la Costa Brava (13 milles) en 

direcció Barcelona (20 milles) i proporciona un gran atractiu de descans per a 

embarcacions que viatgen des de o cap a França i les Illes Balears. La seva amplia 

bocana de 150 metres, el seu calat de fins a 8 metres a la bocana, les seves 

amplies dàrsenes i l’existència de passarel·les en la majoria d’amarradors li 

proporcionen una gran comoditat al navegant. 

A més, la seva estructura de construcció li ha proporcionat el prestigi de ser el port 

més segur del litoral nord de Barcelona i el millor refugi nàutic de la costa. 

 

Així doncs, el Club Nàutic d’Arenys de Mar (CNAM) és una entitat sense ànim de 

lucre, que té per objectiu fer créixer l’esport del mar realitzant periòdicament 

campionats de Catalunya i Espanya de les diferents classes de vela lleugera i de 

vela de creuer, i realitzant també un munt de regates socials i concursos de pesca 

els caps de setmana. 

 

El CNAM és l’ indret ideal per gaudir d’un bon descans després d’una llarga 

travessa, ja que disposa de tots els serveis necessaris per una còmode estada. 

 

El CNAM vol posar marxa un sistema de gestió ambiental per tal de poder 

desenvolupar les seves activitats amb el menor impacte ambiental possible. A més 

a més, el club està pendent de renovar la seva concessió, la qual caduca l’any 

2012, i un dels requisits a llarg termini que demana Ports de la Generalitat és la 

posada en marxa d’un Sistema de Gestió Ambiental i l’obtenció del certificat ISO 

14001. 

 

 Les dades utilitzades en aquest estudi del SGA estan compreses entre l’1 de gener 

de 2010 al 31 de desembre del 2012. 
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1. Anàlisis ambiental inicial del CNAM. 

1.1 Objecte i emplaçament. 

 

El CNAM, fundat l’any 1952, es troba situat dins el port del municipi d’Arenys de 

Mar, juntament amb altres entitats com el Club de Pesca Marsport, la Confraria de 

Pescadors, i varis empreses industrials.  Les instal·lacions portuàries del Club 

Nàutic d’Arenys de Mar ocupen una superfície total de 49.669 m2, dels quals 

15.883 m2 corresponen a ocupació de terra i 32.786 m2 corresponen a l’ocupació 

d’aigua. Tot el port està gestionat per Ports de la Generalitat5.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                    
5 Ports de la Generalitat és una empresa pública nascuda l'any 1998, a partir de l'aprovació 

de la Llei de Ports de la Generalitat de Catalunya, i adscrita al Departament de Territori i 

Sostenibilitat, dirigeix, planifica i gestiona els ports pesquers, esportius i comercials no 

concessionats i regula també els usos de les instal·lacions comercials, culturals, esportives, 

lúdiques i recreatives vinculades a l'activitat portuària o marítima que afavoreixen l'equilibri 

econòmic i social dels ports, les dàrsenes i les instal·lacions marítimes. Alhora, aplica les 

mesures correctores apropiades per a la protecció del medi natural i de la qualitat de les 

aigües marítimes. 

Figura 4. Situació del port Figura 5. Vista aèria del port. 
(font: Arxiu intern del Club 

Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Seguidament es destaquen les dades més importants d’aquest: 

 

          

 

El CNAM es distribueix en dues zones, la zona de Ponent i la zona de Llevant. La 

primera consta de cinc palanques; la zona de Llevant és una zona molt més 

reduïda però també disposa dels serveis necessaris . 

 

Coordenades: 

 Lat-Long 41 34.500N, 02 33.300E 

 GPS 41.57873890909121, 2.5593745708465576 

 UTM x=786761.8481219386,  

  y=283177.99218749284 

 

Bocana:   

Amplitud de bocana   150 metres 

Profunditat a la bocana  5 - 8 metres 

 

Profunditat dins el port:   3-4 metres 

 

Canal VHF:  9 

 

Socis (dades de gener 2011): 

Total  604 

Dones  14% 

Homes  86% 

 

Amarradors: 

Total 428 

Longitud dels amarradors  De 6 a 18 metres.  

Velers 249/58% (gener 2012) 

Motores 179/42% (gener 2012) 

 

Palanques: 

Metres lineals 1.550 

Metres quadrats 4.750 

 

Concessió: 

Data de finalització 29 de juliol de 2018 

Superfície de terra 15.883 m² 

Superfície d'aigua 32.786 m² 

 

Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE 93) 92621 

Codi de Centre Posseïdor de Residus, Agència de Residus de Catalunya 

  P-53287.1 (17/10/2005) 

 

 

 

 
 

Taula 3. Dades més importants i rellevants del Club Nàutic d’Arenys de Mar. (font: Arxiu 

intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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El Club Nàutic d’Arenys disposa del següents equipaments i serveis: 

 

Dos piscines, gran terrassa solàrium, bar, restaurant, salons socials, pantalla 

audiovisual, amplia biblioteca nàutica, xarxa  Wi-Fi, ordenador d’accés públic, 

bugaderia, dutxes, vestuaris i taquilles, marineria, vigilància 24 hores, dic sec. 

 

                
 

 

Altres serveis que ofereix el port d’Arenys Mar són: 

 

Drassanes, varadors, travelift fins a  200 TM, grua, rampa, aigua potable, connexió 

elèctrica, tenda d’efectes navals, combustible, restaurants... 

 

1.2. Dades administratives: 

Potser busca... 

          

 

                              
 
Empresa:    Ports de la Generalitat. 

NIF:    G08393753 
Adreça:   Zona Portuària s/n 

08350 Arenys de Mar (Barcelona) 
Situació:   41º34’,5 N 2º33’,3E 
Telèfon/fax :  937 921 600 / 937 920 744 

Correu electrònic:  info@cnarenys.com 
Pàgina web:   ww.cnarenys.com 

 
Horari administració: Dilluns a diumenge de 9 a 14 i de 16 a 19 h. 
Horari gerència:  Dimecres a diumenge de 9 a 18 h. 

Horari marineria:  Dilluns a diumenge de 6 a 22 h. 
 

Figura 6. Símbols característics dels equipaments i serveis del Club Nàutic d’Arenys. 

Taula 4. Dades administratives del Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

http://www.cnarenys.com/
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1.3. Afiliacions: 

 
El Club Nàutic d’Arenys de Mar està afiliat: 
 · Federació Catalana de Vela. 

 · Real Federación Española de Vela. 
 

I pertany a les següents associacions: 
 · Associació Nacional de Creuers 
 · Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics 

 · Costa de Barcelona Maresme 
 · ADAC  

 · Escola Catalana de Vela 
 · Associació Catalana de Pesca Responsable 
 

 

1.4 Model de Gestió 

 

1.4.1 Òrgans de govern 

 
El funcionament de l’associació es regeix pels principis democràtics i 

representatius. La sobirania plena resideix en l’Assemblea General. El govern i 

representació del Club corresponen a l’Assemblea General i al Junta Directiva. Els 

membres de la Junta Directiva es proveeixen, mitjançant sufragi lliure, directe, 

igual i secret, entre els seus Socis amb dret a vot. 

 

La composició de la junta directiva en el Club Nàutic d’Arenys és la que es presenta 

a continuació, i que governarà durant el període que comprèn els anys 2010 fins al 

2016, són: 

 

President - Joan Gallifa Esteve 

Vicepresident - Rafael Carbonell Pujol 

Tresorer - Joaquim Herrera Gay 

Comodor - Rafael Marsans Bertrand 

Secretària - Emma Pigrau Serrallach 

Vicetresorer - Oriol Pigrau Serrallach 

Vocal - Joaquim Marias Ribó 

 

1.4.2 Organització interna del CNAM. 

 
L’organització interna del CNAM està estructurada de la següent manera, tal com 
indica la figura 6: 
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El nombre de treballadors del Club Nàutic d’Arenys és de 15 en època d’hivern i 35 

en època d’estiu aproximadament. 

 

1.5 Descripció de les activitats, serveis i instal·lacions més 

importants. 

 
Les zones més importants del Club Nàutic d’Arenys es poden dividir segons els 

seus usos: 
 

· Zona del local social i del bar-restaurant: ubicat just davant dels amarradors hi 

ha el local social, d’ús exclusiu per socis el bar-restaurant de lliure accés. El Bar-

Restaurant està arrendat a una empresa externa. 

 

· Capitania: Ubicada davant de la palanca més llarga i al costat de l’edifici social. 

Efectua el control de tots els amarradors, gestiona les tasques i serveis generals 

del Club. 

 

· Zona d’amarradors: Compta amb 428 amarradors distribuïts ens set palanques. 

Tenen unes mides de 6 a 18 metres. D’aquests un 10% són d’ús públic tarifat. 

 

· Marina Seca: És un s’ubica la flota de vela lleugera i les embarcacions fins a 6 

metres que hibernen. A prop d’aquesta zona es troba ubicada la zona de vestuaris i 

bugaderia 

 

Diagrama 2. Identificació i descripció del Sistema de Gestió Ambiental actual. 
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· Benzinera: Gestionat per la Confraria de Pescadors en horari laboral i gestionat 

pel Club Nàutic d’Arenys els caps de setmana i festius. Instal·lació destinada a 

subministrar combustible a les embarcacions de pesca i d’esbarjo. Disposa d’un 

tanc de gasoil i un de gasolina amb una capacitat màxima de 15m3 cadascú.  

 

· Zona escar: Gestionat per empreses externes. Es realitzen operacions de 

carenatge i reparació d’embarcacions. Disposa de dues grues, una de 10 Tones i 

una altra de 100Tones 

 

· Estació ecològica: Ubicada a l’empresa Nàutica Arenys, SCP. Sistema de recollida 

de residus de les embarcacions d’esbarjo. 

 

 1.6 Presentació del Sistema de Gestió Ambiental 

 

El Sistema de Gestió Ambiental (SGA) del Club Nàutic d’Arenys de Mar està basat 

en la norma internacional ISO 14001:2004 i en el Reglament (CE) núm. 1221/2009 

del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la 

participació voluntària d’organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 

auditories mediambientals (EMAS). 

 

Es tracta d’un sistema de millora contínua que s’insereix en la gestió global del 

Club. La base conceptual és la Política Ambiental definida per la direcció de 

l’empresa. A partir d’aquesta política, es porta a terme un anàlisis dels aspectes 

ambientals de l’activitat i es defineix un programa d’actuació, en el qual 

s’estableixen uns objectius per tal de reduir l’impacte de l’activitat. Aquestes 

actuacions es porten a terme periòdicament i finalment hi ha un seguit de 

mecanismes d’autocontrol que supervisen el bon funcionament del sistema. 

 

1.7 Abast del Sistema de Gestió Ambiental 

 

L’abast del Sistema de Gestió Ambiental implantat al Club Nàutic d’Arenys de Mar 
és el següent: 

 
 Gestió de les activitats de capitania, marineria, grua i escar, marina seca, 
benzinera,, local social, escola i magatzem de vela, recollida i gestió de residus, 

estació ecològica i punts d’amarratge a les instal·lacions del Club Nàutic d’Arenys 
de Mar. 
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2. PÓLITICA DE GESTIÓ. 

 

El Club Nàutic d’Arenys de Mar es compromet a introduir de manera gradual a les seves 

activitats criteris ambientals, de manera que es pugui garantir que els treballs que es 

desenvolupin en les diferents àrees de l’entitat tingui en compte aquests factors. 

La direcció i la junta directiva del Club Nàutic d’Arenys de Mar, amb l’adopció d’aquesta 

política es compromet a: 

 

1. La millora continua del Sistema de Gestió Ambiental, encaminada a reduir l’ impacte 

ambiental de totes les activitats i treballs. 

2. La prevenció i control de la contaminació, mitjançant l’ús de processos, pràctiques, 

materials o productes que l’evitin, redueixin o controlin. 

3. El compliment de tota la legislació i el reglament vigent en matèria ambiental. 

4. La implantació d’aquesta política mitjançant la seva comunicació a tot el personal del 

Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

5. L’establiment i revisió dels objectius i metes ambientals, mitjançant el procés de 

revisió anual a càrrec de la direcció. 

6. La posada a disposició del públic d’aquest política. 

 

La Direcció marca les següents directrius: 

 

1. El respecte a les persones i la contribució al seu desenvolupament personal i 

professional de forma compatible amb els recursos i condicions del Club, així com el 

foment del treball en equip. 

2. La prevenció i reducció continua i progressiva, en la mesura de les possibilitats reals 

de l’ impacte ambiental i dels riscos laborals, mitjançant l’establiment d’objectius i 

fites i l’aplicació de programes específics. 

3. Els accidents en el seu sentit més ampli: lesions, malalties professionals, danys a 

tercers, etc.  Són evitables i la organització posarà els recursos necessaris per 

aconseguir-ho. 

4. Promoure la formació, sensibilització, consulta i participació permanent del personal 

per tal de millorar la prestació del servei, a la vegada que es potencia la seva 

creativitat, capacitat de treball en equip i esperit innovador. Així com utilitzar canals 

de comunicació transparents amb els nostres clients, proveïdors, institucions, 

associacions i la resta de la societat per a la millora de l’entorn i dur a terme l’activitat 

preventiva amb eficàcia. 

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

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

instal·lacions del Club. 

6. La Direcció de l’empresa tutelarà i vigilarà el compliment d’aquesta Política, i 

proporcionarà tots els mitjans necessaris, humans i financers. 

 

Aquesta política és difosa entre el personal del Club, i també es troba a disposició dels 

usuaris a través de la seva publicació en diferents canals de comunicació (taulells informatius 

i web). 

 

Arenys de Mar, 1 de febrer de 2013. 

 

 

 

 

 

Vist-i-plau         Joan Gallifa Esteve 

Huw Wynn-Edwards        President del CNAM 

Director del CNAM 
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3. SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

3.1 Identificació dels aspectes ambiental significatius 

 
Els aspectes ambientals associats a les activitats del Club Nàutic d’Arenys de Mar 

han estat identificats i valorats, i es classifiquen en aspectes directes, indirectes, 

normals i anormals 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Identificació dels 

Aspecte ambiental 
Classifi-

cació 
Tipus 

Signifi-

catiu 
Impacte associat aspectes 

ambiental 

            

Generació de residus 

Generació de residus per part del port Normal Directe Sí Contaminació del sòl 

Generació de residus per part del usuaris Normal Indirecte Sí Contaminació del sòl 

Generació de residus especials a l'oficina Anormal Directe Sí 

Esgotament dels recursos 

naturals 

i contaminació ambiental 

Generació de residus especials provinents dels 

Normal Indirecte Sí 
Contaminació ambiental i del 

sòl 
treballs a l'escar realitzats per agents externs  

(nàutiques i treballadors autònoms) a tercers 

Generació de residus - Bateries Normal Indirecte Sí Contaminació atmosfèrica 

Generació de residus - Draps i absorbents 

contaminats 
Normal Indirecte Sí Contaminació atmosfèrica 

Generació de residus no recollits selectivament Normal Dir/Ind No Contaminació del sòl 

Generació de residus - Pintures i restes Normal Indirecte Sí Contaminació atmosfèrica 

Generació de residus - Dissolvents i materials 

nocius Normal Directe Sí Contaminació atmosfèrica 

per part del port 

Generació de residus - Dissolvents i materials 

nocius Normal Directe Sí Contaminació atmosfèrica 

per part dels usuaris 

Generació de residus - filtres d'oli i gasoil Normal Indirecte Sí Contaminació ambiental 

Generació de residus abocats al terra Normal Directe Sí Contaminació del sòl 

Generació de residus - cartutxos i tòners 

d'impressora Normal Directe Sí Contaminació ambiental 

            

Consum  d'aigua 

Consum general d'aigua al port Normal Directe Sí 

Esgotament dels recursos 

naturals 

Consum general d'aigua per part dels usuaris Normal Indirecte Sí 

Esgotament dels recursos 

naturals 

Consum en operacions de manteniment  Normal Indirecte Sí 

Esgotament dels recursos 

naturals 

Consum per fuites o mal funcionament 
Anormal Directe No 

Esgotament dels recursos 

naturals de l’ instal·lació 
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Consum d'energia 

Consum d'electricitat en actes socials puntuals Anormal Directe No 

Esgotament dels recursos 

naturals 

Consum d'electricitat en obres i remodelacions Anormal Directe No 

Esgotament dels recursos 

naturals 

Consum d'electricitat al port Normal Directe Sí 

Esgotament dels recursos 

naturals 

Consum d'electricitat per part dels usuaris Normal Indirecte Sí 

Esgotament dels recursos 

naturals 

Consum de Gas Natural per la calefacció Normal Directe Sí 

Esgotament dels recursos 

naturals 

            

Consum de recursos 

Consum de recursos de manteniment i neteja 

del Normal Directe Sí Contaminació aigües residuals 

port (productes químics) 

Consum de recursos de manteniment  
Normal Indirecte Si 

Esgotament dels recursos 

naturals 

d'instal·lacions 

i contaminació aigües 

residuals 

Consum de recursos de manteniment  
Normal Indirecte Si 

Esgotament dels recursos 

naturals 

d'infraestructures 

i contaminació aigües 

residuals 

Consum de material a l'administració (paper, 

etc) Normal Directe Sí 

Esgotament dels recursos 

naturals 

Consum de combustible del port (vehicles, 

maquinària) Normal Directe Sí Emissió gasos contaminants 

Consum de combustible dels usuaris Normal Indirecte Si Emissió gasos contaminants 

            

Emissions 

atmosfèriques 

Emissions de gasos de la maquinària del port Normal Directe Sí Contaminació atmosfèrica 

Emissions de gasos de les embarcacions dels 

socis Normal Directe Sí Contaminació atmosfèrica 

Emissions de gasos de les embarcacions dels 

trànsits Normal Indirecte Sí Contaminació atmosfèrica 

Emissions de gasos i fums per part del 

restaurant Normal Indirecte No Contaminació atmosfèrica 
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Emissions lumíniques i enllumenat del port Normal Directe No Contaminació lumínica 

Emissions lumíniques i enllumenat per part dels 

usuaris Normal Indirecte No Contaminació lumínica 

Emissions de gasos per avaria de vehicles o 

maquinària Anormal Directe No Contaminació atmosfèrica 

            

  
Generació d'aigües residuals en pantalans i 

molls Normal Directe Si Contaminació d'aigua de mar 

  Generació d'aigües residuals a l'escar Normal Directe Si Contaminació aigües residuals 

Generació d'aigües 
Generació d'aigües residuals a la benzinera 

(aigües Normal Directe Si Contaminació aigües residuals 

residuals olioses de sentina i fecals d'embarcacions)       

  Generació d'aigües residuals a l'Àrea esportiva 
Normal Directe Sí 

Contaminació aigües residuals 

i sòl   (aigües sanitàries, de neteja, de la piscina) 

            

  Generació de soroll de les activitats del port Normal Directe No Contaminació acústica 

Generació de sorolls  Generació de soroll per obres i remodelacions Anormal Indirecte No Contaminació acústica 

 i vibracions 
Generació de soroll de les embarcacions de 

socis Normal Indirecte No Contaminació acústica 

  
Generació de soroll de les embarcacions de 

trànsit Normal Indirecte No Contaminació acústica 

Taula 5. Relació aspecte-impacte ambiental analitzats al Club Nàutic d’Arenys de Mar. 



3.2 Quadre d’emergències 

 

Aquestes són les situacions d’emergències previstes al Club Nàutic d’Arenys de 

Mar: 

 

 

 
 

 

 

4. PROGRAMA AMBIENTAL 

 

S’han definit una sèrie d’accions per dur a terme per aconseguir la millora contínua 

que l’empresa s’ha proposat, el Programa Ambiental del Club Nàutic d’Arenys de 

Mar. Aquí es recullen els objectius i fites de l’empresa, juntament amb les 

responsabilitats, recursos i temps previst de realització.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SITUACIÓ CLASSIFICACIÓ IMPACTE ASSOCIAT 

Contaminació d'aigües per vessament  
Emergència Contaminació d'aigües 

de combustible 

Contaminació d’aigües per incendi Emergència Exhauriment de recursos 

Contaminació d'aigües per enfonsament 
Emergència Contaminació d'aigües 

d'embarcació 
Emissió de gasos de 
combustió/partícules Emergència Contaminació atmosfèrica i risc de salut 

Vessament substancies perilloses a mar 
Emergència Contaminació aigües i fauna marina 

d'usuaris 

Vessament substancies perilloses a mar 
Emergència Contaminació aigües i fauna marina per abocament incontrolat (pluja, mala 

mar) 

Residus sòlids diversos al mar Emergència Contaminació ambiental i fauna 

Explosió benzinera Emergència Contaminació atmosfèrica i risc de salut 

Taula 6. Situació d’emergència previstes i impacte associat. 



OBJECTIUS I FITES  ASPECTE AMBIENTAL ASSOCIAT TERMINI 

OBJECTIU 1 Reduir el consum de d'aigua del usuaris d'amarres i del Club en sí e un 10% 

Malbaratament de recursos humans Juliol  
FITES 

Instal·lar reductors de cabdal a totes les aixetes i dutxes 

Instal·lar polsadors de curta durada a totes les aixetes i dutxes 

Dissenyar enganxines de sensibilització en el consum d'aigua i posar-les a  

totes les torretes-comptadors dels pantalans. 

Tenir reg automàtic a les zones verdes. 

OBJECTIU 2 Reduir consum de combustible 

Exhauriment de recursos naturals 

Juliol  
FITES 

Potenciar l’ utilització de vehicles elèctrics 

Conscienciar als treballadors sobre les emissions causades pels vehicles de  

motor i el seu efecte sobre l'entorn. 

Emissions de gasos Incrementar l'ús de la bicicleta per a les feines diàries i prohibir l'ús de la 

motocicleta per a determinats usos. 

OBJECTIU 3 Reduir el consum elèctric de tot el recinte 

Contaminació lumínica Desembre 
FITES 

Dissenyar enganxines de sensibilització en el consum d'electricitat i  

posar-les a totes les torretes-comptadors dels pantalans. 

Canviar bombetes actuals per les de baix consum. 

Instal·lar detectors de presència en l’enllumenat al recinte del Club. 

Instal·lar pantalles superiors als fanals per evitar el mal gastament de llum 

a la part superior. Aprofitar-la al 100% enfocant cap a terra. 

OBJECTIU 4 Reduir la contaminació acústica 

Contaminació acústica Juliol  FITES Regular la velocitat al port 

  Regular les senyals acústiques de les embarcacions pesqueres i d'oci. 

OBJECTIU 5 Millora de la gestió de residus no perillosos. Recollida selectiva 

Contaminació del sòl i medi. Juliol  
FITES 

Instal·lar nous separadors de residus (plàstic, paper, vidre, orgànica) en  

llocs estratègics. 

Dissenyar enganxines de sensibilització de recollida selectiva. 

  Introduir la campanya a la oficina de l'administració     

OBJECTIU 6 Fomentar el sistema de recollida d'aigües negres, grises i de sentina 
Biodiversistat del medi marí Desembre 

FITES Instal·lar-arreglar la màquina de recollida d'aigües negres i grises de la benzinera 
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Dissenyar campanyes de sensibilització als usuaris. 

OBJECTIU 7 Potenciar el punt de recollida de residus sòlids i olis 
Contaminació del sòl i medi.  

Juliol  
FITES 

Incentivar l'ús de la zona per a la recollida de bateries, olis i altres sòlids. 

Dissenyar campanyes de sensibilització als usuaris. 
Redius tòxics 

Informar del lloc on està ubicat i horaris. 

OBJECTIU 8 Reduir l’impacte ambiental de tòners de tinta 
Residus tòxics Juliol  

FITES Utilització de tòners reciclats.  

OBJECTIU 9 Reduir la generació de residu REBUIG 

Contaminació del sòl i medi Juliol  FITES Dissenyar campanyes de sensibilització als usuaris. 

  Revisar el contenidor de rebuig periòdicament i separar el que es pot reciclar o no 

OBJECTIU 
10 Millorar el comportament ambiental dels proveïdors i empreses externes Residus tòxics Juliol  

FITES Informar i sensibilitzar dels problemes ambientals. 

Taula 7. Objectius i fites, aspecte ambiental associat i termini. 



5. CONTROLS I MESURES 

 

 5.1 Consum d’aigua 

 
L’activitat del Club Nàutic d’Arenys implica l’ utilització d’aigua com a recurs per als 

sanitaris, servei als amarristes, neteja d’instal·lacions, neteja d’embarcacions, 

utilització de les piscines. Es porta un control mensual del consum. 

 

Període Consum Club (m3) 
Consum per amarre 

(m3/amarre) 

2010 10.497,82 9,81 

2011 10.152,33 9,49 

2012 9.392,12 8,78 

 
 
 

 

 

El consum per amarre està calculat en un 40% del total, ja que el 60% per cent 

aproximat equival al consum que fan les empreses externes que tenen llogats 
locals al Club Nàutic i activitats de vela, de marineria, d’oficina i varis. (veure 
annex 5) 

8,2
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9,6

9,8

10

2010 2011 2012

Consum d'aigua
(m3/amarre)

 
 

 
 
El consum d’aigua de 2010 i 2011 s’ha mantingut pràcticament igual, i el 2012 ha 
baixat una mica respecte els altres anys, casi un 9% menys.  

Cara els pròxims anys i cara la implantació del sistema de gestió ambiental, es 
proposa fer un estudi de recollida d’aigües pluvials. 

 

 
 

 
 

Taula 8. Comparació de consums dels anys 2010, 2011 i 2012, en base a les 

factures subministrades per les diferents companyies. (font: Arxiu intern del Club 

Nàutic d’Arenys de Mar) 
 

  

Gràfic 1. Comparació de consums dels anys 2010, 2011 i 2012,  
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5.2 Consum l’electricitat 
 
Al Club Nàutic d’Arenys hi ha diferents elements que consumeixen energia en tot 

l’espai, però clarament existeixen tres; les torretes dels amarradors, els elements 

exteriors i la llum consumida dels locals (oficina, local de proveïdors).  

 

Període Consum Club (kWh) Consum per amarre 
(kWh/amarre) 

2010 20.663,92 19,31 

2011 20.285,21 18,96 

2012 19.856,84 18.55 

 

 
 

 
El consum per amarre està calculat en un 40% del total, ja que el 60% per cent 
aproximat equival al consum que fan les empreses externes que tenen llogats 

locals al Club Nàutic i activitats de vela, de marineria, d’oficina i varis. (veure 
annex 6) 
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El Club Nàutic té major afluència d’usuaris els mesos d’hivern per la utilització 

d’elements de calefacció i hores sense llum del dia. S’observa cada any hi ha una 

petita reducció de consum d’electricitat, al voltant d’un 2-3%. 

 

Es proposa per a la implantació del sistema de gestió ambiental un projecte 

d’implantació de tecnologia de eficiència energètica, substitució de sistemes 

d’iluminació tradicional per sistemes LED (annexe 2). 

 
 

 

 

Taula 9. Comparació de consum d’electricitat els anys 2010, 2011 i 2012, en 

base a les factures subministrades per les diferents companyies. (font: Arxiu 

intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 

Gràfic 2. Comparació de consum d’electricitat els anys  2010, 2011 i 2012.  
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5.3 Residus generats. 
 

L’activitat diària del Club genera una important quantitat de residus. El Club té 

implantat varis contenidors distribuïts per tot l’espai. 

 
 

 

Es disposa d’un Punt Blau de gestió de residus especials, però que cal analitzar i 

millorar. A continuació, una selecció de residus que es produeixen i quantitat 

aproximades en un període de tres mesos aproximadament en temporada alta: 

 

 

Període Descripció Quantitat 

2010 Filtres d’oli, bidó 200l 81 

2010 Envasos buits cont. 0.50 a 19L, 1 m3 30 

2010 Absorbents (draps, diatomees), bidó 200l 46 

2010 
Bidó de substitució: m3 obert procedent de 

reciclatge 
1 

2010 
Bidó de substitució: bidó 200l.  procedent de 

reciclatge 
2 

 

 

 

 
Taula 10. Relació de residus i gestió. Les dades de residus fan referència a la recollida 

que es va realitzar el juliol de 2010. Les dades són extretes de la facturació dels gestors  

i són aproximades. (font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 

 

Figura 7. Distribució de recollida selectiva distribuïda al Club Nàutic d’Arenys de Mar. 
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Cal tenir en compte que per la naturalesa del Club, els residus que es mostren a la 

taula anterior, no es poden controlar en quantitats ja que la majoria són generats 

per usuaris i empreses que treballen a les instal·lacions del port. 

 

Els residus del Punt Blau s’emmagatzemen en contenidors específics i es troben 

ben etiquetats. A continuació, fotografies de la situació del Punt Blau a l’empresa 

Nàutica Arenys, SCP del ports d’Arenys de Mar. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 8. Ubicació del Punt Blau al Club Nàutic d’Arenys de Mar. 
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El Club Nàutic d’Arenys de Mar, dona aquest servei gratuït als socis, i ho tramita 
amb ports de la generalitat. 

 

 
 

 
En Arenys de Mar, Barcelona, a 20 de noviembre de 2009. 

 

 
El abajo-firmante, Huw Wynn-Edwards, en calidad de Director del Club 

Nàutic d’Arenys de Mar, por la presente 

 

CERTIFICA 
 

I.- Que los residuos generados por trabajos de mecánica efectuados en 

embarcaciones dentro en nuestras instalaciones son recogidos y 

almacenados de conformidad con la legislación aplicable hasta el momento 

de su retirada por las empresas autorizadas: 

Ecología Portuaria S.L., código T-2031. 

Cator S.A., códigos T-614 y E-56.93. 

 

II.- Que el Club Nàutic d’Arenys de Mar es centro poseedor de residuos 

autorizado por la Agència de Residus de Catalunya en fecha 17 de octubre 

de 2005 con código P-53287.1. 

 

Para que conste, a los efectos oportunos, extiendo la presente en el lugar y 

fecha expresados en el encabezamiento. 

 
 
 

 Huw Wynn-Edwards 
 — Director — 
 Club Nàutic d’Arenys de Mar 

 Tel 937 921 600 – Fax 937 920 744 

Figura 9. Document acreditatiu de la posesió del centre de residus autoritzat per 

l’Agència de Residus de Catalunya. (font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Figura 10. Albarà de residus amb el segell de Nàutica Arenys, SCP. (font: Arxiu intern del 

Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Figura 11. Siutació dels dipòsits dels diferents residus, a Nautica Arenys, SCP. 

 

Figura 12. Armari d’emamgatzematge de pols i pastes de pintura restants, ànodes, bateries, 

sprays químics, filtres usats, draps bruts. 
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5.4 Consum de recursos 
 

El consum de recursos de manteniment propi són bàsicament de neteja, de 

manteniment de les instal·lacions com puntures i vernissos, i productes de 

manteniment de les dues piscines. 

 

Tots aquests elements s’emmagatzemen en recintes apropiats segons l’element. Hi 

ha un responsable per la gestió d’aquests. L’accés és restringit només a les 

persones treballadores que fan servir aquests productes. 

 

El Club Nàutic d’Arenys de Mar fa servir un criteri de compra ambiental, de manera 

que: 

· Reutilitza els envasos a l’hora de fer una comanda amb els proveïdors. 

· Prioritza les compres a proveïdors que disposen d’un Sistema de Gestió 

Ambiental o que hagin adoptat mides de control ambiental. 

· Prioritza les característiques ambientals dels productes subministrats vers les 

diferents possibilitats de mercat, com la utilització de productes reciclats o 

productes de neteja ecològics. 

 
 

5.5 Consum de combustible 

 

El consum de combustible es reflexa solament el consum en les embarcacions del 

Club Nàutic, en el Toro i en la motocicleta. El consum per embarcació no podem 

obtenir dades en motiu de que la gasolinera no és de propietat del Club. 

 

 
5.6 Emissions atmosfèriques i soroll. 

 
Les emissions atmosfèriques al Club Nàutic d’Arenys de Mar són principalment la 

maquinaria per al moviment-desplaçament de les embarcacions de fins a 6 metres 

a la marina-seca. El principal focus, així, el representa el motor de combustió del 

“Toro”.  

 

També és disposa d’una motocicleta que fan servir els mariners per als 

desplaçaments interns dins el Club; i d’embarcacions utilitzades per a la realització 

d’esdeveniments i d’activitats com regates de creuer o vela lleugera. S’utilitzen 

embarcacions de seguretat per a totes les activitats. 

 

Pel que fa al soroll, són els mateixos elements anteriors qui generen una 

contaminació acústica significativa. Tota la maquinaria disposa del seu 

corresponent marcat CE, el que garanteix els nivells de soroll adequats dins la 

normativa. 

 

Es passen periòdicament les respectives revisions a tots els vehicles i 

embarcacions, ITV i ITB respectives, i s’està estudiant d’incorporar un vehicle 
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elèctric. Així mateix es passen les revisions, la neteja i posada a punt dels aires 

acondicionats i calefacció.  

 

El Club Nàutic d’Arenys de Mar té contractada una empresa externa contractada 

(SANITEK) que fa el manteniment de les instal·lacions d’aigua per evitar brots de 

legionel·la. 

 

 

5.7 Emergències ambientals 

 

El Club Nàutic d’Arenys de Mar disposa d’un Pla d’emergències per cada una de les 

situacions d’emergència identificades i prevenir o rebaixar les impactes ambientals 

associats. 

Les principals emergències ambientals detectades són l’incendi i la possible 

inundació d’embarcacions i conseqüent abocament al mar del combustible 

emmagatzemat. 

Per prevenir aquests successos o mitigar-los es fan revisions d’extintors i equips 

complint amb el que estableix la legislació vigent. 

 

Anualment, el Club Nàutic d’Arenys de Mar, i juntament amb l’Ajuntament d’Arenys 

de Mar, Creu Roja, Salvament Marítim i tots els actors del port, realitzen 

simulacres d’emergències en concordança amb INUNCAT, CAMCAT i INFOCAT, on 

participa tot el personal del Port.  

 
 

 

6. FORMACIÓ DEL PERSONAL I SENSIBILITZACIÓ. 

 

La formació i sensibilització del personal, així com de la comunicació a usuaris i 

proveïdors és bàsica per al compliment del Sistema de Gestió Ambiental. Per 

aquest motiu s’ha d’establir un pla de formació anual per als treballadors i 

proveïdors. Així mateix, s’han de dur a terme reunions internes, per anar analitzant 

les dades i resultats aportats fins al dia i poder preveure l’evolució. 

 

Per portar a terme la sensibilització dels usuaris i la comunicació, s’ha fet i es 

continuaran fent campanyes de protecció de l’entorn, reciclatge, minimitzar 

consums de recursos, i tots aquells factors que tenen un paper important en 

l’àmbit ambiental. 

 

A l’entrada dels pantalans cal disposar de plafons informatius i de bones pràctiques 

ambientals, així mateix a la oficina principal i llocs de treballs de les persones 

contractades. 

 

Es duran a terme qüestionaris de satisfacció de clients. 
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ACCIONS PER DUR A TERME LA SENSIBILITZACIÓ: 

· Reunions i xerrades de bones pràctiques mediambientals, a càrrec d’experts. 

· Repartiment d’una bombeta de baix consum a tots els amarristes i usuaris del 

port. 

· Repartiment d’un tríptic de conscienciació ambiental. 

· Donar a conèixer la Fundació CRAM, per la conservació i recuperació d’animals 

marins, així com repartir informació i contacte d’aquests. 

· Dur a terme Jornades de Neteja de Fons Marí i de Platges. 

 

  

7. LEGISLACIÓ AMBIENTAL  

 
El Club Nàutic d’Arenys de Mar ha de complir amb la legislació vigent en l’àmbit 

ambiental i en altres requisits: 

 

· S’ha posat a disposició dels socis i clients a través del Taulell Oficial 

d’Anuncis i a través de panells. 

· La Declaració Validada es posa a disposició dels clients a la oficina del Club. 

· S’adequa un panell específica per als treballadors on es troben les 

Instruccions Ambientals i la Política. 

· La Política Ambiental, així com la Declaració Ambiental es troba a la pàgina 

web oficial del Club Nàutic d’Arenys de Mar. 

· El President del Club Nàutic d’Arenys de Mar, assumeix ser l’interlocutor de 

l’organització amb la societat i els grups de persones interessades en les 

activitats esportives. 

· Llicència municipal d’activitat atorgada per l’Ajuntament d’Arenys de Mar. 

· El Club Nàutic d’Arenys de Mar es troba inscrit en el Registre de Productors 

de residus P-53287.1. 

· Autorització de connexió a la xarxa de subministre municipal i xarxa de 

clavegueram. 

· Realització d’analítiques de legionel·la, aigua de piscina i aigües del port a 

càrrec de laboratoris homologats. 

· Realització d’una fonometria cada tres anys per valorar el compliment de 

l’ordenança municipal en matèria de sorolls. 

· Manteniment a càrrec d’una empresa autoritzada de tots aquells equips 

contra incendi. 

· Revisió de la instal·lació elèctrica de baixa tensió a càrrec d’un organisme de 

control (OCA) amb un resultat condicionat. 
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8. VERIFICADOR AMBIENTAL I PRÒXIMA DECLARACIÓ 

 

 

 

El Club Nàutic d’Arenys de Mar es compromet a validar anualment l’actualització 

de la Declaració Ambiental. Es troba inscrita al registre EMAS. 

 

La Declaració Ambiental es validarà cada any i cada tres anys es procedirà a 

renovar la verificació del sistema de gestió ambiental. 

 

 

Signatura del President del Club Nàutic d’Arenys de Mar: 

 

 

 

---------- 

 

 

La present declaració ambiental consta de 40 pàgines, validades per AENOR, 

Asociación Española de Normalización y Certificación d’acord amb el reglament 

(CE) Núm. 1221/2009 

 

Núm. D’acreditació com Verificador Medioambiental ES-V-0100 

 

 

Data: Maig 2012 

 

 

Signatura i segell: 

 

 

----------- 

Director General de AENOR 
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V. CONCLUSIONS 

L’objectiu  d’aquest treball ha estat veure la situació actual en què es troba el Club 

Nàutic d’Arenys de Mar en l’àmbit mediambiental. Primer analitzant què és una 

Declaració Ambiental i després aplicant aquesta teoria per finalment obtenir el que 

seria una simulació del document final que correspondria a la Declaració Ambiental 

del Club Nàutic d’Arenys de Mar. Recordem que la concessió del Club Nàutic 

d’Arenys de Mar, s’acaba el 29 de juliol de 2018, i obtenir la certificació ISO 14001 

és un dels requisits importants que demana Ports de la Generalitat per poder 

renovar-la. Actualment, el Club Nàutic d’Arenys de Mar ja ha demanat 

pressupostos per poder implantar un Sistema de Gestió Ambiental. 

 

El que s’ha pretès amb aquest anàlisis inicial al CNAM és estudiar tots els 

elements i accions que repercuteixen negativament en el medi i aportar-hi una 

solució. Així mateix, els elements i accions que repercuteixen positivament fer-li un 

reconeixement públic. 

 

S’ha pogut comprovar de primera mà l’estat de les instal·lacions i la millora 

que estan fent contínuament. S’ha pogut accedir a informació interna d’arxiu en 

tot moment, a excepció d’algunes dades que són confidencials. S’aporten en 

annexes diferents documents interns que ajuden a preveure la situació actual i les 

respectives millores que es volen fer en un proper futur. (Veure annexes 1, 2, 3 i 4) 

 

La bona relació entre l’ Ajuntament d’Arenys de Mar, Ports de la Generalitat, 

Creu Roja i Club Nàutic d’Arenys de Mar fan possible dur a terme totes les 

accions de millor de manera fàcil i còmode. 

 

Pel que fa als residus generats, un dels aspectes més important en quant a 

millorar a les instal·lacions del Club Nàutic per obtenir la certificació, en centrem en 

la benzinera, de propietat de la Confraria de Pescadors. La falta de bona relació 

entre Confraria de Pescadors i Club Nàutic, i el no enteniment econòmic entre els 

dos, dificulta la posada en marxa d’una benzinera amb tots els seus elements.  

 

Actualment, no existeix un punt d’aspiració d’aigües negres i grises, ni un punt 

d’aspiració d’aigües de sentina. Estan pendents de la proposta que es va fer a Ports 

de la Generalitat on es proposava posar uns dipòsits per a tots els usuaris del Port 

d’Arenys de Mar al costat de l’estació de servei. Tot i així, cal una negociació entre 

les dues parts (Confraria i Club) per posar en marxa aquestes deficiències de la 

benzinera i donar així un millor servei a les embarcacions i conscienciar navegants i 

empreses de la importància de l’impacte dels residus. 

 

Aquest sistema de recollida de residus seria l’ideal.  
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1. Punt d'aspiració d'aigües negres i grises 2. Punt d'aspiració d'aigües de sentina 3. Sortidor de combustible 4. 
Dipòsit de combustible  5. Aigües de sentina 6. Dipòsit d'aigües negres 7. Dipòsit d'aigües grises 8. Contenidor de 
brossa orgànica 9. Contenidor de vidre 10. Contenidor de paper 11. Contenidor d'envasos. 

 
 

Pel que fa a l’anàlisi d’altres tipus de residus com la recollida selectiva de la 

brossa, i la recollida d’olis usats i altres residus, a les instal·lacions del Club 

Nàutic d’Arenys de Mar, i tant important com els altres residus: 

  

Per poder fer la recollida selectiva de la brossa s’ha distribuït per tot el club  sis 

jocs de tres contenidors; un pel paper, un altre pel vidre i l’últim per al rebuig. Tot 

i la positivitat d’aquesta iniciativa, faltaria un contenidor per a l’orgànica i per als 

plàstics. Cada dia el personal del Club recull la brossa i la porta fins als contenidors 

principals del Port per tal que l’Ajuntament d’Arenys de Mar en la seva recollida se 

l’emporti al seu destí final ben classificat. 

 

Pel que fa a la recollida d’olis usats al Club, antigament, hi havia un dipòsit   per tal 

que els socis del Club que es feien el canvi d’oli ells mateixos el poguessin 

dipositar. Al costat d’aquest dipòsit hi trobàvem un contenidor per dipositar els 

draps bruts i els pots d’oli. Però degut al seu mal ús per part de les empreses 

industrials dels voltants, aquest Punt Blau es va instal·lar finalment a l’interior de 

l’empresa Nàutica Arenys, SCP., on ells mateixos recullen tots els residus (tant de 

socis, com d’empreses externes) i hi posen el seu segell conforme ho han rebut. 

(veure annex 4). D’aquesta manera dona peu a un millor control de quantitats de 

residus per part del Club i de Ports de la Generalitat, i així evitar el seu mal ús. Són 

ells mateixos, qui fan el tràmit de trucar a l’empresa de  recollida quan ho tenen 

ple (veure annex 7 i 9). 

 

Per que fa a les tres grans zones que es diferencien al Club Nàutic d’Arenys de Mar 

es conclou de cada zona el següent: 

 

Zona d’amarradors; és l’espai on les fuites d’aigua són sovint, la buidada 

d’aigües brutes és moltes vegades incontrolada, vessaments d’oli, entre d’altres 

accions dels usuaris, són les que serien més importants i urgents a millorar o 
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posar-hi solució. Cal conscienciar sovint a tots els usuaris amb la parla directa amb 

els treballadors del Club (que són els primers que han de portar a cap les accions 

per evitar impactes ambientals, organitzant xerrades, distribuint enganxines  i 

cartells explicatius per exemple).  

 

Zona d’oci; és l’espai de la Vela Lleugera, de la piscina i del bar-restaurant, i saló 

social on es troben més residus orgànics i inorgànics no perillosos però sí a 

vegades molests pel seu olor. Cal una contínua higiene i desinfecció. En aquesta 

zona el soroll seria solament important en el cas de gran massa d’usuaris en 

esdeveniments especials o activitats nocturnes. És important el control per part de 

l’empresa contractada en revisar els aires acondicionats i de calefacció i sorolls que 

fan aquest. Cal aprofitar la llum del sol durant el dia per pujar la temperatura o 

refrescar l’ambient del Saló Social. Per part del Club Nàutic es porta a cap totes les 

accions esmentades. 

 

Zona d’oficines; és l’espai on es troba l’administració comptable i la part 

d’atenció al client. Els residus generats són del tipus orgànic i de tipus 

administratiu com el paper. És important el control per part de l’empresa 

contractada en revisar els aires acondicionats i sorolls que fan aquest. Per part del 

Club Nàutic, actualment no fan una separació dels residus  generats dins les 

oficines (paper, restes de menjar, plàstics, etc), i per tant cal comprar els diferents 

envasos per poder classificar els residus i conscienciar als treballadors. 

 

Pel que fa als consums d’aigua, que és excessiu, cara els pròxims anys i cara la 

implantació del sistema de gestió ambiental, es proposa fer un estudi de recollida 

d’aigües pluvials per aprofitar l’aigua per a regadiu i neteja. Els sistemes de 

recollida d’aigua de pluja són senzills i consisteixen en recollir d’una superfície 

d’una teulada o terrassa i canalitzar-la mitjançant tubs, filtrar-la i emmagatzemar-

la en dipòsits (en el cas del Club Nàutic, es podria recollir de la terrassa de sobre 

del Saló Social, de l’edifici de les oficines i del sostre de la part de motonàutica). 

Seria un sistema únicament connectat a una bomba, que portaria l’aigua al sistema 

de reg o una aixeta per a mànega d’aigua. L’aigua de pluja no té calç ni productes 

químics, i per tant ecològicament participem en la millora del medi.  

 

Pel que fa al consum d’energia eléctrica, el Club Nàutic d’Arenys de Mar suporta 

un consum molt elevat a causa de l’enllumenat que té. L’edifici social, com a 

mostra, té 150 làmpades incandescents tradicionals  que consumeixen molt. 

Eliminar aquests llums i substituir-los per LEDs reduirà de manera important el 

consum energètic, i per la seva major vida útil produirà també estalvi en el cost de 

reposició (Veure annex 3 i 6). 

 

En un Club Nàutic o en un Port els impactes ambientals són molts, però en aquest 

treball s’han exposat els principals i més rellevants en el que fa l’àmbit de medi 

ambient, classificant-los de més o menys significatius. 
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Al ser una primera valoració de l’estat actual del Club, no s’ha pogut comparar cap 

objectiu o fita anterior, essent per tant, les que s’han esmenat al treball les més 

importants per dur a terme la implantació del Sistema de Gestió Ambiental. 

 

Observant i analitzant el treball, el Club Nàutic d’Arenys haurà d’invertir temps i 

economia en posar en marxa el Sistema de Gestió Ambiental que demana Ports de 

la Generalitat com a requisit d’obtenir la concessió. 

 

El més important per aconseguir poder obtenir aquest certificat és la conscienciació 

de tots els treballadors i usuaris, actors més importants capaços de reduir i millorar 

l’impacte ambiental negatiu que hi ha actualment. 

 

Actualment hi ha una petita comissió de socis que està analitzant i en continua 

parla amb Ports de la Generalitat per aconseguir la nova concessió, i tots aquells 

requisits que es demana entre ells la implantació del Sistema de Gestió Ambiental. 

L’estat on es troba ara mateix aquest procés és confidencial. 

 

La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental, estigui o no certificat, és 

un sistema positiu que caldria implantar a totes les empreses.  

Un Sistema de Gestió Ambiental facilita sempre informació a treballadors i 

usuaris, que molts desconeixem o que a altres els hi fa reflexionar-

recordar-conscienciar sobre temes relacionats amb la sostenibilitat, 

aprofitament de recursos, millores continues en maneres d’actuar 

respecte al medi, saber avaluar quines accions són negatives y quines 

positives, i moltes d’altres. Aquests sistemes, no diferencien entre 

jerarquies i funcions internes de treballadors, i això fa que la unió com a 

equip per implantar un Sistema de Gestió Ambiental sigui fàcil i positiva. 
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VIII. ANNEXES 

Annexe 1: Document intern de proposta: Modernització de la Instal.lació eléctric. 
(font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 

MMOODDEERRNNIITTZZAACCIIÓÓ  DDEE  LLAA 

IINNSSTTAALL··LLAACCIIÓÓ  EELLÈÈCCTTRRIICCAA  
 

El Club Nàutic gaudeix d’espais en concessió al port d’Arenys de Mar 

des de 1952 i l’edifici social data de 1969.  Encara que s’han millorat i 

modernitzat les infraestructures i s’han construït noves, la xarxa 

elèctrica és antiquada i en algun cas obsoleta. 

 

La Subdirecció General d’Energia ha aprovat una Instrucció per 

legalitzar instal·lacions de baixa tensió existents que es trobin fora de 

normativa, a la qual el Club Nàutic s’ha acollit. 

 

La inspecció de l’entitat certificada TÜV Rheinland ha establert 

exactament quines son les actuacions que cal emprendre.  Les àrees 

més modernes requereixen poca feina i els magatzems més antics son de 

senzilla solució, però la legalització de l’edifici social ha resultat 

impossible de valorar.  Per les seves característiques constructives i la 

magnitud de la tasca els professionals consultats no han gosat posar 

preu tancat a les obres, encara que tots han coincidit en un cost màxim. 

 

Durant aquesta actuació no només es conformarà la xarxa a la 

normativa vigent, sinó que s’aprofitarà per racionalitzar-la: s’eliminaran 

els grans focus halògens, es reduirà el nombre i la intensitat de 

l’enllumenat exterior i s’afegiran nous circuits per mantenir una 

il·luminació bàsica en hores de poc ús mantenint la llum actual per 

moments puntuals. 

 

Aquest projecte, per tant, consisteix en dur a terme els treballs de 

regularització i racionalització de la instal·lació elèctrica del Club Nàutic, 

el cost màxim de les quals s’estableix en 50.000 euros.  L’estalvi directe 

en consum energètic que es derivarà de les modificacions s’estima en 

uns 130 MW/any, o 16.000 €/any. 

 

 

Arenys de Mar, desembre de 2011.” 
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Annexe 2: Inspecció Periòdica de Baixa Tensió realitzat per TÜV Rheiland. (font: 

Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Annexe 3: Projecte d’implantació de tecnologia d’eficiència energètica, substitució 
de sistemes d’il·luminació tradicional per sistemes LED. (font: Arxiu intern del Club Nàutic 

d’Arenys de Mar) 
 

 

 

 
 

 



IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL, CERTIFICACIÓ DE LA ISO 14001 I EMAS AL CNAM. 

 

84 

 

 

 
 



IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL, CERTIFICACIÓ DE LA ISO 14001 I EMAS AL CNAM. 

 

85 

 

 

 
 

 
 



IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL, CERTIFICACIÓ DE LA ISO 14001 I EMAS AL CNAM. 

 

86 

 

Annexe 4: Exemple d’albarà de recollida de dipòsits per part de Nautica Arenys, 
SCP. (font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Annexe 5: Exemple de factura de subministrament d’aigua per Ports de la 
Generalitat. (font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Annexe 6:  Exemple de factura de subministrament d’electricitat  per Ports de la 
Generalitat. (font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Annexe 7:  Exemple d’albarà de recollida de residus, per ECOPORT. (font: Arxiu intern 

del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Annexe 8: Exemple de servei de Control de Plagues i Legionel.la, concretament de 
desratització, per SANITEK 3D,SL (font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Annexe 9: Notificació – Avís per part de Ports de la Generalitat sobre trovada de 
Coure a les aïgues del Port. (font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
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Annexe 10: Resultats enquesta certificacions als Ports associats a l’ACPET a data 
febrero 2012. (font: Arxiu intern del Club Nàutic d’Arenys de Mar) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


