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Annex A. Inventari d'Indicadors Ambientals recopilats 
(646) 
 
Fonts dels indicadors: 
 

1. Projecte PPRISM 
2. ESPO Questionnare 
3. Global Reporting Initiative (GRI) 
4. Self-Diagnosis Method (SDM) 
5. EPI ECOPORTS 
6. Estudis d'investigació 
7. Legislació 
8. Informes mediambientals de ports marítims 
9. Organitzacions del sector portuari 
10. Normes SGMA 
11. Projecte INDAPORT 

 
Una casella amb un 1 al seu interior emmarcat en verd significa que la font 
corresponent (segons la enumeració anterior) conté l'indicador respectiu. 
 
 
A.1. Indicadors de gestió ambiental 
 

Management	
performance	
Indicators	

Related	Indicators	
Sources	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	
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Does	the	Port	have	an	Environmental	Management	
System	(EMS)	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	and	type	of	EMS	certifications	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 1	 		 		 		

Year(s)	of	certification	(number	of	years	and	year)	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		

Is	the	port	EMS	re-certified?	(yes/no)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Has	the	port	completed	the	environmental	review	Self	
Diagnosis	Method	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Have	any	customers	requested	the	port	to	be	EMS	
certified	(yes/no;	if	yes,	number	of	customers)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Is	there	a	procedure	to	review	the	port's	EMS	program	
(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	tenants	with	an	EMS	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	suppliers	with	an	EMS	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Level	of	implementation	of	EMS	in	port	facilities	(%	of	
third	parties	certified)	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		
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Does	the	port	have	an	Evironmental	Policy	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 1	 		 		 		

Is	the	policy	signed	by	the	Chief	Executive	/	senior	
management	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Is	the	policy	communicated	to	all	releant	stakeholders	
(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 1	 		 		 		

Is	the	policy	communicated	to	all	employees	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 1	 		 		 		

Is	the	policy	publicly	available	on	the	port’s	website	
(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 1	 		 		 		

Does	the	policy	include	reference	to	major	objectives	
(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	policy	include	reference	to	publication	of	an	
Environmental	Report	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	policy	include	reference	to	the	identification	
and	control	of	the	port’s	Significant	Environmental	
Aspects	(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	policy	include	reference	to	introduction	/	
maintenance	of	an	Environmental	Management	
System	(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	policy	aim	to	improve	environmental	
standards	beyond	those	required	by	legislation	
(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	policy	include	reference	to	reduction	of	
resource	consumption	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	policy	refer	to	sustainable	development	
(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	policy	refer	to	Corporate	Social	
Responsability	(social	integration)	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	policy	include	reference	to	ESPO	Code	of	
Practice	(2003)	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
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Has	the	port	defined	objectives	for	environmental	
improvement	(yes/no)?	 1	 1	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Has	the	port	defined	targets	for	its	objectives	
(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Have	the	objectives	and	targets	been	communicated	
(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	port	have	quantitative	objectives	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		 		

Number	of	environmental	objectives	and	targets	
defined	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	environmental	objectives	and	targets	
achieved	 1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 1	 		
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Number	of	organisational	units	involved	in	achieving	
the	objectives	and	targets	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		

Percentage	of	environmental	targets	achieved	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	environmental	objectives	achieved	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Have	management	programmes	and	action	plans	been	
prepared	to	achieve	each	objective	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
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Does	the	port	have	an	environmental	monitoring	
programme	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 1	 		 		 		

Has	the	port	identified	environmental	indicators	to	
monitor	trends	in	environmental	performance	
(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Which	environmental	issues	adresses	the	monitoring	
program?	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	environmental	parameters	monitored	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Frequency	of	monitoring	each	parameter	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		

Number	of	monitoring	locations	for	each	parameter	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Is	the	port		environmental	management	monitored	
(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Description	of	the	measures	implemented	by	de	Port	
Authority	in	oder	put	in	place	the	monitoring	program	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		
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Does	the	port	have	an	inventory	of	Significant	
Environmental	Aspects	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	inventory	consider	aspects	from	the	activities	
of	tenants	and	operators	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Are	there	procedures	to	mantain	and	update	the	
inventory	of	SEA	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	Significant	Environmental	Aspects	
identified		 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		
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Does	the	port	have	a	representative	responsible	for	
managing	environmental	issues	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Are	all	personnel	aware	of	the	responsibilities	and	
authority	of	this	representative	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	representative	report	to	senior	management	
(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	representative	coordinate	environmental	
management	throughout	the	port		(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	representative	ensure	compliance	with	
environmental	policy	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		
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Does	the	representative	have	responsibility	for	
implementation/maintenance	of	an	EMS	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	representative	monitor	current	
environmental	issues	and	legislation	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Are	the	environmental	responsibilities	of	this	
representative	documented	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

M
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Are	the	environmental	responsibilities	of	other	key	
personnel	documented	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Which	methods	are	used	to	document	the	
environmental	responsabilities	of	other	key	personnel	
(Job	descriptions,	written	procedures,	etc.)?	

		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	levels	of	management	with	specific	
environmental	responsibilities	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		

Number	of	employees	who	have	requirements	of	
professional	competence	on	environmental	matters	in	
their	jobs	

1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Number	of	employees	who	have	obtained	reward	and	
recognition	in	comparison	to	the	total	number	of	
employees	who	participated	in	the	programme	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	employees	participating	in	environmental	
programmes	(e.g.	suggestion,	recycle,	clean-up	
initiatives	or	others)	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	environmental	improvement	suggestions	
from	employees	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	suppliers	and	contractors	queried	about	
environmental	issues	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Environmental	
training	and	
Awareness	
indicators	

Does	the	Port	Authority	have	an	environmental	
training	programme	for	its	employees	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Is	the	environmental	training	fitted	to	employees’	
activities	and	responsibilities	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Have	all	the	personnel	whose	work	may	create	an	
impact	on	the	environment	received	appropriate	
training	(yes/no)?			

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	environmental	issues	included	in	introduction	
programmes	for	new	employees	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Has	the	Port	Authority	established	procedures	for	
identifying	training	needs	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	environmental	training	courses	for	
port	employees	(nº	courses/year)	 1	 		 		 		 1	 		 		 1	 1	 		 		

Number	of	employees	who	have	requirements	of	
professional	competence	on	environmental	matters	in	
their	jobs		(nº/year)	

1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		
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Number	of	port	employees	trained	in	environmental	
issues	(nº/year)	 1	 1	 		 		 1	 1	 		 1	 		 		 		

Number	of	suppliers	and	contractors	that	require	
environmental	training	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Annual	number	of	hours	invested	on	environmental	
training	for	port	employees	(hours/year)	 1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Frequency	of	environmental	training	sessions	for	port	
employees	(year-1)	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		

Environmental	
training	and	
Awareness	
indicators	

Percentage	of	port	employees	that	have	received	
environmental	training		 1	 		 		 		 		 1	 		 1	 1	 1	 		

Number	of	trained	people	working	with	hazardous	
cargo	(nº)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	all	employees	aware	of	the	importance	of	
compliance	with	environmental	policy	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Are	all	employees	aware	of	the	potential	
environmental	impacts	of	their	work	activities	
(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Are	all	employees	aware	of	their	responsibility	to	
conform	to	the	environmental	policy	and	management	
objectives	(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Are	all	employees	aware	of	the	objectives,	actions	and	
programmes	carried	out	by	the	port	in	order	to	
improve	its	environmental	performance	(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	training	courses	carried	out	/	
Annual	number	of	training	courses	scheduled	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	number	of	training	hours	per	employee	
(hours/employee)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	contracted	individuals	trained	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Levels	of	knowledge	obtained	by	training	participants	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Results	of	employee	surveys	on	their	knowledge	of	the	
organization's	environmental	issues	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Environmental	
communication	

indicators		

Does	the	port	publish	a	publicly	available	
Environmental	Report	(yes/no)?	 1	 1	 		 1	 1	 1	 		 		 		 		 		

Does	the	port	publish	factual	data	by	which	the	public	
can	assess	the	trend	of	its	environmental	performance	
(yes/no)?	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	there	procedures	to	communicate	environmental	
information	internally	between	the	key	environmental	
personnel	(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		 		
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Environmental	
communication	

indicators	

Which	communications	are	used	to	communicate	
environmental	information	internally	between	the	key	
environmental	personnel?	

		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Are	there	procedures	to	exchange	port	environmental	
information	with	stakeholders	including	external	
parties	(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		 		

Which	communications	are	used	to	exchange	port	
environmental	information	with	stakeholders	including	
external	parties?	

		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Are	there	procedures	to	consult	with	the	Local	
Community	on	the	port’s	environmental	programme	
(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		 		

Frequency	of	meetings	and	consultations	with	external	
stakeholders	(year-1)	 1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Number	of	internal	meetings	with	key	environmental	
personnel	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Frequency	of	internal	meetings	with	key	
environmental	personnel	(year-1)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	environmental	publications	
published	(nº	publications/year)	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		 		

Annual	number	of	press	articles	published	concerning	
environment	(nº	press	articles/year)	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		

Does	the	port	website	show	environmental	
information	(yes/no)?	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		

Number	of	hours	invested	on	environmental	
presentations	given	to	stakeholders	or	interest	groups	
(hours/year)	

1	 1	 		 		 1	 1	 		 		 		 		 		

Annual	number	of	national	and	international	
conferences	organized	by	the	Port	Authority	(nº	
conferences/year)	

1	 		 		 		 1	 1	 		 		 		 		 		

Annual	number	of	congresses	and	conferences	
attended	by	port	employees	concerning	environment	
(nº	of	congresses/year)	

1	 		 		 		 1	 1	 		 		 		 		 		

Number	of	universities	and	research	institutes	co-
operating	with	the	port	in	the	field	of	environment	(nº	
of	collaborating	partners)	

1	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	groups	and	students	visiting	the	
port	for	environmental	education	purposes	(nº	
visits/year)	

1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Number	of	environmental	educational	programmes	or	
materials	provided	for	the	community	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	inquiries	or	comments	about	
environmentally	related	matters	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
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Environmental	
communication	

indicators	

Favourable	rating	from	community	surveys	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Port	environmental	impact	score	attributed	by	the	
local	community		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Port	satisfaction	survey:	%	of	respondents	that	
consider	that	the	port	is	already	taking	serious	
measures	for	sustainability	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		
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Does	the	port	have	an	Emergency	Response	Plan	
(yes/no)?	 1	 		 		 1	 1	 		 		 1	 1	 		 		

Number	of	response	instructions	defined	for	each	
emergency	situation	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Does	the	Emergency	Response	Plan	include	the	
potential	environmental	consequences	and	actions	to	
be	taken	in	the	event	of	explosion,	fire,	floods,	
oil/chemical	spill,	and	shipping	accident	(yes/no)?	

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	Emergency	Response	Plan	specify	the	
responsibility	and	role	of	each	body:	Port	Authority,	
tenants	and	operators,	ship	agents,	and	external	
agencies?		

1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	plan	specify	the	communication,	control	and	
containement	procedures	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	plan	specify	the	location	and	type	of	
equipment	(on	and	off	site)	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	plan	specify	the	location	and	skills	of	trained	
personnel	(on	and	off	site)	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	plan	specify	the	communication	procedures	
with	government	departments,	NGOs,	local	
community,	media	and	other	interested	parties	
(yes/no)?	

		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	plan	specify	the	responsability	for	follow-up	
links	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	times	that	the	Emergency	Response	Plan	
has	been	activated	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	times	that	the	Emergency	Response	Plan	
has	been	activated	due	to	an	on-land	fire	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	times	that	the	Emergency	Response	Plan	
has	been	activated	due	to	an	off-shore	fire	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Does	the	port	have	an	Emergency	Response	Plan	
specially	designed	for	handling	hazardous	cargo	
(yes/no)?	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	port	have	a	Cargo	Handling	Plan	to	avoid	
accidents	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
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Emergency	
planning	and	
response	
indicators	

Amount	of	annual	hazardous	cargo	handled	
(tonnes/year)	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Does	the	port	have	an	Oil	Spill	Response	Plan	
(yes/no)?	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Total	number	and	volume	of	(significant)	oil	and	
chemical	spills	(nº	spills	and	m3	spilled)	 1	 1	 1	 		 1	 		 1	 1	 		 		 1	

Does	the	port	have	a	Water	Leakage	Response	Plan	
(yes/no)?	 		 1	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	environmental	accidents	reported	
(nºaccidents/year)	 1	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Annual	number	of	accidents	at	the	port	sea	area	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	number	of	bunkering-related	pollution	
accidents	(nºaccidents/year)	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Annual	number	of	vessel-related	pollution	accidents	
(nºaccidents/year)	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Annual	number	of	cargo-related	pollution	accidents	
(nºaccidents/year)	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Annual	number	of	environmental	incidents	reported	
(nºincidens	t/year)	 		 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 1	 1	

Annual	number	of	incidents	with	the	need	for	
intervention	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	number	of	incidents	with	no	need	for	
intervention	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	number	of	gas	alarm	incidents	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	number	of	incidents	related	with	the	on	land	
illegal	dumping	by	third	parties	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Average	response	time	in	case	of	environmental	
accidents	(min)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Average	response	and	correction	time	in	case	of	
environmental	accidents	(min)	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Maximum	response	time	in	case	of	environmental	
accidents	(min)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Frequency	of	safety	equipment	revisions	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	port	have	a	representative	responsible	for	
managing	safety	issues	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	the	responsibilities	of	this	representative	
documented	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	all	the	employees	familiarised	with	safety	
regulations	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Has	the	Port	Authority	carried	out	an	Environmental	
Risk	Assessment	during	the	last	5	years	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		
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Emergency	
planning	and	
response	
indicators	

Number	of	Seveso	II	sites	(sites	containing	large	
quantities	of	dangerous	substances	defined	by	the	
Directive	2003/105/EC)	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	emergency	drills	(nºdrills/year)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Annual	number	of	emergency	drills	carried	out	/	
Annual	number	of	emergency	drills	scheduled	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	emergency	preparedness	and	response	
drills	demonstrating	planned	readiness	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	hours	of	preventive	maintenance	to	
equipment	per	year	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

En
vi
ro
nm

en
ta
l	a
ud

it	
in
di
ca
to
rs
		

Has	an	environmental	audit	been	conducted	(yes/no)?	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	environmental	audits	conducted	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		 		

Number	of	nonconformities	found	in	environmental	
audits		 1	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	nonconformities	addressed	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Time	spent	on	addressing	nonconformities		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Numer	of	identified	environmental	corrective	actions	
that	have	been	resolved	or	that	are	unresolved	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	environmental	audits	completed	versus	
planned	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	environmental	audit	findings	per	period	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Frequency	of	review	of	operation	procedures	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	stakeholders	audited	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		
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Does	the	port	have	an	inventory	of	relevant	
environmental	legislation	and	regulations	related	to	its	
liabilities	and	responsibilities	(yes/no)?	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	there	procedures	to	maintain	and	update	the	
inventory	of	environmental	legislation	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	there	methods	to	deal	with	non-compliance	with	
internal	and	external	standards	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	prosecutions	received	for	non-compliance	
with	environmental	legislation	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	fines	received	for	non-compliance	with	
environmental	legislation	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 1	 		

Monetary	value	of	significant	fines	for	non	compliance	
with	environmental	laws	and	regulations	(euro)	 		 		 1	 		 		 1	 		 1	 		 1	 		

Total	number	of	non-monetary	sanctions	for	non	
compliance	with	environmental	laws	and	regulations	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		
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Percentage	of	compliance	with	environmental	legal	
requirements		 1	 		 		 		 1	 1	 		 		 		 1	 		

Number	of	times	that	the	daily	limit	value	is	exceeded	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	days	in	a	year	that	the	limit	value	is	
exceeded	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

En
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Compliance	with	discharges	of	wastewaters	legal	limits	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Compliance	with	discharges	of	oil	legal	limits	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Compliance	with	discharges	of	other	chemicals	legal	
limits	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Compliance	with	discharges	of	particulate	matter	legal	
values	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Compliance	with	discharges	of	sediments	legal	limits	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Compliance	with	limits	at	day,	evening,	and	night	time	
for	noise	level	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Annual	Number	of	environmental	inspections	
(nºinspections/year)	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	noise	claims	from	authorities	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	number	of	environmental	licenses	obtained	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Total	number	of	environmental	licenses	withdrawn	or	
refused	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Environmental	
complaints	
indicators	

Total	annual	number	of	environmental	complaints	
received	 1	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		

Annual	number	of	environmental	complaints	received	
from	NGOs		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	environmental	complaints	received	
from	people	working	in	port	area	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	environmental	complaints	received	
from	the	Local	Community		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	environmental	complaints	received	
from	Port	Authority’	employees		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	dust-related	complaints		 		 		 		 		 1	 		 1	 1	 		 		 		

Annual	number	of	odour-related	complaints	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	noise-related	complaints	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 		

Annual	number	of	dredging-related	complaints	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Total	annual	number	of	environmental	complaints	
logged	and	investigated	 1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		
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Annual	number	of	environmental	complaints	resolved	
where	further	action	was	necessary	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	environmental	complaints	resolved	
where	no	further	action	was	necessary	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	port	have	an	environmental	complaint	
registration	system	for	following-up	complaints	from	
residents	in	the	area	(yes/no)?	

		 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

Number	of	environmental	complaints	filed,	addressed,	
and	resolved	through	formal	complaints	mechanism	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		
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Does	the	port	have	a	budget	specifically	for	
environmental	protection	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Total	annual	budget	allocated	to	environmental	
protection	(euro)	 1	 1	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	environmental	training	
of	employees	(euro)	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	control	environmental	
impacts	(euro)	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	emergency	response	
and	prevention	(euro)	 1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	environmental	
monitoring	(euro)	 1	 1	 		 1	 		 		 		 1	 1	 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	stakeholder	
engagement	and	outreach	activities	(euro)	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	environmental	
reporting	(euro)	 1	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	biodiversity	protection	
(euro)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	waste	collection	and	
disposal	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	environmental	liability	
insurance	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	external	
environmental	management	service		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	personnel	engaged	in	
comprehensive	environmental	management	activities		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	the	implementation	
and	certification	of	an	Environmental	Management	
System	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	of	funding	allocated	to	projects	with	
environmental	significance	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
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Environmental	
budget	

indicators	

Amount	of	funding	allocated	to	suport	community	
environmental	programmes	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Amount	of	funding	allocated	to	monitoring	water	
quality	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Amount	of	funding	allocated	to	the	treatment	of	
contaminated	soil	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 1	 		

Investment	costs	of	waste	reception	facility	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Percentage	of	each	environmental	expense	out	of	the	
total	environmental	budget	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	the	budget	allocated	to	environmental	
protection	out	of	the	total	budget	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	annual	variation	in	the	environmental	
budget		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Return	on	investment	for	environmental	improvement	
projects	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Savings	achieved	through	reductions	in	resource	
usage,	prevention	of	pollution	or	waste	recycling	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Environmental	liabilities	that	may	have	a	material	
impact	on	the	financial	status	of	the	organization	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
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Are	copies	of	ESPO	Environmental	Review	(2001)	
available	in	the	port	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	there	procedures	to	involve	all	port	users	in	the	
development	of	the	environmental	programme	
(yes/no)?	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Are	there	initiatives	to	mitigate	environmental	impacts	
(yes/no)?	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	significant	environmental	impacts	of	
transporting	products	and	other	goods	and	materials	
for	the	organization's	operations,	and	transporting	
members	of	the	workforce	

		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Percentage	of	products	sold	and	their	packaging	
materials	that	are	reclaimed	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Significant	negative	environmental	impacts	in	the	
supply	chain		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Percentage	of	new	suppliers	that	were	screened	using	
environmental	criteria	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	
prevent	pollution	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		

Number	of	solutions	implemented	to	reduce		pollution	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	travel	cards	provided	to	port	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		
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Land	use	efficiency:	percentage	of	the	port	area	that	is	
occupied	by	active	installations	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Number	and	frequency	of	specific	environmental	
activities	(e.g.	audits)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Description	of	the	conditions	established	for	
environmental-related	aspects	on	the	requirement	
form	for	port	services	under	tender	and	concesion	
companies	

		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

Longevity	data	for	the	population	living	around	the	
port	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Incidence	of	specific	diseases,	particularly	among	
sensitive	populations,from	epidemiology	studies	in	the	
port	surroundings	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Rate	of	population	growth	in	the	port	surroundings	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
Population	density	in	the	port	surroundings	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
Levels	of	lead	in	blood	of	the	population	living	in	the	
port	surroundings	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Measure	of	the	condition	of	sensitive	structures	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
Measure	of	the	surface	integrity	of	historical	buildings	
in	the	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Involvement	in	Short	Sea	Shipping	promotion	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
 

 
A.2. Indicadors de Emissions a l'aire 
 

Emisions	to	air	 Related	Indicators	
Sources	
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)		 Does	the	port	measure	or	estimate	its	Carbon	

Footprint	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Frequency	of	monitoring	the	GHG	in	the	port	area	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		

Does	the	port	take	measures	to	reduce	its	Carbon	
Footprint	(yes/no)?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Total	annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Carbon	
Footprint)	(kg	CO2e/year)	 1	 		 1	 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	from	direct	
emissions	(scope	1)	(kg	CO2e/year)	 1	 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	greenhouse	gas	emissions	(GHG)	from	energy	
indirect	emissions	(scope	2)	(kg	CO2e/year)	 1	 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	greenhouse	gas	emissions	(GHG)	from	other	
indirect	emissions	(scope	3)		(kg	CO2e/year)	 1	 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	each	scope	contributing	to	the	total	
emissions	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	each	energy	source	contributing	to	the	
carbon	footprint	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	annual	changes	in	greenhouse	gas	
(GHG)	emissions	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		
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GHG	emissions	per	TEU	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

GHG	emissions	per	nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Direct	CO2e	emissions	per	nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Indirect	CO2e	emissions	per	nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		
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Kilometres	driven	by	port	vehicles	 1	 1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		
Number	of	vehicles	in	fleet	with	pollution-abatement	
technology	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	
reduce	greenhouse	gas	emissions		 1	 		 1	 		 1	 		 		 		 1	 1	 		

Does	the	Port	Authority	provide	discounts	for	green	
vessels	(yes/no)?	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	cargo	movements	by	rail	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	cargo	movements	by	road	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Ratio	of	truck	to	non-truck	(rail,	barge)	cargo	moves	 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		

Carbon	monoxide	(CO)	(ppm)	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Nitrogen	oxides	(NOx)	(ppm)	 1	 1	 1	 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Sulphur	oxides	(SOx)	(ppm)	 1	 1	 1	 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Number	of	vessels	participating	in	the	Sulphur	
programme	(aiming	at	reducing	sulphur	emissions)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Environmental	benefits	of	the	sulphur	programme	
(emission	reduction	of	SOx,	NOx,	PM,	CO2)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Description	of	the	port	activities	that	suppose	the	
main	sources	of	air	emission	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

Schematic	description	of	the	operational	teams	
available	to	the	PA	for	monitoring	air	quality	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		

	
	
	
	

Emissions	of	
other	gases	(air	

quality	
indicators)	

	
	
	
	
	
	

Ammonia	(NH3)	(ppm)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Halogenated	compounds	(ppm)	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		 		

Dioxins	(mg/m3)	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Hydrocarbons	(HC)	(ppm)	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 		

Metals	and	their	compounds	(mg/m3)	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 		

Photochemical	oxidant	(Ox)	(ppm)	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		 		

Ozone	(ppm)	 		 		 		 		 		 1	 1	 1	 1	 		 1	

Ozone	depleting	substances	(CFCs)	(ppm)	 		 		 1	 		 		 1	 1	 1	 		 1	 		

Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	(ppm)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 1	
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Emissions	of	
other	gases	(air	

quality	
indicators)	

Benzene	(ppm)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Polychlorinated	byphneyl	(PCB)	(ppm)	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Frequency	of	photochemical	smog	events	(event/year)	
		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Persistent		Organic	Pollutants	(POP)	(mg/m3)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Other	harmful	air	pollutants	(HAP)	(ppm)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Polycyclic	Aromatic	Hydrocarbons	(PAHs)	(mg/m3)	 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Em
iss

io
ns
	o
f	p

ar
tic
ul
at
e	

m
at
te
r		

Dust	(mg/m3)	 1	 1	 		 		 1	 		 1	 1	 1	 		 		

PM10	(mg/m3)	 1	 1	 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

PM2.5	(mg/m3)	 1	 1	 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	 		

Mineral	fibre	particulate	(mg/m3)	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Dust	monitoring	related	to	coal	handling	operations	
(mg/m3)	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

O
do

ur
	e
m
iss

io
ns
	

Acetaldehyde	(OU/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Ammonia	(OU/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Hydrogen	Sulphide	(OU/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Methyl	disulphide	(OU/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Methyl	mercaptan	(OU/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Methyl	sulphide	(OU/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Styrene	(OU/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Trimethylamine	(OU/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Odour	survey:	%	of	respondents	that	percieve	odour	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

O
th
er
	

em
iss

io
ns
	

Quantity	of	radiation	released	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Amount	of	heat,	vibration,	or	light	emitted	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

M
et
eo

ro
lo
gi
ca
l	D

at
a	

Temperature	(ºC)	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

Humidity	(%RH)	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

Surface	wind	pattern	(direction,	speed,	intesity,	
frequency)		 		 		 		 		 		 1	 		 		 1	 		 		

Rainfall	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		
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Atmospheric	pressure	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Solar	Radiation	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Cloudiness	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		
 
 
A.3. Indicadors d'Abocaments a l'aigua i als sediments 
 

Discharges	to	
water/sediments	

Related	Indicators	
Sources	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

Discharges	of	
wastewaters	

Percentage	of	reports	with	satisfactory	results	on	
water	quality	(%)	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Algal	Growth	Potential	(AGP)	(mg	algues/l	mostra)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Biological	Oxygen	Demand	(BOD)	(mg/l)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Chemical	Oxygen	Demand	(COD)	(mg/l)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Organohalogenated	substances	(μg/l)	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Halogen	content	(mg/l)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Chlorophyll-a	(μg/l)	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Complex	organics	(PCB,	furans,	dioxines,	etc)	(mg/l)	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Conductivity	(μS/cm)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Dissolved	Oxygen	(DO)	(mg/l	&	%	sat.)	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 		

Dissolved	oxygen	in	surface	waters(mg/L)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Dissolved	oxygen	in	bottom	waters	(mg/L)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	ecological	studies	conducted	in	the	port	
area	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Heavy	metals	(mg/l)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Inorganic	ions	(nutrients)	(μg/l)	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Total	Phsophorus	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Total	Nitrogen	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Orthophosphates	(disolved	inorganic	phosphorus)		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Ammonium	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Nitrite	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Nitrate	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Sulfide	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Sulfate	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		
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Total	coliform	bacteria	(ucf/100	ml)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 1	 		

E.	Coli	(ucf/100	ml)	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Colif	fecales	(ucf/100	ml)	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Estrep	fec	(ucf/100	ml)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Discharges	of	
wastewaters	

Salmonella	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Water	pH	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 1	 		

Redox	potential	(mV)	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Water	salinity	(PSU)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 1	 		

Total	Hardness	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Specific	simple	organics	(mg/l)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Surfactants	(mg/l)	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Total	organic	carbon	(TOC)	wt%	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Total	Oxygen	Demand	(TOD)	(mg/l)	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Total	Dissolved	Solids	(TDS)	(ppm)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Total	Suspended	Solids	(TSS)	(mg/l)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 1	 		

Settleable	solids	(ml/l)	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Turbidity	(water	transparency)	(UNF)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 1	 		 		

Water	colour	(Hazen	units	(HU))	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Water	temperature	(ºC)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 		

TBT	(μg/l)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

PAHs	(μg/l)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

VOCs	(μg/l)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Biocides	(μg/l)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Zooplankton	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Bacterioplankton	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Phytoplankton	(cel/l)	 		 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Ammonia	(mg/l)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Other	water	pollutants	(mg/l)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Inhibitory	substances	(mg/l)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Description	of	the	main	sources	of	wastewater	
discharges	in	the	port	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		
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Description	of	the	main	measures	implemented	by	the	
Port	Authority	to	control	the	discharges	of	
wastewaters	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

	
		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Discharges	of	
hydrocarbons	

Oil	Content	(Hydrocarbons)	(mg/l)	 		 1	 		 		 1	 1	 1	 1	 		 		 		

Existence	of	water	treatment	system	for	oil	spills	
(yes/no)	 		 		 		 		 1	

	

		 		 		 		 		

	 		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Sediments	quality	

Cyanogen	compounds	(mg/kg)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Nutrients	(mg/kg)	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Halogenated	Hydrocarbons	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

	Persistent	organincs	(mg/kg)	
1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

PCB	(mg/kg)	 		 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Polycyclic	aromatic	hydrocarbons	(PAHs)	(mg/kg)	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

TBT	(mg/kg)	 		 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Redox	potencial	(mV)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	Organic	carbon	(%	ms	o	mg/kg)		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

VOCs	(mg/kg)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Biocides		(μg/l)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Organic	Carbon	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Kjeldahl	nitrogen	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Total	phosphorus	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Orthophosphates	(disolved	inorganic	phosphorus)		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Total	Nitrogen	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Ammonium	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Nitrite	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Nitrate	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Calcium	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Sulfide	(acid	volatil	sulfides)	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Heavy	metals	(mg/kg)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Sediments	particle	size	distribution	(%)	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Benthal	oxygen	demand	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		
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Amount	of	organic	matter	(%	org	m)	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	FEPA	(Food	and	Environmental	Protection	
Act)	sediments	analysis	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Percentage	of	reports	with	satisfactory	results	on	
sediment	quality	(%)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

 
 
A.4. Indicadors d'Emissions al sòl 
 

Emissions	to	soil	 Related	Indicators	
Sources	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

Em
iss

io
ns
	to

	so
il	
an

d	
gr
ou

nd
w
at
er
	

Electrical	conductivity		(mS/m)	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Soil	pH		 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		 		

Organic	contaminants	(mg/kg)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Macronutrients	(mg/kg)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Water	Content	(%	vol)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

soil	porosity	(%)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

bulk	density	(g/cm³)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Soil	Organic	Matter	(mg/kg)	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Particulate	organic	matter	(mg/kg)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Total	organic	carbon	(mg/kg)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Soil	occupation	efficiency	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		 1	

Heavy	metals	(mg/kg)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 		 		 		 		

Number	of	port	locations	with	soil	pollution	declared	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Land	area	rehabilitated	in	the	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Redox	potential	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Hydrocarbons	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Availability	of	a	soil	pollution	map	(yes/no)	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		
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A.5. Indicadors de Consum de recursos 
 

Resource	
consumption	 Related	Indicators	

Sources	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

	
Energy		

consumption	

Total	annual	energy	consumption	(Kwh)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 1	

Total	annual	energy	consumption	by	energy	source	
(kWh)	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 1	 		

Percentage	of	each	energy	source	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Energy	consumption	within	the	organization	(Port	
Authority)	(kWh)	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Energy	consumption	outside	the	organization	(Port	
Authority)	(kWh)	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Percentage	of	energy	consumption	by	use	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Energy	consumption	per	cargo	handled	(kWh/t)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Energy	consumption	(kWh)	per	nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Energy	intensity	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Direct	energy	consumption	by	primary	energy	source	
(kWh)	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Indirect	energy	consumption	by	primary	energy	source	
(kWh)	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	the	annual	variation	in	the	energy	
consumption	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Variation	in	the	energy	requirements	of	products	and	
services	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Energy	saved	due	to	conservation	and	efficiency	
improvements	(kWh)	 		 		 1	 		 		 1	 		 		 		 1	 		

Initiatives	to	provide	renewable	energy-based	
products	and	services	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	energy-efficiency	initiatives	implemented		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Initiatives	to	reduce	indirect	energy	consumption	and	
reductions	achieved	 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	port	have	a	programme	to	increase	energy	
efficiency?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	port	produce	any	form	of	renewable	energy?	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	renewable	energy	generated	(kWh/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	renewable	energy	consumed	(kWh/year)	 1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Percentage	of	renewable	energy	per	total	energy	
consumed	(%)	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 1	 1	 		
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Installed	capacity	of	renewable	energy	(kWe)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Installed	capacity	cogeneration	(kWe)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	energy	use	for	port	lighting	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

	 		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

Water	
consumption	

Total	annual	water	withdrawal	by	source	(m3/year)	 		 		 1	 		 		 1	 1	 1	 		 		 		

Percentage	of	water	withdrawal	by	source	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Water	sources	significantly	affected	by	withdrawal	of	
water	 		 		 1	 		 		 1	 		 		 		 		 		

Volume	of	unnacounted	(lost)	water	(m3)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	water	consumption	by	use	(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Total	annual	water	consumption	(m3/year)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 1	 		 1	

Percentage	of	water	consumption	by	use	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	water	consumption	per	cargo	handled	
(m3/t)	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	water	consumption	per	nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Water	consumption	from	port's	sources	per	number	of	
employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Daily	average	water	consumption	for	cleaning	de	port	
area	(m3/day)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	rainwater	used	for	cleaning	de	port	area	
(m3/year)	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	amount	of	recovered	rainwater	(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	the	port	area	that	has	a	system	for	the	
collection	and	treatment	of	rainwater	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	annual	variation	in	the	water	
consumption	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	non-drinking	water	consumption	
(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	drinking	water	consumption	(m3/year)	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Cost	per	unit	of	water	consumed	(€/m3)	 		 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Total	annual	water	recycled	and	reused	(m3/year)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Percentage	of	water	recycled	per	total	water	
consumption	 1	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Total	annual	water	consumption	/	square	meters	of	
the	port	service	area	(m3/m2)	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		
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Annual	number	of	water	leakages	(nº	leakages/year)	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Percentage	of	showers	and	toilets	with	a	water-saving	
system	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Efficiency	of	the	water	distribution	network:	
percentage	for	those	Port	Authorities	that	undertake	
the	direct	management	of	such	distribution	network	

		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

Change	in	groundwater	level	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

	
		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Electricity	
consumption	

Total	annual	electricity	consumption	(kWh/year)	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 		 1	

Average	daily	electricity	comsumption	in	port	buildings	
(kWh/day)	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Electricity	consumption	per	cargo	handled	(kWh/t)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Electricity	consumption	per	nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	electricity	consumption	by	use	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Cost	per	unit	of	electricity	consumed	(€/kWh)	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Amount	of	electricity	saved	due	to	energy-efficiency	
improvements	(kWh)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Does	the	port	provide	shore-side	electricity	(onshore	
power	supply)	at	any	of	its	berths?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	number	of	vessels	connecting	to	shore-side	
electricity	 1	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	vessels	calling	at	the	port	that	connect	
to	shore-side	electricity		

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	of	electricity	provided	to	vessels	(shore-side	
electricity)	(kWh)	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Environmental	benefits	of	shore-side	electricity	
(emission	reduction	of	SOx,	NOx,	PM,	CO2)	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	low	consumption	lights	compared	to	
total	number	of	lights	 1	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Total	annual	electrical	energy	consumption	per	square	
meters	of	the	port	service	area	(kWh/m2)	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

	
		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Fuel	consumption	

Total	annual	fuel	consumption	by	type	(m3/year)	 1	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	fuel	consumption	by	type	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	fuel	consumption	by	use	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	fuel	consumption	per	nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	fuel	consumption	per	travelled	kilometre	
(m3/km)	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		
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Annual	fuel	consumption	per	cargo	handled	(m3/t)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	fuel	consumption	per	square	meters	of	the	
service	area	(m3/m2)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		

Total	annual	gas	consumption	(NG,	propane,	etc)	
(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	petrol	consumption	(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Fuel	consumption	

Total	annual	gas	oil	consumption	(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	fuel	provided	to	port	authority	vessels	
(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	fuel	provided	to	port	authority	vehicles	
(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Annual	natural	gas	consumption	in	port	buildings	
(KWh/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Average	daily	natural	gas	consumption	in	port	
buildings	(kWh/day)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Cost	per	unit	of	fuel	consumption	(€/m3)	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Monthly	Diesel	oil	consumption	(m3/month)	 		 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Amount	of	fuel	saved	due	to	energy-efficiency	
improvements	(m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Provision	of	LNG	bunkering	(yes/no)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Other	Resources	

Total	annual	paper	consumption	(t/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Paper	consumption	per	nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Rechargeable	batteries	consumption	/	number	total	of	
batteries	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	consumption	of	lubricants	(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	consumption	of	ink	cartridges	(units/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	consumption	of	tonners	(units/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	consumption	of	batteries	per	nº	of	
employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Material	efficiency:	Annual	mass-flow	of	different	
materials	used	(excluding	energy	carriers	and	water)	
(tonnes)	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Amount	of	hazardous	materials	used	by	contracted	
service	providers	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Amount	of	cleaning	agents	used	by	contracted	service	
providers	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
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Amount	of	recyclable	and	reusable	materials	used	by	
contracted	service	providers	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

 
 
A.6. Indicadors de Gestió de residus 
 
Waste	

management	
Related	Indicators	

Source	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

Waste	generation	

Amount	of	materials	used	by	weight	or	volume	(kg	or	
m3)	 		 		 1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Surface	percentage	of	the	port	service	area	provided	
with	waste	water	collection	and	treatment	(%)	 		 		 1	 		 		 1	 1	 		 1	 		 		

Total	annual	port	waste	collected	(t/year)	 1	 1	 1	 		 1	 1	 1	 1	 		 1	 		

Total	annual	port	waste	generated	(t/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Total	annual	port	waste	recycled	(t/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Percentage	of	disposal	methods	of	port	waste	(landfill,	
incineration,	recycling,	and	compost)	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 		 		 		 		

Total	annual	port	waste	sent	to	incineration	(t/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total		annual	port	waste	sent	to	controled	landfill	
(t/year)	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 1	 		

Total	annual	port	waste	stored	in	situ	(t/year)	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Existence	of	separate	containers	for	the	collection	of	
port	wastes	(yes/no)	 1	 		 1	 		 1	 1	 		 		 		 		 		

Frequency	of	cleaning	the	port	area	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Percentage	of	waste	handled	per	total	cargo	handled	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Number	of	opertations	with	high	level	of	waste	
(>0,19%	of	total	cargo	handling)	 1	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Number	of	port	stakeholders	with	a	Waste	
Management	Plan	 1	 		 		 		 1	 		 1	 1	 		 		 		

Existence	of	waste	processing	facilities	 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		

Existence	of	ship	waste	reception	facilities	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Total	annual	amount	of	ship	waste	collected	(t/year)	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

	
	
	
	
	
	
	
	

Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	
reduce,	recycle	or	reuse	waste	 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	
improve	the	waste	management	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	recovered	waste	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 1	 		 		

Percentage	of	recycled	waste	 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		
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Waste	generation	

Percentage	of	annual	variation	in	the	port	waste	
generation	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	cost	of	waste	treatment	(€/year)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Weight	of	transported,	imported,	exported,	or	treated	
waste	deemed	hazardous	under	the	terms	of	the	Basel	
convention	Annex	I,	II,	III	and	VIII,	and	percentage	of	
transported	waste	shipped	internationally	

		 		 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		

Annual	waste	collected	on	surface	water	
(Anthropogenic	debris)	(kg/year)	 1	 		 		 		 1	 		 1	 1	 1	 		 		

Annual	total	amount	of	ship	waste	collected	in	ship	
waste	reception	facilities	(Annexes	of	Marpol	
convention)	(t/year)	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	vessels	that	provided	MARPOL	ship	waste	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	or	type	of	wastes	generated	by	contracted	
service	providers	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Description	of	the	main	activities	or	sources	of	waste	
generation	within	the	port	 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		

Total	annual	wastewater	discharges	(m3/year)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Total	annual	wastewater	discharges	by	quality	and	
destination	(m3/year)	 		 		 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		

Amount	of	effluent	water	from	treatment	of	sludge		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Existence	of	a	waste	water	treatment	plant		 1	 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Percentage	of	the	port	area	that	has	a	system	for	the	
collection	and	treatment	of	wastewaters	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Generation	of	
urban	solid	waste	

Existence	of	separate	containers	for	the	collection	of	
port	urban	solid	waste	(yes/no)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	amount	of	port	urban	solid	waste	collected	by	
type	(kg/year)	 1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 1	

Annual	amount	of	port	urban	solid	waste	recycled	by	
type	(kg/year)	 1	 1	 		 		 		 1	 		 1	 1	 		 		

Percentage	of	each	type	of	urban	solid	waste	collected	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Percentage	of	each	type	of	urban	solid	waste	recycled	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	
reduce,	recycle	or	reuse	urban	solid	waste	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 1	 		 		

Time	spent	on	litter	collection	(h)	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		
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Generation	of	
hazardous	waste	

Existence	of	separate	containers	for	the	collection	of	
port	hazardous	waste	(yes/no)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	amount	of	port	hazardous	waste	collected	by	
type	(t/year)	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Annual	amount	of	port	hazardous	waste	recycled	by	
type	(t/year)	 1	 1	 		 		 		 1	 		 1	 1	 		 		

Percentage	of	the	amount	of	each	type	of	hazardous	
waste	collected	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	amount	of	hazardous	waste	collected	per	nº	of	
employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	amount	of	hazardous	waste	collected	per	cargo	
handled	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	amount	of	hazardous	port	waste	reduced	by	
pollution	prevention	initiatives	(t/year)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	amount	of	hazardous	waste	eliminated	by	
changes	in	materials	(t/year)	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Annual	amount	of	oil	collected	and	recycled	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Annual	amount	of	ship	waste	MARPOL	annex	I	(oil)	
collected	(t/year)	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Annual	amount	of	ship	waste	MARPOL	annex	II	
(noxious	liquid	substances	carried	in	bulk)	collected	
(t/year)	

1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Annual	amount	of	ship	waste	MARPOL	annex	III	
(harmful	substances)	collected	(t/year)	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Existance	of	an	oil	spillage	treatment	plant	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Generation	of	
other	wastes	

Existence	of	separate	containers	for	the	collection	of	
other	port	waste	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	amount	of	other	port	waste	collected	by	type	
(t/year)	 1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Annual	amount	of	other	port	wastes	recycled	by	type	
(t/year)	 1	 1	 		 		 		 1	 		 1	 1	 		 		

Percentage	of	the	amount	of	other	waste	collected	 1	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Amount	of	non-hazardous	(other)	waste	collected	per	
cargo	handled	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Amount	of	non-hazardous	(other)	waste	collected	per	
nº	of	employees	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Annual	amount	of	other	port	waste	reduced	by	
pollution	prevention	initiatives	(t/year)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	amount	of	ship	waste	MARPOL	annex	IV	
(sewage)	collected	(t/year)	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		
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Annual	amount	of	ship	waste	MARPOL	annex	V	
(garbage)	collected	(t/year)	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

 
 
A.7. Indicadors de Soroll 
 

Noise	 Related	Indicators	
Sources	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

Noise	emissions	

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lden	
(overall	day-evening-night)	(dB(A))	 1	 		 		 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lday	
(7:00	–	19:00	hrs)	(dB(A))	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	
Levening	(19:00-23:00	hrs)	(dB(A))	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lnight	
(23:00	–	7:00	hrs)	(dB(A))	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lday	
(7:00	-	22:00	hrs)	(dB(A))	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lnight	
(22:00	-	7:00	hrs)	(dB(A))	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Average	noise	exposure	during	an	8-hour	working	day	
(dB(A))	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Maximum	level	of	noise	in	terminals	and	industrial	
areas	LMAX	(dB(A))	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Frequency	of	noise	measurements	(year-1)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Existence	of	a	noise-zoning	map	(yes/no)	 1	 1	 		 		 1	 		 1	 1	 1	 		 		

Frequency	of	verification	the	noise-zoning	map	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Existence	of	a	noise	model	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Level	of	noise	in	water	due	to	vessels	bunkering	
(dB(A))	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	measures	implemented	to	reduce	noise	
levels	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 1	 		 		

Noise	levels	in	housing	area	around	the	port	in	dB(A)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	local	residents	affected	by	noise	from	port	
area	operations	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Noise	survey:	percentage	of	respondents	that	percieve	
noise	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Description	of	the	port's	main	sources	of	noise	
emission	 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		

Existence	of	licence	on	noise	issues	for	each	terminal	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		
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The	level	of	control	on	noise	licence	by	authorities	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Existence	of	training		(crane	drivers,	lift	truck	
operators)	with	regard	to	noise	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

Control	of	applying	noise	instructions	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		 		

 
 
A.8. Indicadors de Desenvolupament portuari 
 
Port	

development	 Related	Indicators	
Sources	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

Port	
development	

Has	the	Port	Authority	carried	out	an	Environmental	
Impact	Assessment	(EIA)	during	the	last	5	years?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

		 		
Is	the	port	involved	with	other	organisations	in	the	
development	of	coastal	or	estuary	management	
plans?	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		

Has	the	Port	Authority	experienced,	or	does	it	
anticipate	any	restrictions	on	development	/	
expansion	due	to	environmental	planning	controls?	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		

Annual	quantity	(t/year)	or	volume	(m3/year)	of	
dredged	sediment	 1	 1	 		 		 		 		 		 1	 		

		 		
Annual	amount	of	time	(h/year)	and	money	(€/year)	
spent	on	dredging	activities	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		

		 		

Frequency	of	dredging	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Quantity	of	dredged	sediment	per	fuel	consumed	
(t/m3)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

		
		

Number	of	research	projects	undertaken	to	evaluate	
both	the	short	and	the	long	term	effects	of	dredging	 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		

		 		
Number	of	measures	implemented	to	reduce	negative	
ecological	effects	of	dredging	 1	 		 		 		 		 1	 		 		 		

		 		

Number	of	turtles	harmed	by	dredging	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
Beneficial	use	of	dredged	material	(definition	and	
description	of	practices)	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		

		 		
Percentage	of	dredged	sediment	going	to	beneficial	
use	 1	 		 		 		 1	 1	 		 		 		 1	

		
Existence	of	facilities	for	the	treatment	and	cleaning	of	
the	dredged	sediments	(yes/no)	 1	 		 		 		 1	 1	 		 		 		

		 		
Number	of	researchers	and	projects	carried	out	
concerning	dredging	disposal		 1	 		 		 		 1	 		 		 		 		

		 		
Number	of	environmental	licenses	withdrawn	or	
refused	for	dredging	disposal	 1	 1	 		 		 		 		 		 		 		

		 		
Frequency	of	monitoring	in	contaminated	dredging	
material	disposal	sites	(times	per	year)	 1	 1	 		 		 		 1	 		 		 		
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Measures	dealing	with	the	dredging	disposal	(storage,	
treatment,	avoidance	of	pollution,	etc.	):	definition	of	
the	measures	and	of	the	expected	and	current	results	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		

Measures	to	reduce	negative	ecological	effects	of	
dredging:	definition	of	the	measures	and	of	the	
expected	and	current	results.	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		

Monitoring	of	the	affected	area	after	a	capital	
dredging	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		

		 		
Alteration	of	the	sea	floor	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	

Percentatge	of	polluted	dredging	sediments	(m3	of	
polluted	sediments/total	dredged	sediments)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 1	

		
 
 
A.9. Indicadors d'Afectació a la biodiversitat 
 

Biodiversity	
affectation	 Related	Indicators	

Sources	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

Biodiversity	
affectation	

Is	the	port	located	in,	or	does	it	contain	a	
designated	protected	area?	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Area	of	land	and	water	owned,	leased,	or	
(co)managed	within	designated	protected	areas	 1	 1	 1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Description	of	significant	impacts	or	activities,	
products,	and	services	on	biodiversity	in	protected	
areas	and	areas	of	high	biodiversity	value	outside	
protected	areas	

		 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		

Total	area	protected	(m2)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	habitats	protected	or	restored	 1	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 		 		

Percentage	of	protected	area	(m2	of	protected	
area	/	m2	of	port	area)		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Area	of	Natura	2000	sites	(ha)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	bird	species	protected	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	flora	species	protected	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Identity,	size,	protected	status,	and	biodiversity	
value	of	water	bodies	and	related	habitats	
significantly	affected	by	the	reporting	
organization's	discharges	of	water	and	runoff	

		 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		

Strategies,	current	actions,	and	future	plans	for	
managing	impacts	on	biodiversity	 		 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		

Percentage	of	algae	coverage	at	particular	sites	 1	 1	 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Percentage	of	change	in	the	size	of	algae	blooms	
at	particular	sites	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
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Biodiversity	
affectation	

Change	of	species	diversity	at	particular	sites	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Other	aquatic	flora	monitoring:	quantity	and	
variety	of	aquatic	flora	species	 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Trawling	monitoring:	quantity	and	variety	of	fish,	
crustaceans	and	other	species	which	live	on	the	
seabed	and	within	the	water	column	

1	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 		

Benthic	fauna	monitoring:	quantity	and	variety	of	
benthic	fauna	found	in	sediments	samples	within	
the	seabed	

1	 1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Birds	monitoring:	quantity	and	variety	of	farmland	
birds,	woodland	birds,	water	and	wetland	birds,	
and	seabirds	

1	 1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Butterflies	monitoring:	quantity	and	variety	of	
generalists	(wider	countryside)	and	specialists	
species	of	butterflies	

1	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		

Plant	diversity:	number	of	plant	species	per	survey	
plot	in	arable	land,	woodland	and	grassland,	and	
boundary	habitats	

1	 1	 		 		 1	 		 1	 1	 		 		 		

Area	of	mangroves	(various	kinds	of	trees	that	
grow	in	saline	coastal	sediment	habitats)	(m2)	 1	 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		

Marine	ecosystem	integrity:	percentage	of	large	
fish	(equal	to	or	larger	than	40	cm)	 1	 1	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		

Annual	number	of	fish	deaths	in	a	specific	
watercourse		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 		

Population	of	a	specific	animal	species	within	a	
defined	area	 1	 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Number	of	International	Union	for	the	
Conservation	of	Nature	and	Natural	Resources	
(IUCN)	Red	List	species	and	national	conservation	
list	species	with	habitats	in	port	areas	

1	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		

Area	of	sensitive	habitats	exceeding	critical	loads	
for	acidification	and	eutrophication	(m2)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Number	of	widely	established	(more	than	50	per	
cent)	invasive	species	in	freshwater,	marine	and	
terrestrial	environments	

1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Existence	of	a	Special	Protection	Areas	(SPA)	
monitoring	scheme	 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Annual	amount	of	time	that	people	spend	
volunteering	in	biodiversity	conservation	(h/year)	 1	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

Heavy	metals	in	fish	samples	(μg/g	wet	weight)	 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		 		 		
Number	and	description	of	initiatives	
implemented	to	protect	and	regenerate	the	
natural	environment	

		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		
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Biodiversity	
affectation	

Area	of	contaminated	land	returned	to	productive	
use	(m2)	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		

Constructed	on-land	port	area	(m2)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 		

Area	of	port	water	surface	(m2)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Landscaped	port	area	(m2)	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		

Area	dedicated	to	landfill,	tourism	or	wetlands	in	
the	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Paved	and	non-fertile	area	in	the	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
Measure	of	the	erosion	of	topsoil	in	the	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
Crop	yield	over	time	from	fields	on	the	
surrounding	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Specific	measures	of	the	quality	of	habitat	for	
specific	species	in	the	port	area	(fauna	and	flora)	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Specific	measures	of	the	quantity	of	vegetation	in	
the	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Specific	measures	of	the	quality	of	vegetation	in	
the	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		

Number	of	total	fauna	species	in	the	port	area	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		
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Annex B. Informes Medi Ambientals de les 
organitzacions consultades 
 
 
B.1. Ports Europeus 
 

 Name  Country Size1 Nº of 
indicators Document 

Po
rt

 A
ut

ho
rit

ie
s 

Puerto de A 
Coruña Spain M 94 

Env. Declaration 2012 
/ Memoria de 

sostenibilidad 2011 

Puerto de Vigo Spain S 66 Environmental 
Declaration 2010 

Puerto de 
Valencia Spain L 62 Memoria ambiental 

2013 

Port of Roses Spain S 62 EMAS Environmental 
Declaration 2012 

Puerto Bahía 
de Algeciras Spain L 43 Memoria Ambiental 

2014 

Port of 
Cartagena Spain M 36 

EMAS Environmental  
Declaration 2010 & 

2011 

Port of Livorno Italy L 20 Dichiarazione 
ambientale 2012 -2015 

Autoridad 
Portuaria de 
Santander 

Spain M 102 Memoria annual 2013 

Puerto de Gijón Spain M 45 Memoria de 
Sostenibilidad 2013 

Port of Koper Slovenia M 23 Environmental Report 
2012 

Antwerp Port 
Authority Belgium L 21 Sustainability report 

Port de Ceuta Spain S 15 Memoria de 
Sostenibilidad 2008 

Port of Belfast UK M 12 Environment Report 
2013 

Peterhead Port 
Authority UK S 12 EMS 2011 

Port of Helsinki Finland M 9 Web-site / Annual 
report 2013 

Alacant Port Spain S 9 
Environmental best 
practices / Report 
Alcant port 2013 

Port of 
Felixstowe UK S 8 Environmental Report 

2011-12 
Ghent Port 
Authority Belgium L 8 PERS: Environmental 

report 2013 
Freeport of 
Riga Authority Latvia L 7 Environment Report 

2012 
     

																																																								
1 Size: L (large) ports handle more than 25 annual million tonnes; M (medium) ports handle between 25 
million tonnes and 5 million tonnes; and S (small) ports handle less than 5 million tonnes annually.  
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Po
rt

 A
ut

ho
rit

ie
s 

Ports of 
Bremen / 
Bremerhaven 

German
y L 6 Environmental Report 

2010 

Port Authority 
of Cagliari Italy L 51 Rapporto ambientale 

2010 

Port of Moerdijk Netherla
nds M 11 

Port Environmental 
Review System 
(PERS) 2014 

Port of Dover United 
Kingdom M 7 Environmental Bulletin 

2013 
Piraeus Port 
Authority S.A. Greece L 1 Annual financial report 

2011 
Port of Tallinn Estonia L 0 - 
Port of 
Gothenburg Sweden L 30 Sustainability report 

Port of 
Barcelona Spain L 29 Annual report 2011 

Hamburg Port 
Authority 

German
y L 14 Sustainability report 

2011/201 
Ports of 
Stockholm Sweden M 12 Annual Report 2013 

Grand Port 
Maritime de 
Nantes St-
Nazaire 

France L 11 Environmental report 
2014 

Port of Cork Ireland M 11 Port of Cork 

Port of Odense Denmar
k M 8 Environmental report 

2013-2014 
Dublin Port 
Company Ireland L 7 Report 2013 

Port of 
Rotterdam 

Netherla
nds L 4 Annual Report 2009 

Grand Port 
Maritime du 
Havre 

France L 3 Port website 

Port of Oslo Norway M 3 Port website 
Port Authority 
of Genoa Italy L 1 Port website 

Bruges-
Zeebrugge Port 
Authority 

Belgium L 1 Port website 

Cyprus Ports 
Authority Cyprus M 0 - 

Klaipeda State 
Seaport 
Authority 

Lithuani
a L 0 - 

Port of Setubal Portugal L 0 - 
Patras Port 
Authority Greece S 0 - 

Authority for 
Transport in 
Malta 

Malta S 0 - 

Port Authority 
of Civitavecchia Italy M 0 - 

Zeeland 
SeaPorts 

Netherla
nds L 0 - 
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Port 
Auth
oritie
s 

Port of Gdynia 
Authority Poland M 0 - 

Port Authority 
of Piombino Italy M 0 -  

Port of 
Amsterdam 

Netherla
nds L 0 - 

Administraţia 
Porturilor 
Maritime S.A. 
Constanţa 

Rumania L 0 - 

Port of 
Kalundborg 

Denmar
k S 0 - 

Port of Split 
Authority Croatia S 0 - 

Po
rt

 o
pe

ra
to

rs
 

Decal España 
S.A. Terminal 
de Barcelona 

Spain n.a. 23 Environmental 
Declaration 2012 

TEPSA. 
Terminal de 
Bilbao 

Spain n.a. 13 Environmental 
Declaration 2011 

Terminal de 
Contenidors de 
Barcelona 
(TCB) 

Spain n.a. 19 Declaración Ambiental 
EMAS III 2011 

Terminal de 
Contenedores 
de Gijón (TCG) 

Spain n.a. 9 Declaración Ambiental 
EMAS III 2012 

Terminal 
Carbón del 
Puerto de 
Ferrol  

Spain n.a. 22 Environmental 
Declaration 2012 

SAGGAS 
(Planta de 
Regasificación 
de Sagunto, 
S.A.) 

Spain n.a. 21 Declaración Ambiental 
2011 

Cosco Group  China n.a. 34 Sustainability report 
2013 

Maersk Group Netherla
nds n.a. 11 Sustainability report 

2014 

DP World 
United 
Arab 

Emirates 
n.a. 2 Annual Report and 

Accounts 14 

PSA 
International 

Singapor
e n.a. 0 Annual report 2014 

Gdynia 
Container 
Terminal 

Poland n.a. 0 - 

Barcelona 
Europe South 
Terminal 

Spain n.a. 0 - 

Europe 
Containers 
Terminal 

Netherla
nds n.a. 0 - 
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M
ar

in
as

 
Club de Mar 
Mallorca Spain n.a. 27 Declaración Ambiental 

2011 
Club Náutico 
Portosín Spain n.a. 10 Declaración Ambiental 

2012 
Puerto 
Deportivo 
Bayona 

Spain n.a. 28 Environmental 
declaration 2011 

Marina Coruña Spain n.a. 28 Declaración 
medioambiental 2012 

Marina Port 
Vell Barcelona Spain n.a. 11 Declaración ambiental 

2013 

Marina Port de 
Mallorca Spain n.a. 13 

Declaración ambiental 
Enero – Diciembre 

2013 
Puerto A Pobra 
do Caramiñal Spain n.a. 22 Environmental 

Declaration 2006 

Port ginesta Spain n.a. 51 Declaració ambiental 
2013 

Marinas del 
Mediterráneo Spain n.a. 0 - 

Port Tarraco 
(marina) Spain n.a. 0 - 

Premier 
Marinas 

United 
Kingdom n.a. 0 - 

MDL Marinas United 
Kingdom n.a. 0 - 

Royal 
Ramsgate 
Marina 

United 
Kingdom n.a. 0 - 

Port Edgar 
Marina 

United 
Kingdom n.a. 0 - 

Port Ellen 
Marina 

United 
Kingdom n.a. 0 - 

Port Bannatyne 
Marina 

United 
Kingdom n.a. 0 - 

Port Dinorwic 
Marina 

United 
Kingdom n.a. 0 - 
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B.1. Ports Internacionals 
 

Name Country Size Nº of 
indicators Document 

Esperance Australia Medium 5 

Annual marine sediment 
monitoring report 2014 
Annual ambient air quality 
monitoring report 2014 

Dakar Senegal Medium 4 Environmental and social 
management plan summary 

Melbourne Australia Large 7 

Sustainably managing 
Melbourne’s port. Factsheet: 
September 2011. 
Safety and Environment 
Management Plan. October 
2014 

Sidney Australia Large 7 

Sydney Ports Corporation. 
Green Port Guidelines 2006 
Ship Noise Monitoring Report 
2015 
Sydney Ports Corporation. 
Sustainability report 11/12. 

Durban South 
Africa Large 3 NPA Sustainability Report 2003 

Montevideo Uruguay Medium 0 
Comunicación proyecto nº7. 
Terminal granelera. Puerto de 
Montevideo. 2008. 

Los Angeles USA Large 19 

Air quality report card 2009 
Summary of Sediment Quality 
Conditions in the Port of Los 
Angeles 2010 

Singapore Singapore Large 15 Towards a future ready maritime 
Singapore. Annual report 2014 

Karachi Pakistan Small 13 Website (www. 
http://kpt.gov.pk/) 

     

Kuantan  Malaysia Medium 11 

Surface Water Contamination 
Due To Industrial Activities in 
Gebeng Area, Kuantan, 
Malaysia. 

Abbot point Australia Medium 10 

Cumulative assessment of the 
air emissions at the Abbot Point 
coal terminals. October 2012 
Technical report marine water 
quality. August 2012 

Santos Brazil Large 10 Dados da coleta. Resultados 
analíticos 

Manatee USA Medium 5 Port Manatee Master Plan 2009 

Long Beach USA Large 5 
Air Quality Monitoring Program 
at the Port of Long Beach 2013 
Annual report 2005 

Buenos 
Aires Argentina Medium 5 

Tercera conferencia hemisférica 
sobre gestión del medio 
ambiente portuario. 2012. 

Shangai China Large 5 Ship emissions inventory, social 
cost and eco-efficiency in 
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Shanghai Yangshan port. 

New York/ 
New Jersey USA Large 4 

A Clean Air Strategy For The 
Port of New York and New 
Jersey 2009 

Cape Town South 
Africa Medium 4 Air Quality Specialist Report 

2014. 

Jacksonville USA Medium 3 

Dames Point Marine Terminal 
Intermodal Container Transfer 
Facility (ICTF). Draft 
Environmental Assessment. 
2012 

Dubai 
United 
Arab 
Emirates 

Large 3 

Modeling Selected Water 
Quality Parameters at Jebel Ali 
Harbour, Dubai- UAE; Maraqa 
et al., 2007 

Jeddah Saudi 
Arabia Large 3 

Determination of Heavy Metals 
in Four Common Fish, Water 
and Sediment Collected from 
Red Sea at Jeddah Isalmic Port 
Coast 

Digna Sudan Small 3 
Environmental Impact 
Assessment (EIA) in Osman 
Digna (Suakin) Harbour. 2007 

Hong Kong Hong 
Kong Large 2 Website (www.mardep.gov.hk) 

Port Klang Malaysia Large 2 

Distribution and Contamination 
of Heavy Metal in the Coastal 
Sediments of Port Klang, 
Selangor, Malaysia 

Balboa Panama Large 1 Studies of the Carbon Footprint 
for a Port in the Panama Canal 

Chennai India Small 1 Chenai port trust 2012 

Papetee French 
Polynesia Small 1 

Coral and fish communities in a 
disturbed environment: Papetee 
harbor (Tahiti), 2000 

Tangier Morocco Large 1 Website (http://www.tmpa.ma) 
     
Cartagena Colombia Large 0 -  
Cozumel Mexico Small 0 - 
Aguirre Bolivia Small 0 - 
Khor 
Fakkan/ 
Shargah 

United 
Arab 
Emirates 

Large 0 - 

Hilo USA Small 0 -  
Freeport USA Small 0 -  
Shenzhen China Large 0 - 
Da Nang Vietnam Medium 0 - 
Tamjung 
Pelepas Malaysia Large 0 - 

Alexandria Egypt Small 0 - 

Malborought New 
Zealand Small 0 - 
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ANNEX C. Criteris per a l'avaluació d'indicadors 
ambientals 
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C.1. Criteris identificats i fonts consultades 
Source Criteria 

OECD (1993) Policy relevance Analytical soundness Measurability     
Ministry for the 

environment of New 
Zealand (1998) 

Policy relevance Measurable and analytically 
valid Cost effective Simple and easily understood   

De Leffe, et al (2003) Policy relevant Informative  Measurable Representative Practical 

Verafaille, et al (2000) 
Relevant and meaningful Clearly defined, measurable, 

transparent 
Recognize the inherent diversity of 

business 
Support benchmarking and 

monitoring   

Inform decision makers  Be understandable and 
meaningful to stakeholders 

Based on the evaluation of 
operations, products and services 

Recognize relevant and meaningful 
issues    

Dale, et al (2001) 

Easily measured Sensitive to stresses  Be anticipatory Respond to stress in a predictable 
manner   

Integrative Have low variability in 
response Predict changes 

Have a known response to 
disturbances, anthropogenic 

stresses, and changes over time   
Jakobsen (2008) Easy to understand Relevant Reliable Based on accessible data   

EEA (2005) 
Policy relevance Progress towards targets Spatial and temporal coverage Available and routinely collected 

data   

Understandability of indicators Methodologically well founded EU priority policy issues National scale and 
representativeness of data   

UNEP (2003) 
Policy relevant and meaningful Biodiversity relevant Scientifically sound Broad acceptance Affordable monitoring 

Affordable modelling Sensitive Representative Small number Aggregation and 
flexibility 

EC (1998) 
Representative Be simple and easy to interpret Be based on readily available data 

or be available at reasonable cost 
Be based on data adequately 

documented and of known quality 
 Give early warning about 

irreversible trends 

Scientifically valid Show trends over time Be sensitive to the changes in the 
environment 

Be capable of being updated at 
regular intervals.   

Donnelly, et al (2007) 
Policy relevant Adaptable Cover a range of environmental 

receptors 
Be easily understandable to decision 

makers and the public Shows trends 

Relevant to the plan Identify conflict Prioritise key issues and provide 
early warning 

Well founded in technical and 
scientific terms   

Peris-Mora, et al (2005) 

Representativeness Conciseness Purpose Usefulness Relevance 

Adaptability Comparability Sensitivity Clarity Reliability and objectivity 

Easy to obtain  Continuity Regularity Scientific verification Well-defined limits 

Cost-effectiveness         
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C.2. Grau d'utilització dels criteris agrupats 
																	SOURCES		
	
	
CRITERIA	

OECD	
(1993)	

Ministry	of	New	
Zealand	(1998)	

EPCEM,	2003	/	
PPRISM	 WBCSD		 Dale	et	

al	(2001)	
Encyclopedia	of	

Earth	
European	Env.	
Agency	(2005)	

Convention	on	
Biological	

Diversity	(2003)	

European	
Commission	

(1998)	

Donnelly	
et	al	
(2007)	

Peris-Mora	
et	al	(2005)	

Grade	of	
utilization	

Reliability	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 1	 1	 1	 1	 8	

Measurable	 1	 1	 1	 1	 1	 		 		 1	 1	 		 1	 8	

Understandable	 		 1	 1	 		 		 1	 1	 		 1	 1	 1	 7	

Legislation	priority	 1	 1	 1	 		 		 		 1	 1	 		 1	 		 6	

Relevant	 		 		 		 1	 		 1	 1	 1	 		 1	 1	 6	

Informative	 		 		 1	 1	 		 		 		 1	 1	 		 1	 5	

Availability	 		 		 		 1	 		 1	 1	 		 		 		 1	 4	

Sensitive	 		 		 		 		 1	 		 		 1	 1	 		 1	 4	

Practical	 		 		 1	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 3	

Cost	effective	 		 1	 		 		 		 		 		 1	 		 		 1	 3	

Comparability	 		 		 		 1	 		 		 1	 		 		 		 1	 3	

Standard	 		 		 		 		 1	 		 1	 		 		 1	 		 3	

Anticipative	 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 1	 		 3	

Clearly	defined	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 1	 2	

Integrative	 		 		 		 		 1	 		 		 1	 		 		 		 2	

Progress	towards	
targets	

		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	 2	

Trend	representative	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	 		 2	

Updated	at	regular	
intervals	 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 1	 2	

Specific	 		 		 		 1	 		 		 		 		 		 		 		 1	

Limitations	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	

Broad	acceptance	 		 		 		 		 		 		 		 1	 		 		 		 1	

Adaptability	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 1	 1	
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Annex D. Mètode de filtratge 
 
D.1. Avaluació del Primer Filtre 
 
Avaluació individual: 
 
Exemple del mètode d'avaluació individual del primer filtre. A la taula següent es pot 
veure una mostra de l'avaluació individual. Les caselles dels criteris que l'avaluador va 
considerar que complien es veuen ressaltats de morat, amb un 1 a l'interior. A la seva 
vegada, els indicadors que complien amb 3 criteris o més, contenen un 1 ressaltat en 
verd a l'última columna de la taula i els que no complien aquest requisit un 0 ressaltat 
en vermell. L'avaluació individual la van realitzar els 3 avaluadors per separat. 
 

Management	
performance	
Indicators	

Related	Indicators	
Criteria	 	

1	 2	 3	 4	 5	 	

En
vi
ro
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en
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l	M
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en
t	S
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m
	In

di
ca
to
rs
	 Does	the	Port	have	an	Environmental	Management	System	(EMS)	

(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Number	and	type	of	EMS	certifications	 1	 1	 1	 		 1	 1	

Year(s)	of	certification	(number	of	years	and	year)	 1	 		 		 		 		 0	

Is	the	port	EMS	re-certified?	(yes/no)	 1	 		 1	 1	 		 1	

Has	the	port	completed	the	environmental	review	Self	Diagnosis	
Method	(yes/no)?	 1	 		 1	 1	 		 1	

Have	any	customers	requested	the	port	to	be	EMS	certified	(yes/no;	
if	yes,	number	of	customers)?	 		 1	 		 		 		 0	

Is	there	a	procedure	to	review	the	port's	EMS	program	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Number	of	tenants	with	an	EMS	 		 1	 1	 1	 		 1	

Number	of	suppliers	with	an	EMS	 		 1	 		 1	 		 0	

Level	of	implementation	of	EMS	in	port	facilities	(%	of	third	parties	
certified)	 1	 1	 		 1	 		 1	

	 		 	 	 	 	 	 	

En
vi
ro
nm

en
ta
l	P
ol
ic
y	
In
di
ca
to
rs
	

Does	the	port	have	an	Evironmental	Policy	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Is	the	policy	signed	by	the	Chief	Executive	/	senior	management	
(yes/no)?	 		 1	 		 1	 		 0	

Is	the	policy	communicated	to	all	releant	stakeholders	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Is	the	policy	communicated	to	all	employees	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Is	the	policy	publicly	available	on	the	port’s	website	(yes/no)?	 1	 1	 		 1	 		 1	

Does	the	policy	include	reference	to	major	objectives	(yes/no)?	 		 1	 		 1	 		 0	

Does	the	policy	include	reference	to	publication	of	an	Environmental	
Report	(yes/no)?	 		 		 1	 1	 		 0	

Does	the	policy	include	reference	to	the	identification	and	control	of	
the	port’s	Significant	Environmental	Aspects	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Does	the	policy	include	reference	to	introduction	/	maintenance	of	
an	Environmental	Management	System	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 0	



ANNEXOS    
	

	
	

	
	

44	

Does	the	policy	aim	to	improve	environmental	standards	beyond	
those	required	by	legislation	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Does	the	policy	include	reference	to	reduction	of	resource	
consumption	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Does	the	policy	refer	to	sustainable	development	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Does	the	policy	refer	to	Corporate	Social	Responsability	(social	
integration)	(yes/no)?	 		 		 		 1	 		 0	

Does	the	policy	include	reference	to	ESPO	Code	of	Practice	(2003)	
(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

	 	 	 	 	 	 	 	
Emisions	to	air	 Related	Indicators	

Criteria	
	1	 2	 3	 4	 5	
	

Em
iss

io
ns
	o
f	c
om

bu
st
io
n	
ga
se
s	

Does	the	port	measure	or	estimate	its	Carbon	Footprint	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Frequency	of	monitoring	the	GHG	in	the	port	area	 		 1	 		 1	 		 0	

Does	the	port	take	measures	to	reduce	its	Carbon	Footprint	
(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Total	annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Carbon	Footprint)	(kg	
CO2e/year)	 		 1	 1	 1	 1	 1	

Annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	from	direct	emissions	
(scope	1)	(kg	CO2e/year)	 		 		 1	 1	 		 0	

Annual	greenhouse	gas	emissions	(GHG)	from	energy	indirect	
emissions	(scope	2)	(kg	CO2e/year)	 		 		 1	 1	 		 0	

Annual	greenhouse	gas	emissions	(GHG)	from	other	indirect	
emissions	(scope	3)		(kg	CO2e/year)	 		 		 1	 1	 		 0	

Percentage	of	each	scope	contributing	to	the	total	emissions	 		 1	 1	 1	 		 1	

Percentage	of	each	energy	source	contributing	to	the	carbon	
footprint	 		 1	 1	 1	 		 1	

Percentage	of	annual	changes	in	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	 		 1	 1	 1	 		 1	

GHG	emissions	per	TEU	 		 1	 1	 1	 		 1	

GHG	emissions	per	nº	of	employees	 		 1	 		 1	 		 0	

Direct	CO2e	emissions	per	nº	of	employees	 		 1	 		 1	 		 0	

Indirect	CO2e	emissions	per	nº	of	employees	 		 1	 		 1	 		 0	

Kilometres	driven	by	port	vehicles	 		 1	 		 		 1	 0	

Number	of	vehicles	in	fleet	with	pollution-abatement	technology	 1	 1	 1	 		 		 1	

Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	reduce	
greenhouse	gas	emissions		 		 1	 1	 		 1	 1	

Does	the	Port	Authority	provide	discounts	for	green	vessels	(yes/no)?	 		 1	 1	 1	 		 1	

Number	of	cargo	movements	by	rail	 		 1	 1	 1	 		 1	

Number	of	cargo	movements	by	road	 		 1	 1	 1	 		 1	

Ratio	of	truck	to	non-truck	(rail,	barge)	cargo	moves	 		 1	 1	 1	 		 1	

Carbon	monoxide	(CO)	(ppm)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Nitrogen	oxides	(NOx)	(ppm)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Sulphur	oxides	(SOx)	(ppm)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Number	of	vessels	participating	in	the	Sulphur	programme	(aiming	at	
reducing	sulphur	emissions)	 		 1	 1	 1	 		 1	
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Environmental	benefits	of	the	sulphur	programme	(emission	
reduction	of	SOx,	NOx,	PM,	CO2)	 		 1	 1	 1	 		 1	

Description	of	the	port	activities	that	suppose	the	main	sources	of	air	
emission	 		 1	 1	 		 		 0	

Schematic	description	of	the	operational	teams	available	to	the	PA	
for	monitoring	air	quality	 		 		 		 		 		 0	

 
 
Avaluació conjunta: 
 
Un cop els 3 avaluadors (A1, A2 i A3) van realitzar les seves respectives avaluacions 
individuals, aquestes es van posar en comú mitjançant la següent taula. Es van 
acceptar els indicadors que havien estat escollits per 2 avaluadors (caselles 
ressaltades en groc) o per els 3 avaluadors (caselles ressaltades en verd). Les 
caselles en blanc corresponen als indicadors que no van superar el filtre. Aquesta 
taula no inclou l'avaluació de tots els indicadors avaluats, només presenta una mostra. 
 

Management	
performance	
Indicators	

Related	Indicators	
	 	 	 	

A1	 A2	 A3	 Acceptance	

En
vi
ro
nm

en
ta
l	M

an
ag
em

en
t	S

ys
te
m
	In

di
ca
to
rs
		 Does	the	Port	have	an	Environmental	Management	

System	(EMS)	(yes/no)?	 1	 1	 1	 3	

Number	and	type	of	EMS	certifications	 1	 1	 1	 3	

Year(s)	of	certification	(number	of	years	and	year)	 1	 0	 0	 1	

Is	the	port	EMS	re-certified?	(yes/no)	 1	 1	 1	 3	

Has	the	port	completed	the	environmental	review	Self	
Diagnosis	Method	(yes/no)?	 1	 0	 1	 2	

Have	any	customers	requested	the	port	to	be	EMS	
certified	(yes/no;	if	yes,	number	of	customers)?	 0	 0	 0	 0	

Is	there	a	procedure	to	review	the	port's	EMS	program	
(yes/no)?	 1	 0	 1	 2	

Number	of	tenants	with	an	EMS	 0	 0	 1	 1	

Number	of	suppliers	with	an	EMS	 0	 0	 0	 0	

Level	of	implementation	of	EMS	in	port	facilities	(%	of	
third	parties	certified)	 0	 0	 1	 1	

	 		 		 		 		 0	

En
vi
ro
nm

en
ta
l	P
ol
ic
y	
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Does	the	port	have	an	Evironmental	Policy	(yes/no)?	 1	 1	 1	 3	

Is	the	policy	signed	by	the	Chief	Executive	/	senior	
management	(yes/no)?	 1	 0	 0	 1	

Is	the	policy	communicated	to	all	releant	stakeholders	
(yes/no)?	 1	 0	 1	 2	

Is	the	policy	communicated	to	all	employees	(yes/no)?	 1	 0	 1	 2	

Is	the	policy	publicly	available	on	the	port’s	website	
(yes/no)?	 1	 1	 1	 3	

Does	the	policy	include	reference	to	major	objectives	
(yes/no)?	 1	 0	 0	 1	

Does	the	policy	include	reference	to	publication	of	an	
Environmental	Report	(yes/no)?	 0	 0	 0	 0	

Does	the	policy	include	reference	to	the	identification	
and	control	of	the	port’s	Significant	Environmental	
Aspects	(yes/no)?	

0	 0	 1	 1	
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Does	the	policy	include	reference	to	introduction	/	
maintenance	of	an	Environmental	Management	System	
(yes/no)?	

0	 0	 0	 0	

Does	the	policy	aim	to	improve	environmental	standards	
beyond	those	required	by	legislation	(yes/no)?	 1	 0	 1	 2	

Does	the	policy	include	reference	to	reduction	of	
resource	consumption	(yes/no)?	 0	 0	 1	 1	

Does	the	policy	refer	to	sustainable	development	
(yes/no)?	 0	 0	 1	 1	

Does	the	policy	refer	to	Corporate	Social	Responsability	
(social	integration)	(yes/no)?	 0	 0	 0	 0	

Does	the	policy	include	reference	to	ESPO	Code	of	
Practice	(2003)	(yes/no)?	 0	 0	 1	 1	

	 	 	 	 	 	
Emisions	to	air	 Related	Indicators	 	 	 	 	A1	 A1	 A3	 Acceptance	

Em
iss

io
ns
	o
f	c
om

bu
st
io
n	
ga
se
s	

Does	the	port	measure	or	estimate	its	Carbon	Footprint	
(yes/no)?	 1	 1	 1	 3	

Frequency	of	monitoring	the	GHG	in	the	port	area	 1	 1	 0	 2	

Does	the	port	take	measures	to	reduce	its	Carbon	
Footprint	(yes/no)?	 1	 1	 1	 3	

Total	annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Carbon	
Footprint)	(kg	CO2e/year)	 1	 1	 1	 3	

Annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	from	direct	
emissions	(scope	1)	(kg	CO2e/year)	 0	 0	 0	 0	

Annual	greenhouse	gas	emissions	(GHG)	from	energy	
indirect	emissions	(scope	2)	(kg	CO2e/year)	 0	 0	 0	 0	

Annual	greenhouse	gas	emissions	(GHG)	from	other	
indirect	emissions	(scope	3)		(kg	CO2e/year)	 0	 0	 0	 0	

Percentage	of	each	scope	contributing	to	the	total	
emissions	 0	 1	 1	 2	

Percentage	of	each	energy	source	contributing	to	the	
carbon	footprint	 1	 1	 1	 3	

Percentage	of	annual	changes	in	greenhouse	gas	(GHG)	
emissions	 1	 1	 1	 3	

GHG	emissions	per	TEU	 1	 1	 1	 3	

GHG	emissions	per	nº	of	employees	 1	 1	 0	 2	

Direct	CO2e	emissions	per	nº	of	employees	 0	 1	 0	 1	

Indirect	CO2e	emissions	per	nº	of	employees	 0	 1	 0	 1	

Kilometres	driven	by	port	vehicles	 1	 0	 0	 1	

Number	of	vehicles	in	fleet	with	pollution-abatement	
technology	 		 		 		 2	

Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	
reduce	greenhouse	gas	emissions		 1	 1	 1	 3	

Does	the	Port	Authority	provide	discounts	for	green	
vessels	(yes/no)?	 1	 0	 1	 2	

Number	of	cargo	movements	by	rail	 0	 0	 1	 1	

Number	of	cargo	movements	by	road	 0	 0	 1	 1	

Ratio	of	truck	to	non-truck	(rail,	barge)	cargo	moves	 0	 0	 1	 1	

Carbon	monoxide	(CO)	(ppm)	 1	 1	 1	 3	
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Nitrogen	oxides	(NOx)	(ppm)	 1	 1	 1	 3	

Sulphur	oxides	(SOx)	(ppm)	 1	 1	 1	 3	

Number	of	vessels	participating	in	the	Sulphur	
programme	(aiming	at	reducing	sulphur	emissions)	 0	 0	 1	 1	

Environmental	benefits	of	the	sulphur	programme	
(emission	reduction	of	SOx,	NOx,	PM,	CO2)	 0	 0	 1	 1	

Description	of	the	port	activities	that	suppose	the	main	
sources	of	air	emission	 0	 0	 0	 0	

Schematic	description	of	the	operational	teams	available	
to	the	PA	for	monitoring	air	quality	 0	 0	 0	 0	
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D.2. Indicadors reagrupats 
 
Indicadors de gestió: 
 

Rejected	indicators	 Resulting	indicators	

Does	the	Port	Authority	have	an	environmental	training	
programme	for	its	employees?	 Does	the	Port	Authority	have	an	

environmental	training	programme	for	its	
employees?	Existence	of	training		(crane	drivers,	lift	truck	operators)	

with	regard	to	noise	
Number	of	port	employees	trained	in	environmental	

issues	
Employees	trained	in	environmental	issues	

Percentage	of	port	employees	that	have	received	
environmental	training	
Does	the	port	have	an	Emergency	Response	Plan?	

Does	the	port	have	an	Emergency	
Response	Plan?	

Does	the	port	have	an	Emergency	Response	Plan	
specially	designed	for	handling	hazardous	cargo?	
Does	the	port	have	a	Cargo	Handling	Plan	to	avoid	
accidents?	
Does	the	port	have	an	Oil	Spill	Response	Plan?	
Does	the	port	have	a	Water	Leakage	Response	Plan?	
Annual	number	of	environmental	accidents	reported	 Annual	number	of	environmental	

accidents	Annual	number	of	accidents	at	the	port	sea	area	
Annual	number	of	environmental	incidents	reported		

Annual	number	of	environmental	incidents	Annual	number	of	incidents	with	the	need	for	
intervention	
Has	an	environmental	audit	been	conducted?	

Number	of	environmental	audits	
completed	versus	planned	

Number	of	environmental	audits	conducted	
Number	of	environmental	audits	completed	versus	
planned	
Number	of	nonconformities	found	in	environmental	
audits	 Number	of	nonconformities	
Number	of	nonconformities	addressed	
Compliance	with	discharges	of	wastewaters	legal	limits	

Compliance	with	legislation	legal	limits	

Compliance	with	discharges	of	oil	legal	limits	
Compliance	with	discharges	of	particulate	matter	legal	
values	
Compliance	with	discharges	of	sediments	legal	limits	
Compliance	with	limits	at	day,	evening,	and	night	time	for	
noise	level	
Total	annual	number	of	environmental	complaints	
received	

Total	annual	number	of	environmental	
complaints	received	

Annual	number	of	dust-related	complaints	
Annual	number	of	odour-related	complaints	
Annual	number	of	noise-related	complaints	
Annual	number	of	dredging-related	complaints	
Number	of	inquiries	or	comments	about	environmentally	
related	matters	

Annual	number	of	environmental	complaints	resolved	
where	further	action	was	necessary	 Annual	number	of	environmental	

complaints	resolved	Number	of	environmental	complaints	filed,	addressed,	
and	resolved	through	formal	complaints	mechanism	
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Does	the	port	have	a	budget	specifically	for	
environmental	protection	(yes/no)?	

Total	annual	budget	allocated	to	
environmental	protection	(euro)	

Total	annual	budget	allocated	to	environmental	
protection	(euro)	

Percentage	of	the	budget	allocated	to	environmental	
protection	out	of	the	total	budget	
 
 
Emissions a l'aire: 
 

Rejected	indicators	 Resulting	indicators	

Does	the	port	measure	or	estimate	its	Carbon	Footprint?	 Frequency	of	monitoring	the	GHG	
emissions	(Carbon	Footprint)	in	the	port	

area	
Frequency	of	monitoring	the	GHG	emissions(Carbon	

Footprint)	in	the	port	area	
Total	annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Carbon	

Footprint)	 Annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	
(Carbon	Footprint)	GHG	emissions	per	TEU	

GHG	emissions	per	nº	of	employees	
Does	the	port	take	measures	to	reduce	its	Carbon	

Footprint?	 Number	and	description	of	initiatives	
implemented	to	reduce	GHG	emissions	Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	

reduce	greenhouse	gas	emissions	
Quantity	of	radiation	released	 Amount	of	light,	heat,	radiation	or	

vibration	emitted	Amount	of	heat,	vibration,	or	light	emitted	
Temperature		

Meteorological	Data	

Humidity		
Surface	wind	pattern	(direction,	speed,	intesity,	

frequency)	
Rainfall	

Atmospheric	pressure	
Solar	Radiation	
Cloudiness	

 
 
Abocaments a l'aigua i als sediments: 
 

Rejected	indicators	 Resulting	indicators	

Zooplankton	
Plankton		Bacterioplankton	

Phytoplankton	
Dissolved	oxygen	in	surface	waters	

Dissolved	Oxygen	(DO)		Dissolved	oxygen	in	bottom	waters		
Dissolved	Oxygen	(DO)	

Sulfate	
Inorganic	ions	

Inorganic	ions		
Total	Nitrogen	(Ammonium,	Ammonia,	Nitrite,	Nitrate)	

Nutrients	Total	Phosphorus	(Orthophosphates	(dissolved	inorganic	
phosphorus))	
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Total	coliform	bacteria	

Bacterial	Content	
E.	Coli	

Salmonella	
Colif	fecales	
E.	feacalis	

Conductivity		
Conductivity	

Water	salinity	
Total	Dissolved	Solids	(TDS)	

Solid	content	in	water	Total	Suspended	Solids	(TSS)	
Settleable	solids		

Total	Nitrogen	(Nitrite,	Nitrate,	Kjeldahl	nitrogen,	
Ammonium)	

Nutrients	Total	Phosphorus	(Orthophosphates	(dissolved	inorganic	
phosphorus))	

Calcium	
Nutrients	

Amount	of	organic	matter		
Total	Organic	carbon	Total	Organic	carbon		

Organic	Carbon	
 
 
Emissions al sòl: 
 

Rejected	indicators	 Resulting	indicators	
Total	organic	carbon	

Soil	Organic	Matter		
Soil	Organic	Matter		

 
 
Consum de recursos: 
 

Rejected	indicators	 Resulting	indicators	
Total	annual	energy	consumption	by	energy	source	

Total	annual	energy	consumption	(Kwh)	
Percentage	of	each	energy	source	

Energy	consumption	per	cargo	handled	
Energy	consumption	per	nº	of	employees	

Total	annual	energy	consumption		
Total	annual	water	withdrawal	by	source	

Annual	water	withdrawal	by	source	
Percentage	of	water	withdrawal	by	source	
Total	annual	water	consumption	by	use	

Annual	water	consumption	by	use	
Percentage	of	water	consumption	by	use	

Total	annual	water	consumption	
Annual	water	consumption	Total	annual	water	consumption	per	cargo	handled	

Total	annual	water	consumption	per	nº	of	employees	
Total	annual	electricity	consumption	

Annual	electricity	consumption	Electricity	consumption	per	cargo	handled		
Electricity	consumption	per	nº	of	employees	

Annual	number	of	vessels	connecting	to	shore-side	
electricity	

Vessels	connected	to	shore-side	electricity	
Percentage	of	vessels	calling	at	the	port	that	connect	to	

shore-side	electricity	
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Total	annual	fuel	consumption	by	type	

Annual	fuel	consumption	
Percentage	of	fuel	consumption	by	type	

Annual	fuel	consumption	per	nº	of	employees	
Annual	fuel	consumption	per	cargo	handled	

Total	annual	gas	oil	consumption	
Total	annual	paper	consumption		

Annual	paper	consumption	
Paper	consumption	per	nº	of	employees	

 
 
Gestió de residus: 
 

Rejected	indicators	 Resulting	indicators	
Percentage	of	disposal	methods	of	port	waste	(landfill,	

incineration,	recycling,	and	compost)	 Percentage	of	disposal	methods	of	port	
waste	

Percentage	of	recycled	waste	
Annual	amount	of	port	urban	solid	waste	recycled	by	type	 Amount	of	port	urban	solid	waste	

recycled	by	type	(kg/year)	Percentage	of	each	type	of	urban	solid	waste	recycled	
Annual	amount	of	port	urban	solid	waste	collected	by	type		 Amount	of	port	urban	solid	waste	

collected	by	type	(kg/year)	Percentage	of	each	type	of	urban	solid	waste	collected	
Annual	amount	of	port	hazardous	waste	collected	by	type	

Amount	of	port	hazardous	waste	
collected	by	type	

Percentage	of	each	type	of	hazardous	waste	collected	
Annual	amount	of	hazardous	waste	collected	per	nº	of	

employees	
Annual	amount	of	hazardous	waste	collected	per	cargo	

handled	

Annual	amount	of	port	hazardous	waste	recycled	by	type	 Amount	of	port	hazardous	waste	recycled	
by	type	

Percentage	of	the	amount	of	other	waste	collected	

Other	waste	collected	
Amount	of	non-hazardous	(other)	waste	collected	per	

cargo	handled	
Amount	of	non-hazardous	(other)	waste	collected	per	nº	

of	employees	
 
 
Soroll: 
 

Rejected	indicators	 Resulting	indicators	

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lden	
(overall	day-evening-night)	

Level	of	noise	in	terminal	and	industrial	
areas	

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lday	(7:00	
–	19:00	hrs)		

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Levening	
(19:00-23:00	hrs)		

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lnight	
(23:00	–	7:00	hrs)		

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lday	(7:00	
-	22:00	hrs)	

Level	of	noise	in	terminals	and	industrial	areas	Lnight	
(22:00	-	7:00	hrs)	

Average	noise	exposure	during	an	8-hour	working	day	
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Afectació de la biodiversitat: 
 

Rejected	indicators	 Resulting	indicators	
Total	area	protected		

Total	area	protected	
Area	of	land	and	water	owned,	leased,	or	(co)managed	

within	designated	protected	areas	
Percentage	of	protected	area	
Area	of	Natura	2000	sites	
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D.3. Avaluació del Segon filtre 
 
Com a mostra de l'avaluació del segon filtre es presenta l’avaluació de les categories 
Indicadors de gestió ambiental i Emissions a l'aire. Aquest filtre, degut a la seva 
complexitat, només va comptar amb un avaluador. Les caselles dels criteris que es 
van considerar que complien es veuen ressaltades en morat i les que no complien en 
blanc. Addicionalment, els criteris que no aplicaven als indicadors estan ressaltat en 
gris i els criteris dels que no es va trobar suficient informació estan ressaltats en blau 
fosc. El mètode de càlcul utilitzat per acceptar els criteris es pot consultar a la secció 
5.3 de la memòria. 
 
 

Management	performance	
Indicators	 Related	Indicators	

Criteria	
	1	 2	 3	 4	 5	 6	 Acceptance	

Environmental	Management	
System	Indicators	(1)	

Does	the	Port	have	an	Environmental	Management	System	
(EMS)	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Number	and	type	of	EMS	certifications	 0	 0	 1	 2	 1	 0	 0	

Is	the	port	EMS	re-certified?	(yes/no)	 0	 0	 1	 2	 1	 0	 0	

Has	the	port	completed	the	environmental	review	Self	
Diagnosis	Method	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Is	there	a	procedure	to	review	the	port's	EMS	program	
(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

	 	
	 	 	 	 	 	 	

Environmental	Policy	Indicators	
(2)	

Does	the	port	have	an	Environmental	Policy	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Is	the	policy	communicated	to	all	relevant	stakeholders	
(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 0	 0	 0	

Is	the	policy	communicated	to	all	employees	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Is	the	policy	publicly	available	on	the	port’s	website	
(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Does	the	policy	aim	to	improve	environmental	standards	
beyond	those	required	by	legislation	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

	 	
	 	 	 	 	 	 	

Objectives	and	targets	
indicators	(3)	

Has	the	port	defined	objectives	for	environmental	
improvement	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Does	the	port	have	quantitative	objectives	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Percentage	of	environmental	objectives	achieved	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Have	management	programmes	and	action	plans	been	
prepared	to	achieve	each	objective	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

	 	
	 	 	 	 	 	 	

Environmental	Monitoring	
Programme	indicators	(4)	

Does	the	port	have	an	environmental	monitoring	
programme	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Has	the	port	identified	environmental	indicators	to	monitor	
trends	in	environmental	performance	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

	 	
	 	 	 	 	 	 	

Significant	Environmental	
Aspects	Indicators	(5)	

Does	the	port	have	an	inventory	of	Significant	
Environmental	Aspects	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Are	there	procedures	to	mantain	and	update	the	inventory	
of	SEA	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	
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Management	organisation	&	
personnel	indicators	(6)	

Does	the	port	have	a	representative	responsible	for	
managing	environmental	issues	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Does	the	representative	report	to	senior	management	
(yes/no)?	 0	 0	 1	 2	 1	 0	 0	

Does	the	representative	ensure	compliance	with	
environmental	policy	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Are	the	environmental	responsibilities	of	this	representative	
documented	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Number	of	employees	participating	in	environmental	
programmes	(e.g.	suggestion,	recycle,	clean-up	initiatives	or	
others)	

0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Number	of	environmental	improvement	suggestions	from	
employees	 0	 0	 2	 2	 1	 1	 0	

	 	
	 	 	 	 	 	 	

Environmental	training	and	
Awareness	indicators	(7)	

Does	the	Port	Authority	have	an	environmental	training	
programme	for	its	employees	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 2	 2	 1	

Has	the	Port	Authority	established	procedures	for	
identifying	training	needs	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 2	 2	 1	

Employees	trained	in	environmental	issues	 0	 1	 1	 2	 2	 2	 1	

Frequency	of	environmental	training	sessions	for	port	
employees	(year-1)	 0	 1	 1	 2	 2	 2	 1	

Annual	number	of	training	hours	per	employee	
(hours/employee)	 0	 1	 1	 2	 2	 2	 1	

	 	
	 	 	 	 	 	 	

Environmental	communication	
indicators	(8)	

Does	the	port	publish	a	publicly	available	Environmental	
Report	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Does	the	port	publish	factual	data	by	which	the	public	can	
assess	the	trend	of	its	environmental	performance	(yes/no)?	 0	 0	 1	 2	 0	 0	 0	

Are	there	procedures	to	communicate	environmental	
information	internally	between	the	key	environmental	
personnel	(yes/no)?	

0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Are	there	procedures	to	exchange	port	environmental	
information	with	stakeholders	including	external	parties	
(yes/no)?	

1	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Annual	number	of	environmental	publications	published	(nº	
publications/year)	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Annual	number	of	press	articles	published	concerning	
environment	(nº	press	articles/year)	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Does	the	port	website	show	environmental	information	
(yes/no)?	 1	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Number	of	hours	invested	on	environmental	presentations	
given	to	stakeholders	or	interest	groups	(hours/year)	 3	 1	 1	 2	 0	 0	 0	

Annual	number	of	national	and	international	conferences	
organized	by	the	Port	Authority	(nº	conferences/year)	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Port	environmental	impact	score	attributed	by	the	local	
community		 0	 0	 0	 2	 1	 1	 0	

Number	of	environmental	educational	programmes	or	
materials	provided	for	the	community	 0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	
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Emergency	planning	and	
response	indicators	(9)	

Does	the	port	have	an	Emergency	Response	Plan	(yes/no)?	 1	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Does	the	Emergency	Response	Plan	specify	the	
responsibility	and	role	of	each	body:	Port	Authority,	tenants	
and	operators,	ship	agents,	and	external	agencies?		

3	 0	 1	 2	 1	 0	 0	

Does	the	plan	specify	the	communication,	control	and	
containment	procedures	(yes/no)?	 3	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Does	the	plan	specify	the	location	and	type	of	equipment	
(on	and	off	site)	(yes/no)?	 1	 0	 1	 2	 1	 0	 1	

Does	the	plan	specify	the	location	and	skills	of	trained	
personnel	(on	and	off	site)	(yes/no)?	 1	 0	 1	 2	 1	 0	 1	

Number	of	times	that	the	Emergency	Response	Plan	has	
been	activated	 3	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Total	number	and	volume	of	(significant)	oil	and	chemical	
spills	(nº	spills	and	m3	spilled)	 3	 1	 0	 2	 1	 1	 1	

Annual	number	of	environmental	accidents	 3	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Annual	number	of	environmental	incidents	 3	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Does	the	port	have	a	representative	responsible	for	
managing	safety	issues	(yes/no)?	 3	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Has	the	Port	Authority	carried	out	an	Environmental	Risk	
Assessment	during	the	last	5	years	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

	 	
	 	 	 	 	 	 	

Environmental	audit	indicators	
(10)	

Number	of	environmental	audits	completed	versus	planned	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Number	of	environmental	audit	findings	per	period	 0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Number	of	nonconformities	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

		
	

	 	 	 	 	 	 	

Environmental	legislation	
indicators	(11)	

Does	the	port	have	an	inventory	of	relevant	environmental	
legislation	and	regulations	related	to	its	liabilities	and	
responsibilities	(yes/no)?	

0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Are	there	procedures	to	maintain	and	update	the	inventory	
of	environmental	legislation	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Are	there	methods	to	deal	with	non-compliance	with	
internal	and	external	standards	(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Number	of	fines	received	for	non-compliance	with	
environmental	legislation	 0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Percentage	of	compliance	with	environmental	legal	
requirements		 0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Number	of	times	that	the	daily	limit	value	is	exceeded	 3	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Compliance	with	legislation	legal	limits	 0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Number	of	noise	claims	from	authorities	 0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

		
	

	 	 	 	 	 	 	

Environmental	complaints	
indicators	(12)	

Total	annual	number	of	environmental	complaints	received	 0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Annual	number	of	environmental	complaints	resolved	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

		
	

	 	 	 	 	 	 	

Environmental	budget	
indicators		and	financial	

matters	(13)	

Total	annual	budget	allocated	to	environmental	protection	
(euro)	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Percentage	of	each	environmental	expense	out	of	the	total	
environmental	budget	 0	 1	 0	 2	 0	 0	 0	

Percentage	of	annual	variation	in	the	environmental	budget		 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	
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Other	Environmental	
management	indicators	(14)	

Are	there	procedures	to	involve	all	port	users	in	the	
development	of	the	environmental	programme	(yes/no)?	 0	 0	 1	 2	 1	 0	 0	

Incidence	of	specific	diseases,	particularly	among	sensitive	
populations,	from	epidemiology	studies	in	the	port	
surroundings	

0	 1	 0	 2	 0	 1	 0	

	
	

Emissions	to	air	 Related	Indicators	
Criteria	

	1	 2	 3	 4	 5	 6	 Acceptance	

Emissions	of	combustion	gases	

Frequency	of	monitoring	the	GHG	emissions	(Carbon	
Footprint)	in	the	port	area	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Annual	greenhouse	gas	(GHG)	emissions	(Carbon	Footprint)		 1	 1	 1	 1	 1	 0	 1	

Percentage	of	each	scope	contributing	to	the	total	emissions	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Percentage	of	each	energy	source	contributing	to	the	
carbon	footprint	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Percentage	of	annual	changes	in	greenhouse	gas	(GHG)	
emissions	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Number	and	description	of	initiatives	implemented	to	
reduce	GHG	emissions		 0	 1	 0	 2	 0	 0	 0	

Does	the	Port	Authority	provide	discounts	for	green	vessels	
(yes/no)?	 0	 1	 1	 2	 1	 0	 1	

Carbon	monoxide	(CO)	(ppm)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Nitrogen	oxides	(NOx)	(ppm)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Sulphur	oxides	(SOx)	(ppm)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Number	of	vehicles	in	fleet	with	pollution-abatement	
technology	 0	 0	 1	 2	 1	 0	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Emissions	of	other	gases	(air	
quality	indicators)	

Ammonia	(NH3)	(ppm)	 1	 0	 1	 1	 1	 1	 1	

Halogenated	compounds	(ppm)	 1	 0	 0	 1	 0	 1	 0	

Dioxins	(mg/m3)	 1	 1	 0	 1	 0	 1	 1	

Hydrocarbons	(HC)	(ppm)	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 0	

Metals	and	their	compounds	(mg/m3)	 1	 1	 3	 1	 0	 1	 1	

Photochemical	oxidant	(Ox)	(ppm)	 0	 1	 3	 3	 0	 1	 0	

Ozone	(ppm)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Frequency	of	photochemical	smog	events	(event/year)	
0	 1	 1	 2	 1	 1	 1	

Ozone	depleting	substances	(CFCs)	(ppm)	 1	 1	 0	 0	 0	 1	 0	

Volatile	Organic	Compounds	(VOCs)	(ppm)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Benzene	(ppm)	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	

Polychlorinated	biphenyl	(PCB)	(ppm)	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	

Persistent	Organic	Pollutants	(POP)	(mg/m3)	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	

Polycyclic	Aromatic	Hydrocarbons	(PAHs)	(mg/m3)	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	

Other	harmful	air	pollutants	(HAP)	(ppm)	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	
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Emissions	of	particulate	matter		

Dust	(mg/m3)	 0	 1	 0	 1	 1	 1	 1	

PM10	(mg/m3)	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	

PM2.5	(mg/m3)	 1	 1	 0	 1	 1	 1	 1	

Mineral	fibre	particulate	(mg/m3)	 0	 0	 0	 0	 0	 1	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Odour	emissions	

Hydrogen	Sulphide	(OU/m3)	 1	 1	 1	 1	 1	 1	 1	

Odour	survey:	%	of	respondents	that	perceive	odour	 0	 1	 1	 2	 0	 1	 1	
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D.4. Llista final d'indicadors ambientals seleccionats (195) 
	

Management Performance Indicators 

Environmental Management System Indicators  

Does the Port have an Environmental Management System (EMS) (yes/no)? 

Has the port completed the environmental review Self Diagnosis Method (yes/no)? 

Is there a procedure to review the port's EMS program (yes/no)? 

Environmental Policy Indicators 

Does the port have an Environmental Policy (yes/no)? 

Is the policy communicated to all employees (yes/no)? 

Is the policy publicly available on the port’s website (yes/no)? 

Does the policy aim to improve environmental standards beyond those required by legislation 

(yes/no)? 

Objectives and Targets Indicators 

Has the port defined objectives for environmental improvement (yes/no)? 

Does the port have quantitative objectives (yes/no)? 

Percentage of environmental objectives achieved 

Have management programmes and action plans been prepared to achieve each objective 

(yes/no)? 

Environmental Monitoring Programme Indicators 

Does the port have an environmental monitoring programme (yes/no)? 

Has the port identified environmental indicators to monitor trends in environmental performance 

(yes/no)? 

Significant Environmental Aspects Indicators 

Does the port have an inventory of Significant Environmental Aspects (yes/no)? 

Are there procedures to maintain and update the inventory of SEA (yes/no)? 

Management Organization & Personnel Indicators 

Does the port have a representative responsible for managing environmental issues (yes/no)? 

Does the representative ensure compliance with environmental policy (yes/no)? 

Are the environmental responsibilities of this representative documented (yes/no)? 

Number of employees participating in environmental programmes (e.g. suggestion, recycle, 

clean-up initiatives or others) 

Environmental Training & Awareness Indicators 

Does the Port Authority have an environmental training programme for its employees (yes/no)? 

Has the Port Authority established procedures for identifying training needs (yes/no)? 

Employees trained in environmental issues 

Frequency of environmental training sessions for port employees 

Annual number of training hours per employee 
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Environmental Communication Indicators 

Does the port publish a publicly available Environmental Report (yes/no)? 

Are there procedures to communicate environmental information internally between the key 

environmental personnel (yes/no)? 

Are there procedures to exchange port environmental information with stakeholders including 

external parties (yes/no)? 

Annual number of environmental publications published  

Annual number of press articles published concerning environment  

Does the port website show environmental information (yes/no)? 

Annual number of national and international conferences organized by the Port Authority 

Number of environmental educational programmes or materials provided for the community 

Emergency Planning & Response Indicators 

Does the port have an Emergency Response Plan (yes/no)? 

Does the plan specify the communication, control and containment procedures (yes/no)? 

Does the plan specify the location and type of equipment (on and off site) (yes/no)? 

Does the plan specify the location and skills of trained personnel (on and off site) (yes/no)? 

Number of times that the Emergency Response Plan has been activated 

Total number and volume of (significant) oil and chemical spills 

Annual number of environmental accidents 

Annual number of environmental incidents 

Does the port have a representative responsible for managing safety issues (yes/no)? 

Has the Port Authority carried out an Environmental Risk Assessment during the last 5 years 

(yes/no)? 

Environmental Audits Indicators 

Number of environmental audits completed versus planned 

Number of environmental audit findings per period 

Number of nonconformities 

Environmental Legislation Indicators 

Does the port have an inventory of relevant environmental legislation and regulations related to 

its liabilities and responsibilities (yes/no)? 

Are there procedures to maintain and update the inventory of environmental legislation 

(yes/no)? 

Are there methods to deal with non-compliance with internal and external standards (yes/no)? 

Number of fines received for non-compliance with environmental legislation 

Percentage of compliance with environmental legal requirements  

Number of times that the daily limit value is exceeded 

Compliance with legislation legal limits 

Number of noise claims from authorities 
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Environmental Complaints Indicators  

Total annual number of environmental complaints received 

Annual number of environmental complaints resolved 

Environmental Budget Indicators  

Total annual budget allocated to environmental protection 

Percentage of annual variation in the environmental budget 

	
	

Emissions to Air 

Emissions of Combustion Gases 

Frequency of monitoring the GHG emissions (Carbon Footprint) in the port area 

Annual greenhouse gas (GHG) emissions (Carbon Footprint)  

Percentage of each energy source contributing to the carbon footprint 

Percentage of annual changes in greenhouse gas (GHG) emissions 

Does the Port Authority provide discounts for green vessels (yes/no)? 

Carbon monoxide (CO) (ppm) 

Nitrogen oxides (NOx) (ppm) 

Sulphur oxides (SOx) (ppm) 

 Emissions of Other Gases 

Ammonia (NH3) (ppm) 

Dioxins (mg/m3) 

Metals and their compounds (mg/m3) 

Ozone (ppm) 

Frequency of photochemical smog events (event/year) 

Volatile Organic Compounds (VOCs) (ppm) 

Benzene (ppm) 

Polychlorinated biphenyl (PCB) (ppm) 

Persistent Organic Pollutants (POP) (mg/m3) 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) (mg/m3) 

 Emissions of Particulate Matter  

Dust  

PM10  

PM2.5  

Odour Emissions 

Hydrogen Sulphide  

Odour survey: % of respondents that perceive odour 

Meteorological Data 

Meteorological Data 
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Discharges to Water / Sediments 

Discharges of Wastewaters 

Algal Growth Potential (AGP)  

Biological Oxygen Demand (BOD)  

Chemical Oxygen Demand (COD)  

Halogen content  

Plankton  

Chlorophyll-a  

Conductivity (Water salinity)  

Total Hardness 

Dissolved Oxygen (DO)  

Heavy metals  

Inorganic ions  

Nutrients 

Bacterial Content 

Water pH 

Redox potential  

Surfactants  

Total organic carbon (TOC) 

Total Oxygen Demand (TOD)  

Solid content in water 

Turbidity (water transparency)  

Water colour  

Water temperature  

TBT  

VOCs  

Discharges of Hydrocarbons 

Oil Content (Hydrocarbons) 

Sediments Quality 

Nutrients (Total phosphorus & Kjeldhal Nitrogen) 

Persistent organics  

PCB  

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)  

TBT  

Redox potential  

Total Organic Carbon (TOC)  
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VOCs  

Heavy metals  

Sediments particle size distribution (%) 

	
Emissions to Soil 

Electrical conductivity  

Soil pH  

Macronutrients 

Soil Organic Matter 

Heavy metals 

Redox potential 

Number of port locations with soil pollution declared 

	
	

Resource consumption 

Energy Consumption 

Percentage of energy consumption  

Total annual energy consumption by use 

Percentage of the annual variation in the energy consumption 

Percentage of renewable energy per total energy consumed (%) 

Water Consumption 

Annual water consumption 

Annual water consumption by use 

Annual amount of recovered rainwater  

Percentage of annual variation in the water consumption 

Percentage of water recycled per total water consumption 

Electricity Consumption 

Annual electricity consumption 

Percentage of electricity consumption by use 

Does the port provide shore-side electricity (onshore power supply) at any of its berths 

Vessels connected to shore-side electricity 

Fuel Consumption 

Annual fuel consumption  

Percentage of fuel consumption by use 

Provision of LNG bunkering (yes/no) 

Other Resources 

Annual paper consumption 

	
	



ANNEXOS    
	

	
	

	
	

63	

Waste Management 

Waste Generation 

Total annual port waste collected  

Total annual port waste recycled  

Percentage of disposal methods of port waste 

Existence of separate containers for the collection of port wastes (yes/no) 

Existence of waste processing facilities 

Existence of ship waste reception facilities 

Annual cost of waste treatment  

Annual waste collected on surface water (Anthropogenic debris)  

Annual total amount of ship waste collected in ship waste reception facilities (Annexes of 

MARPOL convention)  

Total annual wastewater discharges  

Existence of water treatment plants (yes/no) 

Generation of Urban Solid Waste 

Amount of port urban solid waste collected by type  

Amount of port urban solid waste recycled by type  

Existence of separate containers for the collection of port urban solid waste (yes/no) 

 Generation of Hazardous Waste 

Amount of port hazardous waste collected by type  

Amount of port hazardous waste recycled by type  

Existence of separate containers for the collection of port hazardous waste (yes/no) 

Existence of an oil spillage treatment plant 

Generation of Other Wastes 

Annual amount of other port wastes recycled by type  

Existence of separate containers for the collection of other port waste 

	
	

Port Development 

Has the Port Authority carried out an Environmental Impact Assessment (EIA) during the last 5 

years? 

Annual quantity (tonnes) or volume (m3) of dredged sediment 

Frequency of dredging 

Percentage of dredged sediment going to beneficial use 

Existence of facilities for the treatment and cleaning of the dredged sediments (yes/no) 

Percentage of polluted dredging sediments 
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Biodiversity Affectation 

Is the port located in, or does it contain a designated protected area? 

Number of habitats protected or restored 

Total area protected  

Number of bird species protected 

Number of flora species protected 

Percentage of algae coverage at particular sites 

Marine ecosystem integrity: percentage of large fish (equal to or larger than 40 cm) 

Heavy metals in fish samples  

Area of contaminated land returned to productive use  
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D.5. Indicadors no factibles 
 
 

Category Non feasible Indicators 

Air Emissions Percentage of each scope contributing to the total emissions 

Discharges to water and 
sedimetns 

Biocides 

Existence of water treatment system for oil spills (yes/no) 

Halogenated HC 

Emissions to soil 
Organic contaminants 
Hydrocarbons 

Resoruces consumption Daily average water consumption for cleaning the port area 
(m3/day) 

Waste management 

Annual amount of oil collected and recycled 

Annual amount of ship waste MARPOL annex I (oil) collected 
(t/year) 

Annual amount of ship waste MARPOL annex II (noxious liquid 
substances carried in bulk) collected (t/year) 

Annual amount of ship waste MARPOL annex III (harmful 
substances) collected (t/year) 

Annual amount of ship waste MARPOL annex IV (sewage) 
collected (t/year) 

Annual amount of ship waste MARPOL annex V (garbage) 
collected (t/year) 

Noise Existence of licence on noise issues for each terminal 
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Annex E. Mostra de les Guies d'Aplicació elaborades 
 
E.1. Guies de gestió ambiental 
 

Nom de l'indicador Percentatge d’objectius ambientals assolits	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.1 

Subcategoria Indicadors d’objectius	 

Definició 

Aquest indicador determina el percentatge d’objectius ambientals que s’han assolit respecte el 
total dels objectius ambientals plantejats pel port. Un objectiu ambiental és un fi a atènyer, 
relacionat amb el medi ambient, que l’autoritat portuària es planteja aconseguir. 
 
Aquest valor s’obté dividint el número d’objectius assolits entre el número objectius totals 
plantejats, tal i com indica la següent fórmula: 
 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑑!𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑖𝑡𝑠 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑!𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑖𝑡𝑠
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑!𝑜𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢𝑠 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑗𝑎𝑡𝑠

· 100 

 

Importància de 
l'indicador 

La importància d’aquest indicador rau en el fet que no només és 
important monitoritzar el número d’objectius ambientals que es 
planteja anualment l’autoritat portuària, sinó que encara és més 
important saber quin percentatge d’aquests objectius plantejats s’ha 
acabat assolint.  

Formes d'expressar 
l'indicador Percentatge del total 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Nombre de treballadors que participen en programes ambientals	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.2 

Subcategoria Indicadors de la gestió del personal 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el número de treballadors de l’autoritat portuària que estan 
involucrats en els plans per a aconseguir els objectius ambientals.  

Importància de 
l'indicador 

És important que cada port monitoritzi i publiqui el número de 
treballadors de la organització que treballen en temes relacionats amb 
el medi ambient, ja sigui a través d’un departament de medi ambient, 
grups de treball, comitès, entre d’altres.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de treballadors 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Treballadors formats en temes mediambientals 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.3.A 

Subcategoria Indicadors de formació i conscienciació ambiental 

Definició 

Aquest indicador monitoritza els treballadors de l’autoritat portuària que han rebut formació en 
temes mediambientals.  
 
Aquest inclou tant el nombre absolut de treballadors com el percentatge d’ells que ha rebut 
formació ambiental, respecte el nombre total de treballadors de l’organització. El percentatge es 
calcula basant-se en la fórmula següent: 
 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑠 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠
· 100 

 

Importància de 
l'indicador 

Els indicadors de formació ambiental són molt importants, ja que 
l’Autoritat Portuària s’ha d’assegurar que els seus treballadors estan 
formats mediambientalment i que són capaços de dur a terme les 
tasques i responsabilitats ambientals que els hi han sigut assignades.  
 
Implementar un programa de formació ambiental pels treballadors i dur 
a terme activitats de conscienciació ambiental entre ells contribueix a la 
millora contínua de la gestió ambiental del port. Aquesta formació 
proporciona als empleats les habilitats necessàries per realitzar la seva 
feina de manera més eficient i els fa ser més conscients de les seves 
funcions i responsabilitats. 
 
L'Autoritat portuària ha d'identificar les necessitats de formació que té i 
ha de proporcionar formació o prendre mesures per a poder satisfer 
aquestes necessitats als seus treballadors [1]. 

Formes d'expressar 
l'indicador En nombre absolut i en percentatge del total 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

 
Referències 

[1] ISO (International Organization for Standardization). ISO 14001: 
Environmental management systems. Requirements with guidance for 
use. Geneva, ISO, 2004.	
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Nom de l'indicador Nombre anual d’hores de formació ambiental per treballador		

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.3.B 

Subcategoria Indicadors de formació i conscienciació ambiental 

Definició 

Aquest indicador calcula les hores anuals que dediquen, de mitjana, els treballadors de l’autoritat 
portuària a la seva formació ambiental. Aquest indicador es calcula de la manera següent: 
 

𝐻𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó =
∑ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑏𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑠
 

   

Importància de 
l'indicador 

Els indicadors de formació ambiental són molt importants ja que 
l’Autoritat Portuària s’ha d’assegurar que els seus treballadors estan 
formats mediambientalment i que són capaços de dur a terme les 
tasques i responsabilitats ambientals que els hi ha sigut assignades.  
 
Implementar un programa de formació ambiental pels treballadors i dur 
a terme activitats de conscienciació ambiental entre ells contribueix a la 
millora contínua de la gestió ambiental del port. Aquesta formació 
proporciona als empleats les habilitats necessàries per realitzar la seva 
feina de manera més eficient i els fa ser més conscients de les seves 
funcions i responsabilitats. 
 
L'Autoritat Portuària ha d'identificar les necessitats de formació que té i 
ha de proporcionar formació o prendre mesures per a poder satisfer 
aquestes necessitats als seus treballadors [1]. 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre d’hores / treballador i any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 
[1] ISO (International Organization for Standardization). ISO 14001: 
Environmental management systems. Requirements with guidance for 
use. Geneva, ISO, 2004. 
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Nom de l'indicador Freqüència dels cursos de formació ambiental als treballadors 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.3.C 

Subcategoria Indicadors de formació i conscienciació ambiental 

Definició 

Aquest indicador monitoritza la freqüència en què es duen a terme els cursos de formació 
ambiental pels treballadors de l’autoritat portuària.  

Importància de 
l'indicador 

Els indicadors de formació ambiental són molt importants, ja que 
l’Autoritat Portuària s’ha d’assegurar que els seus treballadors estan 
formats mediambientalment i que són capaços de dur a terme les 
tasques i responsabilitats ambientals que els hi ha sigut assignades.  
 
Implementar un programa de formació ambiental pels treballadors i dur 
a terme activitats de conscienciació ambiental entre ells contribueix a la 
millora contínua de la gestió ambiental del port. Aquesta formació 
proporciona als empleats les habilitats necessàries per realitzar la seva 
feina de manera més eficient i els fa ser més conscients de les seves 
funcions i responsabilitats. 
 
L'Autoritat Portuària ha d'identificar les necessitats de formació que té i 
ha de proporcionar formació o prendre mesures per a poder satisfer 
aquestes necessitats als seus treballadors [1]. 
 

Formes d'expressar 
l'indicador 

Unitats de freqüència, com per exemple en nombre de sessions de 
formació que s’han dut a terme en un any. 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 
[1] ISO (International Organization for Standardization). ISO 14001: 
Environmental management systems. Requirements with guidance for 
use. Geneva, ISO, 2004. 
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Nom de l'indicador Nombre anual de publicacions ambientals  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.4.A 

Subcategoria Indicadors de comunicació ambiental	 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el nombre de publicacions ambientals anuals que publica l’autoritat 
portuària. Aquest indicador inclou la publicació de l’informe mediambiental anual del port, però 
també altres informes o estudis publicats, tant en format digital com en paper.  

Importància de 
l'indicador 

La publicació de documents ambientals forma part de la comunicació 
externa del port. Aquest tipus de comunicació és molt important i s’ha 
de tenir en compte ja que informa a les parts interessades del port 
sobre el seu progrés en temes ambientals. 
Les publicacions ambientals aporten informació sobre les activitats, 
resultats o objectius assolits pel port. Tot i que dur a terme un informe 
ambiental implica invertir-hi temps, esforç i pressupost, també és ben 
sabut que la seva realització aporta beneficis al port. Per exemple, 
publicar els resultats ambientals és una bona oportunitat per no només 
millorar la reputació demostrant transparència, sinó que també serveix 
per a identificar impactes, establir objectius, o per descobrir maneres 
per reduir el costs i els riscs. 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de publicacions ambientals / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

 
Nom de l'indicador Nombre anual d’articles de premsa relacionats amb el medi ambient 	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.4.B 

Subcategoria Indicadors de comunicació ambiental 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el nombre d’articles de premsa relacionats amb el port i el medi 
ambient que han sigut publicats, tant en format digital com en paper. 

Importància de 
l'indicador 

La publicació d’articles de premsa relacionats amb el medi ambient 
forma part de la comunicació externa del port. Aquest tipus de 
comunicació és molt important i s’ha de tenir en compte ja que informa 
a les parts interessades del port sobre el seu progrés en temes 
ambientals. 
Els articles de premsa publicats relacionats amb el medi ambient 
aporten informació al públic en general sobre la gestió ambiental que 
està duent a terme el port. Per aquesta raó es considera important 
monitoritzar aquest indicador.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre d’articles publicats / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 
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Nom de l'indicador Nombre anual de conferències organitzades per l’autoritat portuària 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.4.C 

Subcategoria Indicadors de comunicació ambiental 

Definició 

Aquest indicador té per objectiu informar sobre el nombre anual de conferències organitzades per 
l’autoritat portuària que tracten sobre el medi ambient. Les conferències tant poden ser nacionals 
com internacionals.  

Importància de 
l'indicador 

La importància d’aquest indicador rau en la voluntat de compartir 
informació mediambiental, com per exemple noves tècniques 
desenvolupades o exemples de bones pràctiques que el port està 
implementant, amb altres responsables mediambientals d’autoritats 
portuàries, o treballadors d’empreses del sector nàutic o portuari. 
 
L’assistència i l’organització de conferències es considera també que 
aporta formació als responsables ambientals. Això forma part de la 
comunicació externa del port, la qual és molt important ja que informa a 
les parts interessades del port sobre el seu progrés en temes 
ambientals. 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de conferències / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Nombre anual de programes educatius ambientals  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.4.D 

Subcategoria Indicadors de comunicació ambiental 

Definició 

Aquest indicador pretén informar sobre el nombre de programes educatius ambientals que 
l’autoritat portuària ofereix a la comunitat. En altres paraules, l’indicador monitoritza els programes 
de formació ambiental que ofereix a la comunitat del seu entorn, com poden ser escoles, centres 
socials o cívics, biblioteques, entre d’altres.  

Importància de 
l'indicador 

Cada cop més, les grans empreses i corporacions estan implementant 
el que s’anomena la Responsabilitat Social Corporativa (Corporate 
Social Responsibility, en anglès) i que té per objectiu contribuir d’una 
forma activa i voluntària a la millora social, econòmica i ambiental del 
seu entorn. 
 
Aquest indicador s’engloba com un exemple de la Responsabilitat 
Social Corporativa del port i forma part de la comunicació externa del 
port. 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de programes ambientals oferts / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

 
Nom de l'indicador Nombre de cops que el pla d’emergència s’ha d’activat	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.5.A 

Subcategoria Indicadors de planificació i resposta davant d'emergències	

Definició 

Aquest indicador pretén informar sobre el nombre de cops que el pla d’emergència s’ha hagut 
d’activar en un any en el port.   

Importància de 
l'indicador 

Un pla d’emergència és un document on s’identifiquen les possibles 
situacions d’emergència que poden succeir, estudia els seus possibles 
efectes i detalla, pas a pas, els procediments a seguir en una situació 
d’emergència [1].  
Les emergències poden sorgir de causes molt diverses, com per 
exemple, incendis, explosions, col·lisions, inundacions, vessaments, o 
fuites de productes químics o petrolífers [2]. Aquest indicador és 
important perquè dóna informació sobre el nombre de cops que hi ha 
hagut situacions d’emergència en el port.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de cops que el pla s’ha activat / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Referències 
[1] BUSINESS DICTIONARY. Emergency action plan. 2011 
[http://www.businessdictionary.com/definition/ emergency-action-plan.html, 10 de març de 2016] 
[2] ECOPORTS FOUNDATION. Guidelines for Self-Diagnosis Method SDM. Version 1.4. 2004. 
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Nom de l'indicador Nombre anual d’incidents ambientals	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.5.B 

Subcategoria Indicadors de planificació i resposta davant d'emergències 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el nombre d’incidents (situacions de perill sense conseqüències 
greus) que s’han produït al llarg de l’any a l’interior de l’àrea portuària, com a resultat no desitjat de 
les seves activitats rutinàries. 

Importància de 
l'indicador 

Un incident es defineix com un esdeveniment o una seqüència 
d’esdeveniments no desitjats que podrien haver comportat danys físics 
a les persones, econòmics i/o mediambientals [1].  
Els incidents es diferencien dels accidents en base a les seves 
conseqüències, és a dir, els accidents comporten seriosos danys i els 
incidents no.  
És important monitoritzar el nombre d’incidents que succeeixen a 
l’interior de l’àrea portuària per tal de poder estudiar-ne les causes i 
evitar que tornin a succeir. Aquest indicador té en compte els incidents 
que han succeït amb repercussions al medi ambient. 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre d’incidents / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències [1] MEYER, T., RENIERS, G. Engineering risk management. Walter de 
Gruyter. 2013 
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Nom de l'indicador Nombre anual d’accidents ambientals	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.5.C 

Subcategoria Indicadors de planificació i resposta davant d'emergències 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el nombre d’accidents amb repercussions al medi ambient que s’han 
produït al llarg de l’any a l’interior de l’àrea portuària, com a resultat no desitjat de les seves 
activitats rutinàries.  

Importància de 
l'indicador 

Un accident es defineix com un esdeveniment o una seqüència 
d’esdeveniments no desitjats que comporten danys físics a les 
persones, econòmics i/o mediambientals [1].  
És important monitoritzar el nombre d’accidents que succeeixen a 
l’interior de l’àrea portuària per tal de poder estudiar-ne les causes i 
evitar que tornin a succeir. Aquest indicador té en compte els accidents 
que han succeït amb repercussions al medi ambient.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre d’accidents / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències [1] MEYER, T., RENIERS, G. Engineering risk management. Walter de 
Gruyter. 2013 

 
 

Nom de l'indicador Nombre anual i volum de vessaments de productes químics i petrolífers 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.5.D 

Subcategoria Indicadors de planificació i resposta davant d'emergències 

Definició 

Aquest indicador recull el nombre de vessaments anuals ocorreguts dins de l’àrea portuària, tant 
de productes químics com de petrolífers, i el volum total que s’ha vessat.  

Importància de 
l'indicador 

Els vessaments de productes químics i/o petrolífers són una de les 
principals fonts de contaminació dels ports, ja que aquests vessaments 
afecten no només la qualitat de l’aigua i dels sediments, sinó que també 
afecta greument a la flora i a la fauna que habita en aquests 
compartiments. Per aquesta raó és molt important que els ports 
monitoritzin tant el nombre com el volum de vessaments produïts dins 
de l’àrea portuària anualment.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de vessaments /any i el volum de producte vessat (m3 / any). 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

 
 
 



ANNEXOS    
	

	
	

	
	

76	

Nom de l'indicador Nombre d’auditories ambientals realitzades en comparació amb les 
planificades	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.6 

Subcategoria Indicadors d’auditories ambientals 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el nombre d’auditories ambientals que s’han realitzat, en comparació 
amb el nombre total d’auditories que estaven planificades.  

Importància de 
l'indicador 

Una auditoria ambiental és una avaluació sistemàtica que es duu a 
terme per a mesurar l’actual rendiment ambiental del port enfront d'un 
conjunt de requisits o objectius. Les auditories avaluen el compliment 
amb la legislació ambiental, les polítiques internes de l’empresa i amb 
els requeriments de l’estàndard del sistema de gestió ambiental.  
Aquest indicador és important per a monitoritzar el nombre d’auditories 
ambientals que s’han dut a terme al port en un any i per a conèixer si hi 
ha hagut una gran diferència entre les auditories realitzades i les que 
estaven planificades.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre absolut de les auditories realitzades i les planificades 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

 
 

Nom de l'indicador Nombre de correccions suggerides en les auditories ambientals	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.7 

Subcategoria Indicadors d’auditories ambientals 

Definició 

Aquest indicador té per objectiu monitoritzar el nombre de correccions suggerides en les auditories 
ambientals. 

Importància de 
l'indicador 

Una auditoria ambiental és una avaluació sistemàtica que es duu a 
terme per a mesurar l’actual rendiment ambiental del port enfront d'un 
conjunt de requisits o objectius. Les auditories avaluen el compliment 
amb la legislació ambiental, les polítiques internes de l’empresa i amb 
els requeriments del estàndard del sistema de gestió ambiental.  
Aquest indicador és important perquè monitoritza el nombre de 
correccions a fer que s’han detectat en la realització de les auditories. 
Les faltes són petites correccions que s’han de realitzar per donar per 
bones les auditories.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de correccions suggerides 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Nombre de no conformitats trobades en les auditories ambientals	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.8 

Subcategoria Indicadors d’auditories ambientals 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el nombre de no conformitats que s’han trobat en la realització de les 
auditories ambientals al port.  

Importància de 
l'indicador 

Una auditoria ambiental és una avaluació sistemàtica que es duu a 
terme per a mesurar l’actual rendiment ambiental del port enfront d'un 
conjunt de requisits o objectius. Les auditories avaluen el compliment 
amb la legislació ambiental, les polítiques internes de l’empresa i amb 
els requeriments del estàndard del sistema de gestió ambiental.  
Si no es compleixen aquests requisits, l'auditoria ho identifica com a no-
conformitats i per tant, s'han de prendre accions correctives per fer front 
a aquesta situació no desitjable. Aquest indicador és significatiu ja que 
aporta informació sobre el nombre de cops que no s’han assolit els 
requeriments establerts per l’estàndard.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de no conformitats 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

 
Nom de l'indicador Percentatge de compliment amb la legislació ambiental	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.9.A 

Subcategoria Indicadors de legislació ambiental 

Definició 

Aquest indicador mesura el percentatge de compliment amb la legislació ambiental. Per a calcular-
ho es pot utilitzar la fórmula següent: 
 

𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑒𝑠 

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑓𝑒𝑐𝑡𝑒𝑛 
· 100 

 

Importància de 
l'indicador 

El compliment de la legislació és un paràmetre imprescindible i 
innegociable amb qualsevol empresa o organització. Aquest indicador 
és significatiu perquè aporta informació sobre el percentatge de 
regulacions que estan degudament complides i, de la mateixa manera 
el percentatge de les regulacions que no estan complides i on el port ha 
d’actuar ràpidament per millorar aquesta situació.  

Formes d'expressar 
l'indicador Percentatge de compliment 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Nombre de cops que el valor límit legal s’ha excedit en qualsevol 
aspecte ambiental	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.9.B 

Subcategoria Indicadors de legislació ambiental 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el nombre de cops que el valor límit legal d’un paràmetre s’ha excedit 
i, per tant, s’ha incomplert la legislació.  

Importància de 
l'indicador 

Aquest indicador també monitoritza l’incompliment amb la legislació. De 
totes maneres, aquest indicador és més específic, i pretén donar a 
conèixer el nombre total de cops que els paràmetres monitoritzats a 
dins de l’àrea portuària han sigut excedits.  
Aquest indicador és important perquè dóna un valor numèric dels cops 
que s’ha incomplert la legislació. 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre d’incompliments / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

 
 

Nom de l'indicador Nombre anual de multes rebudes per no complir amb la legislació 
ambiental	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.9.C 

Subcategoria Indicadors de legislació ambiental 

Definició 

Aquest indicador comptabilitza el nombre de multes anuals rebudes per l’autoritat portuària per no 
complir amb la legislació ambiental vigent.  

Importància de 
l'indicador 

Aquest indicador és significatiu ja que aporta informació sobre el 
nombre de multes que l’autoritat portuària ha rebut per no complir amb 
la legislació. El seu compliment és un requisit indispensable per a 
qualsevol empresa o organització i, per tant, el fet de rebre multes per 
incomplir-la és considerat com un paràmetre que indica que s’ha 
d’actuar ràpidament per a corregir aquesta situació.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de multes / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Nombre de demandes rebudes amb referència al soroll generat	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.10 

Subcategoria Indicadors de legislació ambiental 

Definició 

Aquest indicador aporta informació sobre el nombre de demandes o requeriments que li apliquen a 
l’autoritat portuària respecte l’aspecte ambiental del soroll.  

Importància de 
l'indicador 

Aquest indicador és significatiu perquè aporta informació sobre el 
nombre de demandes que les autoritats pertinents (locals, regionals, 
estatals, o Europees) han interposat a l’autoritat portuària respecte la 
qüestió del soroll.  
Aquest indicador, tot i que és molt específic de l'aspecte del soroll, 
aporta informació sobre com de conflictiu és aquest tema en el port.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de demandes / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

 
 

Nom de l'indicador Nombre anual de queixes ambientals rebudes	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.11.A 

Subcategoria Indicadors de queixes ambientals 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el nombre de queixes respecte temes ambientals que l’autoritat 
portuària ha rebut en el últim any.  

Importància de 
l'indicador 

Una queixa mediambiental és una observació crítica i documentada 
sobre algun aspecte ambiental del port en la qual es sol·licita una 
actuació de millora o una resposta per part de l’autoritat portuària.   
El nombre de queixes ambientals que les diferents parts interessades 
del port (com per exemple els veïns, les administracions públiques, 
ONGs, els propis treballadors, entre d’altres) facin arribar a l’autoritat 
portuària és un indicador rellevant, ja que aporta informació sobre els 
principals problemes o temes ambientals que generen més malestar 
entre aquests col·lectius de persones.  

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de queixes rebudes / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Nombre anual de queixes ambientals resoltes	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.11.B 

Subcategoria Indicadors de queixes ambientals 

Definició 

Aquest indicador mesura el nombre anual de queixes ambientals que s’han resolt correctament.  

Importància de 
l'indicador 

Una queixa mediambiental és una observació crítica i documentada 
sobre algun aspecte ambiental del port en la qual es sol·licita una 
actuació de millora o una resposta per part de l’autoritat portuària.   
El nombre de queixes ambientals que s’han resolt correctament és un 
indicador sobre l’actuació i la gestió de l’autoritat portuària respecte els 
principals problemes o temes que generen malestar entre les diferents 
parts interessades del port (com per exemple els veïns, les 
administracions públiques, ONGs, els propis treballadors, entre d’altres). 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre de queixes resoltes / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

 
 

Nom de l'indicador Pressupost anual destinat al medi ambient	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.12 

Subcategoria Indicadors de pressupost ambiental i temes financers  

Definició 

Aquest indicador pretén informar sobre el pressupost anual destinat al medi ambient per part de 
l’autoritat portuària.  

Importància de 
l'indicador 

El pressupost ambiental fa referència a la quantitat de diners destinada 
a la protecció del medi ambient per part de l’autoritat portuària. Aquest 
indicador que fa referència al pressupost ambiental és important perquè 
proporciona informació sobre la prioritat donada i els esforços 
econòmics realitzats per l'autoritat portuària cap al medi ambient.  

Formes d'expressar 
l'indicador € / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Percentatge de variació anual en el pressupost destinat al medi ambient	

Categoria de l'aspecte 
ambiental Indicadors de gestió ambiental Nº de l'indicador 1.13 

Subcategoria Indicadors de pressupost ambiental i temes financers 

Definició 

Aquest indicador mostra el percentatge de la variació del pressupost de l’any actual destinat a la 
protecció ambiental del port respecte el pressupost de l’any anterior. La fórmula per a calcular-lo és 
la següent: 
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
· 100 

 

Importància de 
l'indicador 

El pressupost ambiental fa referència a la quantitat de diners destinada 
a la protecció del medi ambient per part de l’autoritat portuària.  
Aquest indicador monitoritza la variació anual del pressupost que 
l’autoritat portuària destina al medi ambient. És un indicador interessant 
perquè demostra si el percentatge del pressupost destinat a la protecció 
del medi ambient augmenta o si, per contra, disminueix.  

Formes d'expressar 
l'indicador Percentatge 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Referències [1]  
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E.2. Guies d'Emissions a l'aire 
 

Nom de l'indicador Emissions de gasos d'efecte hivernacle anuals de l'àrea portuària 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.1.A 

Subcategoria Emissions de gasos de combustió 

Definició 

Aquest indicador monitoritza la petjada de carboni que de l'àrea portuària. És a dir, la quantitat total 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle associades a l'Autoritat Portuària (AP) i a l’activitat que es 
dóna al port. Els principals gasos que contribueixen a l'efecte hivernacle són [1]: 

o Diòxid de carboni (CO2) 
o Metà (CH4) 
o Òxid de nitrogen (N2O) 
o Hidrofluorocarburs (HCFs) 
o Perfluorocarburs (PFCs) 
o Hexafluorur sulfur (SF6). 

 
Per tal de mesurar la seva petjada de carboni, l'Autoritat Portuària ha de dur a terme una avaluació 
de les seves emissions de gasos d'efecte hivernacle i ha d'emprar un mètode de càlcul. Existeixen 
normes internacionals per tal de certificar els mètodes de mesura de la petjada de carboni que 
utilitza una organització. Els més utilitzats internacionalment són: 

• GHG Protocol [2] 
• ISO 14064-1 [3] 

 
Les emissions que es contemplen en el càlcul de la petjada de carboni es divideixen en tres 
categories definides en la norma GHG Protocol [2]: 

o Categoria (o scope) 1: Emissions directes provocades per fonts de titularitat o controlades 
per l'Autoritat Portuària, com per exemple el combustible utilitzat per a la climatització dels 
edificis de l'AP o els vehicles de la seva propietat. 

o Categoria (o scope) 2: Emissions associades a la generació de l'electricitat comprada per 
l'AP. 

o Categoria (o scope) 3: Emissions que són conseqüència de les activitats de l'organització 
però que són provocades per fonts que no són propietat o no estan controlades per 
l'organització. Com per exemple les emissions associades als residus o les generades pels 
arrendataris del port. 

Importància de 
l'indicador 

El canvi climàtic és una de les principals amenaces ambiental, social i 
econòmica dels nostres temps [1]. Segons el Intergovermental Panel 
on Climate Change (IPCC), l'escalfament global és inequívoc, i 
l'emissió de gasos d'efecte hivernacle d'origen antropogènic n'és un 
dels principals causants [4].  Per tant, és important disposar d'un 
indicador que permeti millorar la presa de decisions en quant a 
consideracions de sostenibilitat [5]. 

Forma d'expressar 
l'indicador 

La petjada de carboni s'expressa com a tones de diòxid de carboni 
equivalents (t CO2e) (vegeu nota). Per tal d'expressar els resultats 
proporcionats per l'indicador es pot utilitzar una taula com la següent. 

Categoria t CO2e % 
Scope 1   
Scope 2   
Scope 3   

Petjada de carboni 
total 

 100 % 
 

Freqüència de 
monitorització Es recomana un freqüència de monitorització anual 



ANNEXOS    
	

	
	

	
	

83	

Esforç Nivell alt: la informació requerida per l'indicador  és detallada i és 
possible que requereixi de l'establiment de registres addicionals. 

Nota 

Per tal d'agregar a les emissions totals els gasos diferents al CO2, 
aquests es ponderen segons el seu potencial d'escalfament global 
(GWP, en anglès). El GWP és una mesura de la capacitat d'un gas 
donat de contribuir a l'escalfament global en un horitzó de 100 anys en 
relació al CO2, que té un valor igual a 1 [1]. A la taula següent es 
mostren un exemple de com és ponderen les emissions dels diferents 
gasos mitjançant el factor GWP: 

Gas Emissions 
(t) GWP 

Emissions 
equivalents 

(t CO2e) 
CO2 1000 1 1000 
CH4 12 25 300 
N2O 2 298 596 
SF6 0,05 22800 1140 

 
Els HFCs i els PFCs comprenen un gran nombre de gasos diferents 
amb diferents GWP els quals es poden consultar a la referència [6].	

Referències 

[1] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY (EEA). Total 
greenhouse gas (GHG) emission trends and projections. Copenhagen, 
2015. 
[http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-
emission-trends-5, 27 de març de 2016] 
[2] GREENHOUSE GAS PROTOCOL. Calculation Tools. Geneva, 
2012. [http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools, 27 de març de 
2016] 
[3] ISO. ISO 14064-1:2006. Greenhouse gases -- Part 1: Specification 
with guidance at the organization level for quantification and reporting 
of greenhouse gas emissions and removals. Geneva, 2006. 
[http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=38381, 27 de març 
de 2016] 
[4] INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE 
(IPCC). Climate Change 2007: Synthesis Report. Summary for 
Policymakers. València, IPCC Plenary XXVII, 2007. 
[5] FUNDACIÓN VALENCIAPORT. La Huella de Carbono, un 
indicador clave en la sostenibilidad de los puertos y sus actividades. 
València, Newsletter, 2014.	
[6] INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE 
(IPCC). 2.10.2 Direct Global Warming Potentials. Geneva, 2014. 
[http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-
2.html#table-2-14, 27 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Variacions anuals de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.1.B 

Subcategoria Emissions de gasos de combustió 

Definició 

Aquest indicador expressa la variació anual en les emissions de gasos d'efecte hivernacle del port. 
Per tal de poder calcular la variació anual s'ha de conèixer de forma prèvia les emissions anuals 
(vegeu la Guia 2.1.A per a més informació). 
 
Per a dur a terme el càlcul de la variació d'energia es pot utilitzar la següent expressió:  
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (%) =
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑡 𝐶𝑂!𝑒) − 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑡 𝐶𝑂!𝑒)

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑡 𝐶𝑂!)
· 100 

 
On un percentatge amb signe positiu significa un augment de les emissions i un percentatge amb 
signe negatiu, una disminució. 

Importància de 
l'indicador 

Conèixer la variació anual de les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle és útil per a l'establiment d'objectius per a la reducció de la 
petjada de carboni del port. 

Forma d'expressar 
l'indicador % de variació respecte l'any anterior (vegeu nota) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt 
complexa, però no s'obté de forma immediata. 

Nota 

És útil acompanyar el valor de l'indicador (% de variació) amb un 
diagrama de barres mostrant el consum total de l'any anterior i el de 
l'actual. Per exemple: 
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Nom de l'indicador Provisió de descomptes per als vaixells amb el certificat Green Award 
(green vessels) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.2 

Subcategoria Emissions de gasos de combustió 

Definició 

Green Award [1] és un certificat emès per l'entitat independent Green Award Foundation [2] a les 
embarcacions i a les companyies de transport marítim que han fet esforços per tal de millorar el 
rendiment ambiental, la seguretat i la qualitat de l'embarcació i la tripulació [3]. Per exemple, 
invertint en motors més eficient ecològicament que emetin menys diòxids de sofre (SO2). 

Importància de 
l'indicador 

La creació d'incentius per part de les Autoritats Portuàries és de gran 
importància per tal de contribuir a la disminució dels impactes 
ambientals associats al trànsit d'embarcacions en els ports. La provisió 
de descomptes a les companyies de transport marítim que han fet 
esforços per millorar el rendiment ambiental dels seus vaixells n'és un 
bon exemple. 

Forma d'expressar 
l'indicador Resposta qualitativa: Sí / No (es poden afegir indicacions). 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Referències 

[1] GREEN AWARD. Certification procedure. Rotterdam, 2009. 
[http://www.greenaward.org/greenaward/347-procedure-.html, 27 de 
març de 2016]. 
[2] GREEN AWARD. The Foundation. Rotterdam, 2009. 
[http://www.greenaward.org/greenaward/26-foundation.html, 27 de 
març de 2016]. 
[3] PORT OF ROTTERDAM. Green Award Discount. Rotterdam, 2016. 
[https://www.portofrotterdam.com/en/shipping/port-dues/discounts-on-
port-dues/green-award-discount, 27 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Monòxid de carboni (CO) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.3 

Subcategoria Emissions de gasos de combustió 

Definició 

El monòxid de carboni és un gas inodor, incolor i insípid. La principal font d'emissió de CO és la 
combustió incompleta en els motors de combustió interna d'automòbils, camions i avions. Altres 
fonts importants d'emissió són la producció d'energia, els processos industrials o els incendis [1].  

Importància de 
l'indicador 

El CO és un component important en la contaminació atmosfèrica de 
zones urbanes i en la contaminació en interiors d'edificis ja que té 
efectes perjudicials per a la salut humana a curt termini. 
Addicionalment, tot i que el CO no és un gas d'efecte hivernacle la 
seva oxidació a CO2 pot tenir efectes adversos en el clima global [1]. 

Unitats 1. mg/m3, mil·ligrams de CO per metre cúbic d'aire [2] 
2. ppm, parts per milió [2] 

Equivalències 

𝑝𝑝𝑚 ·  
𝑀
24,4

 =  𝑚𝑔/𝑚! 

on: 
M massa molecular de la substància, 28 g/mol en el cas del CO 
24,4 volum d'un mol (l/mol) d'un gas ideal a una pressió de 1 atm i 
 una temperatura de 25ºC [2] 

Descripció del mètode recomanat 

Tots seguit es presenta un mètode per a la determinació de la concentració de CO a l'aire ambient 
mitjançant absorció d'infraroig no dispersiva (NDIR) [3]. 
 
Fonament: 
La tècnica NDIR és un mètode pensat per a la monitorització contínua i es basa en l’absorbància 
de radiació d'infraroig característica de la molècula del CO a λ = 4,6 µm. Aquesta absorbància es 
pot utilitzar per mesurar la concentració de CO fins i tot en presència d'altres gasos. 
 
Equip necessari: 
Per dur a terme 
o Sistema de mostreig: és necessari per recollir mostres d'aire de l'atmosfera i conduir-les fins a 

l'analitzador sense alterar la seva composició. Està compost pels següents elements: 
• Sonda de presa de mostres  
• Tub d'aspiració 
• Canalitzacions (tubs) 
• Bomba d'aspiració d'aire 

o Sistema d'anàlisi: es basa en la tècnica de detecció NDIR i està compost pels següents 
elements 
• Analitzador NDIR (mesura l’absorbància del CO a λ = 4,6 µm) 
• Sistema de control d'humitat (per exemple, columna d'assecat Nafion® [4])  
• Filtre de partícules (per evitar que partícules en suspensió entrin a la cel·la de detecció) 
• Cabalímetre (permet saber el volum de mostra) 

o Sistema d’enregistrament de dades: sistema capaç d'enregistrar en un format de dades 
estàndard. 

Valors límit 10 mg/m3, concentració mitjana màxima durant 8 hores [5]. 
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Localitzacions de 
monitorització 

Normalment les estacions de mesura se situen a una alçada de 3 a 10 
m, en un punt suficientment allunyat de la font d'emissió del 
contaminant [6]. 

Freqüència de 
monitorització 

Monitorització horària les 24 hores del dia durant tot l'any (vegeu nota) 
[3]. 

Cost 
Sistema de col·lecció de l'aire 500 € [7] 
Analitzador NDIR:  5.400 € [8] 
Sistema d'enregistrament:  97 € [9] 

Notes Durant la monitorització és habitual una pèrdua del 5 al 10% de les 
dades al cap de l'any (per manteniment, avaries, etc.) [3]. 

Referències 

[1] JACOBSON, M. Atmospheric pollution: History, science, and 
regulation. Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
[2] A. RAÑA. Unidades de medición empleadas en Calidad del Aire. La 
Coruña, 2002  
[3] BVSDE. Chapter 02, Analytical Methods for Monitoring Carbon 
Monoxide. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 
2005. 
[4] CHROMSERVIS. Dryer Nafion, 1 tube 0.07", 144" length, SS 
shell/fittings [https://www.chromservis.eu/p/dryer-nafion-1-tube-0-07-
144-length-ss-shell-fittings, 6 de març de 2016] 
[5] EUROPEAN COMMISSION (EC). Directive 2000/69/EC of the 
European Parliment and of the Council of 16 November 2000 relating 
to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air. 
Brussels, Official Journal of the European Communities, 2000. 
[6] INDIAN INSITITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI. QUALITY 
IMPROVEMENT PROGRAMME. Air Pollution Sampling and Analysis. 
Guwahati, Departmen of Civil Engineering, 2009.  
[7] LABX. Air sampling listings. 2016.  [http://www.labx.com/air-
sampling, 6 de març de 2016] 
[8] THERMOCIENTIFIC. NDIR Model 60 Multi-Gas Analyzer. 2015  
[http://www.thermoscientific. com/en/product/ndir-model-60-mult-gas-
analyzer.html, 6 de març de 2016] 
[9] LABJACK. MEASUREMENT & AUTOMATION. U3 Series. 2015 
[https://labjack.com/ products/u3, 6 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Diòxid de sofre (SO2) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.5 

Subcategoria Emissions de gasos de combustió 

Definició 

El diòxid de sofre és un gas incolor, però presenta gust a partir de 0,3 ppm i olor a partir de 0,5 
ppm. Algunes de les principals fonts d'emissió de SO2 són les centrals tèrmiques de carbó, el 
transport marítim i les erupcions volcàniques. [1]  

Importància de 
l'indicador 

És un indicador significatiu perquè el SO2 és un precursor de l'àcid 
sulfúric (H2SO4), el qual és un element important de la pluja àcida i té 
afectacions en l'escalfament global i a la capa d'ozó [1]. 

Unitats 1. µg/m3, microgram de SO2 per metre cúbic d'aire 
2. ppb, parts per bilió [2] 

Equivalències 

𝑝𝑝𝑏 ·  
𝑀
24,4

 =  𝜇𝑔/𝑚! 

on: 
M massa molecular de la substància, 64 g/mol en el cas del SO2 
24,4 volum d'un mol (l/mol) d'un gas ideal a una pressió de 1 atm i 
una temperatura de 25ºC [2] 

Descripció del mètode recomanat 

El mètode de referència segons el Comitè Europeu de Normalització (CEN) per a mesurar la 
concentració de diòxid de sofre a l'aire ambient és un mètode basat en la fluorescència ultraviolada 
(UV) [3]. 
 
Fonament: 
Aquest mètode es basa en la fluorescència característica que allibera la molècula de SO2 quan 
aquesta és irradiada amb llum ultraviolada amb una longitud d'ona dins del rang 190 - 230 nm. El 
diòxid de sofre absorbeix la radiació en aquesta regió de l'espectre sense percebre cap atenuació 
per part de l'aire o altres gasos presents a l'aire contaminat. L'única font potencial d'interferències 
és el vapor d'aigua (humitat atmosfèrica). La radiació emesa (fluorescència) pel gas es converteix 
en un voltatge que pot ser mesurat directament i correlacionat amb la concentració de SO2 de la 
mostra [4]. 
 
Equip i especificacions: 
• L'equip APSA-370 Ambient SO2 Monitor [6] és capaç de determinar la concentració de diòxid 

de sofre en l'atmosfera mitjançant el mètode de referència del CEN.  
• Especificacions de l'equip [5]. 

o Aquest aparell utilitza el principi de la fluorescència UV i permet la monitorització contínua 
del SO2. 

o El disseny de la cambra de fluorescència permet mesures amb una interferència del vapor 
d'aigua mínim. 

Valors límit 350 µg/m3, concentració màxima en 1 hora [6] 
125 µg/m3, concentració mitjana diària (24 hores) [6] 

Localitzacions de 
monitorització 

Normalment les estacions de mesura se situen a una alçada de 3 a 10 
m, en un punt suficientment allunyat de la font d'emissió del 
contaminant [7]. 

Cost APSA-370 Ambient SO2 Monitor: 10.890 € [5] 

Referències [1] JACOBSON, M. Atmospheric pollution: History, science, and 
regulation. Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
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[2] A. RAÑA. Unidades de medición empleadas en Calidad del Aire. La 
Coruña, 2002  
[3] CEN. EUROPEAN COMMITTE FOR STANDARIZATION. EN 
14212:2012. Ambient air - Standard method for the measurement of 
the concentration of sulphur dioxide by ultraviolet fluorescence. 2012.  
[http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT 
:31490&cs=133752E37BA80F54C0A4868B3F5AE1D44, 6 de març de 
2016]  
[4] STATE OF ALASKA. DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL 
CONSERVATION. Standard Operating Procedures for Sulfur Dioxide 
(SO2) Monitoring by Ultraviolet Fluorescence. Anchorage, Air 
Monitoring and Quality Assurance Section, 2012. 
[5] HORIBA.	 PROCESS	&	 ENVIRONMENTAL.	APSA-370	 Ambient	 Sulfur	
Dioxide	Monitor.	2016	
[http://www.horiba.com/process-environmental/products/ambient/	
details/apsa-370-ambient-sulfur-dioxide-monitor-272/,	 6	 de	 març	 de	
2016] 
[6] EUROPEAN	COMMISSION	(EC).	Council	Directive	1999/30/EC	of	22	
April	1999	relating	to	limit	values	for	sulphur	dioxide,	nitrogen	dioxide	
and	 oxides	 of	 nitrogen,	 particulate	 matter	 and	 lead	 in	 ambient	 air.	
Brussels, Official Journal of the European Communities, 1999. 
[7] INDIAN INSITITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI. QUALITY 
IMPROVEMENT PROGRAMME. Air Pollution Sampling and Analysis. 
Guwahati, Departmen of Civil Engineering, 2009.  
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Nom de l'indicador Metalls pesats i els seus compostos a l'atmosfera 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.7 

Subcategoria Emissions d'altres gasos 

Definició 

Els metalls pesats són emesos durant processos industrials que requereixen altes temperatures, 
com ara la incineració de residus, les foneries, la indústria cimentera, o la producció d'energia 
elèctrica en centrals tèrmiques. En aquests casos, els metalls pesats es vaporitzen a altres 
temperatures i recondensen en el sutge i les partícules de cendra que són emeses simultàniament. 
Els principals metalls presents a les cendres són: l'arsènic (As), el cadmi (Cd), el cobalt (Co), el 
coure (Cu), el ferro (Fe), el mercuri (Hg), el níquel (Ni), el plom (Pb) i el zinc (Zn) [1]. 

Importància de 
l'indicador 

Els metalls més perillosos per a la salut humana són el plom, el cadmi, 
el mercuri i l'arsènic. Els principals efectes adversos dels metalls 
pesats han estat àmpliament estudiats. Per exemple l'exposició a 
baixes concentracions de cadmi danyen els ronyons i afebleixen els 
ossos; i, l'exposició al plom és especialment perjudicial per als nens, ja 
que té efectes neurotòxics fins i tot a baixes concentracions [2]. 

Unitats µg/m3, micrograms (10-6 g) per metre cúbic d'aire [3] 
ng/m3, nanograms (10-9 g) per metre cúbic d'aire [3] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un mètode per a la determinació de la concentració dels metalls As, Cd, Co, 
Cu, Pb i Ni, a l'aire ambient mitjançant la tècnica d'espectrometria de masses amb plasma 
d'acoblament inductiu (MS-ICP) [4]. 
 
Material i equipament: 

• Filtres MCE (mescla d'èsters de cel·lulosa) 
• Càpsules prefabricades de poliestirè de 37 mm 
• Espectròmetre de masses amb plasma d'acoblament inductiu (per exemple: Perkin-Elmer 

Elan 6100) 
• Microones de laboratori (per exemple: A CEM MARS-5) 
• Centrífuga (per exemple: Thermo IEC Centra CL3) 
• Tubs graduats de plàstic per a centrífuga de 50 ml. 
• Filtres de nitrat de cel·lulosa (per exemple: Whatman amb mida de porus 0,45 µm, i 47 mm 

de diàmetre) 
 

Mostreig: 
Es condueix un volum conegut d'aire ambient, mitjançant una bomba d'aspiració d'aire, a través del 
filtre MCE contingut en una càpsula de poliestirè. 
 
Procediment: 

• Col·locar la càpsula de poliestirè a l'aparell de mostreig i connectar-la a la bomba 
d'aspiració. 

• Aspirar directament l'aire ambient que es vol analitzar (no utilitzar canalitzacions per 
conduir l'aire fins a l'entrada de l'aspiració). 

• Després de recollir mostra d'aire per un temps adequat, apagar la bomba d'aspiració i 
retirar la càpsula. 

• Anotar el volum d'aire recollit (litres), el temps de mostreig (min) i el cabal de mostreig 
(l/min).  
 

Preparació de la mostra: 
• Transferir el filtre MCE de la càpsula de poliestirè a un  tub d'assaig per a introduir-lo a la 
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màquina centrífuga. 
• Afegir 2 ml d'àcid nítric (70% en vol.) i 0,2 ml de peròxid d'hidrogen (30% en vol.). 
• Col·locar el tub al forn de microones a 104 ºC. 
• Retirar la mostra del forn, i un cop freda, afegir 0,5 ml de HCl(aq.) (38% en vol.) i tornar a 

introduir el tub al forn a 86 ºC. 
 

Anàlisi: 
• L'anàlisi es duu a terme mitjançant espectrometria de masses amb plasma acoblament 

inductiu (ICP/MS). 
• Seguir les instruccions específiques del fabricant de l'instrument. 
• Calibrar-lo amb els estàndards apropiats. 

Valors límit 

Concentracions mitjanes màximes anuals. 
Plom:  0,5 µg/m3 [5] 
Arsènic: 6 ng/m3 [6] 
Cadmi:  5 ng/m3 [6] 
Níquel:  20 ng/m3 [6] 

Cost 
Perkin-Elmer Elan 6100  26.000 € [7] 
Microones de laboratori  5.400 € [8] 
Màquina centrífuga  2.700 € [9] 

Referències 

[1] JACOBSON, M. Atmospheric pollution: History, science, and 
regulation. Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
[2] JARÜP L. Hazards of heavy metal contamination. British Medical 
Bulletin. Vol. 68(1), 2003, p. 167-182. 
[3] RAÑA A. Unidades de medición empleadas en Calidad del Aire. La 
Coruña, 2002  
[4] UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOUR. OSHA. Arsenic, 
Cadmium, Cobalt, Copper, Lead, and Nickel (Open Vessel Microwave 
Digestion/ICP-MS Analysis). Sandy, OSHA Salt Lake Technical 
Center, 2005. 
[5] EUROPEAN COMMISSION (EC). Council Directive 1999/30/EC of 
22 April 1999 relating to limit values for sulphur dioxide, nitrogen 
dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter and lead in ambient 
air. Brussels, Official Journal of the European Communities, 1999. 
[6] EUROPEAN COMMISSION (EC). Directive 2004/107/EC of the 
European Parliment and of the Council of 15 December 2004 relating 
to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic 
hydrocarbons in ambient air. Brussels, Official Journal of the European 
Union, 2004. 
[7] CONQUER SCIENTIFIC. Perkin Elmer Sciex Elan 6100 ICP-MS 
System. San Diego, 2016. 
[https://conquerscientific.com/product/perkin-elmer-sciex-elan-6100-
icp-ms-system/, 7 de març de 2016] 
[8] CEM. MARS Microwave system. Matthews, 2015. 
[http://cem.com/content-cat662.html, 6 de març de 2016] 
[9] LABX. Centrifuge - Benchtop Listings. 2016. 
[http://www.labx.com/centrifuge-benchtop, 7 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Compostos Orgànics Volàtils (COV) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.8.A 

Subcategoria Emissions d'altres gasos 

Definició 

Els Compostos Orgànics Volàtils (COV) són un grup de compostos orgànics que en condicions 
normals es troben en estat gasós o que tenen facilitat per evaporar-se. Presenten composicions 
químiques molt diferents entre sí però mostren un comportament semblant quan es troben a 
l'atmosfera. Els COV són emesos a l'atmosfera per una gran quantitat de fonts, com ara processos 
de combustió, la utilització de dissolvents i altres processos industrials diversos [1]. 

Importància de 
l'indicador 

Els compostos orgànics volàtils contribueixen significativament a la 
formació d'ozó troposfèric. Addicionalment, algunes espècies o grups 
d'espècies com ara el benzè i el 1,3-buatdiè són perjudicials per a la 
salut humana i, fins i tot, carcinògens [1].  

Unitats µg/m3, micrograms de COV per metre cúbic d'aire 
ppm, parts per milió [2] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un mètode per a la determinació de la concentració de COV mitjançant un 
aparell electrònic amb detector de fotoionització. 
 
Fonament: 
Els detectors per fotoionització (PID) utilitzen llum ultraviolada per ionitzar molècules de gas i són 
utilitzats de forma habitual per a la determinació dels Compostos Orgànics Volàtils (COV). 
La fotoionització consisteix en ionitzar un gas mitjançant un camp de radiació ultraviolada, generat 
per una làmpada amb un gas inert ionitzable en el seu interior, quan aquest es troba en l'espai 
lliure entre dos elèctrodes amb un potencial conegut i estable. Els electrons alliberats en el procés 
d'ionització són captats pels elèctrodes, generant un flux de corrent, la magnitud del qual es pot 
correlacionar amb a la concentració del gas ionitzat [3].  
 
Equip: 
• Un aparell portàtil que permet mesurar la concentració de COV in situ a partir del mètode 

descrit és l'equip UltraRAE 3000 (Benzene Specific Monitor), del fabricant RAE® Systems Inc 
[2, 4]. 

• Especificacions de l'equip 
o Aparell de mesura que incorpora un detector per fotoionització capaç de determinar la 

concentració total de COV. 
o També permet la determinació de compostos específics, com ara: benzè o 1,3-butadiè. 

Valors límit 
En la directiva 1999/13/EC [5], s'especifiquen uns llindars d'emissió i 
uns valors límits d'emissió en gasos residuals per a diverses activitats 
industrials. 

Localitzacions de 
monitorització 

Normalment les estacions de mesura se situen a una alçada de 3 a 10 
m, en un punt suficientment allunyat de la font d'emissió del 
contaminant [6]. 

Cost UltraRAE 3000 - Benzene Specific Monitor: 4500 € [7] 

Referències 

[1] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. Non-methane volatile 
organic compounds (NMVOC) emissions. Copenhagen, 2015. 
[http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-non-
methanevolatile-1, 8 de març de 2016] 
[2] RAE SYSTEMS. UltraRAE 3000. Portable Handheld Compound-
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Specific VOC Monitor. San Jose, 2015 
[3] CHOU J. Hazardous Gas Monitors. Irvine, CA, McGraw-Hill, 1999, 
Capítol 6. 
[4] RAE SYSTEMS. UltraRAE 3000 User’s Guide. San Jose, 2010 
[5] EUROPEAN COMMISSION (EC). Council Directive 1999/13/EC of 
11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile organic 
compounds due to the use of organic solvents in certain activities and 
installations. Brussels, Official Journal of the European Communities, 
1999. 
[6] INDIAN INSITITUTE OF TECHNOLOGY GUWAHATI. QUALITY 
IMPROVEMENT PROGRAMME. Air Pollution Sampling and Analysis. 
Guwahati, Departmen of Civil Engineering, 2009.  
[7]	RAE SYSTEMS. SURVEY MONITORS. UltraRAE 3000.	Portable, 
wireless advanced VOC monitor with benzene-specific technology. 
San Jose, 2015. 
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Nom de l'indicador Benzè 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.8.B 

Subcategoria Emissions d'altres gasos 

Definició 

El benzè (C6H6) és un Compost Orgànic Volàtil (COV) amb una estructura anellada molt estable. 
Aquest compost és la base de tota la família d'hidrocarburs aromàtics. És un component natural del 
cru de petroli i es troba en diversos productes refinats com ara la gasolina.  

Importància de 
l'indicador 

El benzè és conegut per la seva capacitat de provocar càncer, està 
classificat com a carcinogen de Classe 1 [1]. Per aquest motiu, la 
determinació del benzè s'explica apart, tot i formar part de la família 
dels COV. 

Unitats 1. µg/m3, microgram de C6H6 per metre cúbic d'aire [2] 
2. ppm, parts per milió  [2] 

 

𝑝𝑝𝑚 ·  
𝑀
24,4

1
1000

 =  𝜇𝑔/𝑚! 

on: 
M massa molecular de la substància, 78 g/mol en el cas del C6H6 
24,4 volum d'un mol (l/mol) d'un gas ideal a una pressió de 1atm i 
 una temperatura de 25ºC [1] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta el mètode OSHA nº 12 amb el qual es pot determinar la concentració de 
benzè en mostres d'aire [3]. 
 
Fonament: 

1. Un volum conegut d'aire és conduït a través d'una columna d'absorció amb carbó actiu per 
tal de captar els vapors orgànics presents a la mostra d'aire (entre ells el benzè). 

2. El carbó actiu de la columna és transferit a un vial amb tancament on s’extreu l'analit (el 
benzè) afegint disulfur de carboni. 

3. Una alíquota de la mostra extreta s'analitza mitjançant cromatografia de gasos. 
4. Es calcula l'àrea del pic obtingut i es compara amb l'àrea obtinguda a partir de solucions 

estàndard per tal d'obtenir la concentració de benzè de la mostra d'aire. 
 

Material: 
• Bomba d'aspiració d'aire per l’obtenció de mostres. 
• Columnes de carbó actiu. 
• Equip de cromatografia de gasos. 
• Integrador electrònic per mesurar l'àrea del pic. 
• Material de laboratori. 
 

Altres mètodes: 
El mateix aparell descrit a la Guía 2.8.A per a la determinació dels COV (UltraRAE - Benzene 
Specific Monitor) també és pot utilitzar per a la determinació directa del benzè. Per a més 
informació vegeu referències [2] i [4]. 

Valors límit 5 µg/m3, concentració mitjana anual [5] 

Cost aproximat UltraRAE 3000 - Benzene Specific Monitor: 4500 € [6] 

Referències 
[1] JACOBSON, M. Atmospheric pollution: History, science, and 
regulation. Cambridge, Cambridge University Press, 2002. 
[2] RAE SYSTEMS. UltraRAE 3000. Portable Handheld Compound-
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Specific VOC Monitor. San Jose, 2015 
[3] UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOUR. OSHA. Sampling 
and analytical methods for Benzene monitoring and measurement 
procedures. Washington, Occupational Safety & Health Administration. 
[https://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table 
=STANDARDS&p_id=10046, 8 de març de 2016] 
[4] RAE SYSTEMS. UltraRAE 3000 User’s Guide. San Jose, 2010 
[5] EUROPEAN COMMISSION (EC). Directive 2000/69/EC of the 
European Parliment and of the Council of 16 November 2000 relating 
to limit values for benzene and carbon monoxide in ambient air. 
Brussels, Official Journal of the European Communities, 2000. 
[6] RAE SYSTEMS. SURVEY MONITORS. UltraRAE 3000.	Portable, 
wireless advanced VOC monitor with benzene-specific technology. 
San Jose, 2015. 
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Nom de l'indicador Contaminants Orgànics Persistents (POP) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.10.A 

Subcategoria Emissions d'altres gasos 

Definició 

Els Contaminants Orgànics Persistents (POP, per les seves sigles en anglès) són substàncies 
químiques que persisteixen en el medi ambient, tenen la capacitat de bioacumular-se al llarg de la 
cadena alimentària i suposen un risc per a la salut humana i per al medi ambient. Aquest grup de 
substàncies contaminants inclou subproductes de processos químics com els hidrocarburs 
aromàtics policíclics (PAH) (Guia 2.10.B), dioxines i furans (Guia 2.10.C), pesticides (com ara el 
DDT), i productes químics industrials (com ara els PCB (Guia 2.10.D)) [1].  

Importància de 
l'indicador 

Els POP comparteixen la propietat d’acumular-se progressivament a la 
part alta de la cadena alimentària (humans i animals depredadors), on 
s'assoleixen concentracions que poden ser potencialment perjudicials. 
Són un tema de preocupació també, per la seva alta toxicitat i la 
possibilitat de causar càncer, d'afectar el sistema reproductiu i el 
sistema immunològic dels éssers humans [1].    

Unitats 1. ng/m3,  nanogram (10-9 g) per metre cúbic d'aire [2] 
2. g-TEQ (Unitats tòxiques equivalents) [3] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un mètode per a la determinació dels contaminants orgànics persistents 
(POP) en l'aire [4]. Degut a la no necessitat, o fins i tot impossibilitat, d'analitzar tots els congèneres 
de la família de contaminants, es recomana l'anàlisi de les següents substàncies: 
 
Taula 1: Contaminants Orgànics Persistents recomanats per a la monitorització del grup. Font [4]. 

Aldrin Chlordane DDT 
Dieldrin Endrin HCB 

Heptachlor Mirex PCBs 
Dioxines (PCCD i PCDF) - - 

 
Mostreig: 
Es prenen dos tipus de mostra: 
1) Mostreig actiu (gran volum) 
• Es recull la mostra mitjançant aspiració a un cabal de 0,5 a 1 m3/min.  
• Una sessió de 24 hores suposa un volum de mostra captat de entre 720 - 1440 m3. 
• Es recomana filtrar la mostra d'aire mitjançant filtres de fibra de vidre per separar els gasos i 

les partícules sòlides. 
• Es col·loquen 2 absorbents de gas en sèrie als filtres de partícules. Existeixen 3 

configuracions possibles: 
o 2 absorbents d'espuma de poliuretà (PUF) 
o Espuma de poliuretà (PUF) / Resina XAD-2 
o Espuma de poliuretà (PUF) seguit de carbó actiu 

2) Mostreig passiu (difusiu) 
• Els sistemes de mostreig passius utilitzen un absorbent amb una gran capacitat per absorbir 

els Contaminants Orgànics Persistents, com ara espuma de poliuretà (PUF) o resina XAD-2. 
• L'absorbent s'ubica dins d'una cambra protectora d'acer inoxidable en forma de cúpula o de 

cilindre. 
• Els ratis de captura de mostra són, habitualment, de 3 o 4 m3/dia.  
• En 3 mesos de mostreig passiu es pot captar un volum equivalent aproximat de 270 - 360 m3. 

Extracció: 
• Les mostres s'extreuen mitjançant un extractor Soxhlet [5], utilitzant n-hexà o dicloroetà com a 

dissolvent. 
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• Els aspectes claus per una bona extracció són permetre un temps d'exposició suficient per 
obtenir un bon rendiment d'extracció i limitar els passos que comportin una manipulació 
directa de la mostra. 

• Etapes de separació: l'objectiu de les quals és eliminar altres substàncies que s'extreuen 
conjuntament amb els POP i separar els PCB més polars de la resta de POP apolars. 
Aquestes etapes es duen a terme en una columna de gel de sílice o de Florisil. 

• Després de les etapes de separació es preparen els vials d'extracte per a la cromatografia de 
gasos. 

Anàlisi: 
• Els POP s'han analitzat, tradicionalment, utilitzant tècniques de cromatografia de gasos (GC) 

amb detectors de captura d'electrons (ECD), mètode que segueix vigent actualment [4]. 
• Tot i així, darrerament s'ha millorat l'etapa de separació amb la utilització de tècniques de 

capil·laritat, i la selectivitat del mètode amb l'ús de detectors d'espectrometria de masses 
(MS). 

Freqüència de 
monitorització Un cop a l'any, com a mínim [4] 

Cost 

El cost de les instal·lacions i equip necessaris per dur a terme aquest 
anàlisi és molt elevat. 
Per tal d'analitzar tots els POP recomanats (vegeu taula 1) es 
necessari un laboratori, els costos aproximats del qual són els 
següents [4]: 
Instruments de laboratori: 400 € 
Equip de laboratori:  45.000 € 
Personal especialitzat:  45.000 €/any 
 
Per altra banda, el cost aproximat d'un anàlisi complert dels POP és 
[4]:    850 €  

Referències 

[1] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. Persistent organic 
pollutant emissions. Copenhagen, 2015. 
[http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea32-persistent-
organic-pollutant-pop-emissions-1/assessment-5, 8 de març de 2016] 
[2] RAÑA A. Unidades de medición empleadas en Calidad del Aire. La 
Coruña, 2002  
[3] STATE OF WASHINGTON. DEPARTMENT OF ECOLOGY. 
Evaluating the Toxicity and Assessing the Carcinogenic Risk of 
Environmental Mixtures Using Toxicity Equivalency Factors. 
Washington, 2007. 
[4] UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME. Guidance 
on the Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants, 
preliminary version. Geneva, Secretariat of the Stockholm Convention 
on Persistent Organic Pollutants, 2007. 
[5] ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY. Classic Kit: Soxhlet extractor. 
London, 2007. 
[http://www.rsc.org/chemistryworld/Issues/2007/September/ClassicKit 
SoxhletExtractor.asp, 6 de març de 2016]  

	
	
	
	
	
	
	
	
	



ANNEXOS    
	

	
	

	
	

98	

Nom de l'indicador Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.10.B 

Subcategoria Emissions d'altres gasos 

Definició 

El Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAH) són una família de compostos químics formats per 
àtoms de carboni i d'hidrogen, amb una estructura molecular formada per dos o més anells de 
benzè fusionats. Aquesta família de compostos químics inclou més de 100 substàncies que es 
diferencien entre elles pel nombre i la posició dels anells. Són substàncies apolars i 
extremadament hidrofòbiques, propietats que les fan persistents en el medi ambient. Les fonts 
d'emissió dels PAH es troben, majoritàriament, a les zones urbanes (automòbils, refineries de 
petroli, centrals de producció d'energia elèctrica, producció d'alumini, etc.) [1]. 

Importància de 
l'indicador 

El risc associat a l'exposició de PAHs presents a l'atmosfera és major 
a les ciutats. Addicionalment, alguns compostos d'aquest grup són 
altament carcinògens i mutàgens, en particular el compost 
benzo(a)pirè (B[a]P) [1].     

Unitats 1. ng/m3,  nanogram (10-9 g) per metre cúbic d'aire [2] 
2. g-TEQ (Unitats tòxiques equivalents) [3] 

Descripció del mètode recomanat 

Degut a la seva toxicitat i perillositat per a la salut humana, l'hidrocarbur aromàtic policíclic més 
important a monitoritzar i controlar és el benzo(a)pirè. El mètode UNE-EN 15549:2008 determina la 
concentració de benzo(a)pirè (B[a]P) a l'aire ambient [4, 5]. 
 
Fonament: 
Aquest mostreig es realitza conjuntament amb l'anàlisi de les partícules PM10. S'extreuen els PAH 
de la mostra mitjançant absorció líquid/líquid amb un dissolvent orgànic. L'anàlisi es realitza amb 
cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC) amb detector de fluorescència (DFL), o per 
cromatografia de gasos amb detector d'espectrometria de masses (CG/EM). 
 
Altres mètodes: 
Un altre mètode per a la determinació de benzo(a)antracè, benzo(b)fluorantè, benzo(j)fluorantè, 
benzo(k)fluorantè, dibenzo(a, h)antracè, indè(1,2,3-cd)pirè i benzo(g, h, i)perilè és el citat a  [6]. 

Valors límit 1 ng/m3, concentració mitjana anual de benzo(a)pirè (vegeu nota 2) [7] 

Notes 

1. Per tal de reduir costos, es pot combinar la monitorització dels PAH 
amb la dels PCB [8]. 
2. El valor límit per els PAH està definit en termes de la concentració 
de benzo(a)pirè, substància que s'utilitza com a referència de tot el 
grup d'Hidrocarburs Aromàtics Policíclics [8]. 

Referències 

[1] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). Washington, Office of Solid 
Waste, 2008. 
[2] RAÑA A. Unidades de medición empleadas en Calidad del Aire. La 
Coruña, 2002  
[3] STATE OF WASHINGTON. DEPARTMENT OF ECOLOGY. 
Evaluating the Toxicity and Assessing the Carcinogenic Risk of 
Environmental Mixtures Using Toxicity Equivalency Factors. 
Washington, 2007. 
[4] AENOR. UNE-EN 15549:2008. Air quality - Standard method for the 
measurement of the concentration of benzo[a]pyrene in ambient air. 
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2008. 
[http://www.ca.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo= 
N&codigo=N0041363#.Vt8CEykaz8h, 8 de març de 2016] 
[5] AENOR. UNE-EN 15549:2008. Método normalizado para la 
medición de la concentración de benzo(a)pireno en el aire ambiente. 
Madrid, 2008 
[6] CEN. EUROPEAN COMMITTE FOR STANDARIZATION. CEN/TS 
16645:2014. Ambient air - Method for the measurement of 
benz[a]anthracene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, 
benzo[k]fluoranthene, dibenz[a,h]anthracene, indeno[1,2,3-cd]pyrene 
and benzo[ghi]perylene. 2014.  
[http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT: 
36712&cs=1D52ABA79F1E52A6828AF5BB067AB45A7, 6 de març de 
2016]  
[7] EUROPEAN COMMISSION (EC). Directive 2004/107/EC of the 
European Parliment and of the Council of 15 December 2004 relating 
to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic 
hydrocarbons in ambient air. Brussels, Official Journal of the European 
Union, 2004. 
[8] OSPAR COMISSION. Guidance note on the sampling and analysis 
of PCBs in air and precipitation, Ref. No: 1997-9. London, Monitoring 
guidelines, 2012. 
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Nom de l'indicador Dioxines 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.10.C 

Subcategoria Emissions d'altres gasos 

Definició 

Les dioxines són un grup de substàncies químiques tòxiques que es creen durant els processos de 
combustió, com ara la incineració de residus i en certs processos industrials com el blanqueig de la 
polpa de paper o la fabricació d'herbicides. La substància química més tòxica d'aquest grup és el 
2,3,7,8-tetraclorodibenzo-para-dioxina (TCDD). Les concentracions més altes de dioxines es 
troben, generalment, en el sòl i en els sediments. En el aire i a l'aigua, les concentracions solen ser 
molt menors. Són substàncies persistents que s'acumulen a la cadena alimentària. La principal font 
d’exposició d'aquests tòxics per als humans és la ingesta d'aliments contaminats [1]. 

Importància de 
l'indicador 

Les dioxines són altament tòxiques i poden causar problemes en la 
reproducció, danyar el sistema immunològic, interferir amb les 
hormones i fins i tot són causa de càncer. Degut a l'alt potencial tòxic 
d'aquests contaminants, s'han de fer esforços per reduir els nivells 
d'exposició al mínim possible [2].  

Unitats 3. ng/m3,  nanogram (10-9 g) per metre cúbic d'aire [3] 
4. g-TEQ (Unitats tòxiques equivalents) [4] 

Descripció del mètode recomanat 

El mètode estàndard europeu per a la determinació de dioxines al medi ambient és el EN-1948 [5]. 
 
Fonament: 
Per obtenir una mostra apta per a l'anàlisi de la concentració de dioxines, es fa circular un cabal 
d'aire a través d'un sistema que conté espuma de poliuretà (PUF), la qual reté les substàncies a 
analitzar. S’extreu la mostra de l’espuma mitjançant un dissolvent com ara n-hexà. Finalment, 
s’analitza la mostra mitjançant separació per cromatografia de gasos, seguida de la determinació 
de la concentració per espectrometria de masses. 
 
Material: 
• Sistemes de mostreig [6] 

o Espuma de poliuretà: ORBO-1000 PUF Sampler 
o Resina: Amberlite XAD-2 

• Cromatografia de gasos (sistemes comercials) [6] 
o SP-2331 
o SPB-Octyl 
o SLB-5MS 

Per a més informació sobre el mètode de mostreig, l'anàlisi de la mostra i interpretació dels 
resultats vegeu la referència [5] 

Valors límit Concentració de contaminació màxima: 14,8·10-12 g TEQ/m3 [6] 

Freqüència de 
monitorització Un cop a l'any, com a mínim [7] 

Cost Anàlisi d'una mostra al laboratori (en g-TEQ): 500-750 € [7]  

Referències 

[1] USGS. ENVIRONTMENTAL HEALTH - TOXIC SUBSTANCES. 
Dioxins. 2015. 
[http://toxics.usgs.gov/definitions/dioxins.html, 7 de març de 2016] 
[2] WORLD HEALTH ORGANIZATION. MEDIA CENTRE. Dioxins and 
their effects on human health. 2014. 
[http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs225/en/, 7 de març de 
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2016] 
[3] A. RAÑA. Unidades de medición empleadas en Calidad del Aire. La 
Coruña, 2002  
[4] STATE OF WASHINGTON. DEPARTMENT OF ECOLOGY. 
Evaluating the Toxicity and Assessing the Carcinogenic Risk of 
Environmental Mixtures Using Toxicity Equivalency Factors. 
Washington, 2007. 
[5] BRITISH STANDARD INSTITUTION. BS EN 1948-1:2006. 2006. 
[http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030105220, 7 
de març de 2016] 
[6] SIGMA-ALDRICH. SUPELCO ANALYTICAL. Dioxin & PCB 
Analysis. Saint Louis, 2007. 
[7] UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME. Guidance 
on the Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants, 
preliminary version. Geneva, Secretariat of the Stockholm Convention 
on Persistent Organic Pollutants, 2007. 
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Nom de l'indicador Bifenils policlorats (PCB) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.10.D 

Subcategoria Emissions d'altres gasos 

Definició 

Els PCB són un grup format per 209  substàncies orgàniques clorades que s'utilitzaven àmpliament 
com a aïllant en equips elèctrics i que es van fabricar fins a mitjans dels anys 1980, moment en 
què es van prohibir degut a la seva toxicitat i persistència en el medi. Altres usos menors dels PCB 
són com a fluid hidràulic, en lubricants, tints, adhesius i insecticides. Els PCB són molt persistents 
en el medi ambient, i tarden molts anys a degradar-se. Encara continuen emetent-se al medi des 
dels abocadors, on fa temps que van ser dipositats, i s'han convertit en un contaminant global ja 
que les corrents d'aire el transporten a grans distàncies per tot el Planeta [1].  

Importància de 
l'indicador 

L'exposició als PCB pot causar danys permanents al sistema nerviós, 
al sistema reproductiu i al sistema immunològic dels éssers humans. 
Addicionalment, són substàncies carcinògenes reconegudes i s'han 
trobat relacions entre aquests contaminants i el càncer de pell i de 
fetge [1]. 

Unitats 5. ng/m3,  nanogram (10-9 g) per metre cúbic d'aire [2] 
6. g-TEQ (Unitats tòxiques equivalents) [3] 

Descripció del mètode recomanat 

El mètode estàndard europeu per a la determinació dels PCB al medi ambient és el mètode EN-
1948 [4]. 
 
De tots els PCB existents, es recomana analitzar i determinar 7 congèneres individualment [5]. La 
taula següent mostra les 7 substàncies recomanades, amb el seu nombre de congènere associat 
per a una més fàcil identificació. El nombre de congènere es pot consultar a la referència [6]. 

Nom del PCB Nombre del congènere 
2,4,4’-Triclorobifenil 28 

2,2’,5,5’-Tetraclorobifenil 52 
2,2’,4,5,5’-Pentaclorobifenil 101 
2,3’,4,4’,5-Pentaclorobifenil 118 

2,2’,3,4,4’,5’-Hexaclorobifenil 138 
2,2’,4,4’,5,5’-Hexaclorobifenil 153 

2,2’,3,4,4’,5,6-Heptaclorobifenil 180 
 
Mostreig: 
• Es recull aire ambient mitjançant aspiració a un cabal aproximat de 25 m3/h. Degut a la baixa 

concentració es necessiten volums grans de mostra (entre 1000 i 2000 m3 d'aire). 
• Es filtra l'aire mitjançant filtres de fibra de vidre per separar els semi-volàtils de les partícules 

solides. 
• Es fa passar la mostra d'aire per un absorbent, preferentment, espuma de poliuretà (PUF), per 

captar els PCB a analitzar. 
 

Preparació de la mostra: 
• Abans de l'anàlisi dels PCB, aquests s'han d'extreure mitjançant absorció sòlid/líquid amb un 

dissolvent. 
• Les mostres s'extreuen mitjançant un extractor Soxhlet [7], utilitzant acetona o una mescla 

entre acetona i n-hexà com a dissolvent. 
• Per obtenir un anàlisi "net" dels diferents PCB es fracciona la mostra extreta en una columna 

de gel de sílice. 
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Anàlisi: 
La determinació de la concentració de PCB es fa mitjançant tècniques de cromatografia de gasos 
(GC) amb detectors de captura d'electrons (ECD) o d'espectrometria de masses (MS). 
 
Material: 
• Sistemes de mostreig [8] 

o Espuma de poliuretà: ORBO-1000 PUF Sampler 
o Resina: Amberlite XAD-2 

• Cromatografia de gasos (sistemes comercials) [8] 
o SP-2331 
o SPB-Octyl 
o SLB-5MS  

Freqüència de 
monitorització 

Una mostra de 24 hores de durada cada 5 o 7 dies (el que representa 
unes 50 o 70 mostres a l'any) [2] 

Cost Anàlisi dels 7 congèneres al laboratori: 800 €/mostra [2] 

Notes Per tal de reduir costos, es pot combinar la monitorització dels 
Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (HAP) amb la dels PCB [2]. 

Referències 

[1] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. Environmental 
Terminology and Discovery Service (ETDS). Copenhagen. 
[http://glossary.eea.europa.eu/terminology/concept_html?term=pcb, 8 
de març de 2016] 
[2] OSPAR COMISSION. Guidance note on the sampling and analysis 
of PCBs in air and precipitation, Ref. No: 1997-9. London, Monitoring 
guidelines, 2012. 
[3] STATE OF WASHINGTON. DEPARTMENT OF ECOLOGY. 
Evaluating the Toxicity and Assessing the Carcinogenic Risk of 
Environmental Mixtures Using Toxicity Equivalency Factors. 
Washington, 2007. 
[4] BRITISH STANDARD INSTITUTION. BS EN 1948-1:2006. 2006. 
[http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030105220, 7 
de març de 2016] 
[5] UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME. Guidance 
on the Global Monitoring Plan for Persistent Organic Pollutants, 
preliminary version. Geneva, Secretariat of the Stockholm Convention 
on Persistent Organic Pollutants, 2007. 
[6] US ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Table of PCB 
Species by Congener Number. Washington, 2003. 
 [http://www3.epa.gov/epawaste/hazard/tsd/pcbs/pubs/congeners.htm, 
8 de març de 2016] 
[7] ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY. Classic Kit: Soxhlet extractor. 
London, 2007. 
[http://www.rsc.org/chemistryworld/Issues/2007/September/ClassicKit 
SoxhletExtractor.asp, 6 de març de 2016]  
[8] SIGMA-ALDRICH. SUPELCO ANALYTICAL. Dioxin & PCB 
Analysis. Saint Louis, 2007. 
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Nom de l'indicador Àcid sulfhídric (H2S) 

Categoria de 
l'aspecte ambiental Emissions a l'aire Nº de l'indicador 2.12 

Subcategoria Olors 

Definició 

L'àcid sulfhídric és un gas tòxic i inflamable que desprèn una olor desagradable. Es forma de 
manera natural durant la descomposició de la matèria orgànica. Tot i així, les principals fonts 
d'emissió d'aquest contaminant són els processos del refinament de petroli i la combustió de 
residus [1]. 

Importància de 
l'indicador 

El llindar olfactiu de l'àcid sulfhídric és molt baix (a concentracions de 
l'ordre de ppb) i està considerat com la substància odorant més persistent. 
A concentracions més altres l'àcid sulfhídric pot causar irritació, dificultats 
respiratòries, nàusees, vòmits i fins i tot la mort [1]. 

Unitats 3. µg/m3, microgram de H2S per metre cúbic d'aire 
4. ppb, parts per bilió (bilió = 1.000 milions) [1] 

Equivalències 

𝑝𝑝𝑚 ·  
𝑀
24,4

 =  𝑚𝑔/𝑚! 

on: 
M massa molecular de la substància, 34 g/mol en el cas del H2S 
24,4 volum d'un mol (en l/mol) d'un gas ideal a una pressió de  1 
atm i una temperatura de 25ºC [1] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un mètode per a la determinació de la concentració d'àcid sulfhídric en l'aire 
mitjançant un sistema autònom de monitorització [2]. 
 
Fonament: 
Aquest mètode es basa amb un sensor amperomètric. Aquest sensor està compost per tres 
elèctrodes: l’elèctrode de treball (ànode), l’elèctrode de referència i un elèctrode per tancar el circuit 
(càtode). El gas a analitzar difon a través d’una membrana que elimina la humitat i es condueix fins 
a l’elèctrode de treball. El gas s’oxida o es redueix entre l’ànode i el càtode, el senyal elèctric 
generat és proporcional a la concentració d’àcid sulfhídric. 
 
Aparell comercial: 
L’aparell CairSens [2], del fabricant CairPol és un sistema integrat que incorpora un sensor 
amperomètric per a la determinació de H2S, un mostrejador d’aire dinàmic i un filtre patentat que 
permet lectures en temps real i l’enregistrament d’aquestes lectures en un data logger incorporat. 
Especificacions de l’aparell: 

• Rang de mesura: 0 a 1000 ppb de H2S. 
• Lectures comparables als mètodes de referència [3] 
• Mesures cada minut, capacitat d’emmagatzematge de lectures de 10 a 20 dies. 
• Manteniment i calibratge un cop l’any. 
• Cairtube: Suport per aplicacions on el sensor està instal·lat en una localització fixa [4]  

Valors límit 
Mitjana ponderada segons el temps (TWA) 1 ppm (1,4 mg/m3) [1] 
Límit d'exposició a curt termini (STEL)  5 ppm (7,7 mg/m3) [1] 
(vegeu nota) 

Localitzacions de 
monitorització 

Àrees on el H2S pugui ser generat com ara: refineries i plantes 
petroquímiques, indústries d'adobatge de cuir, indústria paperera i plantes 
de tractament d'aigües residuals [1]. 

Notes 
Els valors límits especificats són els límits d'exposició següents: 

• TWA (Time-Weighted Average) 
• STEL (Short Term Exposure Limit) 
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 Aquests límits són els adoptats per la American Conference of 
Governamental Industrial Hygienist (ACGIH). Tot i no ser un òrgan 
regulador, l'ACGIH és una autoritat reconeguda globalment alhora 
d'establir límits d'exposició per a agents químics perillosos, com el H2S.  

Referències 

[1] DRÄGER. Monitoring Hydrogen Sulfide (H2S) to meet new exposure 
standards. Lübeck, 2013. 
[2] CAIRPOL. Autonomous systems for low pollution levels survey. La 
Roche Blanche, 2015. 
[http://www.cairpol.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 
68&Itemid=155&lang=en, 8 de març de 2016] 
[3] ZAOUAK, O., et al. High Performance Cost Effective Miniature Sensor 
for Continuous Network Monitoring of H2S. Chemical Engineering 
Transactions. Vol. 30, 2012. 
[4] CAIRPOL. CairTub, Autonomous beacon for the measure "any 
ground". La Roche Blanche, 2015. 
[http://www.cairpol.com/index.php?option=com_content&view=article&id= 
47&Itemid=158&lang=en, 8 de març de 2016] 
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E.3. Guies d'Abocaments a l'aigua i als sediments 
 

Nom de l'indicador pH de l'aigua 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l'aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.1 

Subcategoria Abocaments d'aigües residuals 

Definició 

El pH és una mesura quantitativa de l'acidesa o basicitat d'una dissolució. Es defineix com el 
menys logaritme de la concentració de protons (H+). El pH es determina mitjançant una escala que 
va del 0 al 14. S'anomena pH neutre al pH = 7 i és el valor de l'aigua pura. Els nombres menors de 
7 indiquen que la substància és àcida (àcid nítric, àcid acètic, etc.) i els valors superiors, que és 
bàsica (detergents, amoníac, etc.). 

Importància de 
l'indicador 

El pH desenvolupa una influència determinant en els processos 
químics i biològics que tenen lloc a la natura i afecta les funcions vitals 
de qualsevol ésser viu, des dels bacteris fins a l´ésser humà. 

Formes d'expressar 
l'indicador Escala logarítmica: de 0 (àcid) a 14 (bàsic); 7 (neutre) 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es s'explica un procediment per tal de dur a terme la mesura de pH in situ [1]. 
 
Material: 

• pH-metre 
 

Mostreig i procediment: 
1. Prèviament a la determinació, és necessari calibrar l'aparell segons les instruccions del 

fabricant. 
2. Recollir la mostra en un recipient de polietilè i anotar la temperatura de l'aigua.  
3. Submergir la sonda del pH-metre a la mostra mantenint-la allunyada de les parets i fons 

del recipient. Deixar temps per que la sonda s'equilibri amb la mostra. 
4. Prendre la lectura de pH i apuntar-ho al full d'enregistrament. 
5. Rentar la sonda amb aigua destil·lada després de cada lectura.  
Localitzacions de 

monitorització 
Aigües superficials 
Aigües residuals 

Freqüència de 
monitorització No hi ha freqüència recomanada [2] 

Cost aproximat pH-metre: 330 € [3] 

Referències 

[1] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 
Operating procedure, Field pH measurement. Athens, Science and 
Ecosystem Support Division 2013. 
[2] EUROPEAN COMMISSION (EC).	 Directive 2000/60/EC of the 
European Parliment and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water 
policy. Brussels,  Official Journal of the European Communities, 2000. 
[3] HACH LANGE.	 HQ40d Portable pH, Conductivity, Dissolved 
Oxygen, ORP, and ISE Multi-Parameter Meter. Loveland, 2015. 
[http://www.hach.com/hq40d-portable-ph-conductivity-dissolved-
oxygen-orp-and-ise-multi-parameter-meter/product?id=7640501639, 8 
de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Conductivitat elèctrica (Salinitat de l'aigua) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l'aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.3 

Subcategoria Abocaments d'aigües residuals 

Definició 

La salinitat és la quantitat de salts dissoltes en una massa d'aigua. Les principals substàncies 
dissoltes en l'aigua de mar són: clor (Cl), sodi (Na), sulfat (SO4

2-), magnesi (Mg), calci (Ca) i potassi 
(K). En l'anàlisi d'aigües, la conductivitat elèctrica es pot prendre com una mesura de la 
concentració de substàncies ionitzables (sals) presents a la mostra, és a dir, la salinitat de l'aigua 
analitzada [1].  

Importància de 
l'indicador 

És un factor important per comprendre els aspectes de la química de 
les aigües naturals i els processos biològics que hi tenen lloc. 

Unitats S/m a 25 ºC  (S=Siemens) [1] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit s'explica el procediment per a determinar de la conductivitat elèctrica per mitjà d'un 
conductímetre [2]: 
 
Material: 
Instrument de mesura equipat amb elèctrodes d'inducció no platinats (d'acer inoxidable). 
 
Recollida de mostres: 
Es prenen les mostres en recipients de polietilè omplint-lo del tot i tancant-lo immediatament. Les 
mostres s'han d'analitzar el més aviat possible, particularment quan existeixi la possibilitat 
d'intercanvi de gasos amb l'atmosfera o bé, la possibilitat d'activitat biològica. 
 
Procediment operatiu: 

1. Assegurar-se que el conductímetre està degudament calibrat. Per calibrar l'aparell, 
consultar les instruccions del fabricant. 

2. Retirar la funda protectora, engegar l'aparell i submergir la sonda a la mostra d'aigua fins al 
nivell d’immersió (vegeu nota 1). 

3. Deixar que la sonda assoleixi la temperatura de l'aigua abans de fer la lectura (vegeu nota 
2). La temperatura té una influència significativa en la salinitat.  

4. Entre mostra i mostra, i al final de la sessió, netejar la sonda amb aigua destil·lada i 
eixugar qualsevol excés d'aigua que pugui quedar per eliminar qualsevol traça de sal. 

 
Resultats: 
El resultat es llegeix directament a l'equip de mesura. S'ha d'indicar el mètode de correcció utilitzat 
quan la mesura no s'ha fet a 25 ºC [1]. 

Localitzacions de 
monitorització 

Aigües superficials naturals 
Aigües residuals 
Aigües de plantes de tractament 

Freqüència de 
monitorització Cada 3 mesos (com a màxim) [3] 

Cost aproximat Conductímetre comercial: 300 - 1.500 € [4] 

Notes 

1. És important que no hi hagi bombolles a la superfície de la sonda, 
desplaçar-la amunt i avall lleugerament en cas de que n'hi hagi. 
2. Les lectures de conductivitat estan normalitzades a 25 ºC. Alguns 
conductímetres corregeixen automàticament la lectura a la 
temperatura de l'aigua a la lectura a 25 ºC. Per tant, hi ha dues 
possibilitats: 
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A) Si el conductímetre disposa de correcció automàtica, esperar 30 
segons abans de fer la lectura. Si la mostra està a una 
temperatura molt baixa, esperar un període de temps més llarg, 
fins a 2 minuts si és necessari.  

B) Si l'aparell no disposa de compensació automàtica, anotar la 
lectura de salinitat a la temperatura de la mostra i anotar també 
aquesta temperatura. Posteriorment, corregir la lectura amb el 
factor de correcció corresponent. Aquests factors es troben 
tabulats en taules per a la conversió de valors de conductivitat de 
una temperatura T a 25,0ºC. [1] 

Referències 

[1] AENOR. Calidad del agua. Medioambiente Tomo 1. AENOR, 
Madrid, 1997.  
[2] STATE OF VICTORIA. AGRICULTURE VICTORIA. Measuring the 
Salinity of Water. LC0064. Melbourne, 1999.  
[http://agriculture.vic.gov.au/agriculture/farm-management/soil-and-
water/salinity/measuring-the-salinity-of-water, 8 de març de 2016] 
[3] EUROPEAN COMMISSION (EC).	 Directive 2000/60/EC of the 
European Parliment and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water 
policy. Brussels,  Official Journal of the European Communities, 2000. 
[4] GRAINGER. Conductivity Meters. 2016. 
[http://www.grainger.com/category/conductivity-meters/water-testing-
equipment-and-meters/lab-supplies/ecatalog/N-kva, 8 de març de 
2016] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXOS    
	

	
	

	
	

109	

Nom de l'indicador Contingut de sòlids en aigua 

Categoria de 
l'aspecte ambiental 

Abocaments a l'aigua i als 
sediments Nº de l'indicador 3.7 

Subcategoria Abocaments d'aigües residuals 

Definició 

Aquest indicador aglutina diversos paràmetres. Per una banda, els sòlids en dissolució (ions 
dissolts en l'aigua, majoritàriament sals) i els sòlids en suspensió (partícules flotants que, tot i no 
estar en dissolució, degut a la seva mida i densitat, no arriben a depositar-se). La suma d’aquests 
dos paràmetres és coneix com a Sòlids Totals (ST) [1]. Per altra banda, aquest indicador també 
inclou els sòlids sedimentables, que són aquells que acaben depositant-se. [2]. 

Importància de 
l'indicador 

És important monitoritzar el contingut sòlid a l'aigua perquè la matèria 
dissolta i en suspensió proporciona un suport per al creixement de 
compostos microbians i els sòlids sedimentables poden crear fangs al 
fons marí i generar males olors [2]. 

Unitats 

Sòlids sedimentables: ml/l, mil·lilitres de sòlid en repòs al fons del 
  recipient per 1 litre de mostra 
Sòlids en suspensió: mg/ l, mil·ligrams de residu sec per 1 litre de  
  mostra 
Sòlids dissolts:  mg/ l, mil·ligrams de residu sec per 1 litre de  
  mostra [1] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenten diferents mètode per a la determinació del contingut sòlid en una mostra 
d'aigua. 
 
Material: 

• Material genèric de laboratori 
• Con Imhoff 
• Sistema de filtratge al buit 
• Estufa 
 

Mostreig: 
• Utilitzar ampolles de vidre o de polietilè 
• Si s’han d'emmagatzemar les mostres abans de l’anàlisi, conservar-les per sota 6 ºC 

durant 24 hores com a màxim. 
• Deixar que la mostra assoleixi la temperatura ambient abans de començar la determinació. 
 

Determinació dels sòlids sedimentables: decantació amb con d’Imhoff [3]: 
1. S’omple el con d’Imhoff amb la mostra 
2. Es deixa reposar durant 1 hora. Quan es porten 45 min, agitar lleugerament el con per fer 

caure els sediments que puguin haver quedat a les parets del con. 
3. Llegir el volum sedimentat a l’escala regulada del fons del con.   
  

Determinació gravimètrica dels sòlids en suspensió [4]: 
1. Utilització d’un sistema de filtratge al buit amb filtres de fibra de vidre de borosilicat amb 

diàmetre de porus de 0,45 µm. 
2. Es filtra un volum conegut de mostra i s’asseca el residu sòlid obtingut a l’estufa a 105 ºC. 
3. S’expressa el resultat  mitjançant la pesada del residu sec, en mg/l.      
 

Determinació dels sòlids dissolts [1]: 
1. Evaporació del filtrat de la determinació dels sòlids en suspensió. 
2. Assecament del residu obtingut. 
3. S’expressa el resultat mitjançant la pesada del residu sec, en mg/l.   
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Límits de detecció Sòlids en suspensió: 4 mg/l - 20 g/l 
Sòlids de dissolució: 10 mgl/l - 15.000 µg/g [2] 

Valors límit Sòlids totals en suspensió (STP): 35 mg/l [5] 

Localitzacions de 
monitorització 

Aigües naturals i salines 
Aigües residuals 
Aigües procedents de plantes de tractament [4] 

Cost aproximat 

Material de laboratori:  300 € [6] 
Con Imhoff:   30 € [7]   
Equip de filtratge al buit: 70 € [6]    
Estufa:    1000 € [8] 

Referències 

[1] AZNAR, A. Determinación de los parámetros fisico-químicos de 
calidad de las aguas. Gestión Ambiental 2000. Vol. 2(23), 2000, pag. 12-
19.  
[2] ASTM INTERNATIONAL. ASTM D5907 - 13. Standard Test Methods 
for Filterable Matter (Total Dissolved Solids) and Nonfilterable Matter 
(Total Suspended Solids) in Water, West Conshohocken 2011. 
[http://www.astm.org/Standards/D5907.htm, 9 de març de 2016] 
[3] HACH COMPANY. Method 8165. Solids, Settleable Matter 
Ref.:DOC316.53.01202. Düsseldorf, 2015. 
[4] AENOR. Calidad del agua. Medioambiente Tomo 1. AENOR, Madrid, 
1997.  
[5] EUROPEAN COMMISSION (EC). Council Directive (91/271/EEC) of 
21 May 1991 concerning urban waste water treatment. Brussels,  Official 
Journal of the European Communities, 1991. 
[6] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-69, 
7 de març de 2016] 
[7] SIGMA-ALDRICH. BRAND® Imhoff sedimentation cone, SAN. 2016. 
[http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/z336807?lang=es& 
region=ES&gclid=CJvSj_y_wcgCFckSwwodYC8Oxg, 8 de març de 2016] 
[8] IBDCIENCIA.	 Estufa de desecación 40 L. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/estufa-u, 7 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Oxigen Dissolt (OD) a l'aigua 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l'aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.9 

Subcategoria Abocaments d'aigües residuals 

Definició 

És la quantitat d'oxigen que hi ha dissolt a l'aigua. La seva solubilitat és petita (limitada a uns 10 
mg/l) i depèn de la temperatura i de les sals dissoltes. La solubilitat decreix amb la temperatura, 
l'aigua freda suporta més oxigen dissolt que l'agua calenta [1].  

Importància de 
l'indicador 

És un indicador de la bona qualitat de l'aigua, a més oxigen dissolt 
més absència de microorganismes i altres formes patògenes de vida 
[1]. 

Unitats 

1. mg/l, la quantitat d'oxigen (en mil·ligrams) en un litre d'aigua 
2. % sat., percentatge de saturació: la quantitat d'oxigen dissolt en 

un litre d'aigua en relació a la quantitat màxima (saturació) que es 
pot dissoldre, a una temperatura determinada [2]. 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit s'explica un procediment que utilitza un aparell electrònic de mesura que converteix la 
senyal d'una sonda situada dins de l'aigua en unitats de OD (mg/l). La majoria d'aparells de mesura 
d'OD també mesuren la temperatura de l'aigua [3]. 
 
Material: 

• Elèctrode d'oxigen: aparell de mesura equipat amb una sonda, calibrat segons instruccions 
del fabricant 

• Manual d'operació de l'aparell 
• Membranes i electròlit per a la sonda 
 

Procediment: 
Un cop encès l'aparell, s'ha d'esperar 15 minuts a que la membrana arribi a l'equilibri abans de 
calibrar-lo. Un cop calibrat segons les instruccions del fabricant, no s'ha d'apagar l'aparell fins que 
s'hagi analitzat la mostra. Per utilitzar la sonda s'han de seguir els següents passos: 

1. Situar la sonda a la corrent d'aigua per sota la superfície 
2. Configurar l'aparell de mesura a la opció de lectura de la temperatura i esperar fins que la 

temperatura s'estabilitzi. Anotar la temperatura a la fitxa de resultats. 
3. Canviar el mode de l'aparell a lectura d'oxigen dissolt. 
4. Anotar degudament la lectura de l'aparell a la fitxa de resultats. 
 

Resultats: 
Els aparells de mesura d'OD acostumen a donar la lectura en mg/l. Si és necessari calcular el 
percentatge de saturació d'oxigen dissolt en aigua es pot fer a partir de la següent fórmula [2]: 

% 𝑠𝑎𝑡.=
𝑑(𝑂)
𝑑(𝑂)!

· 100 

on: 
 
d(O) és la concentració mesurada en mg/l 
d(O)s  és la concentració de saturació teòrica a la mateixa temperatura de la mostra. 

Valors límit Límit inferior: >80% sat. 
Límit superior: <120% sat. [4] 

Localitzacions de 
monitorització 

Aigües superficials 
Aigües del fons marí  

Freqüència de 
monitorització Cada 3 mesos (com a màxim) [5] 
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Cost aproximat Aparell de mesura d'OD + sonda: 450-1.000 € [3] 

Notes 
L'aparell s'ha de calibrar sempre abans de dur a terme l'anàlisi d'un 
conjunt de mostres i, fins i tot, s'ha de realitzar un calibratge intermedi 
si s'estan realitzant molts tests [3].  

Referències 

[1] UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Tecnologia del 
Medi Ambient. Llibre de transperències. Barcelona, Departament 
d'Enginyeria Química de l'Escola Tècnica d'Enginyeria Industrial de 
Barcelona, 2014. 
[2] AENOR. Calidad del agua. Medioambiente Tomo 1. AENOR, 
Madrid, 1997.   
[3] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 
Water Resources. Washington, 2016. 
[http://www.epa.gov/learn-issues/water-resources#our-waters, 8 de 
març de 2016] 
[4] STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD. DQM 
Information Paper 3.1.1. Dissolved Oxygen Measurement Principles 
and Methods. Clean Water Team Guidance Compedium for Watershed 
Monitoring and Assessment, 2004. 
[5] EUROPEAN COMMISSION (EC).	 Directive 2000/60/EC of the 
European Parliment and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water 
policy. Brussels,  Official Journal of the European Communities, 2000. 
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Nom de l'indicador Nutrients a l'aigua  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l’aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.14 

Subcategoria Abocaments d’aigües residuals 

Definició 

Aquest indicador inclou l'anàlisi de la concentració en aigua dels dos principals elements que 
s'utilitzen com a nutrients, el nitrogen (N) i el fòsfor (P). Aquest dos nutrients es quantifiquen com a 
Nitrogen Total (TN) i Fòsfor Total (TP). El Nitrogen Total és la suma de totes les formes en què es 
troba el nitrogen en l'aigua que són, bàsicament, formes orgàniques i substàncies inorgàniques.  
Addicionalment, les espècies inorgàniques es divideixen en espècies oxidades (com per exemple 
nitrats o nitrits) i espècies reduïdes (amoníac/ió amoni i gas diàtom dissolt). Per la seva banda, el 
Fòsfor Total és la suma de totes les formes en què es troba el fòsfor en l'aigua. El fòsfor inorgànic 
existeix en forma de ortofosfats i polifosfats. El fòsfor orgànic està present en les restes dels 
organismes vius que es troben a l'aigua [1]. 

Importància de 
l'indicador 

L'ús excessiu que s'ha fet dels nutrients en les darreres dècades està 
causant problemes ambientals i de salut significatius. La contaminació 
per nutrients de les masses d'aigua crea un excés d'algues que 
consumeix quantitats significatives d'oxigen, privant als organismes 
aquàtics de l'oxigen que necessiten per sobreviure. Aquest fenomen 
s’anomena eutrofització. Addicionalment, les proliferacions d'algues 
poden emetre substàncies tòxiques que poden causar problemes de 
salut seriosos per als humans [1]. 

Unitats Nitrogen Total (TN):  mg N/l, mil·ligrams de Nitrogen per litre 
Fòsfor Total (TP):  mg P/l, mil·ligrams de Fòsfor per litre 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es descriu un mètode per a la determinació simultània del Nitrogen Total i del Fòsfor 
Total mitjançant una digestió amb persulfat de sodi seguida de cromatografia iònica (IC) [1]. 
 
Mostreig: 
• S'utilitzen recipients de vidre (preferiblement) o de plàstic amb tancament de PTFE. 
• S'analitza la mostra tant aviat com sigui possible. Si no és possible l'anàlisi immediat, 

conservar la mostra a 4 ºC o congelada a -20 ºC. 
 
Digestió: 
El procediment de digestió utilitza concentracions equimolars de persulfat (S2O8

2-) i ions hidròxid 
(OH-) per aconseguir un pH de la mostra superior a 12. En aquestes condicions alcalines tot el 
nitrogen present a la mostra s'oxida a nitrat. Degut a què la digestió té lloc a temperatures de 
120ºC, el persulfat es descompon en bisulfat (HSO4

-), el qual neutralitza i acidifica la mescla de 
reacció. Quan tot el persulfat s'ha descompost, el pH de la solució és de 2 unitats.  
 
Anàlisi: 
Un cop acabada la digestió, la mescla de reacció conté una quantitat considerable de bisulfat, el 
qual té la capacitat d'interferir en l’anàlisi de l'ortofosfat. Una tècnica d'anàlisi efectiva és la 
utilització d'una columna d'intercanvi aniònic d'alta capacitat la qual permet separar efectivament 
l'ortofosfat del bisulfat. 

Valors límit Fòsfor total [2]:  1 mg/l  
Nitrogen total [2]: 10 mg/l  

Localitzacions de 
monitorització 

Efluents d'aigües residuals 
Aigües superficials  
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Freqüència de 
monitorització Cada 3 mesos (com a màxim) [3]   

Cost aproximat Sistema de cromatografia iònica: 6.600 - 10.000 € [4] 
Material genèric de laboratori:   400 € [5] 

Referències 

[1] THERMO FISHER SCIENTFIC. Application Note 1103. 
Determination of Total Nitrogen and Phosphorus in Wastewaters by 
Alkaline Persulfate Digestion Followed by IC. Sunnyvale, CA, Thermo 
Scientific, 2014. 
[2] EUROPEAN COMMISSION (EC). Council Directive (91/271/EEC) 
of 21 May 1991 concerning urban waste water treatment. Brussels,  
Official Journal of the European Communities, 1991. 
[3] EUROPEAN COMMISSION (EC).	 Directive 2000/60/EC of the 
European Parliment and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water 
policy. Brussels,  Official Journal of the European Communities, 2000. 
[4] LABX. Ion Chromatography Listings. 2016. 
[http://www.labx.com/ion-chromatography, 7 de març de 2016] 
[5] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-
69, 7 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Concentració de clorofil·la de l'aigua 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l'aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.15 

Subcategoria Abocaments d'aigües residuals 

Definició 

La clorofil·la és la substància que dóna la coloració verda a les plantes. Absorbeix la llum del sol 
per dur a terme la fotosíntesis. Nivells alts de clorofil·la sovint indiquen poca qualitat de l'aigua i 
nivells baixos indiquen bones condicions. La concentració anual mitjana de clorofil·la a les aigües 
costeres és una mesura de l'abundància de fitoplàncton i de biomassa, i és un indicador molt comú 
de la qualitat de l'aigua [1].  

Importància de 
l'indicador 

Concentracions elevades de clorofil·la per períodes de temps curts no 
són perjudicials. Són les concentracions altes per un llarg període de 
temps que resulten un problema [1]. 

Unitats µg/l, micrograms de clorofil·la per litre de mostra 
mg/m3, mil·ligrams de clorofil·la per metre cúbic de mostra 

Equivalències 1 µg/l = 1 mg/m3 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un mètode per a la determinació espectrofotomètrica de la concentració de 
Clorofil·la en algues marines [2]. 
 
Material: 

• Sistema de filtratge al buit 
• Filtres de fibra de vidre de 47 mm de diàmetre 
• Morter de laboratori de 30 ml de capacitat 
• Espectrofotòmetre (per exemple: Perkin Elmer LAMBDA 25/35/45 UV/Vis [3]) 
 

Mostreig: 
• Les mostres es recullen en ampolles tintades 
• Es conserven immediatament en un recipient amb gel 
• Es filtren de seguida un cop arriben al laboratori 
• Un cop filtrades, el filtrat s'embolcalla amb paper d'alumini i es conserva a -20ºC. 
 

Procediment: 
1. Es filtra la mostra al buit i es conserva segons el punt anterior. 
2. El filtrat es mol amb el morter de laboratori. 
3. S'introdueix en una dissolució al 90% de acetona per a l'extracció de la clorofil·la (nota 1). 
4. Un cop extret, se separen els residus sòlids centrifugant. 
5. Es mesura l'absorbància de la dissolució centrifugada amb l'espectrofotòmetre a les 

longituds d'ona de 750, 665, 664, 647, 630 nm. 
6. S'acidifica la mostra amb HCl(aq) i es torna a mesurar l'absorbància a les longituds d'ona 

anteriors. 
 

Resultats: 
La concentració de clorofil·la de la mostra es calcula a partir de la següent fórmula: 

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙 · 𝑙𝑎 (𝜇𝑔/𝑙)  =  
26,7(664! − 665!) · 𝑉!

𝑉! · 𝐿
 

on: 
 
664B Absorbància a 664 nm abans de l'acidificació 
665A Absorbància a 665 nm després de l'acidificació 
V1 Volum de l’extracte analitzat (dissolució de acetona i extracte de clorofil·la) 
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V2 Volum de mostra filtrat 
L Longitud del pas òptic (cm)  
 
Vegeu la referència [2] per a l'obtenció d'informació més detallada sobre el mètode. 

Localitzacions de 
monitorització Aigües salines 

Cost aproximat 
Equip de filtratge al buit:  70 € [4]    
Morter de laboratori    200 € [5] 
Espectrofotòmetre LAMBDA 35:  14.500 € [6] 

Notes 
Per evitar la degradació de la mostra, l'extracció i l'anàlisi amb 
espectrofotòmetre es fan en una habitació amb llum tènue (bombetes 
de color vermell) [2]. 

Referències 

[1] AUSTRALIAN GORVERNMENT. AUSTRALIAN ONLINE 
COASTATAL INFORMATION. Chlorophyll a concentrations. Marine & 
Coastal Environment Group,	Canberra, 2015. 
[http://www.ozcoasts.gov.au/indicators/chlorophyll_a.jsp, 8 de març de 
2016] 
[2] DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. BUREAU 
OF LABORATORIES. Spectrophotometric Determination of Corrected 
and Uncorrected Chlorophyll a and Phaeophytin. Tallahassee, Biology 
Section, 2015. 
[3] PERKINELMER. Technical Specifications for the LAMBDA 25/35/45 
UV/Vis Spectrophotometers. Shelton, PerkinElmer life and Analytical 
Sciencies, 2004. 
[4] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-
69, 7 de març de 2016] 
[5] WHEATON. Tissue grinders. 2012. 
[http://wheaton.com/lab/cell-culture/tissue-grinders.html, 8 de març de 
2016] 
[6] VWR. LAMBDA™ 25/35 Series UV/Vis Spectrophotometers, 
PerkinElmer®.  
[https://us.vwr.com/store/catalog/product.jsp?product_id=4832209, 8 
de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Metalls pesats a l'aigua 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l'aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.18 

Subcategoria Abocaments d'aigües residuals 

Definició 

L'indicador Metalls pesats inclou la majoria de metalls amb un nombre atòmic superior a 20, 
excloent els metalls alcalins (rubidi, cesi, etc.), els alcalinoterris (calci, estronci, etc.) i els lantànids i 
actínics. Els metalls són introduïts en els sistemes aquàtics com a resultat de l'erosió dels sòls i les 
roques, a partir d'erupcions volcàniques i com a conseqüència de diverses activitats humanes com 
ara la mineria, el processat dels propis metalls i l’ús d'aquests i de substàncies que els contenen. 
Els metalls pesats contaminants més comuns són l'arsènic (As), el cadmi (Cd), el crom (Cr), el 
coure (Cu), el níquel (Ni), el plom (Pb) i el mercuri (Hg) [1].  

Importància de 
l'indicador 

Els principals efectes adversos dels metalls pesats han estat 
àmpliament estudiats. Per exemple l'exposició a baixes concentracions 
de cadmi danyen els ronyons i afebleixen els ossos; i, l'exposició al 
plom, és especialment perjudicial per als nens, el qual té efectes 
neurotòxics fins i tot a baixes concentracions [2]. 

Unitats mg/l, mil·ligrams de metall contaminant per litre de mostra (o potser 
µg/l) 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit s'explica un mètode per a la determinació de Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd i Pb en aigua de 
mar utilitzant espectrometria de masses amb font de plasma d'acoblament inductiu (ICP-MS) [3]. 
 
Fonament: 
• El mètode només necessita 12 ml de mostra d'aigua.  
• Totes les mostres s'irradien amb un sistema de radiació UV de baixa potència per tal de 

destruir els lligands orgànics.  
• Seguidament s'acidifica la mostra utilitzant acetat d'amoni assolint un pH de 6,4.  
• El següent pas consisteix en una etapa de pre-concentració mitjançant un agent quelant (per 

exemple, la resina disponible comercialment: Toyopearl AF-Chelate-650M).  
• S'afegeix a les mostres acidificades una solució estàndard de sis isòtops, Fe 57, Ni 62, Cu 65, 

Zn 68, Cd 111 i Pb 207, enriquits per sobre de la seva abundància natural.  
• Els metalls extrets en la etapa de pre-concentració es dilueixen utilitzant HNO3 1 M.  
• Finalment, es determina la seva concentració utilitzant espectrometria de masses (ICP-MS). 

Valors límit 

La Directiva EQS 2008/105/EC defineix dos tipus de valors límits: 
• AA: concentració mitjana anual 
• MAC: concentració màxima permesa 
 

La taula següent recull els valors límits per a quatre metalls i els seus 
compostos inclosos en aquesta directiva: 
Substància	 AA	 MAC	
Cadmi	i	els	seus	
compostos	 0,2	µg/l	 1,5	µg/l	

Plom	i	els	seus	
compostos	 7,2	µg/l	 No	aplica	

Mercuri	i	els	seus	
compostos	 0,05	µg/l	 0,07	µg/l	

Níquel	i	els	seus	
compostos	 20	µg/l	 No	aplica	
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Localitzacions de 
monitorització 

Aigües salines [3] 
Aigües residuals 
Aigües procedents de plantes de tractament  

Freqüència de 
monitorització Cada mes (com a màxim) [4] 

Cost aproximat ICP-MS: 40.000 € [5] 

Notes 

[1] LENNTECH. WATER TREATMENT SOLUTIONS. Metals in aquatic 
freshwater. Delft, 2016. 
[http://www.lenntech.com/aquatic/metals.htm, 8 de març de 2016] 
[2] JARÜP L. Hazards of heavy metal contamination. British Medical 
Bulletin. Vol. 68(1), 2003, p. 167-182. 
[3] MILNE, A., et al. Determination of Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Cd and 
Pb in seawater using high resolution magnetic sector inductively 
coupled mass spectrometry (HR-ICP-MS). Analytical Chimica acta. 
Vol. 665(2), 2010, p. 200 - 207. 
[4] EUROPEAN COMMISSION (EC).	 Directive 2000/60/EC of the 
European Parliment and of the Council of 23 October 2000 
establishing a framework for Community action in the field of water 
policy. Brussels,  Official Journal of the European Communities, 2000. 
[5] LABX. ICP / ICPMS Listings. 2016. [http://www.labx.com/icp-icpms, 
7 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Tributil d'estany (TBT) a l'aigua 

Categoria de 
l'aspecte ambiental 

Abocaments a l'aigua i als 
sediments Nº de l'indicador 3.19 

Subcategoria Abocaments d'aigües residuals 

Definició 

El tributil d'estany (Tributyltin, TBT) és un compost organometàl·lic que constitueix la base dels 
contaminants organoestanyats, es tracta de 3 grups butils units covalentment a un àtom central 
d'estany (IV). Els compostos orgànics d'estany s'han utilitzat intensivament a tot el món des dels 
anys 1960 com a additius en pintures per a embarcacions marítimes degut a les seves excel·lents 
propietats antiincrustants. Addicionalment el TBT s'utilitza en la sinterització de fungicides, de 
biocides i de pesticides i com a agent estabilitzant en polímers i catalitzadors [1]. 

Importància de 
l'indicador 

El TBT és un paràmetre important a monitoritzar degut al seu potencial 
de bioacumulació, als seus afectes perjudicials pel medi ambient, 
especialment pel medi aquàtic, i al seu caràcter de contaminant global 
[1]. 

Unitats ppb, parts per bilió (µg/l) [1] 

Descripció del mètode recomanat 

Tor seguit es presenta un mètode analític per a la determinació de Tributil d'Estany (TBT) en 
aigües salades mitjançant la tècnica d'anàlisi cromatografia de gasos - detector de flama fotomètric 
(GC-FDP) [1]. 
 
Material 

• Equip de detecció GC-FDP (per exemple: Shimadzu GC-2010 plus series) 
• Cartutxos SPE Lichorlit forisil de Sigma-Aldrich 
 

Mostreig 
• Les mostres es prenen en ampolles de vidre fosc i es transporten al laboratori conservades 

en gel. 
• Les mostres d'aigua es filtren amb un filtre de paper de 90 mm per tal d'eliminar les 

partícules en suspensió. 
• S’afegeixen 2 ml d'HCl(aq.) 1 M a cada mostra com a agent conservatiu. 
• Les mostres es conserven en ampolles de vidre fosc, prèviament rentades amb àcid, a 

4ºC. 
 

Preparació de la mostra 
1. Per a l'extracció dels compostos organoestanyats s'utilitzen 500 ml de mostra, que 

s'ajusten a pH 2 mitjançant HCl(aq.). 
2. S'utilitzen cartutxos d'extracció en fase sòlida (SPE). 
3. Prèviament a l'extracció de la mostra es passen a través de cada cartutx 5 ml de tolué, 5 

ml de metanol i 5 ml d'aigua desionitzada. Seguidament es deixen assecar durant 45 
minuts. 

4. Un cop preparats, s'aspiren a través dels cartutxos 500 ml de mostra per tal d'extreure els 
compostos organoestanyats. 

5. S'utilitza una bomba de buit connectada al cartutx a través de connexions de PTFE. 
6. Els analits s'eludeixen del cartutx amb 10 ml de tolué i es concentren en 2 ml fent passar 

nitrogen a través de la mostra. 
 

Anàlisi 
• En aquest punt les mostres ja estan preparades per a ser introduïdes al sistema d'anàlisi. 
• S'analitza la mostra amb el sistema cromatografia de gasos -  detector de flama fotomètric 

(GC-FDP) 
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Valors límit 0,0002 ppb, valor mig anual [2] 
0,0015 ppb, concentració màxima permesa [2] 

Localitzacions de 
monitorització Aigües salines [1] 

Cost 
Equip GC-FDP (Shimadzu GC-2010 Plus): 28.000 € [3] 
Cartutxos SPE Lichorlit forisil   130 € [4] 
Material de laboratori     300 € [5] 

Referències 

[1] H. K. Okoro, et al. Development of an Analytical Method for 
Determining Tributyltin and Triphenyltin in Seawater, Sediment, and 
Mussel Samples using GC-FPD and GC-MS-TOF. Polish J. of Environ. 
Stud. Vol. 21, 2012, p. 1743-1753.  
[2] EUROPEAN COMMISSION (EC). Directive 2008/105/EC of the 
European Parliment and of the Council of 16 December 2008 on 
environmental quality standards in the field of water policy, amending and 
subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 
84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 
2000/60/EC of the European Parliament and of the Council. Brussels, 
Official Journal of the European Union, 2008. 
[3] SHIMADZU. ANALYTICAL AND MEASURMENT INSTRUMENTS. 
GC-2010 Plus. 2016. 
[http://www.shimadzu.com/an/gc/2010plus.html, 9 de març de 2016] 
[4] SIGMA-ALDRICH. Supelclean™ LC-Florisil® SPE Tube. 2016. 
[http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/57057?lang=es& 
region=ES, 8 de març de 2016] 
[5] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-69, 
7 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Contingut bacteriològic de l'aigua 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l’aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.24 

Subcategoria Abocaments d’aigües residuals 

Definició 

Dins d’aquest indicador s’engloben els paràmetres Bactèries Coliformes Totals, Coliformes fecals 
(inclou E. Coli) i Streptococcus fecals. Els coliformes són bactèries que es troben presents al medi 
ambient de forma natural i són usats com a indicador de presència d’altres tipus de bactèries, 
potencialment nocives. Els Coliformes fecals i l’E. Coli són bactèries que indiquen que l’aigua pot 
estar contaminada per patògens bacterials i virals. [1].  Les bactèries fecals Streptococcus es 
troben en l'aparell intestinal dels humans i dels animals de sang calenta. Són un indicador de 
contaminació fecal de les aigües i poden indicar la presència de patògens entèrics [5]. 

Importància de 
l'indicador 

Els microorganismes presents a les aigües residuals poden tenir 
efectes nocius per a la salut humana a curt termini, com diarrees, 
nàusea o altres símptomes [1]. 

Unitats UFC/100 ml, nombre total d'unitats formadores de colònia per 100 ml 
de mostra (vegeu nota) [1]. 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenten els diferents mètodes que permeten avaluar els paràmetres que formen 
aquest indicador. 
 
Mètode de filtre de membrana per a la determinació dels Coliformes totals [2] 
Resum del mètode: 
Un mostra d'aigua es filtra a través d'una membrana amb un diàmetre de porus de 0,45 µm per tal 
de capturar els bacteris presents. Posteriorment, el filtre de membrana es col·loca en un medi 
selectiu per als coliformes totals, anomenat disc m-Endo. El disc s'incuba durant 24 hores a 35 ºC. 
Es compten i enregistren el nombre de colònies positives (les que presenten un color des de rosa 
fins a vermell fosc). 
 
Mètode de filtre de membrana per a la determinació dels Coliformes fecals [3] 
Resum del mètode: 
Un mostra d'aigua es filtra a través d'una membrana amb un diàmetre de porus de 0,45 µm per tal 
de capturar els bacteris presents. Posteriorment, el filtre de membrana es col·loca en un medi 
selectiu per als coliformes fecals, anomenat disc mFC. El disc s'incuba durant 24 hores a 44,5 ºC. 
Es compten i enregistren el nombre de colònies positives (les que presenten color blau). 
 
Mètode de filtre de membrana per a la determinació de l'Escherichia coli (E. Coli) [4] 
Resum del mètode: 
Un mostra d'aigua es filtra a través d'una membrana amb un diàmetre de porus de 0,45 µm per tal 
de capturar els bacteris presents. Posteriorment, el filtre de membrana es col·loca en un medi 
selectiu per a l'E. Coli, anomenat disc mTEC. El disc s'incuba durant 2 hores a 35 ºC i seguidament 
es transfereix a un bany isoterm a 44.5 ºC on es deixa durant 22 hores. Després de la incubació, el 
filtre es transfereix a un recipient saturat de substrat d'urea. Després de 15 minuts en el substrat 
d'urea, es compten i enregistren el nombre de colònies positives (les que presenten un color verd-
grogós). 
 
Mètode de filtre de membrana per a la determinació de les bactèries fecals Streptococcus. 
Resum del mètode: 
Un mostra d'aigua es filtre a través d'una membrana amb un diàmetre de porus de 0,45 µm per tal 
de capturar els bacteris presents. Posteriorment, el filtre de membrana es col·loca en un medi 
selectiu per les bactèries fecals Streptococcus, anomenat disc mENT. El disc s'incuba durant 48 
hores a 35 ºC. Es compten i enregistren el nombre de colònies positives (les que presenten color 
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vermell). 

Valors límit  Coliformes fecals: 200 UFC/100 ml 

Localitzacions de 
monitorització 

Aigües residuals 
Aigües superficials 
Sortida de planta de tractament d'aigua residual 

Cost 

Incubadora 600 € [6] 
Disc m-Endo 96 € 
Disc mFC 116 € 
Disc mTEC 185 € 
Disc mENT 154 € 

Notes 
Cada tipus de bactèria s'enregistra per separat, indicant el nombre 
d'unitats formadores de colònia per cada tipus específic (per exemple: 
10 UFC/100 ml de Coliformes Fecals) 

Referències 

[1] FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. 
Algal Bioassays. Thallahassee, 2012. [http://www.dep.state.fl.us/labs/ 
biology/aalimnut.htm, 8 de març de 2016] 
[2] FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. 
Standard Operating Procedure for: Membrane Filter Method for Total 
Coliforms. Thallahassee, Bureau of Laboratories, Biology Section, 
2015. 
[3] FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. 
Standard Operating Procedure for: Membrane Filter Method for Fecal 
Coliforms. Thallahassee, Bureau of Laboratories, Biology Section, 
2014. 
[4] FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. 
Standard Operating Procedure for: Membrane Filter Method for 
Escherichia coli (E. coli). Thallahassee, Bureau of Laboratories, 
Biology Section, 2015. 
[5] FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION. 
Standard Operating Procedure for: Membrane Filter Method for Fecal 
Streptococcus. Thallahassee, Bureau of Laboratories, Biology Section, 
2015. 
[6] THERMO FISHER SCIENTFIC. Heratherm™ Advanced Protocol 
Microbiological Incubators. Sunnyvale, CA, Thermo Scientific, 2015. 
[http://www.thermoscientific.com/en/product/heratherm-advanced-
protocol-microbiological-incubators.html, 27 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Granulometria dels sediments   

Categoria de 
l'aspecte ambiental Abocaments a l’aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.26 

Subcategoria Qualitat dels sediments 

Definició 

La granulometria dels sediments és un índex que determina la distribució en quant a mida dels 
sediments. Aquest índex indica de quina mida són les partícules presents i en quina proporció es 
troben (la quantitat relativa de partícules d’una certa mida respecte la quantitat total de partícules). 
La mida de les partícules es divideix en diversos intervals en funció del seu diàmetre esfèric 
equivalent. Cada interval tindrà assignat un percentatge del total (100%) [1]. 

Importància de 
l’indicador 

El tipus de granulometria dels sediments determina quin tipus de 
contaminants s’hi adheriran, com més fins seguin aquests més 
contaminants retindran [2]. 

Formes d'expressar 
l'indicador % del total per a cada interval (per exemple: de 0,25 – 0,50 mm) [2]. 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta el mètode per a la determinació de la granulometria d’una mostra de 
sediments [2]. 
 
Material del laboratori: 
• Conjunt de sedassos de les diferents mides (en mm): 63; 1; 2; 0,50; 0,25; 0,125 i 0,063.  
• Agitador rotatiu. 
• Sistema de filtratge i filtre de paper N11 Whatman. 

Procediment operatiu: 
1. Aproximadament 100 g de mostra de sediments humida es passen a través del sedàs de 63 

mm. 
2. La fracció obtinguda es filtra a través d’un paper de filtre N11 Whatman. 
3. El filtrat s’asseca en un forn a 90 Cº i es pesa. 
4. Utilitzant un agitador rotatori, la fracció ja seca es passa a través de sedassos de 2, 1, 0,50, 

0,25, 0,125 i 0,063 mm, respectivament, durant 10 minuts. 
5. Les diferents fraccions que han quedat en els diferents sedassos es pesen per tal de 

determinar la quantitat de partícules de cada interval. 
6. El percentatge de cada interval es pot calcular amb la següent expressió: 

% 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑖 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎!"#à! !

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎!"!#$
 

	
Localitzacions de 

monitorització Sediments de les aigües portuàries. 

Cost Material genèric de laboratori: 300 € [3] 
Conjunt de sedassos: 200 € [4] 

Referències 

[1] SHIMADZU. ANALYTICAL AND MEASURMENT INSTRUMENTS. 
Particle Size Distribution Dependent on Principle of Measurement. 2016. 
[http://www.shimadzu.com/an/powder/support/practice/p01/lesson02.html, 
9 de març de 2016] 
[2] BRAVO-LINARES C.M., MUDGE S.M. Analysis of volatile organic 
compounds (VOCs) in sediments using in situ SPME sampling. J. Environ. 
Monit. Vol. 9, 2007, p. 411–418. 
[3] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-69, 7 
de març de 2016] 
[4] GILSON COMPANY. ASTM Test Sieves. 2016. 
[http://www.globalgilson.com/astm-test-sieves, 9 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Compostos Orgànics Volàtils (COV) als sediments 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l'aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.32 

Subcategoria Qualitat dels sediments 

Definició 

Els compostos orgànics volàtils són el grup de compostos orgànics que s'evaporen a temperatura i 
pressió ambient generant vapors que poden ser tòxics. S'utilitzen en la fabricació de diversos 
productes com ara productes derivats del petroli, adhesius, productes farmacèutics, pintures i 
refrigerants. Addicionalment, també s'utilitzen com a dissolvents [1]. 

Importància de 
l'indicador 

La contaminació deguda als compostos orgànics volàtils és crítica per 
ja que que molts d'aquests composts, com ara el benzè o el 1,3-
buatdiè, són perjudicials per a la salut humana i fins i tot carcinògens 
[1, 2]. 

Unitats µg/kg, micrograms de COV per kilogram de mostra 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un mètode per a l'anàlisi dels Compostos Orgànics Volàtils (COV) en 
sediments utilitzant mostrejadors SPME. 
 
Mostreig i extracció in situ: 

o Muntatge: S’utilitza un recipient en forma d’embut invertit d’uns 25 cm d’alçada. La part 
ampla del recipient se situa en contacte amb la superfície dels sediments i a la part 
superior (part estreta) s’hi col·loca la fibra per a la microextracció en fase sòlida (SPME).  

o Mitjançant una bomba d’aspiració (flux de 100 ml/min) es condueixen els vapors emesos 
per la mostra de sediments cap a la fibra per tal de que hi quedin absorbits.  

o Per tal de que els sediments alliberin els COV, es dispersen 500 µl d’una dissolució de 4-
bromofluor-benzè en metanol just abans de començar el mostreig.  

o Tot el conjunt està aïllat de l’aire atmosfèric. 
o La vora de la part inferior de l’embut s’introdueix uns 2 cm en els sediments per garantir un 

bon segellament i que no s’aspira aire atmosfèric exterior al recipient. 
o La fibra utilitzada és de DVB-carboxè-PDMS, subministrada per Supleco. 
o Després de l’extracció, se segella la fibra en un vial per evitar pèrdues d’analit i es 

conserva en fred. 
 

Preparació de la mostra i anàlisi: 
1. Els COV s’eludeixen directament en el port d’injecció de la columna de cromatografia de 

gasos. 
2. La mostra s’analitza mitjançant cromatografia de gasos i espectrometria de masses (GC-

MS). 
Localitzacions de 

monitorització Sediments de les aigües portuàries. 

Cost Material de laboratori: 300 € [4] 
Equip de GC-MS (Agilent 7890A GC/5975C MSD): 62.000 USD [5] 

Referències 

[1] UNIVERSITY OF STARTHCLYDE. Development of an Analytical 
Method and the Environmental Contamination of Tributyltin in the Forth 
and Clyde Canal, Glasgow, Scotland. Glasgow, Faculty of engineering, 
2006. 
[2] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. Non-methane volatile 
organic compounds (NMVOC) emissions. Copenhagen, 2015. 
[http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea-32-non-
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methanevolatile-1, 8 de març de 2016] 
[3] BRAVO-LINARES C.M., MUDGE S.M. Analysis of volatile organic 
compounds (VOCs) in sediments using in situ SPME sampling. J. 
Environ. Monit. Vol. 9, 2007, p. 411–418.  
[4] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-
69, 7 de març de 2016] 
[5] LABX. Gas Analyzers / Detectors Listings. 2016. 
[http://www.labx.com/gas-analyzers-detectors, 7 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Contaminants Orgànics Persistents als sediments 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l'aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.33.A 

Subcategoria Qualitat dels sediments 

Definició 

Els contaminants orgànics persistents (POP, per les seves sigles en anglès) són substàncies 
químiques que persisteixen en el medi ambient. Les dibenzo-p-dioxines policlorades (PCDD), els 
dibenzofurans policrorats (PCDF) i els bifenils policlorats (PCB) són tres famílies importants de 
contaminants persistents. Les substàncies de les dues primeres famílies s'originen com a 
subproducte en molts processos químics que inclouen combustions i tractaments tèrmics i els PCB 
són productes químics industrials, actualment prohibits, però que encara s'alliberen al medi des 
d'abocadors o a causa de fuites accidentals [1]. 

Importància de 
l'indicador 

Els POPs tenen la capacitat de bioacumular-se al llarg de la cadena 
alimentària i suposen un risc per a la salut humana i per al medi 
ambient. Els sediments es comporten com una reserva dels 
contaminants persistents ja que, degut a la baixa solubilitat d'aquests, 
tendeixen a acumular-s'hi. Per aquest motiu, l'anàlisi dels sediments 
és àmpliament utilitzat per a conèixer la distribució espacial, les 
tendències al llarg del temps i les possibles fonts que originen la 
contaminació del medi [2]. 

Formes d'expressar 
l'indicador 

7. pg/g,  picogram (10-12 g) per gram de sediments [2] 
8. pg-TEQ/g (Unitats tòxiques equivalents, vegeu nota) [3] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es descriu un mètode per a l'anàlisi de diferents contaminants orgànics persistents en 
els sediments. Les substàncies escollides són diferents congèneres de PCDD, PCDF i PCB, 
altament tòxics i representatius de tot el conjunt [2]. 
 
Material i equipament: 
• Mostrejador de sediments Haps 
• Columna Soxtec Avanti 
• Evaporador rotatori 
• Material de laboratori 
• Cromatògraf de gasos amb detector de captura electrònica 

 
Mostreig: 
o S'extreu una mostra de sediments superficial (0 a 10 cm) mitjançant un mostrejador de 

sediments Haps [4]. 
o Es passa la mostra de sediments per diferents sedasos per tal d'obtenir la fracció 

granulomètrica amb mida de gra < 0,63 µm. 
o Es conserven les mostres a -20 ºC. 

 
Preparació de la mostra: 
1. S'extreuen els contaminants persistents amb una mescla de hexà i diclorometà (1:1 v/v) 

mitjançant l'aparell Soxtec Avanti [5]. 
2. S'introdueix la mostra en un evaporador rotatori per tal concentrar-la i d'eliminar el dicloroetà. 
3. Es neteja la mostra afegint una mescla d'àcid sulfúric concentrat i d'àcid sulfúric fumant (al 

30%) (1:1 v/v) i centrifugant. 
4. Tot seguit la mostra es congela per separar el dissolvent restant de la resta d'extracte. 

Eliminant la fase superior del congelat s'elimina el dissolvent. 
5. La fase de l'àcid sulfúric (conté els contaminants persistents) es descongela i s'extreu amb 

hexà.  
6. El sofre elemental, subproducte de l'extracció, s'elimina addicionant pols de Coure. 
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Anàlisi: 
o La combinació d'extractes s'ajusta a un volum de 1 ml amb aigua desionitzada. 
o S'analitza mitjançant d'un equip de cromatografia de gasos amb detector de captura 

electrònica (GC-ECD). 

Localitzacions de 
monitorització Sediments de l'àrea portuària 

Cost 

Columna Soxtec Avanti  600 € [6] 
Evaporador rotatori  2.000 € [7] 
Material de laboratori  400 € [8] 
Equip de GC-ECD  8.000 - 15.000 € [9] 

Notes 

El càlcul dels valors en unitats de TEQ es duu a terme ponderant les 
concentracions obtingudes de cada contaminant per el seu 
corresponent Factor Tòxic d'Equivalent (TEF) [3]. Els factors tòxics 
equivalents per a humans i peixos van ser establerts per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) i es calculen de forma relativa a al toxicitat 
de l'espècie 2,3,7,8-TCCD, essent el factor equivalent d'aquesta 
espècie igual a 1. 

Referències 

[1] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY. Persistent organic 
pollutant emissions. Copenhagen, 2015. 
[http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/eea32-persistent-
organic-pollutant-pop-emissions-1/assessment-5, 8 de març de 2016] 
[2] SZLINDER-RICHERT J. USYDUSA Z., DRGASB A. Persistent 
organic pollutants in sediment from the southern Baltic: risk 
assessment. J. Environ. Monit., Vol. 14, 2012, p. 2100-2107. 
[3] STATE OF WASHINGTON. DEPARTMENT OF ECOLOGY. 
Evaluating the Toxicity and Assessing the Carcinogenic Risk of 
Environmental Mixtures Using Toxicity Equivalency Factors. 
Washington, 2007. 
[4] KC DENMARK. Haps Operated by hand. Silkeborg, 2015. 
[http://www.kc-denmark.dk/products/sediment-samplers/haps-
corer/haps-operated-by-hand.aspx, 27 de març de 2016] 
[5] FOSS. Solvent extraction with fast and safe Soxtec™ systems. 
Hillerød, 2016. 
[http://www.foss.dk/industry-solution/chemical-analysis/solvent-
extraction/, 27 de març de 2016] 
[6] FISHER SCIENTIFIC. PM Kit for Soxtec Avanti 2050. Ontorio, 
2013. 
[https://www.fishersci.ca/itemDetails_TC10007350, 27 de març de 
2016] 
[7] IKA. Rotavapores. Staufen, 2015. 
[http://www.ika.com/Products-Lab-Eq/Rotary-Evaporators-Rotary-
Evaporators-Rotary-evaporator-distilling-distillation-csp-35-1/, 27 de 
març de 2016] 
[8] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-
69, 7 de març de 2016] 
[9]  LABX. GC Systems Listings. 2016. [http://www.labx.com/gc-
systems, 27 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Hidrocarburs aromàtics policíclics (PAH) als sediments 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Abocaments a l'aigua i als sediments Nº de l'indicador 3.33.B 

Subcategoria Qualitat dels sediments 

Definició 

El Hidrocarburs Aromàtics Policíclics són una família de compostos químics formats per àtoms de 
carboni i d'hidrogen, amb una estructura molecular formada per dos o més anells de benzè 
fusionats. Aquesta família de compostos químics inclou més de 100 substàncies que es diferencien 
entre elles pel nombre i la posició dels anells.  

Importància de 
l’indicador 

Són substàncies apolars i extremadament hidrofòbiques, propietats 
que les fan persistents en el medi ambient.Alguns compostos d'aquest 
grup són altament carcinògens i mutàgens, en particular el compost 
benzo(a)pirè (B[a]P) [1].     

Unitats µg/kg, micrograms de PAH per kilogram de mostra 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un mètode per a la determinació de 10 PAH en una mostra de sediments 
[2]. Aquest mètode es capaç de determinar la concentració en els sediments dels 10 Hidrocarburs 
Aromàtics Policíclics que es mostren a següent taula: 

PAH Fórmula 
Fluorè C13H10 
Fenantrè C14H10 
Antracè C14H10 
Fluorantrè C16H10 
Pirè C16H10 
Benzo(a)antracè C18H22 
Crisè C18H22 
Benzo(e)pirè C20H12 
Benzo(k)fluorantrè C20H12 
Benza(a)pirè C20H12 

 
Mostreig: 

o S’extreu una mostra de sediments in situ. 
o Al laboratori, la mostra s’asseca mitjançant un flux d'aire. 

Extracció i preparació de la mostra: 
1. S’extreuen, durant 1 hora, els PAH continguts en 10 g de mostra de sediments mitjançant 

un bany d’ultrasons amb 20 ml de mescla d’acetona i diclorometà (DCM) (1:1). 
2. A continuació, es centrifuga la solució que conté l’extracte a 4000 rpm durant 20 min. 
3. Es retiren 5ml de la capa superior del líquid i s'extreu l'analit amb 5 ml de dissolvent 

(mescla 1:1 d’acetona i n-hexà). 
4. S’elimina el dissolvent mitjançant evaporació i es recupera la mostra amb 2 ml de n-hexà. 
5. La mostra es passa a través d’una columna amb gel de sílice i s’eludeix amb 11 ml de 

mescla 1:1 de DCM i n-hexà. 
6. S’eliminen els dissolvents per evaporació de nou i es recompon la mostra amb 2 ml de 

metanol específic per columna de HPLC. 
7. Finalment, es filtra la mostra a través d’un filtre de PTFE de 0,22 mm de diàmetre de porus 

i es guarda la mostra en vials segellats. 
Anàlisi: 
Els  PAH extrets de la mostra de sediments s’analitzen mitjançant cromatografia de líquids HPLC. 
La dissolució d’analit (40 ml) s’introdueix a la columna amb un automostrejador a un ritme de 1 
ml/min. La determinació de la concentració de PAH es duu a terme per detecció UV. 
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Localitzacions de 
monitorització Sediments de les aigües portuàries 

Cost 

Bany d'ultrasons 1l:  420 € [3]  
Material de laboratori:   300 € [4] 
Sistema de filtratge:   70 € [4]  
Equip de HPLC i detecció UV: 4.200 € [5] 

Referències 

[1] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. 
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs). Washington, Office of Solid 
Waste, 2008. 
[2] CHEN B., et al. Distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons in 
surface waters, sediments and soils of Hangzhou City, China. Water 
Research. Vol. 38, 2004, p. 3558–3568. 
[3] GRANT INSTRUMENTS. XUBA Analogue Ultrasonic Baths. 
Cambridge, 2015. 
[http://www.grantinstruments.com/xuba-ultrasonic-bath/, 9 de març de 
2016] 
[4] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-
69, 7 de març de 2016] 
[5] LABX. HPLC Detectors Listings. 2016. [http://www.labx.com/hplc-
detectors, 7 de març de 2016] 
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E.4. Guies d'Emissions al sòl 
 

Nom de l'indicador pH del sòl 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions al sòl Nº de l'indicador 4.1 

Definició 

El pH és una mesura de l’acidesa del sòl en base a la concentració d'ió hidrogen. Es defineix 
matemàticament com el logaritme negatiu de la concentració d’ió hidrogen o pH = –log[H+]. 
El pH d’un material està comprès en una escala logarítmica entre 1 i 14, on un pH inferior a 7 
indica que la substància és àcida, un pH superior a 7 indica que és bàsica i un pH igual a 7 indica 
que és neutra [1]. 

Importància de 
l’indicador 

El pH desenvolupa una influència determinant en els processos 
químics i biològics que tenen lloc a la natura i afecta les funcions vitals 
de qualsevol ésser viu, des dels bacteris fins a l´ésser humà. 

Unitats Escala logarítmica: d'1 (àcid) a 14 (bàsic); 7 (neutre) 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta el procediment per a mesurar el pH del sòl mitjançant un elèctrode de vidre 
[2]. Per dur a terme el mètode es mescla la mostra de sòl amb aigua desionitzada. 
 
Material: 

• Aparell amb sonda de pH  
• Sonda de temperatura (si el pH metre no disposa de compensació de temperatura) 
• Recipient de 50 ml 
• Balança analítica (sensibilitat de 0,1 g) 
 

Calibració: 
• Prèviament a la mesura del pH de les mostres, s’ha de calibrar l’aparell a dos punts en un 

rang de pH que englobi el valor esperat de les mostres a analitzar. 
 

Preparació de la mostra i lectura: 
1. Es pesen 20 g de mostra i s’afegeixen al recipient de 50 ml. 
2. S’addicionen 20 ml d’aigua desionitzada, es cobreix i s’agita durant 5 min. 
3. Es deixa reposar durant 1 h per tal de permetre sedimentar a les partícules en suspensió 

no dissoltes. Per accelerar el procediment també es pot filtrar o centrifugar la suspensió. 
4. Submergir la sonda de pH de tal forma que hi hagi un bon contacte entre l’elèctrode i 

l’aigua. Evitar el contacte amb les partícules sedimentades del fons del recipient. 
5. La sonda s’ha de netejar amb aigua destil·lada o de la següent mostra a analitzar després 

de cada lectura. 

Cost pH-metre: 330 € [3] 

Referències 

[1] MICROBIAL LIFE. Water and Soil Characterization - pH and Electrical 
Conductivity. Carlenton, 2014. 
[http://serc.carleton.edu/microbelife/research_methods/environ_sampling/ 
pH_EC.html, 27 de març de 2016] 
[2] UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Method 
9045D. Soil and Waste pH. Washington, 2004.  
[3] HACH LANGE.	HQ40d Portable pH, Conductivity, Dissolved Oxygen, ORP, 
and ISE Multi-Parameter Meter. Loveland, 2015. [http://www.hach.com/hq40d-
portable-ph-conductivity-dissolved-oxygen-orp-and-ise-multi-parameter-
meter/product?id=7640501639, 8 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Conductivitat elèctrica del sòl 

Categoria de 
l'aspecte ambiental Emissions al sòl Nº de l'indicador 4.2 

Definició 

La conductivitat elèctrica d’un sòl és una mesura de l’habilitat d’aquest per conduir la corrent 
elèctrica a través d’ell [1].  

Importància de 
l’indicador 

La conductivitat d’un sòl és un bon indicador de la quantitat de nutrients i 
sals dissoltes presents. També proporciona informació sobre el tipus de 
sòl de què es tracta (mida de les partícules i textura, porositat, contingut 
en aigua, etc.) [2 i 3] 

Unitats dS/m a 25 ºC  (dS=deciSiemens) [1] 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es descriu el mètode estàndard per mesurar la conductivitat elèctrica d’un sòl [4]. 
 
Material: 
• Conductímetre i sonda 
• Ampolles per a la presa de mostra 

 
Procediment: 
1. Preparar, en una suspensió de mostra de sòl, amb una proporció de 1:5 (sòl:aigua), a partir de 

10 g de mostra de sòl prèviament assecada amb aire i 50 ml d’aigua desionitzada. 
2. Agitar la suspensió mecànicament a 15 rpm durant 1 hora per tal de dissoldre les sals 

solubles. 
3. Calibrar el conductímetre seguint les instruccions del fabricant amb una dissolució de 

referència de KCl amb una conductivitat coneguda de 1.413 dS/m a 25 °C per tal d’obtenir la 
constant de cel·la. 

4. Netejar amb cura la sonda amb aigua desionitzada i mesurar la conductivitat d’una dissolució 
de 0,01 KCl a la mateixa temperatura que la suspensió amb mostra de sòl. 

5. Netejar amb cura la sonda amb suspensió de mostra de sòl i mesurar la conductivitat de la 
suspensió. 

 
Càlculs i resultats: 
Si el conductímetre no incorpora un compensador de temperatura, s’han de dur a terme els 
següents càlculs: 

𝐸𝐶!"(𝑑𝑆 𝑚) =
𝑆 𝑥 1.413

𝐾
 

On: 
S la conductivitat elèctrica de la suspensió 
K la conductivitat elèctrica de la dissolució 0,01 M de KCl 

Cost Conductímetre comercial: 300 - 1.500 € [5] 

Referències 

[1] MICROBIAL LIFE. Water and Soil Characterization - pH and Electrical 
Conductivity. Carlenton, 2014. 
[http://serc.carleton.edu/microbelife/research_methods/environ_sampling/ 
pH_EC.html, 27 de març de 2016] 
[2] AGRICULTURE SOLUTIONS. The why and how to testing the 
Electrical Conductivity of Soils. 2016. 
[https://www.agriculturesolutions.com/resources/92-the-why-and-how-to-
testing-the-electrical-conductivity-of-soils, 27 de març de 2016] 
[3] VIRIGINIA STATE UNIVERSITY. Precision Farming Tools: Soil 
Electrical Conductivity. Richmond, Virginia Cooperative Extension, 2009. 
[4] NSW GOVERNMENT. Soil survey standard test method. Electrical 
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conductivity. Sidney, Department of Suitable Natural Resources. 
[5] GRAINGER. Conductivity Meters. 2016. 
[http://www.grainger.com/category/conductivity-meters/water-testing-
equipment-and-meters/lab-supplies/ecatalog/N-kva, 8 de març de 2016] 

 
 

Nom de l'indicador Quantitat de matèria orgànica del sòl 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions al sòl Nº de l'indicador 4.4 

Definició 

La matèria orgànica del sòl comprèn totes les formes de vida existents al sòl i les restes 
d’organismes vius que es troben en diversos estats de descomposició. 
La matèria orgànica “morta” en el sòl es divideix en quatre classes: (i) matèria orgànica dissolta en 
l’aigua del sòl; (ii) partícules de matèria orgànica d’éssers vius (fauna i flora) en descomposició 
(fins a partícules de matèria descomposta de 50 micres de diàmetre); (iii) humus, el qual comprèn 
molècules orgàniques (com ara proteïnes, cel·lulosa, àcid húmic i àcid fúlvic) que poden crear 
enllaços amb altres components minerals o orgànics del sòl (per exemple: contaminants orgànics); 
i per últim (iv) matèria orgànica inerta o carbó vegetal provinent de la crema de vegetació.  

Importància de 
l’indicador 

La matèria orgànica del sòl té influència en moltes propietats físiques, 
químiques i biològiques del sòl. Algunes d’aquestes propietats tenen a 
veure amb com els contaminants orgànics es distribueixen en el sòl i la 
seva activitat [2]. Per exemple, si hi ha molta matèria orgànica, els 
contaminants orgànics tendeixen a quedar retinguts més temps al sòl. 

Unitats mg C/kg, mil·ligrams de Carboni (C) per kilogram de mostra 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un procediment per al càlcul del contingut de matèria orgànica d’un sòl a 
partir de la pèrdua de massa de la mostra per ignició [3]. 
 
Material: 
• Forn capaç d’assolir els 650 ºC 
• Gresols (recipients a prova de temperatura)  
• Balança de precisió (0,001g) 

Procediment: 
1. Pesar 10 g de mostra de sòl, prèviament assecada, amb aire i afegir en un gresol, prèviament 

tarat. 
2. Assecar durant 2 hores a 105 ºC. 
3. Anotar la massa amb una precisió de 0,001 g. 
4. Col·locar el gresol al forn a 360 ºC durant 2 hores. 
5. Refredar fins a 150 ºC 
6. Tornar a pesar el gresol en un ambient tancat sense corrents d’aire. 

 
Càlculs i determinació de la quantitat de matèria orgànica: 
La pèrdua de massa per ignició (PMI) es calcula a partir de la següent expressió: 
 

𝑃𝑀𝐼 % =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎 105 º𝐶 −𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎 360º𝐶

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎 105 º𝐶
𝑥100 

 
Per tal d’estimar la matèria orgànica a partir del PMI es duu a terme un anàlisi de regressió. Se 
seleccionen sòls amb més i menys matèria orgànica que l’esperada en la mostra de sòl analitzada. 
Es determina la quantitat de matèria orgànica per el mètode de Walkley-Black (veure [3]) i el de 
pèrdua de massa per ignició (PMI). Es calcula la recta de regressió i es determina la quantitat de 
matèria orgànica de la mostra per interpolació. 
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Cost 
Forn:    1.300 € [4] 
Gresol:    52 € [5] 
Material de laboratori:  300 € [6] 

Referències 

[1] TASMANIAN GOVERNMENT. AGRICULTURE. Soil Organic 
Matter. Tasmania, 2014. 
[http://dpipwe.tas.gov.au/agriculture/land-management-soils/soil-
management/soil-organic-matter, 27 de març de 2016] 
[2] AGVISE. Soil Organic Matter (A choice of methods). Northwood 
ND, 2014. 
[http://www.agvise.com/educational-articles/soil-organic-matter-a-
choice-of-methods/, 27 de març de 2016] 
[3] UNIVERSITY OF DELAWARE. Recommended Soil Testing 
Procedures for the Northeastern United States. Dover, The Northeast 
Coordinating Committee for Soil Testing, 2011. 
[4] DIRECT INDUSTRY. Carbolite®. 2016. 
[http://www.directindustry.com/prod/carbolite/product-28278-
169498.html, 27 de març de 2016] 
[5] SIGMA-ALDRICH. Coors™ high alumina combustion boat. 2016. 
[https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/z561754? 
lang=es&region=ES, 27 de març de 2016] 
 [6] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-
69, 7 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Metalls pesats 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Emissions al sòl Nº de l'indicador 4.6 

Definició 

L'indicador Metalls pesats inclou la majoria de metalls amb un nombre atòmic superior a 20, 
excloent els metalls alcalins (rubidi, cesi, etc.), els alcalinoterris (calci, estronci, etc.) i els lantànids i 
actínics. Els metalls són introduïts en el sòl com a conseqüència de diverses activitats humanes 
com ara la mineria, el processat dels propis metalls, l'agricultura o l’ús d'aquests i de substàncies 
que els contenen. Els metalls pesats contaminants més comuns són el cadmi (Cd), el crom (Cr), el 
coure (Cu), el níquel (Ni), el plom (Pb) i el mercuri (Hg) [1]. 

Importància de 
l'indicador 

Els principals efectes adversos dels metalls pesats han estat 
àmpliament estudiats. Per exemple l'exposició a baixes concentracions 
de Cadmi danyen els ronyons i afebleixen els ossos; i, l'exposició al 
plom, és especialment perjudicial per als nens, el qual té efectes 
neurotòxics fins i tot a baixes concentracions [2]. 

Unitats µg/g, micrograms  (10-6 g) de metall per 1 gram de mostra 

Descripció del mètode recomanat 

Tot seguit es presenta un mètode per la determinació dels metalls pesats en el sòl mitjançant 
anàlisi amb la tècnica de Plasma d'Acoblament Inductiu seguit de Espectrometria d'Emissió 
Atòmica (ICP-AES). Aquest mètode permet determinar la concentració de zinc (Zn), cadmi (Cd), 
plom (Pb), níquel (Ni), crom (Cr) i coure (Cu) [3]. 
 
Material i equipament: 

• Balança de precisió 
• Recipients de PFA (polímer de perfluoroalcoxi) 
• Material de laboratori addicional 
• Equip de microones 
• Cubetes pressuritzades per equip de microones 
• Equip de ICP-AES (per exemple, Jobin-Yvon Spectrometer [4]) 

 
Mostreig: 

o S’extreu una mostra de sòl in situ. 
o Al laboratori, la mostra s’asseca a 105 ºC durant 3 hores. 

Preparació de la mostra: 
1. Es pesen acuradament 0,2 g de mostra en un recipient de PFA i es col·loquen una cubeta 

pressuritzada per a microones. 
2. S'addicionen 4 ml d'àcid nítric concentrat i 0,5 ml d'àcid fluorhídric concentrat. 
3. La mostra és digereix aplicant microones de forma progressiva durant 40 minuts. 
4. Un cop la mostra tornar a estar a temperatura ambient, es dilueix fins a 100 ml amb aigua 

desionitzada. 
 
Anàlisi: 
S'analitza la mostra amb un equip de Plasma d'Acoblament Inductiu seguit de Espectrometria 
d'Emissió Atòmica (ICP-AES). 
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Localitzacions de 
monitorització Sòls contaminats. 

Cost 

Balança de precisió:     500 - 2.000 € [5] 
Recipient de PFA:     20 - 50 € [6] 
Material de laboratori addicional:      300 [7] 
Equip de microones i cubetes pressuritzades:   5.400 € [8] 
Equip de ICP-AES:            30.000 [4] 

Nota 
El mètode presentat en aquesta guia és el mateix que el mètode 
presentat a la guia 3.30 per a la determinació dels metalls pesats en 
els sediments. 

Referències 

[1] LENNTECH. WATER TREATMENT SOLUTIONS. Metals in aquatic 
freshwater. Delft, 2016. [http://www.lenntech.com/aquatic/metals.htm, 
8 de març de 2016] 
[2] JARÜP L. Hazards of heavy metal contamination. British Medical 
Bulletin. Vol. 68(1), 2003, p. 167-182. 
[3] MOOR C., LYMBEROPOULOU T., DIETRICH V.J. Determination of 
Heavy Metals in Soils, Sediments and Geological Materials by ICP-
AES and ICP-MS. Mikrochim. Acta. Vol. 136, 2001, p. 123-128.  
[4] HORIBA SCIENTIFIC. ICP-OES Spectrometers - A Platform for the 
Future. Kyoto, 2016. 
[http://www.horiba.com/us/en/scientific/products/atomic-emission-
spectroscopy/icp-oes-spectrometer/, 27 de març de 2016] 
[5] STARTORIUS. Balanzas de precisión. Madrid, 2015.  
[https://www.sartorius.es/es/productos/laboratorio/balanzas-de-
laboratorio/balanzas-de-precision/, 27 de març de 2016] 
[6] SAVILLEX. Containers/Trays. Eden Prairie, MN, 2013. 
[http://www.savillex.com/CategoryDetail.aspx?CategoryName 
=Containers-and-Trays, 27 de març de 2016] 
[7] IBDCIENCIA. Instrumentos y utensilios de laboratorio. 2015. 
[http://www.ibdciencia.com/instrumentos-y-utensilios-de-laboratorio-c-
69, 7 de març de 2016] 
[8] CEM. MARS Microwave system. Matthews, 2015. 
[http://cem.com/content-cat662.html, 6 de març de 2016] 
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E.5. Guies de Consum de recursos 
 

Nom de l'indicador Consum total anual d'energia  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.1.A 

Subcategoria Consum d'energia 

Definició 

Aquest indicador comprèn el consum energètic total de l'autoritat portuària, especificant també 
l'origen de la font d'energia. Les fonts d'energia possibles són tant fonts d’energia no renovables 
(combustibles fòssils i gas natural) com renovables. Aquest indicador també inclou el consum 
d'energia elèctrica, produïda majoritàriament a partir de combustibles fòssils (carbó, gas natural, 
etc). 

Importància de 
l'indicador 

La combustió de combustibles fòssils genera emissions de diòxid de 
carboni (CO2), el gas d'efecte hivernacle que més contribueix a 
l'escalfament global. La combustió de combustibles fòssils també 
genera àcids sulfúric, carbònic i nítric. Aquestes substàncies poden 
precipitar de nou a la superfície en forma de pluja àcida, creant un fort 
impacte sobre el medi ambient i les zones urbanes. Per últim, el 
consum d'energia de fonts no renovables contribueix a l'esgotament 
dels recursos naturals. Controlant les fonts de l'energia consumida en el 
port, es pot avançar cap a la utilització de fonts més sostenibles. 

Formes d'expressar 
l'indicador 

Tots els consums energètics s'expressen en MWh/any (vegeu nota). 
Font d'energia Consum (MWh/any) % del total 
Electricitat   
Combustibles fòssils   
Gas Natural   
Energies renovables   
Altres (especificar)   
Total   

 
Aquest indicador també es pot expressar de forma relativa dividint el 
consum energètic total pel nombre total de treballadors de l'AP i pel 
volum total de mercaderia manipulat (tones) en el port: 

o MWh / nº de treballadors · any 
o MWh / t · any  

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç 
Nivell alt: la informació requerida per l'indicador és detallada i és 
possible que requereixi de l'establiment de registres o de la instal·lació 
de comptadors addicionals. 

Nota 

En el cas del combustibles fòssils (com ara gasoil o gasolina) s'haurà de 
convertir el consum de m3 a MWh, a partir de la següent expressió: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐 [𝑀𝑊ℎ]
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 [𝑙] · 𝜌!"#$.

𝑘𝑔
𝑙 · 𝑃𝐶𝐼!"#$.

𝑀𝑊ℎ
𝑘𝑔  

on: 
ρcomb.   és la densitat del combustible  
PCIcomb.  és el Poder Calorífic Inferior del combustible el qual es  
  pot consultar a la referència [1]. 
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Referències 
[1] INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE 
ENERGÍA (IDAE). Poderes Caloríficos. Madrid, 2015. 
[http://www.idae.es/, 20 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Percentatge del consum d'energia per usos 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.1.B 

Subcategoria Consum d'energia 

Definició 

Aquest indicador comprèn el consum energètic total de l'autoritat portuària, especificant els usos 
finals als que s'ha destinat l'energia. En general, una autoritat portuària utilitza l'energia en els 
següents usos [1] i [2].: 

o Enllumenat de zones públiques dins l'àrea portuària  
o Consum en edificis de la seva titularitat (il·luminació, climatització i alimentació d'equips) 
o Flota de vehicles terrestres  
o Flota d'embarcacions  

Importància de 
l'indicador 

El consum d'energia genera emissions de diòxid de carboni (CO2) (de 
forma directa o indirecta), el qual contribueix a l'escalfament global. La 
combustió de combustibles fòssils també genera àcids que poden 
precipitar posteriorment a la superfície en forma de pluja àcida, creant 
danys sobre la vida natural i les zones urbanes. Per últim, el consum 
d'energia de fonts no renovables contribueix a l'esgotament dels 
recursos naturals. Controlant els usos que es dóna a l'energia 
consumida pel port, es pot avançar cap a la reducció dels consums i 
cap a formes més eficients de gestió. 

Formes d'expressar 
l'indicador 

Tots els consums energètics s'expressen en MWh/any (vegeu nota): 
 
Usos de l'energia Consum (MWh/any) % del total 
Enllumenat públic   
Consum en edificis de 
l'AP 

  

Climatització d'edificis 
de l'AP 

  

Flota de vehicles 
terrestres 

  

Flota 
d'embarcacions[1] 

  

Altres usos   
Total  100% 

 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç 
Nivell alt: la informació requerida per l'indicador és detallada i és 
possible que requereixi l'establiment de registres o de la instal·lació de 
comptadors addicionals. 

Nota 

En certs casos s'haurà de convertir el consum expressat en litres de 
combustibles fòssils (com ara gasolina o gasoil) a MWh. És pot aplicar 
la següent expressió: 
 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔è𝑡𝑖𝑐 [𝑀𝑊ℎ]
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 [𝑙] · 𝜌!"#$.

𝑘𝑔
𝑙 · 𝑃𝐶𝐼!"#$.

𝑀𝑊ℎ
𝑘𝑔  

on: 
ρcomb.   és la densitat del combustible  
PCIcomb.  és el Poder Calorífic Inferior del combustible el qual es  
  pot consultar a la referència [3]. 

Referències [1] PORT DE BARCELONA. Declaración Ambiental de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona. Barcelona, Autoritat Portuaria de Barcelona, 
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2014. 
[2] VALENCIAPORT. Memoria Ambiental 2013. València, Autoridad 
Portuaria de Valencia, 2014. 
[3] INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE 
ENERGÍA (IDAE). Poderes Caloríficos. Madrid, 2015. 
[http://www.idae.es/, 20 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Percentatge de variació anual del consum total d'energia 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.1.C 

Subcategoria Consum d'energia 

Definició 

Aquest indicador expressa la variació anual en el consum total d'energia de l'autoritat portuària. Per 
tal de poder calcular la variació anual s'ha de conèixer de forma prèvia els consums anuals 
d'energia (vegeu Fitxa 5.1.A per a més informació). 
 
Per a dur a terme el càlcul de la variació d'energia es pot utilitzar la següent expressió:  
 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (%) =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑀𝑊ℎ) − 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑀𝑊ℎ)

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑀𝑊ℎ)
· 100 

 
On un percentatge amb signe positiu significa un augment en el consum energètic i un percentatge 
amb signe negatiu, una disminució del consum. 

Importància de 
l'indicador 

Conèixer la variació del consum energètic entre un any i el següent és 
útil de cara a l'establiment d'objectius i per a comprovar el seu 
compliment. 

Formes d'expressar 
l'indicador % de variació respecte l'any anterior (vegeu nota) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Nota 

És útil acompanyar el valor de l'indicador (% de variació) amb un 
diagrama de barres mostrant el consum total de l'any anterior i el de 
l'actual. Per exemple: 
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Nom de l'indicador Percentatge d'energia renovable respecte l'energia total consumida  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.2 

Subcategoria Consum d'energia 

Definició 

L'energia renovable es defineix com aquella energia que prové de recursos que es regeneren 
naturalment, com ara l'energia solar, el vent, la pluja, les marees o la energia geotèrmica. Les fonts 
d'energia renovables primàries s'utilitzen principalment per a la generació d'electricitat, d'energia 
tèrmica i en el transport. 
Aquest indicador mostra el percentatge del total d'energia consumit (veure fitxa 5.1.A) que prové de 
fonts renovables respecte el total: 

% 𝑑′𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑑′𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑′𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
· 100 

Importància de 
l'indicador 

El consum d'energia és una de les principals causes de l'escalfament 
global del planeta i de l'esgotament dels recursos naturals ja que moltes 
de les fonts usades actualment són no renovables (per exemple, els 
combustibles fòssils). Aquest indicador és útil per conèixer el progrés 
cap a la utilització de fonts més sostenibles d'energia i minimitzar 
l'impacte del port. 

Formes d'expressar 
l'indicador % d'energia renovable respecte l'energia consumida total 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 
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Nom de l'indicador Consum anual d'aigua  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.3.A 

Subcategoria Consum d'aigua 

Definició 

Aquest indicador expressa el volum total anual d'aigua consumit per l'Autoritat Portuària (AP). 

Importància de 
l'indicador 

L'aigua és important per a la vida al Planeta i per al desenvolupament 
de les activitats de l’ésser humà. Tot i que es tracta d'una font 
renovable, l'aigua dolça accessible per al consum humà només 
representa el 0,15% de l'aigua dolça total [1], i, per tant, és un recurs 
escàs. A aquest fet s'ha d’afegir que el seu repartiment per les diferents 
regions del món és desigual i que, en general, es fa un ús excessiu de 
les aigües de qualitat. Per tant, és important saber si l'AP en fa un ús 
raonat o no. 

Formes d'expressar 
l'indicador 

El consum d'aigua s'expressa com a: 
o m3/any 
 

També es pot expressar de forma relativa dividint el consum d'aigua 
total entre el nombre total de treballadors o entre el volum total de 
mercaderia manipulades (en tones): 
 

o m3 / nº de treballadors · any 
o m3 / t · any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 

[1] UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Tecnologia del 
Medi Ambient. Llibre de transperències. Barcelona, Departament 
d'Enginyeria Química de l'Escola Tècnica d'Enginyeria Industrial de 
Barcelona, 2014. 
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Nom de l'indicador Consum anual d'aigua per usos  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.3.B 

Subcategoria Consum d'aigua 

Definició 

Aquest indicador indica la quantitat d'aigua consumida per l'Autoritat Portuària especificant-ne els 
seus usos. Els usos principals on l'AP consumeix aigua inclouen [1, 2]:  

o Reg de zones públiques i jardins 
o Edificis de titularitat de l'AP 
o Neteja de les zones portuàries 
Importància de 

l'indicador 
Controlant els usos que es dóna a l'aigua, es pot avançar cap a la 
reducció del consum i cap a formes més eficients de gestió. 

Formes d'expressar 
l'indicador 

Consums expressats en m3 d'aigua consumida: 
Usos de l'aigua Consum (m3/any) % del total 
Reg   
Edificis de l'AP   
Neteja zones port.   
Altres (especificar)   
Total   

 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç 
Nivell alt: la informació requerida per l'indicador és detallada i és 
possible que requereixi l'establiment de registres o de la instal·lació de 
comptadors addicionals. 

Referències 

[1] PORT DE BARCELONA. Declaración Ambiental de la Autoridad 
Portuaria de Barcelona. Barcelona, Autoritat Portuaria de Barcelona, 
2014. 
[2] VALENCIAPORT. Memoria Ambiental 2013. València, Autoridad 
Portuaria de Valencia, 2014. 
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Nom de l'indicador Quantitat d'aigua de pluja recuperada 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.5 

Subcategoria Consum d'aigua 

Definició 

Aquest indicador indica la quantitat d'aigua pluvial recuperada a la zona portuària. L'aigua de pluja 
és captada en les cobertes dels edificis de l'Autoritat Portuària i, en general, en les superfícies no 
transitables. L'aigua es filtra i s'emmagatzema en dipòsits soterrats [1]. 
Les aigües pluvials poden ser utilitzades en diverses aplicacions, essent les més habituals: 
• Reg de zones enjardinades 
• Neteja de les zones públiques 
• Cisternes de wàters 
• Neteja dels edificis de l'AP 

Importància de 
l'indicador 

Les aigües pluvials recollides, filtrades i emmagatzemades de forma 
adequada, representen una font alternativa d'aigua de bona qualitat que 
permet substituir l'aigua potable en determinades aplicacions i 
d'aquesta manera contribueixen a l'estalvi d'aquest recurs [1].  

Formes d'expressar 
l'indicador m3/ any d'aigua de pluja recuperada 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 
[1] AQUA ESPAÑA. Guía Técnica de aprovechamiento de aguas 
pluviales en edificios. Barcelona, Grupo de Trabajo de Gestión y 
Aprovechamiento de aguas pluviales, 2015. 
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Nom de l'indicador Embarcacions connectades al subministrament d'electricitat des de 
terra. 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.9 

Subcategoria Consum d'electricitat 

Definició 

El subministrament d'electricitat des de terra (On-shore power supply, OPS en anglès) consisteix 
en connectar els vaixells a la xarxa elèctrica de terra durant la seva estada en el port. L'Autoritat 
Portuària és l'encarregada de subministrar a les embarcacions l'energia elèctrica a mitja tensió 
(entre 6 i 20 kV) [1]. 

Importància de 
l'indicador 

Quan estan atracats als ports, els vaixells generalment utilitzen els seus 
motors dièsel auxiliars per generar l'energia elèctrica per als seus 
sistemes de comunicació, il·luminació, ventilació, i per a l'equipament 
elèctric de bord en general [1]. L'ús dels motors auxiliars provoca 
emissions de gasos d'efecte hivernacle en les zones portuàries, les 
quals es troben ubicades, sovint, en zones densament poblades. El 
OPS permet als vaixells apagar els seus motors quan estan atracats i 
utilitzar la connexió amb terra ferma per alimentar els aparells elèctrics 
de bord i reduir així les emissions de gasos a l'àrea portuària [2]. 

Formes d'expressar 
l'indicador 

Aquest indicador es pot expressar: 
• Nombre de vaixells que han utilitzat els sistemes de 

subministrament d'energia elèctrica en terra ferma en un any: 
              Nombre d'embarcacions / any 

• Percentatge que representen aquestes embarcacions respecte 
el total de vaixells que han atracat al port en un any: 

𝐸𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑧𝑎𝑡 𝑒𝑙 𝑂𝑃𝑆
𝐸𝑚𝑏𝑎𝑟𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

𝑥100 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 

[1] ECOFYS. Potential for Shore Side Electricity in Europe. Final Report. 
Utrecht, 2015  
[2] PORT OF GOTHENBURG. Onshore power supply for vessels. 
Gothenburg, 2015. 
[http://www.portofgothenburg.com/About-the-port/Sustainable-
port/Onshore-power-supply-for-vessels-at-berth/, 20 de març de 2015] 
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Nom de l'indicador Provisió d'emmagatzematge de GNL 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Consum de recursos Nº de l'indicador 5.11 

Subcategoria Consum de combustibles fòssils 

Definició 

El Gas Natural Liquat (GNL) és un gas natural que esdevé líquid al sotmetre'l a una temperatura de 
-160 ºC. El gas liquat ocupa un volum corresponent a 1/600 del volum ocupat per el combustible en 
estat gasós [1]. El fet de poder reduir tant el volum el fa òptim com a combustible per a 
embarcacions de càrrega, on l'espai és un factor crític. 

Importància de 
l'indicador 

A nivell internacional, l'Organització Marítima Internacional (IMO, en 
anglès) ha establert regulacions MARPOL per a reduir les emissions de 
SOx, NOx i PM de les embarcacions marítimes(Annex VI). El GNL és un 
alternativa bona tant des del punt de vista ambiental (permet reduir les 
emissions de NOx en un 90%, les de SOx i PM pràcticament en un 
100% i les de CO2 fins a un 20%) com de l'econòmic ja que les 
autoritats portuàries estan en capacitat de liderar el canvi per adoptar 
aquesta nova tecnologia [1]. 

Formes d'expressar 
l'indicador Resposta qualitativa: Sí / No (Es pot afegir observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Referències 
[1] S. WANG i T. NOTTEBOOM. The role of port authorities in the 
development of LNG bunkering facilities in North European ports. WMU 
J Marit Affairs. Vol. 14, 2015, p. 61-92 
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E.6. Guies de Gestió de residus 
 

Nom de l'indicador Mètodes emprats per a l'eliminació dels residus portuaris (percentatge 
respecte el total) 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Gestió de Residus Nº de l'indicador 6.2 

Subcategoria Generació de residus 

Definició 

Aquest indicador monitoritza el destí dels residus recollits a l'àrea portuària a partir del percentatge 
de residus destinats a cada mètode de tractament. Els principals mètodes de tractament de residus 
en el món desenvolupant són [1]: 

o Abocadors controlats 
o Compostatge 
o Reciclatge 
o Incineració 
o Abocaments no controlats 
o Altres mètodes per a residus especials 

Importància de 
l'indicador 

No tots els mètodes d'eliminació de residus tenen el mateix impacte 
sobre el medi ambient. Per exemple, el reciclatge dels residus o el 
compostatge tenen un impacte ambiental menor en comparació als 
abocadors controlats o la incineració de residus. A la vegada, aquests 
dos mètodes són millors ambientalment que els abocaments no 
controlats.  

Formes d'expressar 
l'indicador 

Residus expressats en tones anuals i en percentatge respecte el total 
(vegeu nota): 
Mètode d'eliminació Residus (t/any) % del total 
Abocadors controlats   
Compostatge   
Reciclatge   
Incineració   
Abocaments no controlats   
Altres mètodes   
Total  100% 

 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell alt: la informació requerida per l'indicador  és detallada i és 
possible que requereixi de l'establiment de registres addicionals. 

Nota 

Expressar els diferents percentatges en un diagrama de barres permetrà 
una interpretació més directa i visual. Per exemple: 
 
 
 

Referències 

[1] WORLD BANK. What a Waste: A global review of solid waste 
management. Urban Development Series - Knowledge Series. 
[http://siteresources.worldbank.org/INTURBANDEVELOPMENT/ 
Resources/336387-1334852610766/Chap6.pdf, 20 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Existència d'instal·lacions per a la recepció dels residus de les 
embarcacions  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Gestió de Residus Nº de l'indicador 6.5.A 

Subcategoria Generació de residus 

Definició 

Aquest indicador monitoritza l'existència d'instal·lacions per a la recepció de residus 
d’embarcacions dins de l'àrea portuària. D'acord amb la Convenció MARPOL i amb la Directiva 
2000/59/EC de la Unió Europea, els ports estan obligats a proporcionar instal·lacions amb suficient 
capacitat per absorbir els residus provinents de les embarcacions que hi fan escala. A la vegada, 
les embarcacions estan obligades a emmagatzemar de forma segura els residus que es generen a 
bord durant les travessies (mescles d'olis residuals, deixalles orgàniques, etc.) i només desfer-se'n 
a les instal·lacions de recepció de residus durant les escales als ports [1].  

Importància de 
l'indicador 

El transport marítim és responsable del 20% de les descàrregues 
il·legals de deixalles que tenen lloc als oceans. L'impacte d'aquestes 
deixalles és ben conegut. La contaminació química deguda a aquestes 
pot afectar l'acidesa de les aigües oceàniques o introduir productes 
químics tòxics a la cadena alimentària, afectant, en conseqüència, la 
vida marina i la salut humana. Les deixalles flotants també poden 
afectar el valor econòmic i natural de les costes [1]. 

Formes d'expressar 
l'indicador Resposta qualitativa: Sí / No (Es poden afegir observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Referències 

[1] EUROPEAN MARITIME SAFETY AGENCY (EMSA). Port Reception 
Facilities. Lisboa, 2015. 
[http://www.emsa.europa.eu/implementation-tasks/environment/port-
waste-reception-facilities.html, 20 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Quantitat total anual de residus (annexos de la convenció MARPOL) 
recollits en les instal·lacions de recepció de residus portuaris 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Gestió de Residus Nº de l'indicador 6.5.B 

Subcategoria Generació de residus 

Definició 

El Conveni internacional per a la prevenció de la contaminació de les embarcacions, MARPOL [1], 
és el principal conveni internacional sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi marí 
ocasionada per les embarcacions, tant de forma accidental com a conseqüència de les operacions 
en condicions normals. Aquest indicador monitoritza la quantitat de residus MARPOL recollits en 
les instal·lacions de recepció de residus d'embarcacions del port. Actualment els residus MARPOL 
és classifiquen en sis annexos tècnics [2]: 
 
o Annex I: Regles per a la prevenció de la contaminació per hidrocarburs. 
o Annex II: Regles per a la prevenció de la contaminació a causa de substàncies nocives 

líquides transportades a granel.  
o Annex III: Regles per a la prevenció de la contaminació a causa de productes químics sòlids 

transportats per mar a granel. 
o Annex IV: Regles per a la prevenció de la contaminació a causa de les aigües residuals de les 

embarcacions. 
o Annex V: Regles per a la prevenció de la contaminació ocasionada per les escombraries 

generades a les embarcacions. 
o Annex VI: Regles per a la prevenció de la contaminació atmosfèrica causada per les 

embarcacions (vegeu nota). 

Importància de 
l'indicador 

És important monitoritzar i controlar la quantitat de residus recollits en 
les instal·lacions de recepció dels ports. Els residus generats a les 
embarcacions que són depositats en aquestes instal·lacions són 
susceptibles d'acabar essent abocats directament a les aigües 
portuàries o oceàniques, causant un fort impacte ambiental.  

Formes d'expressar 
l'indicador 

Les quantitats s'expressen en tones, t / any,(residus sòlids) o en metres 
cúbics, m3 / any, (residus líquids). Indicar les unitats en cada cas. 
Residus MARPOL Q. recollida (t/any o m3/any) 

Annex I  
Annex II  
Annex III  
Annex IV  
Annex V  

 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell alt: la informació requerida per l'indicador  és detallada i és 
possible que requereixi de l'establiment de registres addicionals. 

Nota Les emissions de gasos tractades a l'Annex VI no es consideren en 
aquesta guia. 

Referències [1] INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION. Pollution 
Prevention. London, 2016.  
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Nom de l'indicador Residus recollits anualment a la superfície de l'aigua 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Gestió de Residus Nº de l'indicador 6.6 

Subcategoria Generació de residus 

Definició 

Aquest indicador monitoritza la quantitat de residus sòlids recollits a la superfície de les aigües 
portuàries mitjançant embarcacions especialitzades. 

Importància de 
l'indicador 

Les deixalles flotants a la superfície de les aigües portuàries 
contaminen l'aigua i generen opacitat i pèrdua de llum disponible per a 
la fotosíntesis dels organismes aquàtics [1]. De la mateixa manera, els 
residus flotants generen un greu impacte visual i estètic al port.  

Formes d'expressar 
l'indicador kg / any 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències [1] GREENPEACE. Plastic Debris in the World’s Oceans. Amsterdam, 
Greenpeace International. 
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Nom de l'indicador Residus sòlids urbans (RSU) anuals recollits segons els tipus de residus 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Gestió de Residus Nº de l'indicador 6.8.A 

Subcategoria Generació de residus sòlids urbans 

Definició 

Quantitat dels residus sòlids urbans que es recullen a l'àrea portuària en un any. Els tipus de RSU 
recollits per separat més comuns són: 
o Rebuig 
o Envasos 
o Cartró 
o Vidre 
o Matèria orgànica 
o Altres residus especials 

Importància de 
l'indicador 

Degut a la capacitat dels RSU de provocar impactes negatius sobre les 
aigües subterrànies, l'aire, el sòl, o simplement sobre el valor estètic 
d'un medi, els RSU poden equiparar-se a un tipus de contaminació [1]. 
Monitoritzar la quantitat de cada tipus recollida és útil per a controlar 
l'eficiència dels sistemes de recollida en el recinte portuari. 

Formes d'expressar 
l'indicador 

Residus expressats en tones i en percentatge respecte el total (vegeu 
nota): 
Tipus de RSU Q. recollida (t/any) % del total 
Rebuig   
Envasos   
Cartró   
Vidre   
Matèria orgànica   
Altres residus especials   
RSU totals recollits  100 % 

 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell alt: la informació requerida per l'indicador  és detallada i és 
possible que requereixi de l'establiment de registres addicionals. 

Nota 

Expressar els diferents percentatges en un diagrama de barres permetrà 
una interpretació més directa i visual. Per exemple: 

Referències 

[1] INSTITUT D'ECONOMIA I EMPRESA IGNASI VILLALONGA. Un 
estudi del sector de residus sòlids urbans a l'euroregió de l'arc del 
mediterrani. Propostes per assolir la sostenibilitat. València, Papers 
EURAM, 2006. 
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Nom de l'indicador Existència de contenidors separats per a la recollida dels residus sòlids 
urbans (RSU) portuaris. 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Gestió de Residus Nº de l'indicador 6.8.B 

Subcategoria Generació de residus sòlids urbans 

Definició 

Aquest indicador indica si a l'àrea portuària s'han habilitat diferents contenidors específics 
(envasos, cartró, vidre, matèria orgànica, rebuig...) per a facilitar la recollida selectiva dels RSU.  

Importància de 
l'indicador 

Facilitar la recollida dels residus sòlids urbans, separats per envasos, 
cartró, vidre, matèria orgànica i rebuig, ajuda a millorar l'eficiència i els 
costos del reciclatge. 

Formes d'expressar 
l'indicador Resposta qualitativa: Sí / No (Es poden afegir observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 
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Nom de l'indicador Quantitat anual de residus sòlids urbans (RSU) reciclats segons el tipus 
de residu. 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Gestió de Residus Nº de l'indicador 6.8.C 

Subcategoria Generació de residus sòlids urbans 

Definició 

Quantitat de residus sòlids urbans que es reciclen. Els tipus de RSU reciclables més comuns són: 
o Envasos 
o Cartró 
o Vidre 
o Matèria orgànica 
o Altres residus especials 

Importància de 
l'indicador 

El reciclatge dels residus és un solució molt important per tal d'evitar el 
gran impacte negatiu que tenen aquests sobre el medi ambient (emissió 
al medi de productes tòxics, gasos d'efecte hivernacle, etc.). 
Addicionalment, produir béns a partir de materials reciclats redueix la 
quantitat de matèries primeres i d'energia necessàries a la indústria per 
a la producció de productes i, per tant, ajuda a preservar els recursos 
naturals [1]. 

Formes d'expressar 
l'indicador 

Residus expressats en tones i en percentatge respecte el total (vegeu 
nota): 
Tipus de RSU Q. reciclada (t/any) % del total 
Envasos   
Cartró   
Vidre   
Matèria orgànica   
Altres residus especials   
RSU totals reciclats  100 % 

 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell alt: la informació requerida per l'indicador és detallada i és 
possible que requereixi de l'establiment de registres addicionals. 

Nota 

Expressar els diferents percentatges en un diagrama de barres 
permetrà una interpretació més directa i visual. Per exemple: 
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Nom de l'indicador Existència d'una planta de tractament de vessaments de petroli 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Gestió de Residus Nº de l'indicador 6.10 

Subcategoria Generació de residus perillosos 

Definició 

Aquest indicador indica l'existència d'una planta de tractament de vessaments de petroli 
dins l'àrea portuària. 

Importància de 
l'indicador 

La pol·lució per hidrocarburs pot tenir efectes devastadors sobre el 
medi aquàtic ja que aquests s’estenen al llarg de la superfície d'una 
massa d'aigua en una fina capa que impedeix a l'aigua prendre oxigen 
de l'atmosfera, afectant a la fauna i la flora que viu dins de la massa 
d'aigua [1].  

Formes d'expressar 
l'indicador Resposta qualitativa: Sí / No (Es poden afegir observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Referències [1] OIL CARE. Impact of oil spills. Londres, 2015. 
[http://oilcare.org.uk/what-we-do/impacts-of-oil/, 20 de març de 2016] 
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E.7. Guies de Soroll 
 

Nom de l'indicador Nivell de soroll a les terminals i àrees industrials del port 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Soroll Nº de l'indicador 7.1.A 

Definició 

El soroll es defineix sovint com a "so no desitjat". El soroll ambiental és la suma de la contaminació 
acústica exterior causada per les activitats humanes com ara el transport, la indústria o les 
activitats de lleure. En els ports, el soroll pot ser generat pel trànsit de vehicles, de camions i de 
trens, els motors de les grans embarcacions que fan escala al port, les alarmes i les senyals 
sonores, o les obres de construcció que s'estiguin duen a terme a l'àrea portuària [1]. 

Importància de 
l'indicador 

És important monitoritzar els nivells de soroll a l'àrea portuària perquè 
aquest pot afectar la qualitat de vida i la salut de les comunitats de 
població veïnes. Concretament, la Organització Mundial de la Salut 
(OMS) adverteix que els nivells excessius de soroll poden danyar 
seriosament la salut humana i poden interferir en les activitats diàries 
de la població. Addicionalment pot provocar alteracions del son, 
efectes cardiovasculars, la reducció del rendiment i malestar i el canvi 
en la conducta social de les persones [2]. 

Unitats 
o Nivell mig de soroll anual: dB (A), decibels aplicant la ponderació A   
o Nivell de soroll màxim: dB (C), decibels aplicant la ponderació C 

(vegeu nota) 

Descripció del mètode recomanat 

La mesura dels nivells de soroll es pot realitzar d'acord al que dicten normes internacionals com 
ara la norma ISO 1996-2:2007 [3]. Aquesta norma descriu com es poden mesurar els nivells de so 
a partir de la mesura directa, per extrapolació dels resultats de les mesures directes o mitjançant 
càlculs teòrics per tal d'avaluar el soroll ambiental.  
 
Aparells de mesura: 
Quan es mesuren els nivells de so de forma directa, s'utilitzen aparells de mesura del nivell de so. 
Aquests aparells han de complir amb la Norma internacional IEC: 62672 per tal de garantir que 
compleixen totes les especificacions i nivells de tolerància i que la seva lectura és confiable [4]. Un 
aparell apte per a la mesura dels nivells de soroll ambiental a l'àrea portuària és l'equip Pulsar 
Nova Range [5] del fabricant Pulsar Instruments Plc. 

Valors límit 

Els límits acústics s'estableixen a nivell nacional. A l'Estat Espanyol es 
descriuen en el RD 1367/2007 [6]. 
Els límits aplicables als recintes portuaris són els que es mostren a la 
següent taula (extret de l'Annex III, Taula B.1 del Reial Decret): 

Indexos de soroll Interval horari Valor límit 
(db(A)) 

LK,day 7:00h a 19:00h 65 
LK,evening 19:00h a 23:00h 65 
LK,night 23:00h a 7:00h 55 

En cap cas, els nivells màxims de soroll poden superar en 5 dB els 
nivells mitjos anuals indicats en la taula anterior. 

Cost Aparell de mesura del nivell de soroll: 50€ [5] 

Nota 

El sentit auditiu dels éssers humans respon bé en un rang de 
freqüències sonores comprès entre els 500 Hz i els 8.000 Hz i és 
menys sensitiva als sorolls molt greus o molt aguts. Les ponderacions 
freqüencials (utilitzades en els aparells de mesura del so) serveixen 
per adequar la mesura dels aparells al que realment percep l'orella 
humana. La ponderació més utilitzada per mesurar els nivells mitjos de 
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soroll és la ponderació A. Per a la determinació dels nivells màxims 
s'utilitza la ponderació C [7]. 

Referències 

[1] PORT METRO VANCOUVER. Noise monitoring. Vancouver, 2016. 
[http://www.portmetrovancouver.com/port-dashboard/noise-
monitoring/, 25 de març de 2016] 
[2] WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Noise. Copenhagen, 
2016. [http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-
health/noise/noise, 25 de març de 2016] 
[3] INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STADARDIZATION 
(ISO). ISO 1996-2:2007.	 Acoustics -- Description, measurement and 
assessment of environmental noise -- Part 2: Determination of 
environmental noise levels. Geneva, 2016. 
[http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm? 
csnumber=41860, 5 de març de 2016] 
[4] INTER NOISE 2008. New IEC Standards and Periodic Testing of 
Sound Level Meters. Lindfield (Australia), National Measurement 
Institute, 2008. 
[5] PULSAR INSTRUMENTS. Pulsar Nova Range. Scarborough, 2016. 
[http://pulsarinstruments.com/range-product/the-nova-range/, 25 de 
març de 2016] 
[6] BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. REAL DECRETO 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Madrid, Ministerio 
de la Presidencia, 2007 
[7] NOISE METERS INC. Frequency Weightings - A-Weighted, C-
Weighted or Z-Weighted. Berkley, 2015. 
[https://www.noisemeters.com/help/faq/frequency-weighting.asp, 25 de 
març de 2016]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXOS    
	

	
	

	
	

157	

Nom de l'indicador Nivells de soroll en les àrees residencials a prop del port 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Soroll Nº de l'indicador 7.1.B 

Definició 

El soroll es defineix sovint com a "so no desitjat". El soroll ambiental és la suma de la contaminació 
acústica exterior causada per les activitats humanes com ara el transport, la indústria o les 
activitats de lleure [1]. Els habitants de les zones residencials properes als ports es poden veure 
afectats per la contaminació acústica causada per l'activitat al recinte portuari. Addicionalment, s'ha 
de tenir en compte que les activitats dins dels ports (i les emissions de soroll associades) poden 
realitzar-se les 24 hores del dia els 7 dies de la setmana.  

Importància de 
l'indicador 

És important monitoritzar els nivells de soroll a l'àrea portuària perquè 
aquest poden afectar la qualitat de vida i la salut de les comunitats de 
població veïnes. Concretament, la Organització Mundial de la Salut 
(OMS) adverteix que els nivells excessius de soroll poden danyar 
seriosament la salut humana i poden interferir en les activitats diàries 
de la població. Addicionalment poden provocar alteracions del son, 
efectes cardiovasculars, la reducció del rendiment i malestar i el canvi 
en la conducta social de les persones [2]. 

Unitats dB (A), decibels aplicant la ponderació A (vegeu nota) 

Descripció del mètode recomanat 

La mesura dels nivells de soroll es pot realitzar d'acord al que dicten normes internacionals com 
ara la ISO 1996-2:2007 [3]. Aquesta norma descriu com es poden mesura els nivells sonors a partir 
de mesura directa, per extrapolació dels resultats de les mesures o mitjançant càlculs teòrics per 
tal d'avaluar el soroll ambiental.  
 
Aparells de mesura:  
Quan es mesura els nivells de so de forma directa, s'utilitzen aparells de mesura del nivell de so. 
Aquests aparells han de complir amb les Norma internacional IEC: 62672 per tal de garantir que 
compleixen totes les especificacions i nivells de tolerància i que la seva lectura és confiable [4]. Un 
aparell apte per a la mesura dels nivells de soroll ambiental a l'àrea portuària és el Pulsar Nova 
Range [5] del fabricant Pulsar Instruments Plc. 

Valors límit 

Els límits acústics s'estableixen a nivell nacional. A l'Estat Espanyol es 
descriuen en el RD 1367/2007 [6]. 
Els límits aplicables a les zones residencials són els que es mostren a 
la següent taula (extret de l'Annex III, Taula B.1 del Reial Decret): 

Indexos de soroll Interval horari Valor límit 
(db(A)) 

LK,day 7:00h a 19:00h 55 
LK,evening 19:00h a 23:00h 55 
LK,night 23:00h a 7:00h 45 

 

Cost Aparell de mesura del nivell de soroll: 50€ [5] 

Nota 

El sentit auditiu dels éssers humans respon bé en un rang de 
freqüències sonores comprès entre els 500 Hz i els 8.000 Hz i és 
menys sensitiva als sorolls molt greus o molt aguts. Les ponderacions 
freqüencials (utilitzades en els aparells de mesura del so) serveixen 
per adequar la mesura dels aparells al que realment percep  l'orella 
humana. La ponderació més utilitzada és la ponderació A. Altres 
ponderacions existents són la C o la Z [7]. 
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Nom de l'indicador Existència d'un mapa de soroll de l'àrea portuària i els contorns  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Soroll Nº de l'indicador 7.3 

Definició 

Els mapes de soroll són la representació geogràfica (sobre un plànol) de la informació relacionada 
amb els nivells de soroll exteriors i de l'exposició acústica amb informació associada de l'impacte 
ocasionat a la població afectada [1]. Per a més informació sobre el desenvolupament d'un mapa de 
soroll vegeu la referència [2]. 

Importància de 
l'indicador 

Un mapa de soroll o una visió geogràfica del soroll és una eina molt 
útil que mostra a les autoritats portuàries les àrees del port on els 
nivells actuals de soroll presenten un problema, les àrees on és 
necessària una reducció dels nivells de soroll i a on el futur 
desenvolupament del port tindrà els majors impactes negatius [1]. 

Forma d'expressar 
l'indicador Resposta qualitativa: Sí / No (es poden afegir observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Notes 

Exemple de mapa de soroll (Port d'Amsterdam) [2]: 
 

 

Referències 

[1] METRANS. 11-26 Noise Mapping of Container Terminals at the 
Port of Los Angeles. Los Angeles, 2011. 
[https://www.metrans.org/research/11-26-noise-mapping-container-
terminals-port-los, 25 de març de 2016] 
[2] NOMEPORTS PROJECT. Good Practice Guide on Port Area Noise 
Mapping and Management. Amsterdam, Port of Amsterdam, 2008. 
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E.8. Guies de Desenvolupament portuari 
 

Nom de l'indicador L'Autoritat Portuària ha dut a terme una Avaluació de l'Impacte 
Ambiental en els darrers 5 anys? 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Desenvolupament portuari Nº de l'indicador 8. 1 

Definició 

L'avaluació ambiental és un procediment que garanteix que es tenen en compte les implicacions 
ambientals de les decisions preses abans de que aquestes decisions es prenguin [1]. La Directiva 
europea 2011/92/EU [2] coneguda com la Directiva EIA regula i estableix com s'ha de dur a terme 
l'avaluació ambiental per a projectes individuals com ara la construcció de noves indústries o 
ampliacions de terminals portuàries. Aquesta directiva es recolza sobre el principi d'assegurar que 
les planificacions, els programes i els projectes amb potencial per tenir efectes sobre el medi 
ambient es desenvolupen subjectes una avaluació dels impactes ambientals prèvia a l'aprovació 
final del projecte [1].  

Importància de 
l'indicador 

L'avaluació de l'impacte ambiental és un instrument que pretén 
proporcionar un alt nivell de protecció del medi ambient i contribuir a la 
integració de les consideracions ambientals en la preparació de 
projectes, planificacions i programes amb la visió posada en la reducció 
dels seus impactes ambientals associats. Addicionalment, assegura la 
participació de totes les parts afectades en la presa de decisions i, per 
tant, enforteix la qualitat d'aquestes [1]. 

Formes d'expressar 
l'indicador Resposta qualitativa: Sí / No (es poden afegir observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Referències 

[1] EUROPEAN COMMISSION (EC). Environmental Assessment. 
Brussels, 2015. 
[http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm, 25 de març de 2016] 
[2] EUROPEAN COMMISSION (EC). Directive 2011/92/EU of the 
European Parliment and of the Council of 13 December 2011 on the 
assessment of the effects of certain public and private projects on the 
environment. Brussels, Official Journal of the European Union, 2011. 
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Nom de l'indicador Volum anual de sediments dragats 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Desenvolupament portuari Nº de l'indicador 8.2 

Definició 

Aquest indicador monitoritza la quantitat de sediments (sorres i llims) extrets en els treballs de 
dragatge que s'han realitzat en el port en un any. Aquests treballs són necessaris per tal de retirar 
els sediments depositats de forma natural en els canals d'entrada del ports i mantenir la profunditat 
adequada pels vaixells o per a la construcció de nous molls [1]. 

Importància de 
l'indicador 

Els treballs de dragatge poden causar un impacte ambiental negatiu als 
ecosistemes marins i a la qualitat de l'aigua i poden tenir efectes 
perjudicials per a la salut humana. Per exemple, l'augment de la 
terbolesa causada per l'alteració del llit marí pot causar danys a les 
espècies que l'habiten. També es poden ocasionar alteracions en la 
composició química de l'aigua ja pot ser que s'alliberin substàncies 
tòxiques adherides als sediments, com ara metalls pesants. 
Addicionalment, es poden alliberar nutrients (principalment nitrogen i 
fòsfor) incrementant el risc de que es produeixi una floració d'algues 
tòxiques [2]. 

Formes d'expressar 
l'indicador m3/any de material dragat 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 

[1] VALENCIAPORT. Memoria Ambiental 2013. València, Autoridad 
Portuaria de Valencia, 2014. 
[2] VICTORIA STATE GOVERNMENT. Dredging. Melbourne, 2015. 
[http://www.depi.vic.gov.au/forestry-and-land-use/coasts/marine/bays-
inlets-estuaries-and-lakes/dredging, 25 de març de 2015] 
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Nom de l'indicador Percentatge dels sediments dragats enviats a un ús beneficial 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Desenvolupament portuari Nº de l'indicador 8.3 

Definició 

L'ús beneficial del material dragat és el terme amb el que es coneix la utilització dels sediments 
dragats com a matèria primera per a certes aplicacions. Algunes d'aquestes aplicacions on el 
material dragat té valor i pot ser utilitzat són les següents [1]: 

o Creació de superfície terrestre (per a la construcció de noves àrees en els ports) 
o Cobriment d'abocadors   
o Recuperació de platges 
o Creació i recuperació d'hàbitats naturals 

Importància de 
l'indicador 

Gran parts dels sediments que s'obtenen del dragatge no estan 
contaminats i no necessiten ser depositats en instal·lacions especials. 
Aquestes instal·lacions són costoses de fabricar i mantenir. Per tal de 
no sobrecarregar innecessàriament aquestes instal·lacions amb 
material no contaminat es busquen aplicacions com a alternativa on 
aquest material sigui útil [1]. 

Formes d'expressar 
l'indicador % de sediments per a ús beneficial respecte el total dragat. 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 

[1] UNIVERSITY OF WISCONSIN SEA GRANT INSTITUTE. Beneficial 
Use of Dredged Material. Wisconsin, 2013. 
[http://www.seagrant.wisc.edu/Home/Topics/PortsHarborsandMarinas/ 
Details.aspx?PostID=641, 25 de març de 2016] 
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E.9. Guies d'Afectació de la biodiversitat 
 

Nom de l'indicador El port conté o està situat dins d'una àrea natural designada com a zona 
protegida? 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Afectació a la biodiversitat Nº de l'indicador 9.1.A 

Definició 

Les àrees designades com a zones protegides són un instrument legislatiu nacional per a la 
protecció de la biodiversitat i del medi ambient davant de les pressions que exerceixen factors com 
el desenvolupament de les àrees urbanes, l'agricultura o el desenvolupament econòmic i comercial 
dels ports. Aquestes àrees nacionals sovint formen part del marc establert a nivell Europeu 
mitjançant la Directiva Habitats [1] i l'establiment de la xarxa Natura 2000 [2]. Aquest indicador 
monitoritza l'existència d'aquest tipus d'àrees dins de l'àrea terrestre i marítima gestionada pel port. 

Importància de 
l'indicador 

La Convenció sobre la Biodiversitat (CBD) de les Nacions Unides [3] 
celebrada l'any 2010 va adoptar objectius per tal de garantir que, l'any 
2020, almenys un 10% de les àrees costaneres i marítimes estaran 
protegides mitjançant un sistema nacional d'àrees protegides. 
Actualment, les zones marítimes designades com a protegides a 
Europa, a través de la xarxa Natura 2000, representen un 6% del total 
d'aigües nacionals [4]. És important, doncs, monitoritzar el compromís 
general de les organitzacions per tal d'assolir els objectius marcats 
internacionalment, i especialment, aquelles que més hi poden contribuir, 
com són en aquest cas, els ports europeus. 

Formes d'expressar 
l'indicador Resposta qualitativa: Sí / No (es poden fer observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell baix: la informació requerida per l'indicador s'obté de forma 
immediata. 

Referències 

[1] EUROPEAN COMMISSION (EC). Council Directive 92 / 43 / EEC of 
21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna 
and flora. Brussels,  Official Journal of the European Communities, 
1992. 
[2]	 EUROPEAN COMMISSION (EC). ENVIRONMENT. Natura 2000. 
Brussels, 2016. 
[http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm, 27 de 
març de 2016] 
[3] UNEP. CONVENTION ON BIODIVERSITY (CBD). Aichi Biodiversity 
Targets. Brasilia, 2012. 
[4] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY (EEA). Nationally 
designated protected areas. Copenhagen, 2015. 
[http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nationally-
designated-protected-areas/nationally-designated-protected-areas-
assessment-3, 27 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Nombre d'hàbitats naturals protegits o recuperats 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Afectació a la biodiversitat Nº de l'indicador 9.1.B 

Definició 

En les zones costeres i en els estuaris (zones de transició entre els rius i la costa) d'Europa es 
desenvolupa una intensa activitat econòmica. A la vegada, aquestes àrees contenen hàbitats i 
espècies animals i vegetals de gran valor natural i amb una importància significativa a nivell 
nacional, europeu i fins i tot mundial. Molt sovint, el desenvolupament econòmic representa un risc 
per aquests hàbitats naturals [1]. Per tal de protegir aquest hàbitats i equilibrar la balança, des de 
la Unió Europea s'han desenvolupat directives, com ara la Directiva relativa a la conservació dels 
hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres, més coneguda (com la Directiva HABITATS) [2]. 
Aquest indicador recull la quantitat de localitzacions de titularitat del port que han sigut objecte de 
protecció o de mesures per a la seva recuperació. 

Importància de 
l'indicador 

A dia d'avui, l'experiència recopilada el darrers anys, mostra que la 
majoria d'organitzacions que han dut a terme mesures per a protegir els 
hàbitats naturals costaners, han tingut dificultats alhora de resoldre 
adequadament els problemes relacionats amb la conservació dels 
hàbitats [1]. Per aquest motiu, és important recopilar el nombre 
d'habitats que estan gestionant avui en dia el ports europeus. 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre total d'hàbitats (es poden afegir observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 

[1]	 NEW! DELTA.  Creation and restoration of coastal and estuarine 
habitats. Final Report, 2007. 
[2] EUROPEAN COMMISSION (EC). Council Directive 92 / 43 / EEC of 
21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna 
and flora. Brussels,  Official Journal of the European Communities, 
1992. 
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Nom de l'indicador Àrea total del port protegida  

Categoria de l'aspecte 
ambiental Afectació a la biodiversitat Nº de l'indicador 9.1.C 

Definició 

Els ports sovint se situen en àrees costaneres i en estuaris (zones de transició entre els rius i la 
costa) amb un gran valor natural i amb una importància significativa a nivell regional, nacional i 
europeu. El desenvolupament econòmic a què estan sotmeses aquestes àrees (per exemple, el 
desenvolupament portuari o el trànsit de mercaderies) representa un risc sobre la biodiversitat i 
l'equilibri d'aquestes àrees [1]. Un instrument per tal de lluitar contra la pèrdua de biodiversitat i per 
a la conservació d'aquestes àrees és la creació de zones protegides. Aquest indicador monitoritza 
l'extensió total de les àrees protegides dins de l'àrea portuària.  

Importància de 
l'indicador 

L'establiment d'àrees protegides és una resposta directa a les 
preocupacions en relació a la pèrdua de la biodiversitat a Europa [2]. Un 
indicador sobre la cobertura de les àrees protegides és un indicador útil 
del compromís existent per tal de conservar la biodiversitat i reduir-ne la 
pèrdua. Addicionalment, l'indicador proporciona informació que pot ser 
utilitzada a diferents escales (local, nacional, etc.) i pot ser una 
demostració de la millora efectuada amb el temps. 

Formes d'expressar 
l'indicador ha (hectàrees protegides totals) 

Equivalències 1 ha = 10.000 m2 

Freqüència de 
monitorització Anual 

Esforç Nivell mig: la informació requerida per l'indicador no és molt complexa, 
però no s'obté de forma immediata. 

Referències 

[1] NEW! DELTA.  Creation and restoration of coastal and estuarine 
habitats. Final Report, 2007. 
[2] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY (EEA). Nationally 
designated protected areas. Copenhagen, 2015. 
[http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/nationally-
designated-protected-areas/nationally-designated-protected-areas-
assessment-3, 27 de març de 2016] 
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Nom de l'indicador Nombre total d'espècies d'aus protegides 

Categoria de l'aspecte 
ambiental Afectació a la biodiversitat Nº de l'indicador 9.2 

Definició 

Aquest indicador informa del nombre total d'espècies d'ocells protegides a nivell de l'Autoritat 
Portuària dins de l'àrea portuària. 

Importància de 
l'indicador 

Europa acull més de 500 espècies d'ocells en llibertat. Malauradament, 
el 32% d'aquestes espècies no està, actualment, en un bon estat de 
conservació [1]. Tot i que existeixen legislacions i directives europees 
(essent la més significativa la Directiva sobre aus silvestres [2]), és 
important, per a la conservació local de les espècies presents en l'àrea 
portuària, que l'Autoritat Portuària registri el nombre total d'espècies 
d'aus que habiten o fan escala migratòria en les zones protegides del 
port. 

Formes d'expressar 
l'indicador Nombre total d'espècies d'aus protegides (es poden fer observacions) 

Freqüència de 
monitorització Anual o superior 

Esforç Nivell alt: la informació requerida per l'indicador  és detallada i és 
possible que requereixi de l'establiment de registres addicionals. 

Referències 

[1] EUROPEAN COMMISSION (EC). ENVIRONMENT. The Birds 
Directive. Brussels, 2016. 
[http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/birdsdirective/index 
_en.htm, 27 de març de 2016] 
[2] EUROPEAN COMMISSION (EC). Directive 2009/147/EC of the 
European Parliment and of the Council of 30 November 2009 on the 
conservation of wild birds. Brussels,  Official Journal of the European 
Communities, 2009. 
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