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1 presentació de l’entitat
Des de 1960, el Club ha mantingut inalterable el seu compromís de garantir no només unes
instal·lacions segures i sostenibles, sinó també d'actuar com a nexe integrador dels nostres
socis i usuaris mitjançant el desenvolupament d'activitats esportives, socials i culturals, i
impulsant iniciatives de respecte amb el nostre entorn.
El Club està situat al cor de la Costa Brava, al terme municipal de Torroella de Montgrí dins
el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Disposa de dos centres de treball,
les instal·lacions portuàries al Port de l’Estartit i el Complex Torre Gran a la urbanització del
mateix nom.
El Club disposa dels següents equipaments i serveis:

Dades administratives
Club Nàutic Estartit | G-17066150 | Passeig Marítim s/n – 17258 L’Estartit
www.cnestartit.com | info@cnstartit.es
CCAE: 93.12 | CNAE: 93.29 | Registre entitats esportives: 136
Guardons obtinguts
1998
2015 Bandera Blava
(* la Bandera Blava es va haver d’arriar per indicacions en les seves normes a l’inici de les obres de remodelació del port)

1999 | Diploma Turístic de Catalunya
2001 | Premi de Medi Ambient al projecte innovador
2002 | Premi Alimara Especial
2017 | Premi Timó d’Argent (Unió d’Hosteleria i Turisme de la Costa Brava)

El Club està
federacions:








afiliat

a

les

següents I pertany a les següents associacions:

Federació Catalana de Vela
Federació Catalana de Natació
Federació Catalana de Tennis
Federació Catalana de Pàdel
Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques
Real Federación Española de Vela
Real Federación Española de Tenis

Club Nàutic Estartit










Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics
Associació Nacional de Creuers
Turisme Nàutic Costa Brava
ADAC
Yatch Club de France
Escola Catalana de Vela
Estació Nàutica l’Estartit
Club EMAS
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2 model de gestió del Club i abast del SIG
2.1

model de gestió del Club

El funcionament de l’associació es regeix pels principis democràtics i representatius. La
sobirania plena resideix en l’Assemblea General. El govern i representació del Club
correspon a l’Assemblea General i la Junta Directiva.
Els membres de la Junta Directiva es proveeixen, mitjançant sufragi lliure, directe, igual i
secret, entre els seus Socis amb dret a vot.
El Club Nàutic Estartit aposta des de fa anys per una gestió respectuosa amb el medi
ambient, la qualitat i el seu entorn.
2.2

abast del SIG

El nostre Sistema Integrat de Gestió (SIG), estableix els requisits per a la documentació, la
implantació, el manteniment i la millora continua de tots els processos i les persones que
realitzen, gestionen i verifiquen les activitats de “Prestació dels serveis de la instal·lació
portuària, gestió d’amarraments, operacions a la dàrsena, estació de servei, escar,
restaurant, aparcament i activitats de les seccions esportives”.
Les normes d’aplicació són les següents:

El sistema de gestió del Club es basa en la millora contínua dels processos:

Club Nàutic Estartit
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3 organigrama

Club Nàutic Estartit
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4 política de gestió

Club Nàutic Estartit
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5 aspectes ambientals
Durant el mes de novembre de 2015 es va iniciar la fase 1 de les obres de millora i
remodelació de la dàrsena esportiva, per això, i tal com indica l’article 8 del Reglament
1221:2009 (EMAS III) i Reglament UE 2017/1505 de 28 d’agost de 2017 es va dur a terme,
en data setembre 2015, un informe de diagnosi que identifica els canvis substancials que
poden afectar la gestió ambiental derivats de les obres de millora.
Els aspectes ambientals associats a les activitats del Club Nàutic Estartit han estat identificats
i valorats per tal d’avaluar l’impacte que produeixen sobre el medi ambient.
En aquesta avaluació s’han analitzat aspectes directes, indirectes, normals i anormals, en
situació d’emergència i són els següents:


En condicions normals: consum d’aigua, consum d’energia, generació d’aigües
residuals, consum de recursos, emissions a l’atmosfera, generació de sorolls i
vibracions, generació de residus i impacte visual



En condicions d’emergència: consum d’aigua, generació de residus, generació
d’aigües residuals i emissions a l’atmosfera

Degut a la naturalesa del sector, alguns dels aspectes significatius no es poden monitoritzar
o controlar directament ja que són generats per usuaris com per exemple l’aigua generada
a la neteja de les embarcacions amarrades al port. A continuació es detalla la taula
d’aspectes ambientals significatius (nota: la valoració dels aspectes es realitza seguint els
criteris establerts en el PA 540.01 Aspectes ambientals) i s’especifica l’impacte ambiental
associat a cada aspecte.
Identificació

Aspectes

Impacte de cicle de vida

Consum
d’aigua

General del port
General del Complex Torre Gran
Operacions de carenatge
Operacions de manteniment extern al port
Operacions de manteniment extern del Complex Torre Gran

Adquisició de matèries primeres
Adquisició de matèries primeres
Adquisició de matèries primeres
Adquisició de matèries primeres
Adquisició de matèries primeres

Combustibles fòssils al port

Adquisició de matèries primeres

Aigües residuals en molls i pantalans (de baldeig)

No aplica

Consum
d’energia
Generació
aigües
naturals
Consum de
recursos
Emissions a
l’atmosfera
Generació
de residus

Aigües residuals al Complex Torre Gran

No aplica

Recursos a l’escar (pintures, dissolvents...)
Manteniment de la piscina Complex Torre Gran (productes químics)
Neteja Complex Torre Gran (productes químics neteja)
Manteniment d’instal·lacions
Manteniment d’infraestructures
Escalfament d’ACS al port
Escalfament Complex Torre Gran
Especials al Punt Net
Especials al Complex Torre Gran
Provinents dels treballs a l’escar realitzats per agents externs a
tercers
Residus especials en obres

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Club Nàutic Estartit
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6 indicadors ambientals
Seguint els requisits establerts del Reglament EMAS III i Reglament UE 2017/1505 de 28
d’agost de 2017, per cada un dels vectors ambientals en què cal presentar les dades
relatives, es pren com a valor de referència el número d’amarres disponible, o el número
d’usuaris de la secció.
Respecte dels indicadors i tenint en compte els requeriments del nou Reglament UE
2017/1505 de 28 d’agost de 2017 es tindran en compte aquells indicadors referenciats en
els documents sectorials. A hores d’ara, no s’ha publicat cap document per part de la Unió
Europea ni hi ha cap document en preparació referent als ports esportius.
6.1

aigua

6.1.1 consums port
port

2013

Augment / reducció

Consum (m3)

2014

-11,36 %

2015
-0,54 %

2017

2016

+ 9,76 %

+38,19%

5.832

5.169

5.141

5.643

7.798

Rati (m / amarres)

8,49

7,60

7,48

7,82

10,80

Rati2 (m3 / m2 amarres)

0,33

0,29

0,29

0,27

0,38

0,28

0,24

0,24

0,27

0,37

1

3

3

3

2

Rati (m / m terra)

Rati1 : 722 amarres (dada anterior a 2016: 687 amarres)
Rati2 : 20.525,85 m2 amarres (dada anterior a 2016: 17.918,35 m2 amarres)
Rati3: 21.194 m2 superfície de terra

El consum d’aigua de les instal·lacions portuàries ha augmentat un 38,18% (2.155 m3)
respecte l’any anterior. Aquest excepcional augment ha estat causat per una fuita d’aigua a
les instal·lacions portuàries durant el mes de desembre no detectada amb prou celeritat
degut, bàsicament, a l’estat d’obres en què es trobava la zona en concret.
S’ha establert un nou control de comptadors per evitar que torni a ocórrer.
Suposant una piscina domèstica de dimensions 8 x 3 x 1,5 amb un volum de 36 m3, l’augment
ha estat d’aproximadament 60 piscines.
6.1.2 consum Complex Torre Gran
complex Torre Gran

2013

Augment / reducció

Consum
Rati1 (m3/ usuari)
2

3

2

Rati (m / m terra)

2014
-28,48%

2015

+10,06 %

2016

+ 2,95 %

2017

+ 41,80%

3.947

3.072

3.381

3.481

4.936

1,32

1,28

1,57

2,04

0,19

0,15

0,16

0,17

5,14
0,24

Rati1 : usuaris anuals (2013: 3.014; 2014: 2.398; 2015:2.148; 2016: 1.706; 2017: 961)
Rati2 : 21.000 m2 superfície de terra

Club Nàutic Estartit
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El consum d’aigua del Complex Torre Gran ha augmentat un 41,80 % (1.455 m3) respecte
l’any anterior. El rati m3/usuari també ha augmentat degut a la disminució d’usuaris de les
instal·lacions.
Durant el mes de juny hi ha hagut dos fuites d’aigua que han provocat aquest augment de
consum.
Suposant una piscina domèstica de dimensions 8 x 3 x 1,5 amb un volum de 36 m3, l’augment
ha estat d’aproximadament 40 piscines.
6.1.3 consum total
total

2013

Augment / reducció

Consum

2014
-15,96%

9.806

2015
+3,41 %

8.241

+ 7,06 %

8.522

2016

2017

+ 39,57%

9.124

12.734

El consum general del Club ha augmentat un 39,57 % (3.610 m3) respecte l’any anterior.
Suposant una piscina domèstica de dimensions 8 x 3 x 1,5 amb un volum de 36 m3, l’augment
ha estat d’aproximadament 100 piscines.
Aquest augment és excepcionalment alt (2.155 m3 a les instal·lacions portuàries i 1.455 m3 al
Complex Torre Gran) i a les dues zones ha estat provocat bàsicament per fuites d’aigua.

Club Nàutic Estartit
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6.1.4 analítiques d’aigües residuals
El procediment del Sistema Integrat de Gestió PI 823.02 Seguiment i mesura Rev. 9 indica
que les analítiques d’aigües residuals es duran a terme amb una freqüència mínima de cada
3 anys.
En data 31 de maig de 2017, es realitza una analítica per cada punt d’abocament d’aigua a
clavegueram situats al darrera de l’Escola de vela (punt 1) i a l’aparcament prop del passeig
marítim i a dos punts entremitjos de control i un punt final del Complex Torre Gran.
Les analítiques estan realitzades per ECA Bureau Veritas, Entitat Ambiental de Control
acreditada pel Departament de Medi Ambient segons el Decret 170/1999 amb el número
d’acreditació EAC 004-01 i el laboratori LABAQUA amb registre a ENAC: 109/LE285
Clavegueram
(punt 1)

Clavegueram
(punt 2)

Punt intermedi 1
(**)

Punt intermedi
2 (**)

Torre Gran
(clavegueram)

Valors límits
(*)

pH

-

-

-

-

7 ± 0,1

6-10

MES (mg/l)

134 ± 25%

52 ± 25%

-

163 ± 25%

111 ± 25%

750

DQO (mg o2/l)

401 ± 20%

-

-

-

36 ± 20%

1.500

36,7 ± 15%

< 3 ± 15%

-

-

< 3 ± 15%

25

1.795 ± 5%

1.937 ± 5%

916 ± 5%

-

1.608 ± 5%

6.000

Fòsfor total (mg/l)

-

-

-

-

6,9 ± 20%

50

Hidrocarburs totals
(mg/l)

-

1,2 ± 23,2%

< 0,5 ± 23,2%

< 0,5 ± 23,2%

-

15

Cu (mg/l)

-

0,27 ± 18%

-

23,07 ± 18%

-

3

N Kjedahl (mg/l)

80,4 ± 16%

94,8 ± 16%

-

-

55,4 ± 16%

90

Mat. Inhibidores
(equitox/m3)
Sals solubles
((μS/cm)

(*) Es prenen com a valors límits els especificats en el Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el
Reglament dels serveis públics de sanejament.
(**) Els punts finals d’abocament a clavegueram són el Punt 1, 2 i Torre Gran mentre que els Punts intermedis 1 i
2 són d’autocontrol interns de xarxa.

Club Nàutic Estartit
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Pel que fa als resultats que es troben fora dels valors límits, s’han establert les corresponents
accions correctives per tal de investigar-ne la causa i emprendre les mesures necessàries
per a corregir-los.
6.2

analítiques d’aigües de la dàrsena

De 2008 fins al 2015 s’han realitzat analítiques d’aigua de diferents punts de la dàrsena tan
microbiològiques (Estreptococs fecals i Escherichia Coli) com de detecció d’hidrocarburs.
Punts de mostreig: Punt 1: zona del camp de boies, davant la platgeta; Punt 2: zona del
davant de l’estació de servei; Punt 3: Dàrsena interior del port, entre la passarel·la 300 i 400;
Punt 4: Zona davant del moll comercial.
Durant el 2016 no s’han realitzat les analítiques de mostreig d’aquestes aigües de la dàrsena
ja que a per tal de controlar les obres de millora de la Fase 1 de les instal·lacions portuàries
s’ha contractat la Vigilància Ambiental amb l’empresa DNOTA i ells han realitzat analítiques
periòdicament tant de les aigües com dels sediments i tots han estat correctes.
A partir del 2017, un cop finalitzada la Fase 1 es tornen a realitzar les analítiques. Els resultats
són els següents:
Data

30/03/2017

13/07/2017

Analítiques
Enterococs
(/100ml)
Escherichia Coli
B
(/100 ml)
Hidrocarburs
(mg/l)
Enterococs
(/100ml)
Escherichia Coli
B
(/100 ml)
Hidrocarburs
(mg/l)

Punt 1
(boies)

Punt 2
(gasolinera)

Punt 3
(300-400)

Punt 4
(Moll comercial)

0

0

0

0

1,9 x 10^1

4,9 x 10^1

8

1,39 10^1

< 0,050

-

-

-

0

0

0

0

2 x 10^1

6

2 x 10^1

1 x 10^1

< 0,050

-

-

-

Segons la Directiva 2006/7/CE, en aigües costaneres:
Paràmetre

Qualitat excel·lent

Qualitat bona

Qualitat suficient

Mètode anàlisi

Estreptococs fecals

100 (*)

200 (*)

185 (**)

UNE EN ISO 7899-2

Escherichia Coli B

250 (*)

500 (*)

500 (**)

UNE EN ISO 9308-1

(*) Avaluació del percentil 95
(**) Avaluació del percentil 98

Així doncs, podem concloure que el resultat de les analítiques de les aigües és correcte.

Club Nàutic Estartit
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6.3

energia

6.3.1 consums port
port

2013

Augment / reducció

Consum (MWh)

2014

-13,30 %

2015

+12,62 %

2017

2016

+ 8,78 %

+ 0,56%

235,78

204,43

230,22

250,41

251,81

Rati1 (MWh / amarres)

0,34

0,30

0,34

0,35

0,35

2

2

0,013

0,011

0,013

0,012

0,012

3

2

0,011

0,010

0,011

0,012

0,012

Rati (MWh/ m amarres)
Rati (MWh / m terra)

Rati1 : 722 amarres (dada anterior a 2016: 687 amarres)
Rati2 : 20.525,85 m2 amarres (dada anterior a 2016: 17.918,35 m2 amarres)
Rati3: 21.194 m2 superfície de terra

El consum elèctric de les instal·lacions portuàries ha augmentat un 0,56% (1,4 MWh) respecte
l’any anterior
6.3.2 consum Complex Torre Gran
complex Torre Gran

2013

Augment / reducció

Consum (MWh)
1

Rati (MWh/ usuari)
2

2

Rati (MWh / m terra)

2014
+4,99 %

2015

+12,36 %

2016
- 2,18 %

2017
-5,21 %

54,33

57,04

64,09

62,69

59,43

0,02

0,02

0,03

0,04

0,06

0,0026

0,0027

0,0031

0,0030

0,0028

Rati1 : usuaris anuals (2012: 3.474; 2013: 3.014; 2014: 2.398; 2015:2.148; 2016: 1.706; 2017:961)
Rati2 : 21.000 m2 superfície de terra

El consum elèctric del Complex Torre Gran ha disminuït un 5,21 % (3,26 MWh) respecte l’any
anterior. El rati MWh/usuari ha augmentat degut a la disminució d’usuaris de les instal·lacions.
6.3.3 consum total
total
Augment / reducció total

Consum

2013

2014
-9,87 %

290,11

2015

+12,55 %

261,47

2016
+6,39 %

294,29

2017
-0,59 %

313,10

311,24

El consum general del Club ha disminuït un 0,59 % (1,86 MWh) respecte l’any anterior.

Club Nàutic Estartit
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Per tal de valorar la repercussió sobre el medi ambient del consum de l’energia elèctrica del
Club, avaluarem les emissions de CO2 equivalent, sabent que 1 MWh emet 308 Kg de CO2.
(Factor de conversió extret de la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle | versió
2017)

La disminució total d’energia elèctrica del Club ha estat de 1,86 MWh, així doncs s’han deixat
d’emetre 572,88 Kg de CO2 a l’atmosfera.
Per tal de relativitzar aquesta dada es pot comparar amb els kilòmetres que hauria fet un
cotxe de gasolina, de cilindrada entre 1,4 i 2 litres en una velocitat mitjana de 70 km/h, que
emet a l’atmosfera 0,205 Kg CO2 cada kilòmetre recorregut (Factor de conversió extret de la Guia
pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle | versió 2017).

Club Nàutic Estartit
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S’han deixat d’emetre els Kg de CO2 que hauria emès el vehicle per anar i tornar de Barcelona
a Brussel·les (≈ 2.700 Km)
6.3.4 energies renovables
El 2008 es varen instal·lar plaques solars tèrmiques, per l’obtenció d’aigua calenta sanitària
a la coberta de l’edifici de serveis del Complex Torre Gran. L’energia obtinguda és del tot
suficient per abastar la demana actual de l’ACS d’aquest edifici de serveis tant durant els
mesos d’estiu com els d’hivern.
Durant mes d’abril de 2013 es varen instal·lar plaques solars fotovoltaiques en règim
d’autoconsum a la coberta de l’edifici de marineria de les instal·lacions portuàries. La planta
està monitoritzada i es poden controlar i descarregar les dades a través de l’aplicatiu web:
www.sunnyportal.com

Club Nàutic Estartit
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6.4

gestió de residus
Residu

Codi

2013 (Tn)

2014 (Tn)

2015 (Tn)

2016 (Tn)

2017 (Tn)

Aerosols

160504

0,015

0,026

0,054

0,11

0,016

Bateries

160601

0,266

0,589

0,391

0,025

0,494

Envasos plàstic valoritzables
Envasos metàl·lics valoritzables

150110

0,462

0,246

0,08

0,41

0,131

Fangs provinents de carenatge

170503

0,253

1,369

0,509

1,489

1,497

Filtres d’oli

160107

0,097

0,114

0,085

0,067

0,158

Filtres d’aire
Material impregnat

150202

0,09

0,262

0,086

0,082

0,182

Olis bruts

130205

2.000 l

1.400 l

800 l

1.200 l

1.050 l

Aigües contaminades amb hidrocarburs

130507

-

1,24

-

-

-

Piles

200133

0,011

0,035

0,054

0,012

0,016

Residus voluminosos de ferro i fusta
Altres residus voluminosos

200199

-

-

-

-

-

Restes de fibre de vidre d’embarcacions en
desús

170604

-

0,32

-

-

-

Extintors

160507

0,004

-

-

-

-

Poda vegetal

-

-

-

-

0,003

-

Fluorescents

200121

0,011

0,105

0,056

0,049

0,01

Tòners, cartutxos tinta...

080318

-

-

0,02

1,08

0,003

Documents destruïts (LOPD)

200101

-

-

-

20 l

-

Olis i greixos comestibles

200125

0,05

0,03

100 l

0,028

40 l

Àcid clorhídric

160507

-

-

0,064

-

-

Pots de pintura, vernissos, silicones...

160508

-

-

0,553

-

0,492

-

-

-

2 unitats

-

-

Paper / Cartró domèstic
Envasos plàstics domèstics
Vidre domèstic

Desballestament embarcacions

De la recollida que efectua l’Ajuntament (paper/vidre/plàstic) no disposem de dades

La gestió dels residus es realitza amb FCC Ámbito – Centre de Recollida i Transferència.
Cal tenir en compte que per la naturalesa del Club, els residus que es mostren a la taula
anterior, no es poden controlar ja que la majoria són generats pels usuaris i/o per les
empreses que treballen a les instal·lacions del port, bàsicament empreses nàutiques en
feines de manteniment d’embarcacions a l’escar.
Els residus del port s’emmagatzemen en contenidors específics per cada un i es troben ben
col·locats i etiquetats al Punt Net.
Enguany, s’han tramitat les “notificacions prèvies de trasllat de residus dins de Catalunya” a
l’Agència de Residus de Catalunya. A continuació es detallen els residus pels quals s’han
tramitat:
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Notificació

Codi del residu

Descripció del residu

2035606 NP
2035685 NP
2035602 NP
2035679 NP
2035596 NP

160504
160601
150202
160507
150110

2035686 NP
2035604 NP
2035687 NP
2035683 NP

160709
160107
200121
080111

Aerosols buits
Bateries de plom
Material impregnat amb oli o pintura – Filtres d’aire
Àcid clorhídric
Envasos plàstics impregnats de pintures –
Envasos metàl·lics no valoritzables
Llots provinents de carenatge d’embarcacions
Filtres d’oli
Fluorescents
Pots de pintura, vernissos i silicones
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El servei municipal de recollida de residus és l’encarregat de recollir els residus assimilables
a domèstics que es generen a les instal·lacions del Club, la majoria, generats pels usuaris.
Per aquest motiu, per tal de poder disposa de dades de producció d’aquesta tipologia de
residus, s’ha dut a terme les següents estimacions:
Suposem que un contenidor de 120 litres de vidre ple té un pes de 86,40 Kg, un d’envasos
el té de 21,36 Kg i un de paper de 48,75 Kg. (Els càlculs s’han dut a terme tenint en compte
la densitat de cada un dels residus)
El nombre de contenidors i capacitat d’emmagatzematge per a cadascun d’aquests residus
és el següent:
Residu
Contenidors d’Envasos
Contenidors de Paper i cartró
Contenidors de Vidre

Núm.
contenidors

Volum
unitat (l)

Pes unitat (kg)

Pes Total (kg)

7
1
7
1
7
1

120
3.000
120
3.000
120
3.000

21,36
534,00
48,75
1.218,00
86,40
2.160,00

149,52
534,00
341,25
1.218,00
604,80
2.160,00

Es tenen en compte les recollides municipals dels contenidors de 3.000 l, ja que contenen la
totalitat dels residus generats als contenidors de 120 l.
Període

Freqüència recollida municipal contenidors de 3.000 l

Temporada alta (juny – setembre)

1 cop al dia (120 dies/any)

Temporada baixa (octubre – maig)

1 cop per setmana (36 dies/any)

Període

Envasos

Paper / cartró

Vidre

Temporada alta

534 Kg

341,25 Kg

604,80 Kg

Càlcul

Producció = 534 Kg x 120 dies =
64.000 Kg = 64 Tn

Producció = 341,25 Kg x 120 dies
= 40.920 Kg = 40,92 Tn

Producció = 604,80 Kg x 120 dies
= 72.576Kg = 72,50 Tn

Temporada
baixa

534 Kg

341,25 Kg

604,80 Kg

Càlcul

Producció = 534 Kg x 36 dies =
19.224 Kg = 19,22 Tn

Producció = 341,25 Kg x 36 dies =
12.285 Kg = 12,28 Tn

Producció = 604,80 Kg x 36 dies
= 21.772 Kg = 21,77 Tn

Total Tn residu
anual

83,22 Tn

53,20 Tn

94,27 Tn
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A continuació es detallen dades relatives a la recollida de residus totals i residus perillosos
del port
Recollida total
residus

2013

Augment / reducció

2014
+1,09%

Quantitat (Tn)

233,90

Rati1 (Tn/ amarre)

0,3405

2

2

Rati (Tn / m amarre)

2015
-1,20%

236,45
1,3196 x 10

2017

+0,34%

234,12

0,3401
-2

1,3053 x 10

+0,21%

233,63

0,3442
-2

2016

234,92

0,3243
-2

0,3254
-2

1,3039 x 10

1,1594 x 10

1,1633 x 10-2

Rati1 : 722 amarres (dada anterior a 2016: 687 amarres)
Rati2 : 20.525,85 m2 amarres (dada anterior a 2016: 17.918,35 m2 amarres)

Recollida residus perillosos
Augment / reducció

2013

2014

+84,72%

2015

-50,72%

2016

+17,88%

2017

+24,77%

3,01

5,56

2,74

3,23

4,03

Rati1 (Tn/ amarre)

0,0044

0,0081

0,0040

0,0045

0,0056

Rati2 (Tn / m2 amarre)

1,68 x 10-4

3,10 x 10-4

1,53 x 10-4

1,60 x 10-4

2,00 x 10-4

Quantitat (Tn)

Rati1 : 722 amarres (dada anterior a 2016: 687 amarres)
Rati2 : 20.525,85 m2 amarres (dada anterior a 2016: 17.918,35 m2 amarres)

L’ocupació anual d’un amarrador tipus de 8 x 3 (24 m2) genera a l’any, de mitjana, 279,19 Kg
de residus dels quals 4,8 Kg són residus perillosos
6.5

consum de recursos

El consum de recursos de manteniment propi són bàsicament productes de neteja,
productes de manteniment per les instal·lacions (pintures, vernissos...) i productes pel
correcte manteniment de la piscina de l’Àrea esportiva Torre Gran.
La majoria de productes emprats en el manteniment no van relacionats directament amb el
nombre d’usuaris visitants del Club. S’apliquen tècniques de compra verda dels productes
per tal que l’efecte sobre el medi ambient sigui el menys impactant possible.
A continuació es detallen algunes gràfiques on es mostra el consum d’alguns dels recursos
que s’utilitzen.
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6.5.1 consum de paper a les instal·lacions portuaris

Consum de paper port

2013

Augment / reducció total

Quantitat (nº fulls)
1

Rati (nº fulls/amarre)
Rati2 (nº fulls /m2 amarre)

2014

+33,33 %

2015
-5,5 %

2017

2016

+19,05%

-4,44%

75.000

100.000

94.500

112.500

107.500

109,17

145,56

137,55

155,82

148,89

4,19

5,58

5,27

5,48

5,24

2016

2017

Rati1 : 722 amarres (dada anterior a 2016: 687 amarres)
Rati2 : 20.525,85 m2 amarres (dada anterior a 2016: 17.918,35 m2 amarres)

6.5.2 consum de paper al Complex Torre Gran

Consum de paper
Complex Torre Gran

2013

Augment / reducció total

Quantitat (nº fulls)
Rati1 (nº fulls/nº usuaris)
2

2

Rati (nº fulls / m superfície)

2014
-8,00%

2015
-45,65%

-20%

+150%

25.000

23.000

12.500

10.000

25.000

8,30

9,59

5,82

5,86

26,01

1,19

1,10

0,60

0,48

1,19

Rati1 : usuaris anuals (2012: 3.474; 2013: 3.014; 2014: 2.398; 2015:2.148; 2016: 1.706)
Rati2 : 21.000 m2 superfície de terra
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6.5.3 consum de productes químics de la piscina del Complex Torre Gran

Consum clor Complex
Torre Gran
Augment / reducció total

Quantitat (litres)
1

Rati (litres Cl / nº usuaris)
2

2

Rati (litres Cl / m superfície)

2013

2014

-20,83%

2015
-1,74%

2016

+23,31%

2017
-0,03%

3.342

2.646

2.600

3.206

3.205

1,11

1,10

1,21

1,88

3,34

0,16

0,13

0,12

0,15

0,15

Rati1 : usuaris anuals (2012: 3.474; 2013: 3.014; 2014: 2.398; 2015:2.148; 2016: 1.706)
2
2
Rati : 21.000 m superfície de terra
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Consum salfumant
Complex Torre Gran

2013

Augment / reducció

Quantitat (litres)

2014

+124%

2015
-17,86%

2016

+22,28%

2017

+21,43%

200

448

368

322

391

Rati (litres Cl / nº usuaris)

0,07

0,19

0,17

0,19

0,19

Rati2 (litres Cl / m2 superfície)

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

1

Rati1 : usuaris anuals (2012: 3.474; 2013: 3.014; 2014: 2.398; 2015:2.148; 2016: 1.706)
2
2
Rati : 21.000 m superfície de terra

6.6

emissions a l’atmosfera

Degut a la naturalesa de l’activitat no es considera rellevant aportar les dades de seguiment
dels gasos NOx i SOx
El Club disposa de dues calderes de gas-oil per escalfament d’aigua calenta a les
instal·lacions del Port i a l’Àrea esportiva Torre Gran:



Caldera ACS Port: Buderus G 105/28-4 de 30,5 kW
Caldera ACS Torre Gran: GGN-40 de 46,5 kW

Segons l’article 15.4 de la Instrucció 4/2008 requereixen inspecció per part d’entitat de
control acreditada.
En data 30/06/2015 ECA-Bureau Veritas porta a terme la inspecció de les dues calderes i es
detecta una deficiència per la manca de disposar d’un certificat anual per ser de potència
tèrmica nominal superior a 5kW.
Es contracta l’empresa AITERM per dur a terme el manteniment corresponent de les dues
calderes.
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S’han aplicat tècniques de millora instal·lant plaques solars per l’escalfament de l’ACS a
l’Àrea esportiva Torre Gran que gairebé eliminen el consum de gas-oil en aquesta caldera.
Des del 2013, el Club Nàutic Estartit s’ha adherit al Programa d’acords voluntaris per a la
reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del
Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
Aquest programa ens impulsa a reduir les emissions de GEH tot creant accions de mitigació.
Es basa en tres punts clau:




La realització de l’invetari
El Plantejament de les mesures
La implantació d’aquestes mesures

A la web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, es publica la informació i processos de les
empreses i entitats adherides.
6.7

soroll i vibracions

Caldrà complir els següents criteris ambientals:


Totes les activitats generadores de soroll s’hauran de realitzar dins les franges
horàries estipulades per la Direcció del Port amb la finalitat d’evitar molèsties sobre
l’entorn. En cas de precisar la realització d’operacions fora l’horari estipulat, es
sol·licitarà permís al port i a l’administració implicada.



Per l’ús de la maquinària i equips per part dels contractistes hauran de disposar de
la documentació requerida per la normativa vigent (RD 212/2002, de 22 de febrer, pel
que es regularan les emissions sonores en l’entorn degudes a determinades
maquinàries d’ús a l’aire lliure), en aquest sentit es duran a terme els controls de ITV
segons la normativa vigent i es verificarà el compliment del vector soroll i es vetllarà
perquè totes les empreses que duen a terme treballs amb maquinària a l’exterior
compleixin amb la normativa de sorolls vigent.

El soroll avui en dia, es considera un problema sanitari; es minimitzarà la contaminació
acústica amb les següents actuacions:






Establint la recomanació a usuaris i visitants de no deixar els motors en marxa en el
recinte en aquelles situacions que no sigui indispensable
Establint un control del trànsit marítim; en quan a la velocitat a l’interior i les proximitats
del port. Les embarcacions no podran navegar a una velocitat superior a 3 nusos ni
a l’interior del port ni a l’àrea del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
Recomanar als usuaris no deixar les drisses de forma que puguin colpejar el pal
Els treballadors del port hauran de circular per l’interior utilitzant les motocicletes
elèctriques i no pas vehicles a motor, sobretot en horari nocturn.
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6.8

gestió i control de l’estació de servei

Per complir amb els requisits legals d’aplicació, el Club disposa de Conseller de Seguretat
(per complir amb el RD 2115/1998 i ADR) i de totes les instal·lacions d’emmagatzematge de
productes petrolífers degudament legalitzats
L’estació de servei del port disposa de dos dipòsits de 20.000 litres. Un de gas-oil i un de
gasolina i de cinc sortidors, dos de gasolina i tres de gas-oil.
El responsable de l’estació de servei s’ocupa de fer un seguiment de l’estat general de la
gasolinera i de controlar l’estoc de combustible per fer-ne les comandes.
Es disposa d’un sistema d’aspiració d’aigües olioses i de sentina instal·lat a l’estació de servei
i de barreres i draps absorbents per tal de minimitzar qualsevol vessament accidental que
es produeixi a les aigües de la dàrsena del port.
6.9

biodiversitat

Per tal d’avaluar l’impacte ambiental que suposen les instal·lacions del Club, cal tenir en
compte la superfície que ocupen.
La superfície total d’ocupació de la concessió del Club Nàutic és de 78.207,72 m2 dividits en:


49.025,76 m2 són superfície de la làmina d’aigua



21.629,16 m2 són superfície de terrenys



806,38 m2 són superfície d’obres i instal·lacions



6.746,42 m2 són altres superfícies exemptes

L’Àrea esportiva Torre Gran ocupa una superfície total de :


Superfície total de 21.000 m2



Superfície edificada: 418 m2

6.10 petjada de carboni
La petjada de carboni és l’indicador de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
(GEH) associades al cicle de vida d’un producte, servei o organització. Es quantifica en
emissions de CO2 equivalent que són alliberades a l’atmosfera.
És important notar que el CO2 equivalent (CO2 eq) inclou els sis gasos amb efecte
d’hivernacle que recull el Protocol de Kyoto: diòxid de carboni (CO2), metà (CH4), òxid de
nitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC) i hexafluorur de sofre (SF6)
A la taula següent es mostren les dades relatives a l’emissió de GEH resultants de l’activitat
del Club durant el 2017:
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font d’energia

consum

unitats

Consum elèctric

311,24

Consum d’aigua

12.734,00

factor
conversió

MWh

308

unitats

Kg CO2

KgCO2/MWh

95.861,92

m3

0,395

KgCO2/m3

5.029,93

Consum propi gas-oil (maquinària...)

1.497,46

Litres

2,828

KgCO2/l

4.234,82

Consum propi gas-oil viatges promoció i
representació

2.046,42

Litres

2,503

KgCO2/l

5.122,19

Desplaçaments equips de regates

5.494,00

Km

0,205

KgCO2/l

1.126,27

Desplaçaments propis tren

3.222,00

Km

0,030

KgCO2/Km

96,66

10.599,80

Km

0,205

KgCO2/Km

2.172,96

KgCO2

1.783,80

Desplaçaments propis automòbil
Desplaçaments propis avió

(*)

Dades extretes de la Guia l’Oficina Catalana pel Canvi Climàtic
(*) Dades calculades a través del web d’aviació civil: http://www.icao.int/environmental-protection

TOTAL

115.428,55

Tal i com es pot observar en aquesta taula, la principal font d’emissions de CO2 a l’atmosfera
que genera el Club amb consums directes és el consum elèctric i la segona és el consum
d’aigua i el consum propi de carburant en viatges de promoció i representació.
Aquestes dades són les que s’utilitzen per l’actualització de la informació del Programa
d’Acords Voluntaris de reducció de gasos d’efecte hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi
Climàtic

A continuació es mostra el rati d’emissions pròpies de CO2 a l’atmosfera en funció dels
amarres del port:
2013
Augment / reducció

Kg CO2 emesos
1

Rati (Kg CO2 / amarre)

2014

-10,60 %

2015

+22,72 %

2016

+22,44 %

2017

+0,93 %

85.132,04

76.110,58

93.403,12

114.363,96

115.428,55

123,92

110,79

135,96

158,40

159,87

Rati1 : 722 amarres (dada anterior a 2016: 687 amarres)
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Les emissions de CO2 a l’atmosfera durant el 2017 han augmentat un 0,93 % respecte la
dada de 2016. La dada que més ha augmentat ha estat el consum d’aigua.
La següent taula mostra una estimació de les emissions de CO2 a l’atmosfera de les
embarcacions del Club.

Eslora
embarcació

Núm.
embarcacions

Consum

Unitats

Factor de
conversió

Unitats

Kg CO2

ESTIMACIÓ CONSUMS INDIRECTES
≤ 8 metres

338

22.392,00

l gasoil

2,827

Kg CO2/l

68.797,87

8 ≤ 12 metres

118

40.320,00

l gasoil

2,827

Kg CO2/l

120.090,96

≥ 12 metres

45

35.100,00

l gasoil

2,827

Kg CO2/l

114.493,50

TOTAL

303.382,33 Kg CO2

2013

2014
-0,79%

Kg CO2 emesos embarcacions
Rati1 (Kg CO2 / embarcació)

2015

+11,54%

2016

+3,63%

2017

+9,72%

241.129,80

239.222,16

266.832,00

276.514,52

303.382,33

555,60

553,76

600,97

598,52

605,55

Rati1 : embarcacions anuals (2012: 504; 2013: 434; 2014: 432, 2015:444; 2016: 462; 2017:501)

Aquests consums indirectes s’han calculat suposant:
Eslora
embarcació

Sortides a l’any

Recorregut
sortida

≤ 8 metres

12 sortides

6 milles

per

Consum
combustible

de

1 l gasoil / milla

8 ≤ 12 metres

15 sortides

12 milles

2 l gasoil / milla

≥ 12 metres

15 sortides

20 milles

3 l gasoil / milla

Per tal de relativitzar aquests valors d’emissions de CO2 a l’atmosfera, podem fer-ho calculant
la quantitat d’arbres que calen per reduir-les.
Els arbres, són elements essencials en la lluita contra el canvi climàtic, ja que tenen la
capacitat d’absorbir i emmagatzemar CO2, un dels principals gasos d’efecte hivernacle.
Aquesta capacitat dels arbres, ve donada per la funció fotosintètica, gràcies a la qual el CO2
queda fixat a les arrels, el tronc i les fulles en forma de carboni.
En la respiració, els arbres també retornen diòxid de carboni a l’atmosfera però el balanç
d’absorció és clarament positiu.
Posarem com a exemple, un arbre molt característic de la nostra zona, l’olivera.
Fitxa tècnica de l’olivera com a “arbre tipus”:
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Nom científic

Olea europeae

Dades del tronc

Dades de la copa

Biomassa
Taxa de fotosíntesis neta

Alçada

127 cm

Perímetre

102 cm

Forma

Semiesfèrica

Alçada

450 cm

Diàmetre

450 cm

De fulles

30 Kg

Superfície fulles

91 m2

570 Kg CO2/any

Dades extretes de “Los sumideros Naturales de CO2 – Una estratégia sostenible entre el
Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto desde las perspectivas urbana i territorial” de
Manuel Enrique Figueroa Clemente y Susana Redondo Gómez. Muñoz Moya Editores
Extremeños.

El total d’emissions de CO2 calculades és:

115 .428 ,55 KgCO 2 + 303 .382 ,33 KgCO 2

=

418 . 810 ,88 KgCO 2

Així doncs:

418.810,88KgCO2 / any

1 olivera
= 734,76 oliveres
570KgCO2 / any

Per tal de mitigar aquest efecte, caldria disposar d’un cultiu d’aproximadament 686 oliveres
(amb les característiques de la taula anterior) per fixar el CO2 emès pel Club i les
embarcacions durant un any.
6.11 consum propi de combustibles fòssils
El consum propi de combustibles fòssils a les instal·lacions portuàries té, bàsicament, els
següents orígens:


Embarcacions de treball del port



Caldera d’ACS dels vestidors de la dàrsena



Maquinària del port (grua, travelift, tallagespa...)

port

2013

Augment / reducció total

Consum combustibles fòssils
(litres)
Rati1 (l / amarre)

2014

+15,99%

2015
-19,23%

2016

+29,97%

2017

+4,92%

4.633,13

5.374,01

4.340,38

5.641,04

5.918,79

6,74

7,82

6,32

7,81

8,20

Rati1 : 722 amarres (dada anterior a 2016: 687 amarres)
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torre gran

2013

Augment / reducció

Consum combustibles fòssils
(litres)
Rati1 (l / m2)
1

2014
-23,50%

2015
-9,15%

2016

-52,03%

2017

+124,43%

616,10

471,34

428,21

205,38

460,94

0,03

0,02

0,02

0,01

0,02

2

Rati : 21.000 m superfície

7 controls i mesures
7.1

avaluació del compliment legal

Actualment l’avaluació del compliment legal es realitza amb el programa “ECOIURIS”.
Aquest està basat en un entorn web que garanteix el compliment dels requisits legals que
apliquen al Club Nàutic Estartit.
Les tramitacions més rellevants que ha fet el Club durant aquest 2017 són:


Tràmits i actes referents a la finalització de les obres de la Fase 1 de la dàrsena
esportiva del Port de l’Estartit i l’inici de la Fase 2



Inspecció metrològica dels sortidors de l’estació de servei



Inspecció de la descàrrega de productes químics a l’estació de servei – Conseller de
seguretat



Inspeccions reglamentàries dels equips de lluita contra incendis



Tràmits amb el servei de Prevenció Aliè: memòria anual, pla de prevenció, contracte
de serveis, realització de l’avaluació de riscos, formació en prevenció de riscos al
personal, estudi higiènic de vibracions, inspeccions mèdiques del personal que ho
desitja...



Pas Actuació al Programa d’acords voluntaris per la reducció de gasos d’efecte
hivernacle de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic



Tràmits per la Llicència Ambiental del Complex Esportiu Torre Gran amb ECA-Bureau
Veritas i l’Ajuntament de Torroella de Montgrí - L’Estartit



Tràmits amb Ports de la Generalitat, Protecció Civil i cossos de seguretat per la
realització d’un simulacre a les instal·lacions portuàries

En referència a l’avaluació del compliment legal del RD 1215 referent a la maquinària, no tota
la maquinària que disposa el Club està adaptada a aquesta normativa, ja que s’anirà
renovant amb les diferents fases previstes de remodelació de la dàrsena portuària.
Durant el 2017 s’ha substituït l’antic carretó elevador per un de nou Manitou amb màstil
telescòpic de 3.000 Kg de capacitat.
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7.2

control de la legionel·losis

Es disposa de contracte amb l’empresa CECAM per dur a terme el pla d’autocontrol per la
prevenció i control de la legionel·losis tal i com indica el RD 865/2003.
Actualment, dos treballadors del Club (X.G.G i J.LL.A.) disposen de la formació “Curs de
gestió i control d’instal·lacions de baix i alt risc de transmissió de la legionel·losis impartir per
Dipsalut.
Entre els mesos d’abril, maig i juny es realitzen un total de 25 analítiques en diferents punts
de mostreig tant de les instal·lacions portuàries com del Complex Torre Gran. Els resultats
obtinguts han estat correctes i no s’ha detectat presència de legionel·la en cap de les mostres
recollides.
7.3

simulacres

Durant el 2017 no s’ha realitzat cap simulacre ja que l’Administració dicta que només se’n
realitzi un cada dos anys. Així doncs està previst realitzar-lo durant el primer semestre de
2018.
El darrer que es va realitzar va ser en data 28 de
setembre de 2016 amb el supòsit d’incendi en
embarcació amarrada a la passarel·la Flotant.
L’exercici s’ha realitzat amb els següents
participants: Bombers de la Generalitat, Mossos
d’Esquadra, Direcció General de Protecció Civil,
Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil,
Policia Local, Associació Nàutica La Llevantina,
Ports de la Generalitat i el Club Nàutic Estartit.
Un cop finalitzat l’exercici, es fa una valoració satisfactòria de tots els agents implicats.
7.4

preparació i resposta davant d’emergències

Durant el 2017 no hi ha hagut cap emergència ambiental greu. Cal destacar que durant
aquest any no hi ha hagut cap episodi de contaminació destacat del mirall d’aigua.
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8 programa del Sistema Integrat de Gestió
8.1
Núm.

1

2

3

revisió i seguiment 2017

Referència

MA

Q

Orígen

Riscos
significatius

OBJECTIUS

FITES

Instal·lació de plaques fotovoltaiques en règim d’autoconsum a
Reducció d’un 2% del consum elèctric propi de les
la coberta de l’edifici de serveis del contradic
instal·lacions portuàries (consum 2014: 204,43 MWh - consum
objectiu 2015: 200,34 MWh). (Programa d’Acords voluntaris de
reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle - OCCC)
(Aspecte significatiu) - Segueix del 2016
Substitució dels elements d'il·luminació de la zona del contradic
per il·luminació LED d'alt rendiment

Augment de la qualitat de servei als amarres del contradic
Enquestes de
satisfacció (comentari generalitzat en les enquestes de satisfacció) - Segueix
del 2016

Construcció d'un edifici de serveis a la zona del contradic amb
magatzem, boxes pels usuaris, vestidors i oficina de marineria

5

SST

6

8

9

10

Q

Semestral

dic-17

Direcció

Semestral

dic-17

Inclòs en el
pressupost del
projecte de millores

dic-17

Inclòs en el
pressupost del
projecte de millores

Direcció

Semestral

jun-17

50 hores

Creació (estratègia i posta en funcionament) de nou servei de
Take Away de menjar

Responsable Bar
Responsable SIG

Trimestral

jun-17

50 hores

Integrar-nos a la nova plataforma creada per l’Associació
Catalana de Ports Esportius i Turístics referent a la gestió de la
Agilitzar el procés documental referent a la gestió de la
coordinació d’activitats empresarials que englobarà totes les
coordinació d’activitats empresarials - Segueix del 2016
empreses que treballin a tots els ports que formen part de
l’ACPET
Creació d’una taula que relacioni els productes químics i la
Millorar la gestió dels EPI’s associats a cada producte o màquina
maquinària utilitzats en les tasques de manteniment del club
utilitzats - Segueix de 2016
amb l’EPI adequat a l’ús i la normativa corresponent

Millora del seguiment i mesura del vector de seguretat i salut
dels usuaris i treballadors

SST

Q

Direcció

Inclòs en el
pressupost del
projecte de millores

Trimestral

Millorar el procés de manteniment preventiu de les
instal·lacions portuàries per així seguir garantint la seguretat i salut Integrar el contingut del Programa de manteniment i
conservació derivat del projecte de renovació de la concessió al
dels treballadors i usuaris - Segueix del 2016 (Es manté dins el
programa d'objectius de cada temporada i es preveu iniciar-lo un cop SIG existent
finalitzades les obres el 2020)

SST

Q

RECURSOS
ASSIGNATS

Responsable Bar
Responsable SIG

Establir indicadors pel control de les accions derivades de les
Avaluacions de Riscos

7

TERMINI
EXECUCIÓ

Creació (estratègia i posta en funcionament) del nou servei
Breakfast on Boat per oferir durant la temporada alta

Creació (estratègia i posta en funcionament) de nou servei de
supplies a l'embarcació

SST

FREQÜÈNCIA
SEGUIMENT

Creació d’un qüestionari destinat als treballadors del Club per
conèixer la percepció de seguretat i salut dels treballadors per
obtenir una retroalimentació de la percepció dels treballadors i
les seves inquietuds i necessitats

Millorar les indicacions i senyalització del Complex Torre Gran
Creació i instal·lació de rètols de senyalització i normativa
tal per que fa a la qualitat com en termes de seguretat i salut de les
interna
persones - Segueix del 2016
Augmentar en un 25% els usuaris de piscina durant la
temporada primavera - estiu (entrada instal·lacions 2015: 212;
Riscos
significatius entrada instal·lacions 2016: 265) i aconseguir llogar la zona de Creació d’ofertes i promocions
BBQ (lloguer 2015: 0, lloguer 2016: 2) - Segueix del 2016
Riscos
significatius

Creació d’un espai social per fidelitzar els usuaris col·locant
Augmentar en un 25% l’ingrés del servei de vending del
una guingueta per utilitzar de “bar” a la zona del camp
Complex Torre Gran - Segueix del 2016
multiesport

Club Nàutic Estartit

Evolució

1er seguiment (31 març 2017)

2on seguiment (31 maig 2017)

Es preveu posar en funcionament a
mitjans del mes de juny, però de moment
L'edifici de serveis del contradic encara no
no s'hi instal·laran les plaques
està acabat ni en funcionament
fotovoltaiques tot i que es deixa la
instal·lació a punt per fer-ho més endavant

3r seguiment (30 setembre 2017)

4rt seguiment (31 desembre 2017)

Assoliment

Durant tot l'estiu ha estat en funcionament
a ple rendiment el nou edifici de serveis.
Tot i no haver-hi instal·lat les plaques no es
preveu un alt consum elèctric ja que la
instal·lació és nova i eficient

No s'ha instal·lat les plaques fotovoltaiques a
la coberta de l'edifici de serveis de Garbí però
s'ha reduit un 11,53% el consum d'energia
elèctrica de les instal·lacions portuàries

ASSOLIT

S'ha instal·lat la iluminació LED d'alt
rendiment un 11,53% el consum d'energia
elèctrica de les instal·lacions portuàries

ASSOLIT

Ja està en funcionament la nova il·luminació amb LED d'alt rendiment. Es podrà comprovar la millora del rendiment un cop
finalitzat l'any
Es preveu posar en funcionament l'edifici
de serveis el proper mes de juny. L'edifici
inclou oficina, vestidors, bugaderia,
magatzem…

L'edifici es posarà en funcionament a
mitjans del mes de juny

L'edifici s'ha posat en funcionament i ha estat a ple rendiment durant tota la temporada
d'estiu (oficina, vestidors i magatzems). La valoració dels usuaris del dic de Garbí ha estat
molt positiva

Durant l'estiu s'ha posat en funcionament
S'ha planificat el servei i s'estan elaborant el nou servei de "Breakfast on Board". Fins
flyers informatius que es posaran a tots els a 26/08/2017 s'han servit un total de 67
kits de benvignuda. La comanda es
esmorzars a 23 embarcacions (36 meda
recollirà desde marineria o oficina, es
gran, 6 meda petita i 25 tascons). La
traslladarà al responsable del bar i
valoració dels usuaris ha estat molt
positiva

S'han planificat els nous serveis amb els
corresponents diagrames de fluxos i la
creació d'una instrucció de treball. S'està
duent a terme el disseny dels flyers
informatius

Fidelitzar els usuaris del port i augmentar-ne la satisfacció i el valor
afegit dels serveis associats al Bar-Restaurant augmentant en un
5% els ingressos del Bar-Restaurant

Q

4

RESPONSABLE

El servei es seguirà efectuant de la mateixa manera que es feia fins al moment. De
moment, com que el restaurant no disposa de prou espai, es seguirà oferint igual.
S'ha planificat el servei i s'estan elaborant
flyers informatius que es posaran a tots els
kits de benvinguda. La comanda es
recollirà desde marineria o oficina o bar i
es portarà directament a l'embarcació. Es
fa un acord amb Casa Darnés, es compra
comanda de productes i en cas de no
vendre'ls es retornaran a final de
temporada. Els productes s'ubiquen al
magatzem del dic de Garbí i es compra un
carro per transporar-los.

Durant l'estiu s'ha posat en funcionament
el nou servei de "On board delieries". Fins
a 26/08/2017 s'han servit 42 delieries (36 a
transeünts de curta estada i 6 a socis o
transeünts de llarga estada). La valoració
dels usuaris ha estat molt positiva.

ASSOLIT

ASSOLIT

Els ingressos del Bar-Restaurant han
augmentat un 12% durant el 2017. Tot i que
aquest augment no està directament
relacionat amb els nous serveis, aquests han
ajudat molt a augmentar la satisfacció dels
usuaris

ASSOLIT

Responsable Bar
Responsable SIG

Trimestral

jun-17

50 hores

Contramestre
Responsable SIG

Anual

desembre 2020

100 hores

Responsable SIG

Trimestral

dic-17

50 hores

Un cop actualitzada la informació de la
plataforma amb la info del CNE, s'informa Es van incorporant empreses a la
a les empreses afectades del nou
plataforma tot i que mol lentament.
funcionament.

En el cas de l'escar del Club, fins que no
estigui tancat, és difícil de controlar-ne
Es preveu fer un nou enviament informatiu a
l'accés. Quan estigui la fase 2 de les obres totes les empreses a principis de l'any que ve
estarà més tancat i es podrà controlar

30 hores

S'està duent a terme la realització de la
taula

S'està duent a terme la realització de la
taula

Es decideix que el SPA confeccioni la taula.
S'inclou en la planificació de l'activitat
preventiva 2018

EN PROCÉS

EN PROCÉS

Contramestre
Responsable SIG

Trimestral

dic-17

ASSOLIT

EN PROCÉS

El programa de manteniment s'instaurarà per complert un cop s'hagin finalitzat les obres

S'està duent a terme la realització de la
taula

ASSOLIT

Responsable SIG

Anual

dic-17

30 hores

En procés

En procés

En procés

Està previst la revisió de totes les avaluacions
de riscos durant el 2018. En aquell moment
s'establiran els indicadors necessaris segons
els nous riscos

Responsable SIG
Delegat/da de prevenció

Anual

dic-17

15 hores

En procés

En procés

En procés

Es comunica al SPA la voluntat de fer el
qüestionari i es decideix incloure en la
planificació de l'activitat preventiva del 2018

EN PROCÉS

Resp Complex Torre
Gran Resp. Màrqueting i
Comunicació

Semestral

dic-17

3000 € 40 hores

Pendent de replanteig del projecte

Pendent de replanteig del projecte

Pendent de replanteig del projecte

Pendent de replanteig del projecte i
pressupost

NO ASSOLIT

La instal·lació no està adequada a les
temperatures de la tardor-hivern

La instal·lació no està adequada a les
temperatures de la tardor-hivern

Usuaris piscina: El lloguer de la zona de
BBQ queda pendent a l'espera de
l'adequació de l'espai

Usuaris piscina: disminueix el nombre
d'entrades a les instal·lacions

NO ASSOLIT

Desestimat

Es retira la guingueta situada a la zona de
Es sol·licita a comptabilitat l'ingrés generat
piscina i es trasllada a la zona del dic de
per les 3 màquines de vending ja existents No es compleix l'objectius
Garbí per ús de la secció d'Activitats
a les instal·lacions
Nàutiques del Club

Resp. Complex Torre
Gran

Resp. Complex Torre
Gran

Semestral

Trimestral

dic-17

mar-17

300 €

1.000 €

NO ASSOLIT
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Núm.

Referència

RESPONSABLE

FREQÜÈNCIA
SEGUIMENT

TERMINI
EXECUCIÓ

RECURSOS
ASSIGNATS

1er seguiment (31 març 2017)

2on seguiment (31 maig 2017)

11

Q

Mantenir el nombre d'integrants de competició de l'equip de Seguir amb el sistema de funcionament i entrenament dinàmic
per tal de continuar potenciant la competició
Tennis del Club (2016: 26 | 2017:26)

Res. Complex Torre
Gran

Trimestral

dic-17

50 hores

Fins al moment es manté el nombre
d'integrants dels equips

Es manté el nombre d'integrants dels
equips de competició

Es manté el nombre d'integrants dels
equips de competició

Es manté el nombre d'integrants dels equips
de competició

ASSOLIT

12

Q

Mantenir obertes les activitats de fitness-salut existents en
horari de tarda-vespre (2016:2 | 2017:2)

Res. Complex Torre
Gran

Trimestral

dic-17

50 hores

Fins al moment es manté el nombre
d'activitats dirigides de fitness

Es manté el nombre d'activitats dirigides
de fitness

Les propostes d'activitats dirigides de
fitness salut es modifiquen adaptant-se a
la temporada alta

Es manté la proposta d'activitats dirigida de
fitness salut per temporada tardor - hivern

ASSOLIT

13

Q

Dissenyar i augmentar la campanya de promoció de les
Augmentar en un 50% el nombre d'inscrits a les sessions de
activitats dirigides de fitness. Crear i dissenyar noves activitats
fitness salut (2016:5 | 2017: 10)
puntuals com masterclass i tallers

Res. Complex Torre
Gran

Trimestral

dic-17

50 hores

Fins al moment s'ha augmentat en 2 el
nombre d'inscrits

Augment en més d'un 50% les inscripcions S'inicia la nova programació per la
a les activitats de fitness salut
temporada tardor-hivern

El nombre de participants inscrits a l'activitat
dirigida augmenta en un 50%

ASSOLIT

Q

Crear oferta d'activitats puntuals de fitness salut (2016:0 | 2017:2)

Res. Complex Torre
Gran

50 hores

Es plantegen activitats puntuals de fitness Es publiciten les noves activitats puntuals
per la temporada d'estiu
per la temporada d'estiu

S'han dut a terme màster class de
l'activitat de Ioga Aeri puntualment

S'han dut a terme master class de l'activitat
de Ioga Aeri puntualemt.

ASSOLIT

Q

Fidelitzar i augmentar en un 25% els usuaris de piscina i ús
Creació d'ofertes especials i campanya de promoció per la
lliure de la sala polivalent del Complex Torre Gran (2016:202 |
temporada primavera estiu i anual
2017:253)

Res. Complex Torre
Gran

100 hores

S'estudien diferents ofertes de promoció
per dur a terme durant l'obertura de la
piscina (juliol a setembre)

Disminueix el nombre d'entrada a la
Disminueix el nombre d'entrada a la
instal.lació de piscina. Augmenta l'ús lliure instal.lació de piscina. Augmenta amb un 30%
de la Sala polivalent.
l'ús lliure de la Sala polivalent.

Q

Creació de l'espai a la zona del camp multiesport mitjançant
Creació d'un espai de trobada i relació social al Complex Torre
màquines de vending en una guingueta o ubicant nova pèrgola
Gran
que delimiti l'espai pel nou servei

14

15

16

17

18

19

Orígen

Q

SST

MA

Riscos
significatius

OBJECTIUS

FITES

Res. Complex Torre
Gran

Condicionar l'espai BBQ per llogar puntualment

Abastir del material necessari per l'activitat lliure de BBQ, donar
a conèixer i publicitar l'espai per a lloguers

Res. Complex Torre
Gran

Millorar les instal·lacions de l'Àrea esportiva Torre Gran

Creació d'un estudi de millora i manteniment de les
instal·lacions de l'Àrea esportiva per tal de poder valorar les
necessitats i avaluar les prioritats d'inversió

Res. Complex Torre
Gran

Augmentar la visibilitat del Club en temes de medi ambient i
Incloure el Club com a col·laborador en el Projecte Sepia
sostenibilitat

Direcció
Responsable SIG

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

Trimestral

dic-17

dic-17

dic-17

dic-17

dic-17

juny 2017

5.000 €

Direcció
Responsable SIG

SST

Trimestral

juny 2017

Es publiquen noves ofertes per ús de la
instal·lació de piscina i es crea un nou
suport (carnet)

Es planteja una primera proposta d’aquest
espai combinat amb servei de vending i
Desestimat
personal en horari reduït. Es desestimada

100 hores

Es fa un primer planteig i estudi de l’estat
de les instal.lacions i es valora les
principals inversions a realitzar

Pendent d'aprovació

6.000 €

En data 16 de febrer, el President del Club
singa l'acord com a Patrocinador Principal
amb el Projecte Sepia. Un projecte que
inclou la conservació i millora ambiental, la
millora de l'economia local i la dibulgació i
educació ambiental

El Projecte Sèpia segueix avançant a bon
ritme. Consisteix en un primer terme en
recuperar els ous de sèpia i calamar que
queden atrapats a les xarxes dels
pescadors i incubar-los en les condicions
idònies perquè no es perdin.

8.000 €

Durant el mes de març s'han comprat
bicicletes elèctriques de la marca Torrot Gas Gas tant pels treballadors per
desplaçaments interiors com per cedir als
usuaris per desplaçaments a l'exterior.
També s'està estudiant la possibilitat de
comprar un tricicle elèctric que permeti
portar material d'un lloc a l'altre del port

Es preveu disposar i col·locar les
bicicletes durant el mes de juny. Finalment
es compraran també motos elèctriques
per desplaçaments a l'interior dels
treballadors i bicicletes convencionals

21

Q

Agilització de la documentació del sistema de gestió

Club Nàutic Estartit

Aprofitant els nous requisits de les normes 9001 i 14001 a la
versió 2015, s'aniran susbtituint els procediments per fitxes de
procés

R SIG

Anual

desembre 2017

desembre 2020

Pendent d'aprovació

Assoliment

ASSOLIT

NO ASSOLIT

Desestimat

Es condiciona l’espai amb actuacions de
manteniemnt.

Creació del punt Start-it-bike de lloguer i/o cessió de bicicletes
elèctriques pels usuaris

Trimestral

Desestimat

4rt seguiment (31 desembre 2017)

2.000 €

Aconseguir que el Club sigui una empresa més saludable tant pels
seus treballadors com pels usuaris

Responsable SIG
Concienciació als treballadors de la importància d'hàbits
Delegat/da de prevenció i
saludables en l'alimentació
SPA

3r seguiment (30 setembre 2017)

Es sol.liciten normatives i condicions
Es sol.liciten pressupostos per l'adequació Es duen a terme accions de manteniment de
tècniques per l'adequació i l'ús d'aquesta
de la instal.lació.
l'espai
instal.lació.

Subtitució de les motos elèctriques que usen els treballadors
per desplaçaments a l'interior de les instal·lacions portuàries
per bicicletes elèctriques

20

Evolució

ASSOLIT

NO ASSOLIT

Pendent d'aprovació

Es publiquen periòdicament informacions i articles a la nostra web sobre el Projecte i
s'asisteix a reunions i trobades.

ASSOLIT

Pels treballadors s'han utilitzat 2 bicicletes elèctriques per l'oficina, 4 motos elèctriques i 6
bicicletes convencionals per marineria

ASSOLIT

Durant la temporada d'estiu s'ha posat a disposició dels usuaris 6 bicicletes elèctriques
ubicades al dic de Garbí (s'han llogat 22 vegades a transeünts de curta esdada oi s'han
cedit 30 veades a socis i transeünts de llarga estada). La valoració dels usuaris ha estat
molt positiva

ASSOLIT

30 hores

Es preveu lliurar als treballadors informació
sobre alimentació i hàbits saludables
Fins al moment no s'ha dut a terme cap
facilitat pel Servei de Prevenció aliè o per la acció
pròpia Generalitat de Catalunya

Es preveu incloure l'acció dins la Planificació
de l'Activitat Preventiva 2018 elaborada
juntament amb el Servei de Prevenció Aliè del
Club

NO ASSOLIT

100 hores

Es disposa d'un llistat dels primers
Es decideix prescindir de les fitxes de rpocés i
Actualment es disposa de diferents models
procediments (els més senzills) que es
Es van adaptant procediments a les noves
incloure els nous requisits de la norma en un
de fitxes de procés per anar-les adaptant a
podran anar adaptant a les noves fitxes de fitxes de procés
registre nou
les nostres necessitats.
procés

EN PROCÉS

Fins al moment no s'ha dut a terme cap
acció
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8.2

programa Integrat de Gestió 2018
Objectius

Fites

Responsable

Freqüència de
seguiment

Termini d’execució

Recursos assignats

Millorar el procés de manteniment preventiu de les
instal·lacions portuàries per així seguir garantint la
seguretat i salut dels treballadors i usuaris - Segueix
del 2017 (Es manté dins el programa d'objectius de
cada temporada i es preveu iniciar-lo un cop
finalitzades les obres el 2020)

Integrar el contingut del Programa de manteniment i
conservació derivat del projecte de renovació de la
concessió al SIG existent

Contramestre
Responsable SIG

anual

desembre 2020

100 hores

Direcció

Anual

desembre 2019

inclòs pressupost
renovació de la
concessió

Contramestre
Responsable SIG

trimestral

desembre 2018

30 hores

Responsable SIG

anual

desembre 2018

30 hores

Responsable SIG
Delegat/da de prevenció

anual

desembre 2018

15 hores

Responsable SIG
Delegat/da de prevenció i
SPA

trimestral

desembre 2018

30 hores

Valorar la possibilitat de creació d'una campanya
d’hàbits saludables d'alimentació a través dels
diferents productors de fruita de la zona

Responsable SIG

trimestral

desembre 2018

10 hores

Millorar la detecció de possibles treballs insegurs a
les instal·lacions portuàries

Elaboració d'un procediment, registre i controls
específics

Responsable SIG

trimestral

desembre 2018

30 hores

Augmentar la implicació del Club en iniciatives locals
relacionades amb el Medi Ambient i la Sostenibilitat

Adherir l'entitat com a empresa de la Carta Europea
de Turisme Sostenible del Parc Natural del Montgrí,
les Illes Medes i el Baix Ter

Responsable SIG

trimestral

desembre 2018

30 hores

Evitar possibles augments de consums d'aigua de les
instal·lacions portuàries degudes a errors humans

Augmentar el control de les lectures dels comptadors
de les instal·lacions portuàries

Contramestre
Responsable SIG

trimestral

juny 2018

10 hores

Mantenir el nombre d'integrants als equips de
competició de l'Escola de Tennis Hivern (2017: 26 2018: 26)

Seguir amb un sistema d'entrenament dinàmic per
continuar potenciant la competició i formant equips a
cada categoria

Responsable Complex
Torre Gran

anual

desembre 2018

40 hores

Mantenir el nombre d'equips que representen el Club
a la Federació Catalana de Pàdel (2017:1 - 2018:1)

Promocionar aquest esport amb noves ofertes d'ús
de pista i activitat

Responsable Complex
Torre Gran

anual

desembre 2018

15 hores

Augmentar un 25% el nombre d'integrants als equips
que representen el Club a les competicions de la
Federació Catalana de Pàdel (2017:9 - 2018: 12)

Seguir promocionant l'esport del pàdel amb un
sistema d'entrenament dinàmic, continuar potenciant
la competició i augmentant la participació a l'equip
absolut

Responsable Complex
Torre Gran

anual

desembre 2018

15 hores

Reducció d'un 10% en el consum de combustibles
fòssils
Millorar la gestió dels EPI’s associats a cada producte
o màquina utilitzats - Segueix de 2017

Canvi de maquinària portuària (travelift) per
maquinària més eficient i que, per tant, consumeix
menys combustibles fòssils
Creació d’una taula que relacioni els productes
químics i la maquinària utilitzats en les tasques de
manteniment del club amb l’EPI adequat a l’ús i la
normativa corresponent
Establir indicadors pel control de les accions
derivades de les Avaluacions de Riscos

Millora del seguiment i mesura del vector de seguretat
i salut dels usuaris i treballadors - Segueix de 2017

Aconseguir que el Club sigui una empresa més
saludable tant pels seus treballadors com pels
usuaris

Club Nàutic Estartit

Creació d’un qüestionari destinat als treballadors del
Club per conèixer la percepció de seguretat i salut
dels treballadors per obtenir una retroalimentació de
la percepció dels treballadors i les seves inquietuds i
necessitats
Conscienciació als treballadors de la importància
d'hàbits saludables en l'alimentació a través
d'informació
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Objectius

Fites

Responsable

Freqüència de
seguiment

Termini
d’execució

Recursos assignats

Augmentar el nombre d'empreses que realitzen
aportacions - micromecenatge per l'equipació dels
integrants de l'equip absolut de pàdel amb un 75%
(2017:1 - 2018:3)

Creació i distribució d'un dossier de presentació per a
l'esponsorització dels equips i visita a diferents empreses
locals

Responsable Complex
Torre Gran

anual

desembre 2018

40 hores

Mantenir obertes les activitats de fitness existents en
horari tarda-vespre (2017:1 - 2018:1)

Dissenyar i augmentar la campanya de promoció de les
activitats dirigides de fitness

Responsable Complex
Torre Gran

anual

desembre 2018

40 hores

Millorar l'espai reservat al menjador de les escoles durant
la temporada d'estiu. Adequar l'espai ubicant un sistema
de mòduls prefabricats que disposin d'una zona pel servei
de menjador i un altre exclusiva per la manipulació
d'aliments
amb
punt
d'aigua
(pica),
llum
(electrodomèstics) i zona de magatzem

Responsable Complex
Torre Gran

anual

juny 2018

2.500 €

Millorar la instal·lació de pistes de pàdel. Sanejament i
descompatació de la gespa

Responsable Complex
Torre Gran

anual

desembre 2018

1.900 €

Condicionar i adequar la zona de recepció. Reparar el
sostre de la zona de recepció i manteniment de l'espai

Responsable Complex
Torre Gran

anual

juny 2018

250 €

Condicionar i reparar el sostre de la zona dels vestidors.
Reparar el sostre de la zona dels vestidors de la piscina
per evitar goteres i despreniments

Responsable Complex
Torre Gran

anual

juny 2018

1.500 €

lloguers

Incrementar la difusió a les xarxes socials,
posicionament web i la cartelleria a les instal·lacions

el

Responsable Activitats
Nàutiques

anual

desembre 2018

30 hores

Augmentar un 5% el nombre d'alumnes als cursos de
Multi-Activitats

Incrementar la difusió a les xarxes socials,
posicionament web i la cartelleria a les instal·lacions

el

Responsable Activitats
Nàutiques

anual

desembre 2018

15 hores

Responsable Activitats
Nàutiques

anual

juny 2018

30 hores

Millora del servei a l'usuari i de la seguretat de les
instal·lacions del Complex Torre Gran

Augmentar un 15% el
d'embarcacions de motor

nombre

de

Augmentar un 10% el nombre de lloguers de caiacs i
paddle surf

Club Nàutic Estartit

Moure el punt de gestió dels lloguers (de la zona de la
platja gran a la zona del moll central)
Incrementar la difusió a les xarxes socials,
posicionament web i la cartelleria a les instal·lacions

el
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9 validació
Aquesta Declaració Ambiental ha estat realitzada a l’empara del Reglament 1221/2009 i de
la Guia d’elaboració de declaracions ambientals segons el Reglament EMAS.
Està previst validar-la el segon trimestre de 2018

Mariona Manich i Codina
Responsable SIG

Eugeni Figa i Deu
Director

Jordi Carmona i Espinosa
Vocal medi ambient

Jordi Ponjoan del Molino
President

Declaració ambiental validada per:

DECLARACIÓ AMBIENTAL VALIDADA PER

DʼACORD AMB EL REGLAMENT (CE) NÚM. 1221/2009
modificat segons Reglament (UE) 2017/1505
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ES-V-0001
014-V-EMAS-R
Data de validació: 2018-06-12
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