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DECLARACIÓ AMBIENTAL 2019 

PORT SEGUR CALAFELL 
 

 

 
 

 
 

• Les dades declarades corresponen al període de gener a desembre 2019. 

• Declaració pública i a disposició de qualsevol persona i/o entitat 
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INTRODUCCIÓ 

 

 

 

El Port Segur-Calafell, conscient de l’impacte ambiental que pot generar, busca, en concordança amb la seva política 

ambiental, dirigir els seus esforços cap a una gestió ambiental per tal de conservar i mantenir el seu entorn natural. És 

per aquest motiu que ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental segons el Reglament Europeu EMAS III i la Norma 

UNE-EN-ISO 14001.  

 

Aquests sistemes han de permetre avaluar i millorar l’acompliment ambiental i difondre la informació pertinent als 

usuaris i grups d’interès del Port. 

 

Aquesta Declaració Ambiental té per objecte facilitar al públic i a qualsevol part interessada informació sobre el 

comportament ambiental de l'organització i es podrà trobar exposada a la pàgina web del Port 

(http://www.portsegurcalafell.com/)  

 

L’abast del Sistema de gestió ambiental inclou les següents activitats:  

 

Manteniment i neteja de les instal·lacions, gestió dels amarradors, Serveis de subministrament de carburant, gestió de 

l’espai de l’escar, gestió de residus, gestió de l’aparcament i atenció i control d’embarcacions. 
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LA NOSTRA POLÍTICA AMBIENTAL 
 

 

Port Segur-Calafell vol manifestar públicament que ha decidit implantar un Sistema de Gestió Ambiental. 

 

Conscients de la importància de la protecció del Medi Ambient, el Port es proposa prendre el compromís de 

desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte amb l’entorn. En primer lloc ens comprometem no 

solament a complir amb la legislació ambiental vigent i d’altres requisits no obligatoris que subscrigui Port Segur-

Calafell, sinó a anar més enllà d’aquestes exigències, desenvolupant millores en el nostre treball diari per tal de 

contribuir a la conservació de l’entorn. 

 

Dins d’aquesta política empresarial que Port Segur-Calafell inicia, se seguiran els següents principis ambientals: 

 

✓ Controlar i minimitzar els impactes ambientals generats pel Port. 

✓ Fer una gestió eficaç dels residus generats 

✓ Promoure la formació i conscienciació ambiental a aquelles persones implicades en el 
desenvolupament de l’activitat del Port: usuaris, treballadors i proveïdors. En concret, pel cas del 
personal del Port es treballarà especialment en la seva formació ambiental per tal d’aconseguir la seva 
implicació en el projecte i l’assoliment dels seus objectius. 

✓ Prendre mesures per reduir el consum de recursos naturals com són l’aigua i l’energia. 

✓ Comunicar a l’usuari aquesta tasca que s’està realitzant i implicar-los al màxim en millorar el nostre 
comportament ambiental. 

 

Tots aquests principis, dins d’una filosofia de prevenció de la contaminació, s’emmarquen en un procés de 

millora contínua del comportament ambiental del Port, la qual cosa portarà a revisar aquesta política de forma 

periòdica així com els objectius plantejats. 

 

Amb tot això Port Segur-Calafell vol contribuir a la millora del Medi Ambient per tal que la societat en general 

en pugui gaudir. 

 

 

 

Capità  

Pol Eguino Guitart 

Abril 2018 
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PRESENTACIÓ DEL PORT 
 

La construcció del Port Segur-Calafell ha constat de dues fases 

 

 

 

- Una primera fase que comença al març de l’any 1973 amb la construcció del 

Port Segur-Calafell separat del passeig marítim per la platja. La capacitat 

d’amarratge del port inicial era de 280 embarcacions esportives. 

 

 

 

 

 

 

- La segona fase, comença l’any 2003 quan el ple de l’Ajuntament de Calafell 

aprova el Pla Especial d’Ordenació del Port de Calafell. En aquest mateix any 

l’empresa Port Segur-Calafell S.A. aconsegueix la concessió i s’inicia el 

projecte de remodelació del port. Les obres de remodelació del port van 

durar aproximadament dos anys fins que finalment l’estiu de l’any 2.005 

s’inaugura el port ja remodelat amb 525 amarradors. 

 

 

 

 

 
 

 

Dins del context del port, trobem zones amb usos gestionats directament pel port, com són: 

 

- Dàrsenes esportives: Amarradors d’embarcacions. Compta amb 752 m de pantalans per donar cabuda a 525 

amarradors per a embarcacions de 6 i 20 m d’eslora i amb moll de 1.600 m aprox. Del total dels amarradors, el 

10% del total estan destinats a ús públic tarifat. 

- Moll de carburant: Subministrament de  combustible a embarcacions (Gas-oil  i Benzina sense Plom de 95 

Octans). 

- Serveis de ponent i llevant: vestidors masculins, femenins i adaptats a minusvàlids 
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- Serveis del port esportiu: Aparcament de vehicles, àrea de panyols per usuaris de les embarcacions. 

- Edifici capitania i marineria: Tasques administratives, gestió i operativa portuària, Marineria, Torre de Control, 

Centre de Control de Seguretat. 

- Aparcament: Aparcament de vehicles en àrea restringida pel personal de l’edifici de Capitania i Marineria 

 

Serveis disponibles i/o propers a Port Segur-Calafell:  

 

 

 

Dins del context del port, trobem zones amb usos no gestionats directament pel port. 

 

- Zona de Carenat: Es realitzen activitats de tallers per embarcacions, petites reparacions, pintura, llançaments, 

hissats, buidat de sentines, neteja general i recepció d’embarcacions. 

- Zona pesquera: Amarradors per embarcacions pesqueres 

- Escola de vela: Aprenentatge i perfeccionament d’activitats recreatives marítimes. 

- Marina seca: Aparcament vehicles, varador de motos aquàtiques i petites embarcacions 

- Dic: No es realitza cap activitat 

- Zona comercial: El port compta amb 14 edificis destinats a una gran diversitat d’activitats com pot ser de 

restauració, comercials i de serveis, pròpies de la nàutica pesquera, esportiva o d’oci. Aquets estaven 

perfectament definits en el Pla Especial Urbanístic.  Aquests edificis ocupen una superfície de 10.917m2.  

- Plaça: Les activitats que es desenvolupen en aquest espai seran les pròpies de la naturalesa mixta i complexa 

d’aquest espai urbà, al mateix temps relacionat amb el port i la ciutat (Casals, Trobades, esdeveniments, etc.) 

- Mirador i espai lliure circulació: Espai urbà de lliure circulació.  

- Juntament amb les dàrsenes destinades a usos recreatius i gestionats directament pel port es troba la dàrsena 

pesquera, amb capacitat per a 23 embarcacions. 

 

 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
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El nombre de treballadors del Port Segur-Calafell és variable segons temporada, però la plantilla fixa consta de 11 

treballadors generalment. La jornada laboral es reparteix en diferents torns, segons les àrees, al llarg de 7 dies a la 

setmana i 365 dies a l’any. 

 

Els horaris segons les diferents àrees són les següents: 

 

- Administració: 9.30- 14 h i 16-18.30 h 

- Marineria:  24 hores 

- Seguretat: 20 h a 7 h 

- Manteniment:  9 a 18 h 

- Respecte el Sistema de Gestió Ambiental, el Responsable de Medi Ambient del port és el Sr. Pol Eguino, Capità 

de Port. 

 

Les activitats desenvolupades per contractació externa amb més incidència ambiental, son les següents: 

 

✓ Neteja viària ✓ Gestió de l’Escar 

✓ Neteja de les instal·lacions ✓ Manteniment ascensors 

✓ Recollida residus  ✓ Manteniment de les bombes d’aigua 

✓ Revisió Sistema contra incendis ✓ Manteniment travel-lift 

✓ Servei de Vigilància ✓ Control de legionel·la 

✓ Manteniment elèctric i clima ✓ Desratització, desinfestació, desinsectació 

✓ Manteniment del pàrquing ✓ Subministrament de combustible 

✓ Manteniment benzinera 

✓ Reparacions ✓ Manteniment portes d’accés 

 

 

Nom: PORT SEGUR DE CALAFELL 

Adreça Passeig Marítim, s/n 

43882 Segur de Calafell (Baix Penedès) 

Telèfon 977 15 91 19 

Fax: 977 16 26 66 

Mail capitania@portsegurcalafell.com 

Web www.portsegurcalafell.com 

CCAE  9311 Gestió ports esportius 

4730 Venda de combustible 

Responsable de medi ambient Pol Eguino Guitart 

Registre EMAS ES-CAT-000281 

 

 

EL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL  
 

Les pautes d’actuació del sistema de gestió ambiental s’han plasmat en una sèrie de documents que son controlats a 

través d’un sistema de control documental. 

 

Els passos definits per a la construcció i implantació d’aquest Sistema de Gestió Ambiental han estat els següents: 

 

- Diagnòstic Inicial: Amb aquesta eina es varen detectar aquelles deficiències ambientals que podien existir en la 

gestió diària del port en una fase prèvia a la implantació.  

- La Direcció, ha definit una Política Ambiental, on queden reflectits els compromisos del Port Segur-Calafell. 

- Identificació de context En aquest punt, l’organització identifica els factors interns i externs, així com les 

necessitats i expectatives de les parts interessades. 

http://www.portsegurcalafell.com/
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- Planificació: En aquest punt, i tenint en compte el resultat de la diagnosi anterior, així com la identificació del 

context (riscos / oportunitats), els aspectes ambientals significatius, tots els requisits legals que afecten al medi 

i altres requisits que el Port subscrigui, els resultats de les auditories internes que es realitzen anualment, de les 

no conformitats i de les opinions i suggeriments de totes les parts implicades, es realitzarà, tant un pla d’accions 

com un programa de gestió ambiental on es defineixen els objectius i les fites pertinents per tal de millorar 

contínuament el comportament ambiental. 

- Execució: En aquest punt, el Port ha creat una sèrie de procediments operacionals per tal de mantenir un 

seguiment i control periòdic del compliment dels seus objectius i fites i de la legislació aplicable. Per altra banda, 

també manté una vigilància de totes aquelles situacions, activitats, serveis, etc. que poden produir un impacte 

negatiu. 

- Cal destacar la importància del personal  perquè el sistema de gestió sigui eficaç. En aquest sentit, s'ha 

desenvolupat una metodologia d'informació, formació i sensibilització que permet estar en contacte permanent 

amb tots ells. S'ha desenvolupat un procediment de control d'emergències ambientals, a fi de controlar totes 

aquelles situacions potencials. 

- Comprovació i revisió: Amb periodicitat anual es realitzen auditories internes. Tant en aquestes auditories, com 

de forma contínua, s'evidencia el compliment de la legislació ambiental vigent, a través d’una sistemàtica 

d'actualització d'aquesta legislació que permet al Port estar informat sobre qualsevol possible variació de la 

mateixa. 

- Amb una periodicitat anual es realitza una revisió del sistema de gestió ambiental.  

 

Amb aquest tancament del cicle es pretén aconseguir la millora contínua i arribar així a obtenir un Port de qualitat fruit 

del respecte del medi ambient de tots i cadascuna de les parts implicades en el seu ús. 
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COMPLIMENT DELS PRINCIPALS REQUISITS LEGALS 

 

El Port Segur de Calafell declara que compleix amb tota la legislació de caràcter ambiental que es d’aplicació a l’activitat 

objecte de la present declaració ambiental a la data de la signatura del present document: 

 

Requisit Grau de compliment 

Concessió del port o Concessió administrativa per a la remodelació i  explotació del port esportiu . 
28 Maig de 2003. (Direcció General de Ports) 

Llicències Ambientals 

o BENZINERA I ESCAR: de la Benzinera i Escar. Resolució de llicència Ambiental 
rebuda el 15/06/2009 per part de l’Ajuntament. Realitzat el control favorable 
al desembre de 2010. Proper control desembre de 2015. En data 17/11/16 
es va realitzar control periòdic de la benzinera y l’escar amb resultat 
desfavorable per manca d’entrega de dades per part de SEMAC. Es realitza 
entrega d’acta a l’Ajuntament de Calafell en data 22/06/17. En data 
27/04/2018 es rep comunicat per part de l’Ajuntament sol·licitant l’acta 
favorable per part d’ATISAE. Es recopila la informació de SEMAC i es torna a 
fer el control. 

En data 23 d’agost de 2018 s’obté acta favorable del mateix. 

o PÀRQUING: Resolució amb data 14/06/2006 i Acta de Control inicial 
favorable 27/06/2006.  Resolució d’exempció d’abril del 2012 de primer 
control periòdic. Pròxim control periòdic als 5 anys (2017). Es realitza 
sol·licitud a l’Ajuntament de Calafell en data 15/12/2017 de l’exempció de 
controls periòdics. En data 02/05/2018 es rep comunicat de l'ajuntament on 
es classifica a l'activitat a l'annex III de la Llei 20/2009, i on es declara l'activitat 
exempta de realitzar els controls periòdics 

o OFICINES: Presentada la sol·licitud 5/06/2008 a l’Ajuntament de Calafell. 
Resolució de llicència Ambiental favorable rebuda el 18/02/2015 per part de 
l’Ajuntament. Les oficines resten exemptes de la realització de controls 
periòdics 

Gestió de residus 

 Els residus urbans valoritzables (paper i cartró, envasos i vidre) es gestionen 
correctament a través de  l’Ajuntament de Calafell.  

 Els residus perillosos del punt net els gestiona SEMAC. 
 Dels residus perillosos generats per les activitats pròpies del manteniment del 

port es gestionen a través de la deixalleria o retorn a proveïdors (tòners, 
lluminàries) 

Registre de Productors de Residus 
 Port Segur -Calafell està inscrit en el davant l’Agència Catalana de Residus. 

Codi Productor:  P-33011 (general port) 
Codi Productor: P-58900.1 (benzinera) 

l’Estudi de Minimització de residus 

perillosos 
 Actualment exempt de la presentació per generar menys de 10 Tn de residus 

perillosos a l’any. 

Permís d’abocament d’aigües residuals 

 Sol·licitud de permís d’abocament presentat el 16/05/2008 a l’Ajuntament de 
Calafell. 

 Resolució favorable de permís d’abocament el 24/08/2009 vigència 
indefinida. 

 Les analítiques realitzades al 2019 compleixen amb els límits d’abocament 
establerts.  

Autorització d’abocament d’aigües 

pluvials 
 Sol·licitud autorització d’abocament a mar davant de l’ACA el 21/04/2005. 
 Resolució abocament a mar de pluvials. 14/08/2009 
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Requisit Grau de compliment 

l’Informe Preliminar de Situació 

Data presentació a l’Agència Catalana de residus IPS: 

 28/06/2007 (Informe corresponent a la Benzinera)  
 21/05/2009 (informe corresponent a l’escar) 
 S’han sol·licitat les claus d’accés al portal SDR per tal de confeccionar i 

presentar l’Informe periòdic de situació del sòl.  
 En data 10/08/2017 es presenta Informe de situació de la benzinera. 
 En data 20/05/2019 es presenta informe de situació periòdic de l’escar. 

Control de la legionel·losi  Es disposa d’una empresa contractada per al control de la legionel·losi de les 
instal·lacions de baix risc. 

Control de la dinàmica del litoral de les 

platges adjacents 

 S’ha establert un sistema de control de la dinàmica del litoral mitjançant un 
estudi realitzat al mes de Juny 2010 a través de fotografies aèries periòdiques 
de d’Institut Cartogràfic de Catalunya. (Estudi bianual) L’estudi previst per al 
Juny 2014 no es va realitzar, ja que es presenten anualment batimetries 
realitzades per una empresa externa. 

 A partir del 2014 aquest control es durà terme a través de les batimetries 
anuals 

 En data Juny 2019 es realitzat batimetries corresponent a la dinàmica del 
litoral. “biennal” 

Pla de Recepció i manipulació de 

residus 

 Es disposa del “Pla de Recepció i manipulació de residus”. S’ha entregat de 
nou (actualitzat) a Direcció General de Ports el Novembre de 2011. Proper 
novembre 2014. Es truca a Direcció General de Ports per a confirmar data de 
presentació (en data 25/06/13 es va rebre requeriment d’informació i es va 
presentar en data 24/07/13). Des de la Direcció General de Ports estan 
intentant confirmar amb Capitania Marítima la data vàlida de presentació. 
Segons conversa amb el Sr. Ramon Pastor de la Direcció General de Ports es 
dona per vàlida la data de presentació del requeriment, per tant la nova data 
de presentació serà juliol del 2016. En data 20/07/2017 es presenta a la 
Direcció General de Ports el Pla de Recepció i Manipulació de Residus. En data 
15/11/2017 es rep requeriment d’informació per part de Capitania Marítima. 
En data maig 2018 es presenta el Pla de Recepció i Manipulació de residus 
amb les esmenes sol·licitades. Pendent rebre resposta. 

Instal·lació elèctrica 
 Baixa Tensió: Última inspecció el 11/03/2015, propera inspecció març del 

2020 
 Alta Tensió: Última inspecció el 08/03/2018, propera inspecció març del 2021 

Pla d’Autoprotecció 

 Es disposa d’un Pla d’autoprotecció. S’ha realitzat una nova revisió al Febrer 
del 2011 d’acord amb el nou Decret 82/2010.  El Pla d’autoprotecció es va 
lliurar a la Direcció General de Ports el 03.11.11. En data 04/06/2016 es penja 
el PAU a la Plataforma Hermes, en data 26/10/2016 es rep comunicació de 
Protecció Civil amb la no homologació del PAU.  

 Presentat PAU a HERMES en data 19/09/2017 
 HOMOLOGACIÓ DEL PAU EN DATA 05/12/2018 

Simulacres 

 Al juny de 2017 es va  realitzar un simulacre per comprovar l’eficàcia del pla 
d’autoprotecció corresponent al simulacre en embarcació i vessament 
hidrocarburs a la benzinera  

 15/11/2018: Simulacre emergència d'home a l'aigua 
 04/02/2019: realitzat un nou simulacre de foc a terra 

ISO 14001 
 Certificació ISO 14001: nº AENOR GA-2008/0480 

Reglament EMAS  Verificació EMAS:  nº AENOR VM-08/033 
 Registre EMAS Departament de Medi Ambient  i Habitatge:    ES-CAT-000281 
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FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE LES PARTS INTERESSADES 

 

Port Segur-Calafell, de cara a millorar els aspectes ambientals indirectes, realitza diverses accions dirigides sobretot a la 

conscienciació i informació ambiental dels usuaris i locals que desenvolupen les seves activitats al port 

 

Pel que fa als aspectes ambientals directes associats a empreses contractades que poden generar impactes ambientals 

en desenvolupar les seves tasques, Port Segur-Calafell procura fomentar l’aplicació de Bones Pràctiques Ambientals, així 

com el control de la correcta gestió dels aspectes generats (Ex. Correcta gestió de residus).  

 

Històricament, s’han portat a terme les següents actuacions: 

 

Accions Destinatari 

Disseny i difusió d’un tríptic amb informació de la gestió ambiental al Port  Usuaris 

Entrega d’una instrucció de Bones Pràctiques Ambientals Proveïdors 

Entrega d’un qüestionari d’avaluació amb criteris ambientals Proveïdors 

Entrega de consells/recomanacions de bones pràctiques ambientals als locals 

comercials  

Tallers, nàutiques i 

comercials 

Campanya de foment de la recollida selectiva de residus Usuaris 

Elaboració d’una guia de compra ambientalment responsable pel Port Segur-Calafell Port 

Formació en sensibilització ambiental a tot el personal a través de diverses sessions.  Port 

Obtenció de la bandera blava des de l’any 2015  Port 

 

 

Sensibilització parts interessades 

 

A través del tríptic de gestió ambiental, l’organització comunica la importància de preservar el medi que ens envolta, i fer 

partícips a les principals parts interessades de les bones pràctiques ambiental a considerar: 

 

 



Página 12 de 35 
 

 

 
 

 

IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DELS ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 

 

Anualment, el Port Segur de Calafell identifica tots els aspectes ambientals que estan relacionats directament amb la seva 

activitat i amb la de terceres persones que puguin influir en la mateixa. 

 

El sistema d’avaluació d’aspectes incorpora la perspectiva d’anàlisi de cicle de vida, així com una metodologia basada en els 

següents conceptes i criteris que es defineixen a continuació: 

 

- Magnitud: Reflexa el canvi quantitatiu de l’aspecte ambiental respecte l’objectiu que l’organització defineix.  
- Severitat: Mesura la repercussió o perillositat de l’aspecte sobre el medi ambient 
- Grau intervenció: Reflexa el grau d’intervenció de l’organització sobre un determinat aspecte 

 

Els aspectes potencials en situacions d’emergència solament es valoren en cas de que es produís algun incident durant 

exercici. 

 

El Port va identificar durant la revisió realitzada al febrer – març 2019 com a aspectes ambientals significatius en situacions 

normal, anormal i d’emergència, els que s’inclouen en la taula següent: 
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N: normal; D: directe; I: Indirecte; A: anormal; E: emergència 

 

 

Consum d'aigua a l'escar (usuaris) N/I Escar Esgotament RRNN
Es detecten errors a les lectures del moll de llevant durant 

exercici 2016

Consum aigua General de les 

instalacions del Port (Edifici 

Capitania, Vestuaris, etc)

N/D
Instal·lacions

Oficines Capitania
Esgotament RRNN

Es detecten que cada cop més existeixen usuiaris del port 

que viuen a les embarcacions

Consum d'aigua TOTAL N/D/I

Locals comercials

Pantalans

Oficines Capitania

Esgotament RRNN
Es detecten que cada cop més existeixen usuiaris del port 

que viuen a les embarcacions

Abocament aigües residuals

BENZINERA
N/D/I

Locals comercials

Pantalans

Oficines Capitania

Contaminació aigües superficials

Contaminació aigües marines

Tot i que ha incrementat l'apropament els paràmetres es 

troben dins dels límites permesos

AvaluacióIdentificació d'aspectes ambientals

Aspecte ambiental Tipus Activitat /Equip Impacte ambiental Pla acció

C
O

N
SU

M
 A

IG
U

A
A

b
o

ca
m

e
n

t 
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S’han definit les accions pels aspectes significatius detectats durant exercici 2019, a banda també s’han considerat aquests aspectes a l’hora de definir el programa d’objectius 

per 2019-2020: 

 

Objectiu 
Valor 

objectiu 
Valor Assolit 2019 Accions Comentaris 

1. Reducció del 
consum d’aigua 
general 
(pantalans) en un 
20% respecte l’any 
2018 

2,66 m3 

/ocupació 

mitjana 

4,33 m3 /ocupació 

mitjana 

En el control de consum de pantalans separar 

altres usos de l’aigua (escola de vela, locals, etc.) 

Posar comptador d’aigua a l’escola de vela (nou 

consumidor d’aigua) 

Fer un cens dels amarristes que viuen al port per 

controlar l’impacte en consum d’aigua 

Definir consum mig per pantalà amb la 

informació existent al registre de control de 

consums. 

Crear alarmes d’excés de consum als pantalans 

per poder controlar les causes i definir accions 

correctores 

Imprimir cartells d’estalvi d’aigua i col·locar a 

diferents punts del port (vestuaris, pantalans) 

Fer campanya de sensibilització en consum 

d’aigua a través de mail 

Fer seguiment i controls de les instal·lacions 

d’aigua (lectures, manteniment preventiu) 

Instal·lat un nou comptador d’aigua a l’escola de vela per controlar el consum 

d’aigua generada per la seva activitat, fem lectures diàries i mensuals per controlar 

el seu consum 

Definit el consum mig per pantalà amb la informació dels registres de consum i 

varen comprovar que en el pantalà 0 i 00 hagut una pujada de consum causada per 

la influencia de trànsit de mes vaixells externs. També ha pujat el consum d’aigua 

per què hi ha més gent estrangera vivint tot l’any al seu vaixell  

Impresos i col·locats més cartells d’estalvis d’aigua en els pantalans i en les nostres 

marquesines d’informació per què els usuaris tinguin més consciència sobre el seu 

consum. 

Realitzada campanya de sensibilització del consum d’aigua via mail als usuaris, 

sense gaire respostes per la seva part, també varen incloure un apartat de 

responsabilitat de consums d’aigua i llum a la nostre pàgina web per fer més 

consciència del seu consum 

Continuem fen seguiments de lectures de controls diaris, setmanal i mensual,  de 

les nostres instal·lacions d’aigua i llum. 

Tancament 2019: 
S’obté un valor de 4,33 m3/ocupació mitjana. No s’ha assolit el valor objectius 
definit a inicis de 2019, es continuarà treballant durant 2020 per seguir 
conscienciant als usuaris del port. 
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Objectiu 
Valor 

objectiu 
Valor Assolit 2019 Accions Comentaris 

2. INCREMENTAR 2% 
LA RETIRADA DE 
LES AÏGUES DE 
SENTINA RESPECTE 
L’ANY 2016 

Les dades de les 

retirades dels 

anys anteriors 

són 

aproximades  

340 litres retirats 

Fer campanyes als amarristes enviant mail 

informant del punt blau 

Fer seguiment amb SEMAC per controlar els 

residus d’aigua sentines 

Fer seguiment als amarristes incentivar per la 

retirada d’aigua sentines 

Realitzades campanyes als amarristes enviant mail informatiu referent amb el punt 

blau: utilització del punt blau, com depositar els seus residus e informació per 

incentiva la retirada d’aigües de sentina, es detecta un increment de la 

conscienciació en l’ús del punt blau per què hi ha més afluència de gent dipositant 

als seus residus. 

Hem tingut major contacte amb la direcció de la empresa Semac i hem pogut 

millorar els seguiments de control del seu punt blau, dels residus dipositats i de les 

retirades de les aigües de sentines (a través del certificats MARPOL). 

Tancament 2019 
En els darrers anys SEMAC ha declarat (per error), unes dades incorrectes de gestió 

d’aigües de sentina. El gestor de residus li facturava el viatge d’una cuba de 6000 

litres, no obstant, les quantitats retirades sempre han estat inferiors. 

Durant l’exercici 2019, s’han controlat les retirades de les aigües de sentina a través 

dels certificats MARPOL emesos. Per tant, al tancament de l’exercici, i considerant 

el registre de certificats MARPOL, s’han gestionat un total de 340 litres. 

Es considera que l’objectiu s’ha assolit i es continuarà treballant en el mateix durant 

2020. 

3. INCREMENTAR ELS 
CONEIXEMENTS DE 
BIODIVERSITAT DE 
LA ZONA DEL PORT 

Sense dades 

inicials 

Major informació 

ambiental 

Buscar informació de la biodiversitat de la zona 

del Port 

Demanar informació als organisme implicats al 

la biodiversitat  

Concretar amb una empresa homologada de 

busseig per realitzar una sortida per comprovar 

el estat dels biòtops de la zona 

Hem incrementat el contacte amb l’organisme de Medi Ambient del Ajuntament de 
Calafell. 
Hem sol·licitat informació relacionada amb l’impacte del port sobre el medi 
ambient marítim i ecològic de la zona. 
Es continuen realitzant les batimetries anuals. 
 
Tancament 2019 
Durant 2019, s’han detectat noves especies autòctones, i més aus migratòries, 

aquest any ha vingut a visitar-nos un flamenc i també es varen detectar ous de 

colibrí negre que feia més de 30 anys que no venien per la zona. Totes aquestes aus 

estan en perill d’extinció en tota l’àrea europea. 

Seguirem treballant en recopilar més informació relacionada amb la biodiversitat 

de cara a l’exercici 2020. 

Es considera que l’objectiu s’ha assolit i es continuarà treballant en el mateix durant 
2020. 
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En quan a les accions de millora de l’exercici 2019-2020: 

 

Acció de millora Comentaris 

Incrementar gestió residus perillosos escar en relació a les 
dades de 2016 

Tancament 2019 
Hem tingut major contacte amb la direcció de la empresa Semac i hem pogut millorar els seguiments de control del seu punt blau, dels residus 

dipositats i de les retirades de les aigües de sentines (a través del certificats MARPOL). 

Realitzades campanyes als amarristes enviant mail informatiu referent amb el punt blau: utilització del punt blau, com depositar els seus residus 

e informació per incentiva la retirada d’aigües de sentina, es detecta un increment de la conscienciació en l’ús del punt blau per què hi ha més 

afluència de gent dipositant als seus residus. 

En el darrers exercicis, des de 2017 fins a 2019, podem observar l’increment de residus gestionats a l’escar del port, per tant, aquesta acció de 
millora es dona per assolida, i se seguirà treballant en la mateixa de cara a 2020. 
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INDICADORS DEL COMPORTAMENT AMBIENTAL 

 

Al Port Segur de Calafell es controla el comportament ambiental mitjançant l’ús d’indicadors bàsics relacionats amb els 

aspectes següents: 

 

▪ Eficiència energètica 

▪ Aigua 

▪ Residus  

▪ Combustible 

▪ Consums materials 

▪ Emissions 

▪ Biodiversitat  

 

Actualment, no es disposa de Document de Referència Sectorial, per tant, per al control de l’evolució d’aquests aspectes 

s’utilitzen indicadors definits per la pròpia organització, en base al coneixement de la seva activitat. 

 

Tenint en compte l’activitat que es desenvolupa al port, els indicadors més adequats són els que es calculen sobre la base 

de ‘ocupació mitjana i del número de treballadors, tret d’algun aspecte relacionat amb el nombre de treballadors, com 

és el cas del consum de paper a les oficines, a través de les impressions realitzades 

 

Els indicadors es calculen sobre la base dels denominadors de 2019 següents: 

 

 
 

INDICADORS DE GESTIÓ AMBIENTAL 

 

 
(*)Informe Inventarios GEI 1990-2007 (2009) 

Indicadors GESTIÓ AMBIENTAL Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019

Compliment del programa d'objectius
Objectius assolits/total 

objectius 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Dades denominador 

indicador 2015 2016 2017 2018 2019

Ocupació mitjana 397,33 388,33 368,00 432 432

Treballadors (nº) 11 11 11 11 11

Indicadors EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019
Consum energètic TOTAL (electricitat + 

combustible) MWh TOTALS 310,842 323,414 331,847 341,549 381,011

MWh/ocupació mitjana 0,782 0,833 0,902 0,791 0,882

MWh/treballador 28,26 29,40 30,17 31,050 34,637

Consum elèctric total MWh totals ELECTRICITAT 280,032 294,89 306,376 320,079 356,421

MWh/ocupació mitjana 0,7048 0,7594 0,8325 0,74092 0,82505

MWh/treballador 25,457 26,808 27,852 29,098 32,402

Consum elèctric pantalans MWh totals PANTALANS 39,318 37,18 41,262 45,371 40,359

MWh/ocupació mitjana 0,0990 0,0957 0,1121 0,10503 0,09342

MWh/treballador 3,574 3,380 3,751 4,125 3,669

Consum elèctric escar MWh totals ESCAR 1,916 1,7747 0,9612 0,81 1,841

MWh/ocupació mitjana 0,0048 0,0046 0,0026 0,00188 0,00426

MWh/treballador 0,174 0,161 0,087 0,074 0,167

Consum elèctric instal·lacions generals MWh totals GENERAL 238,798 255,9353 264,1528 273,898 314,221

MWh/ocupació mitjana 0,60 0,66 0,718 0,63402 0,72736

MWh/treballador 21,709 23,267 24,014 24,900 28,566

Consum combustible*
MWh totals 

COMBUSTIBLE
30,81 28,52 25,47 21,47000 24,59000

MWh/ocupació 0,0775 0,0735 0,0692 0,04970 0,05692

MWh/treballador 2,8009 2,5931 2,3155 1,95182 2,23545

Consum energia renovable

% del consum anual 

d’energia a partir de 

energia renovables

0% 0% 0% 0% 0%
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Indicadors GESTIÓ DE L'AIGUA Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019

Consum d'aigua TOTAL m3 totals 2560 2535 2889 3807 4296

m3/ocupació mitjana 6,44 6,53 7,85 8,80 9,94

m3/treballador 232,73 230,45 262,64 346,09 390,55

Consum d'aigua Pantalans m3 totals PANTALANS 1131,9 1156,5 1176,9 1222,44 1.558,00

m3/ocupació mitjana 2,85 2,98 3,20 3,32 3,61

m3/treballador 102,90 230,45 106,99 111,10 141,64

Consum d'aigua ESCAR m3 totals ESCAR 255 187 240 458 260

m3/ocupació mitjana 0,64 0,48 0,65 1,24 0,60

m3/treballador 23,18 230,45 21,82 41,60 23,64

Escola de Vela m3 totals ESCOLA VELA 0 0 0 0 474,1

m3/ocupació mitjana 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55

m3/treballador 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54

Consum d'aigua GENERAL m3 totals GENERAL 1173,1 1191,5 1472,1 2126,56 2.003,90

m3/ocupació mitjana 2,95 3,07 4,00 5,78 4,64

m3/treballador 106,65 230,45 133,83 193,30 182,17

Indicadors CONSUM DE MATERIALS Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019

Consum de Paper Kg totals 259 261 261 261 164

Kg/ocupació mitjana 0,65 0,67 0,71 0,60 0,38

Tn/treballador 0,024 0,024 0,024 0,024 0,015

Consum de Combustible TOTAL Litres totals COMBUSTIBLE 3257,19 3095,12 2737,33 2318,36 3057,09

Litres/ocupació mitjana 8,20 7,97 7,44 5,37 7,08

litres/treballador 296,11 281,37 248,85 210,76 277,92

Consum de Combustible BENZINA Litres totals BENZINA 612,94 910,22 697,33 637,36 2453,67

Litres/ocupació mitjana 0,78 0,83 1,89 1,48 5,68

litres/treballador 55,72 82,75 63,39 57,94 223,06

Consum de Combustible GASOLI Litres totals GASOLI 2644 2185 2040 1681 603,42

Litres/ocupació mitjana 1,31 1,08 5,54 3,89 1,40

litres/treballador 240,36 198,64 185,45 152,82 54,86

Indicadors GESTIÓ DE RESIDUS ESCAR Fórmula 2017 2018 2019

Total de residus no perillosos Tones 0,0020 0,00 0,00

Total de residus no perillosos Tn/treballador 0,000002 0,00 0,00

Total de residus perillosos Tones 0,49 0,7130 0,9200

Total de residus perillosos Tn/treballador 0,04 0,0648 0,0836

Total de residus perillosos Tn/ Ocupació mitjana 0,001 0,0017 0,0021

Total de residus no perillosos Litres/treballador N/A N/A N/A

Total de residus perillosos Litres 610,00 7000,00 1340,00

Total de residus perillosos Litres/treballador 55,455 636,364 121,818

Total de residus perillosos Litres/ Ocupació mitjana 1,658 16,204 3,102

Absorbents no contaminats Kg/treballador 1,82 0 0

Filtres d’oli i gasoil Kg/treballador 10,00 11,45 19,09

Restes de pintures Kg/treballador 6,36 37,82 14,55

Envasos metàl·lics contaminats Kg/treballador 16,36 0,00 0,00

Envasos plàstics contaminats Kg/treballador 5,45 8,18 36,36

Envasos a pressió (Aerosols) Kg/treballador 4,55 0,00 3,64

Gasos en recipients a pressió Kg/treballador 0 0,00 0,00

Absorbents contaminats Kg/treballador 1,82 7,36 10,00

Oli de motor residual litres/treballador 54,545 90,91 90,91

Aigües residuals de neteja del separador de 

sentines litres/treballador 0,909 545,45 30,91

Aigües hidrocarburades litres/treballador 0 0 0

Vehicles fora d'ús Kg/treballador 0 0 0

RESIDUS DESGLOSSATS
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(*) No inclou els residus generats pels usuaris als pantalans (paper, envasos, vidre i rebuig), aquests residus es gestionen a través dels serveis municipals 
En el cas de residus no perillosos l’indicador és sobre treballador, perquè a tant a l’escar com al Port aquest tipus de residus es generen a les seves oficines 
(*) No inclou els residus generats pels usuaris als pantalans (paper, envasos, vidre i rebuig), aquests residus es gestionen a través dels serveis municipals 
No es disposa de l’històric (anys 2015 a 2017) anterior perquè les retirades dels residus perillosos del propi port, es fan a través de la deixalleria i no es disposa del 
justificant d’entrega. A partir de 2018, el port genera el seu propi justificant d’entregues 

 

La retirada total de residus del port de l’exercici 2019 ha estat la següent: 

 

RESIDU 2016 2017 2018 2019 

Fusta 0 0 300 260 

Ferralla 0 0 369 920 

Cartró 0 0 20 180 

Plàstic 0 0 485 1140 

Residus d'equips elèctrics i electrònics 0 0 3 1 

Indicadors GESTIÓ DE RESIDUS PORT Fórmula 2018 2019

Total de residus no perillosos Tones 2,5985 5,2200

Total de residus no perillosos Tn/treballador 0,2362 0,4745

Total de residuos no perillosos M3/ treballador 0,182 0,00

Total de residus perillosos Tones 31,54 N/A

Total de residus perillosos Tn/treballador 2,87 N/A

Total de residus perillosos Tn/ Ocupació mitjana 0,07 N/A

Total de residus no perillosos Litres N/A N/A

Total de residus perillosos Litres/treballador N/A N/A

Total de residus perillosos Litres/ocupació mitjana N/A N/A

Total de residus perillosos Unitats/treballador 29,82 33,27

Total de residus perillosos Unitats/treballador 0,75 3,02

Total de residus perillosos Unitats/ocupació mitjana 0,07 0,08

Fusta Kg 300 260

Fusta M3 M3 2 0

Ferralla Kg 369 920

Plástic Kg 485 1140

Fangs contaminats Kg 0 0

Envasos contaminats (a partir del 2016 se separa) Kg 31,54 0

Tubs de Plástics Unitats 5 0

Cartró Kg 20 180

Textil Kg 5 0

Bateries Unitats 3 0

Fluorescents Unitats 154 100

Equips Eléctric i electrónics Unitats 3 1

Neumatics Unitats 7 15

Toner Unitats 2 0

Reste Pintures Unitats 5 0

runes Unitats 4 0

Piles Unitats 150 250

RESIDUS DESGLOSSATS
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RESIDU 2016 2017 2018 2019 

Bombetes i Fluorescents 0 0 154 100 

Piles 0 0 150 250 

Tòners i cartutxos de tinta 0 0 2 0 

Neumatics 0 0 7 15 

Bateries 0 0 3 0 

Filtres d’oli i gasoil 136 110 126 210 

Restes de pintures 132 70 416 160 

Fangs contaminats 0 0 0 0 

Envasos metàl·lics contaminats 228 180 0 0 

Envasos plàstics contaminats 198 60 90 400 

Envasos a pressió (Aerosols) 69 50 0 40 

Gasos en recipients a pressió 14 0 0 0 

Absorbents contaminats 133 20 81 110 

Oli de motor residual  900 600 1000 1000 

Aigües residuals de neteja del separador de 

sentines 6000 10 6000 340 

 

Per a fer la valoració dels aspectes ambientals s’han considerat per separat els residus perillosos comptabilitzats en tones 

dels que es troben comptabilitzats en litres. 

 

La reducció de les emissions és conseqüència directa de la contractació del subministre a través de la distribuïdora 

HOLALUZ, aquest empresa ens assegura que el 100% de l’energia consumida prové de fonts d’energia renovables, i per 

tant, no es produeixen les emissions de CO2. 
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Font: Factors de conversió: Guia per al càlcul d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 2019 (Oficina de Canvi Climàtic) 

 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 

 

Port Segur de Calafell realitza la següent gestió de residus:  
 

RESIDU 

CODI 

CER 

TRANSPORTISTA 

CODI 

GESTOR 

CODI 

GESTIÓ FINAL 

TRANSP. GESTOR 

Residus no recollits 

selectivament (NP) 
200301 Ajuntament de Calafell 

T12 Deposició de residus no 

especials 

Recollida selectiva 

paper i cartró (NP) 
200101 Ajuntament de Calafell 

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

V11 Reciclatge de paper i 

cartó 

Recollida selectiva 

envasos (NP) 

200139                                   

200140 
Ajuntament de Calafell 

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

V51-Valorització d’envasos 

Recollida selectiva 

vidre (NP) 
200102 Ajuntament de Calafell V14 Reciclatge de vidre 

Fluorescents (P) 200121 Retorn a proveïdor 
V41 Recicl.i recup.de metalls 

o compostos metàl·lics. 

Piles (P) 200133 Retorn a proveïdor 
V44 Recuperació de bateries, 

piles, acumuladors 

Indicadors EMISSIONS Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019
Emissions de CO2 

COMBUSTIBLE TOTAL Tn eq. CO2 7,879 7,398 6,637 5,580 6,030

Tn eq. CO2/ocupació 

mitjana
0,020 0,019 0,018 0,013 0,014

Tn eq. CO2/treballador 0,716 0,673 0,603 0,507 0,548

Emissions de CO2 BENZINA Tn eq. CO2 1,346 1,999 1,531 1,730 5,680

Tn eq. CO2ocupació 

mitjana
0,003 0,005 0,004 0,004 0,013

Tn eq. CO2/treballador 0,122 0,182 0,139 0,157 0,516

Emissions de CO2 GASOLI Tn eq. CO2 6,534 5,399 5,106 4,570 1,400

Tn eq. CO2ocupació 

mitjana
0,016 0,014 0,014 0,011 0,003

Tn eq. CO2/treballador 0,594 0,491 0,464 0,415 0,127

Emissions de CO2(electricitat) Tn eq. CO2 84,598 0,000 0,000 0,000 0,000

Tn eq. CO2ocupació 

mitjana
0,213 0,000 0,000 0,000 0,000

Tn eq. CO2/treballador 7,691 0,000 0,000 0,000 0,000

EMISSIONS TOTALS  CO2 Tn eq. CO2/treballador 8,407 0,673 0,603 0,507 0,548

EMISSIONS TOTALS  CO2
Tn eq. CO2/ocupació 

mitjana
0,233 0,019 0,018 0,013 0,014
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RESIDU 

CODI 

CER 

TRANSPORTISTA 

CODI 

GESTOR 

CODI 

GESTIÓ FINAL 

TRANSP. GESTOR 

Vehicles (P) 160104 Port Segur-Calafell - 

Empresa de 

desballestament 

autoritzada 

- 
V55 Reciclatge i recuperació 

de vehicles fora d'ús. 

Tòners (P) 080317 
SENDRA CONSUM 

SCP 
T-1930 

Venta a 

recicladors 
- Reciclatge / reutilització 

Equips elèctrics i 

electrònics (P) 
200136 

Deixalleria o retorn 

a distribuïdor 
---  --- --- 

V41 Recicl.i recup.de metalls 

o compostos metàl·lics. 

RESIDUS GENERATS AL PUNT BLAU I GESTIONATS PER SEMAC 

Envasos 

contaminats (P) 
150110 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

Ànodes de zinc 

(NP) 
170404 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 

V44 Recuperació de bateries, 

piles, acumuladors 

Bateries (P) 160601 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 
V44 Recuperació de bateries, 

piles, acumuladors 

Absorbents 

contaminats (P) 
150202 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

Filtres oli (P) 160107 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 
T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

Aigües 

hidrocarburades(P) 
130507 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

Oli de motor (P) 130205 

CATALANA 

TRACTAMENT OLIS 

RESIDUALS 

T-614 CATOR E-56.93 
V22 Regeneració d'olis 

minerals 

Restes de pintura 

(P) 
080111 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

Llots contaminats 

(P) 
130502 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 

T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

Dissolvents (P) 140608 GRIÑÓ ECOLÓGIC T-3325 GRIÑÓ ECOLÓGIC E-1042.08 
T62 Gestió per un Centre de 

Recollida i Transferència 

(P) Residu perillós 

(NP) Residu No perillós 

 

Des del mes d’Abril del 2014 Port Segur-Calafell ha cedit l’explotació de l’escar a l’empresa SEMAC qui continua gestionant 

els residus que generen al “Punt Blau”. 

 

Els residus que es podrien atribuir directament a la gestió del Port, aquells que es generen en les activitats de neteja, 

manteniment d’instal·lacions, tasques administratives, etc., s’han gestionat a través de la deixalleria municipal o del 

proveïdor que subministra els recanvis.  
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Recollida selectiva als pantalans “Punt blau” Interior del “Punt Blau” 

 

 

CONSUM AIGUA 

 

- De cara a garantir un correcte funcionament de les instal·lacions consumidores d’aigua es realitza un control 

preventiu i manteniment correctiu per evitar sobre-consums.  

- De cara a controlar el consum, es prenen lectures diàries dels diferents comptadors. 

 

 
 

El consum total d’aigua per amarrador ha augmentat en un 12,84% respecte any 2018. Pensem que ha estat degut a 

diferents factors:  

 

- Entrada d’embarcacions més grans que necessiten més aigua per a baldejar. 

- Increment dels usuaris que viuen a les embarcacions 

- Possible funcionament incorrecte d’alguns comptadors, en pantalà 7 i Escola de vela (en procés de verificació 

amb departament de manteniment)  

 

 

 

 

 

 

 

m3 totals 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % DIF 18/19

Pantalans 1080,8 1131,9 1156,5 1176,9 1222,44 1558 27,45%

Escar 280 255 187 240 458 260 -43,23%

General 940,2 1173,1 1191,5 1472,1 2126,56 2003,9 -5,77%

Escola de vela -- -- -- -- -- 474,1 ---

TOTAL 2301 2560 2535 2889 3807 4296 12,84%

Indicador: m3/amarra

Any 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % DIF 18/19

nº amarres 396,25 397,33 388,33 368 432 432

Pantalans 2,73 2,85 2,98 3,20 3,32 3,61 8,57%

Escar 0,71 0,64 0,48 0,65 1,24 0,60 -51,64%

General 2,37 2,95 3,07 4,00 5,78 4,64 -19,73%

Escola de vela -- -- -- -- -- -- --

TOTAL 5,8 6,4 6,5 7,9 8,8 9,9 12,84%

Indicador: m3/treballador

Any 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % DIF 18/19

nº treballadors 11 11 11 11 11 11

Pantalans 98,3 102,9 105,1 107,0 111,1 141,6 27,45%

Escar 25,5 23,2 17,0 21,8 41,6 23,6 -43,23%

General 85,5 106,6 108,3 133,8 193,3 182,2 -5,77%

Escola de vela -- -- -- -- -- -- ---

TOTAL 209,18 232,73 230,45 262,64 346,09 390,55 12,84%
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CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA 

 

De cara a garantir un correcte funcionament de les instal·lacions consumidores d’energia es realitza un control preventiu 

i manteniment correctiu per evitar sobre-consums.  

 

Es prenen lectures setmanals dels diferents comptadors.  

 

Valors absoluts (KWh) 

Any 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% DIF 

18/19 

Pantalans 38697 39318 37180 41262 45371 40359 -12,42% 

Escar 1632 1916 1774,7 961,2 810 1841 56,00% 

General 244746 238798 255935,3 264152,8 273898 314221 12,83% 

TOTAL 285075 280032 294890 306376 320079 356421 10,20% 

 

Indicador: KWh/amarrador 

Any 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% DIF 

18/19 

Ocupació 396,25 397,33 388,33 368 432 432   

Pantalans 97,7 99,0 95,7 112,1 105,0 93,42 -12,42% 

Escar 4,1 4,8 4,6 2,6 1,9 16,7 56,00% 

General 525,5 617,7 601,0 659,1 717,8 727,36 12,83% 

TOTAL 673,5 719,4 704,8 759,4 832,5 825,05 10,20% 
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En general es pot apreciar que aquest any el consum elèctric (en valor absolut) ha augmentat un 10,20% respecte l’any 

anterior. L’augment pot estar vinculat a l’existència d’usuaris que han establert l’embarcació com a vivenda habitual, i al 

mateix temps, que l’ocupació mitjana del port ha s’ha mantingut en 432,00. 

 

 
 

En l’actualitat, Port Segur de Calafell no disposa de cap font de generació d’energia renovable. 
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CONSUM DE COMBUSTIBLE 

 

Els consums detallats es resumeixen a la següent taula:  

 

Valors absoluts (litres) 

Any 2015 2016 2017 2018 2019 % DIf 19/18 

BENZINA 612,94 910,22 697,33 637,36 2453,67 285,0% 

GAS-OIL 2.644 2.185 2.040 1.681 603 -64,1% 

TOTAL 3.257 3.095 2.737 2.319 3.057 31,9% 

 

 

Indicador (litres /amarrador) 

Any 2015 2016 2017 2018 2019 % DIf 19/18 

Ocupació 397,33 388,33 368 432 432  --- 

BENZINA 1,54 2,34 1,89 1,48 5,68 227,9% 

GAS-OIL 6,66 5,63 5,54 3,89 1,40 -69,4% 

TOTAL 8,20 7,97 7,44 5,37 7,08 31,9% 

 

Durant l’exercici 2019 s’observa un augment del consum de combustible (benzina), aquest consum es fruit d’una major 

activitat del port, i del major ús de la furgoneta: 

- Viatges a la deixalleria per l’entrega dels residus 

- Recollida de material a les instal·lacions dels proveïdors 

- Etc. 

 

Per altra banda es redueix el consum de gasoil, en part com a conseqüència de: 

 

- Millora en la conducció dels treballadors 

- Millora de la mobilitat del personal del port 

- Racionalització dels desplaçaments necessaris 

- Existència d’embarcacions pròpies del port sense sortir d’amaratge 
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En quant a la distribució del tipus de combustible emprat:  

 

 

 

 

AIGÜES RESIDUALS 

 

- Anualment, el Port realitza una analítica de les aigües abocades per tal de comprovar el compliment amb els 

límits legals establerts per la normativa.  

- Per tal de controlar l’ús de l’estació ecològica, es registren les quantitats de residus que es retiren del les 

diferents embarcacions.  (aigües de sentina i aigües residuals).  

- Es controla el correcte funcionament dels decantadors d’hidrocarburs (estació ecològica i benzinera) mitjançant 

analítiques periòdiques.   

 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019

litres totals 4.298 3.257 3.095 2.737 2.319 3.057

litres/amarra 10,85 8,20 7,97 7,44 6,30 7,08
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ÚS DE L’ESTACIÓ ECOLÒGICA:  

 

Valors 

absoluts 

(litres / Kg) 

      

 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aigües de 

sentina 
130 516 190 150 10 Kg 

6000 litres 

(*) 
340 litres 

Aigües 

residuals 
290 90 120 310 

0 

(**) 

0 

(**) 

0 

(**) 

TOTAL 420 606 310 460 10 kg 10 kg 340 litres 

        

Indicador: 

litres/amarrador 
      

Any 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

nº 

amarradors 
392 396,25 397,33 388,33 368 432 432 

Aigües de 

sentina 
0,331 1,302 0,478 0,386 0,027 13,89 0,79 

Aigües 

residuals 
0,739 0,227 0,302 0,798 

0 

(**) 

0 

(**) 

0 

(**) 

TOTAL 1,99 1,07 1,529 0,78 0,027 13,89 3,09 

(*)6000 litres: és la capacitat de la cubà que retirava les aigües de sentida de l’escar, però no es correspon amb la quantitat real gestionada, el 

proveïdor facturava el viatge complert del servei. Les dades de l’exercici 2019 es correspon a la quantitat d’aigües de sentina del certificats MARPOL 

emesos 

(**) les aigües residuals procedents de les embarcacions s’aboquen directament a la xarxa de clavegueram (gestió inclosa dins del permís 

d’abocament del port), a partir de 2017 no es disposa de dades de la quantitat d’aigües abocades. 
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GENERACIÓ D’EFLUENTS:  

 

Analítiques realitzades per al control del correcte funcionament dels  decantadors d’hidrocarburs (estació ecològica i 

benzinera) anualment segons indicacions de l’Ajuntament de Calafell. (Permís d’abocament d’aigües residuals):  

 

Paràmetres  

Valors límit  

Cons Com Baix 

Penedès 

ESCAR (*) 

No realitzada 

BENZINERA 

01/07/19 

pH 6-10 Und pH Sense dades 6,6 

Conductivitat a 25º C / Sals 

solubles 
6.000 µS/cm 

Sense dades 
204 

DQO no decantada 1500 mg 02/l Sense dades <30 

Fòsfor total 50 mg P/l Sense dades 1 

Matèries en suspensió 750 mg/l Sense dades 9 

Nitrogen Kjeldahl 90 mg N/l Sense dades 1 

Hidrocarburs 15 mg/l Sense dades 0,042 

MITJANA  % APROPAMENT LÍMITS LEGALS  1,57 

(*)Laboratoris Valls (juliol 2019) es personifica a l’escar per a fer recollida de les aigües residuals, però no existia suficient efluent 
 per a fer una presa de mostra 

 

Tots els paràmetres analitzats compleixen els límits establerts per la normativa.  

 

D’altra banda, el port realitza una analítica anual de control a la sortida general del port, el qual aboquen les seves aigües 

els locals comercials (nàutiques, restaurants, botigues, etc.) 

 

Paràmetres  

Valors límit Regl. 

Consell 

Comarcal Baix 

Penedès 

AIGÜES RESIDUALS SORTIDA 

PORT  

Data mostra 03/10/2019 

pH 6-10 Und pH 7,6 

Clorurs 2.500 mg Cl/l 920 

Conductivitat a 25º C / Sals solubles 6.000 µS/cm 4.950 

Coure 3 mg Cu/l <0,05 

DQO decantada 2h 1500 mg 02/l 315 

DQO no decantada 1500 mg 02/l 620 

Estany 5 mg Sn/l <0,2 

Fòsfor total 50 mg P/l 6,5 

Matèries en suspensió 750 mg/l 750 
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Paràmetres  

Valors límit Regl. 

Consell 

Comarcal Baix 

Penedès 

AIGÜES RESIDUALS SORTIDA 

PORT  

Data mostra 03/10/2019 

Matèries inhibidores 15 minuts 25 equitox 3,5 

Nitrogen orgànic i amoniacal 90 mg N/l 15 

Olis i greixos 250 mg/l 40 

Hidrocarburs totals 15 mg/l 0,087 

Tensioactius aniònics 6 mg LSNa/l 0,3 

Plom 1 mg Pb/l <0,05 

MITJANA  % APROPAMENT LÍMITS LEGALS 13,8 % 

 

Tots els paràmetres analitzats compleixen els límits establerts per la normativa. No obstant, es varen comentar amb els 

responsable de manteniment quines podien ser les causes de que el paràmetre coure estigués tant proper al seu límit 

permès, i no s’han pogut evidenciar cap causa-efecte.  

 

 

EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

 

Identificació de les emissions i les actuacions que realitza el port 

 

CONTAMINA

NT 
FOCUS EMISSOR CAUSA I ORIGEN MECANISMES DE CONTROL I ELIMINACIÓ 

Gasos de 

motors de 

combustió 

Vehicles, 

embarcacions i 

motors de combustió 

Vehicles i embarcacions 

dels usuaris 

Vehicles, Maquinària i 

embarcació del Port 

• Reglament del Port  

• Tots els vehicles de motor que participen 

en les activitats del port son objecte d’un 

control i seguiment de les seves emissions 

mitjançant inspeccions tècniques de 

vehicles 

• Sempre que sigui possible es procurarà 

fomentar l’ús de vehicles ecològics com 

bicicletes o vehicles elèctrics 

COV’S 

(Composto

s orgànics 

volàtils) 

Emmagatzematge i 

subministrament de 

gasoil i benzina. 

Pintura, dissolvents, 

utilitzats en 

manteniment 

d’embarcacions per 

part de 

concessionaris 

(escar) 

Dipòsits subterranis i 

sortidors d’estació de 

subministrament de 

combustible.  

Activitats realitzades pels 

locals industrials en 

l’escar.  

• Reglamentació del Port  

• Altres comunicacions a les empreses de 

l’escar (recomanacions de bones 

pràctiques).  

• Tríptic de gestió ambiental pels usuaris. 

Fuites gas 

refrigerant 

Aparells d’ aire 

condicionat 

Accident potencial en els 

conductes de l’aire 

condicionat 

• Manteniment periòdic per empresa 

subcontractada 

• Es disposa d’un inventari dels elements 

refrigerants dels equips que utilitza el Port 
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CONTAMINA

NT 
FOCUS EMISSOR CAUSA I ORIGEN MECANISMES DE CONTROL I ELIMINACIÓ 

per tal de controlar la tipologia de gasos 

refrigerants emprats 

Olors Vessaments dels 

vaixells 

 

Activitats comercials 

e industrials 

Vessaments accidentals 

de les aigües residuals i 

aigües de sentina.  

Activitats puntuals 

realitzades pels industrials, 

bars i restaurants 

• Reglament del Port  

• Estació Ecològica 

Soroll Activitats comercials 

i industrials 

Activitats puntuals 

realitzades pels industrials, 

bars i restaurants 

• Reglament del Port.  

• Control municipal de emissions sonores per 

sobre de les definides en ordenança. 

• Registre de Queixes 

Emissions 

Pols, 

partícules 

Muntatge i 

manteniment dels 

vaixells per part dels 

industrials 

concessionaris 

Emmagatzematge 

de la sorra i pols en 

l’escar descobert 

per part dels 

industrials 

Escatat i polit dels vaixells 

Emmagatzematge de 

matèries primes i 

escombrat de l’escar 

• Control d’usuaris establert en el Reglament 

del Port  en quant a d’utilització de 

sistemes de aspiració 

• Els industrials que facin ús de l’escar 

descobert tenen l’obligació de recollir les 

matèries primeres i residus polvígens. 

Brots de 

legionel·la 

Les instal·lacions i 

dipòsits d’aigua 

sanitària freda i 

calenta. (dutxes, 

etc.) 

 

Temperatura, Presència 

d’oxigen, presència de 

matèria 

orgànica/inorgànica 

aliena al sistema, 

concentració de sals, 

estancament. etc.  

• Segons la periodicitat establerta en la 

legislació, es demana a una empresa 

autoritzada per tal de realitzar el 

manteniment de les instal·lacions d’aigua 

per prevenir el desenvolupament de 

Legionella.  

 

 

En la següent taula es mostren les emissions directes (degudes al consum de combustible) i les indirectes (degudes a la 

producció d’electricitat).  

 

 

Emissions totals CO2 2015 2016 2017 2018 2019 

Tn CO2 combustible 7,88 7,398 6,637 5,57 6,803 

Tn CO2 elèctricitat 84,60 0,00 0,00 0,00 0,000 

TOTAL 92,48 7,40 6,64 5,57 6,803 

Font: Factors de conversió: Guia per al càlcul d’emissions de gasos d’efecte hivernacle 2019 (Oficina de Canvi Climàtic) 
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Durant el 2019 no s’han donat avaries en els vehicles o maquinària que hagin provocat un excés de fums, de soroll o 

d’altres gasos ni queixes per soroll.  

 

Indicador avaries: 0 averies/any   Indicador queixes soroll: 0 queixes/any 

 

 

CONSUMS DE MATERIALS 

 

- Port Segur-Calafell controla el consum de paper per tal de poder valorar l’aplicació de bones  pràctiques a les 

oficines.  

- Per aquells productes perillosos que s’utilitzen freqüentment es disposa de les fitxes de seguretat, els quals 

estan disponibles en llocs de manipulació dels mateixos.  

- Finalment, Port Segur-Calafell disposa de la  “Guia de compra Ambientalment responsable” per tal de seguir un 

criteri de compra verda, sempre que sigui possible. D’aquesta manera s’intenta fomentar la compra de 

productes ecoetiquetats, reciclats, biodegradables, etc. 

 

 
 

La reducció en el consum de paper ve donada principalment a la digitalització de la documentació, així com a la 

conscienciació del personal en imprimir l’imprescindible i dur a terme les impressions a doble cara. 

 

Al mateix temps, totes les gestions amb l’administració es duen a terme de forma telemàtica, fet que també ha influenciat 

en la reducció del nombre d’impressions de documents. 

 

 

SITUACIONS D’EMERGÈNCIA –  

 

- El Port disposa d’un Pla d’autoprotecció que recull les pautes d’actuació en cas d’emergència (actualment en 

procés d’homologació).  

- El Port ha elaborat unes fitxes de risc en les que s’estipula els procediments a seguir en cas d’emergència. Les 

situacions que ha identificat : 

 

• Incendis a terra 

• Incendis a un vaixell 

• Explosions 

• Inundacions 

• Enfonsament d’embarcacions 

• Vessaments de productes 

químics 

• Vessaments de combustibles 

• Brot de legionel·la 

• Avistament d’animals perillosos o 

espècies protegides 
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• Periòdicament el port realitza simulacres de les situacions potencials per tal de comprovar l’efectivitat de les 
mesures de prevenció i per tal de formar al personal.  

 

 
Kit d’emergència anticontaminació marina: absorbents  

Extintors als pantalans  

 

INCIDENT / ACCIDENT / EMERGÈNCIA IMPACTE AMBIENTAL 

No s’ha produït cap incident durant 

2019 

--- 

 

Darrer simulacre realitzat en data 4 de febrer de 2019, el mateix va consistir en foc a terra, els resultats varen ser bons, 

es disposa d’informe de l’evolució del mateix. 

 

 

PRESERVACIÓ DE L’ENTORN I BIODIVERSITAT 

 

Port Segur-Calafell realitza periòdicament analítiques per controlar la qualitat de les aigües interiors tenint en compte,  

els següents paràmetres:  

 

- Químics: Nitrogen, Hidrocarburs, Fòsfor i Coure.  

 

Paràmetres 
Valors de 

referència* 

Resultat  mg/ l 

01/07/2019 

Nitrogen (mg/l) 10 1 

Hidrocarburs totals (mg/l) <2 0,077 

Fòsfor (mg/l) 30 <1 

Coure (µg/l) <30 0,05 

Relació (N/P) <10 0,333 

Valors de referència establerts:* Indicador 19 del Pla de Ports 2007-2015 
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BIODIVERSITAT 

 

Port Segur de Calafell disposa d’una superfície de sòl total ocupada (amarris) de 176.280 m2, durant l’exercici 2019, 

l’ocupació mitjana del port ha estat de 432 amarris. 

 

A banda, considerant el Reglament 2018/2026, es detallen els següents indicadors en matèria de biodiversitat, no 

disposant de superfícies enjardinades (orientades a natura fora del centre): 

 

Concepte Superfície en m2 Indicador m2/amarri 

Ús total del sòl 176.280,00 408,05 

Total superfície construïda 93.180,10 215,69 

Total superfície enjardinada (*) 915,35 2,12 

Total superfície segellada (**) 104.110,92 241,00 
(*)calculada a partir de les jardineres disponibles 

(**)diferència entre ús total del sòl i superfície enjardinada 

 

 

PORT SEGUR-CALAFELL està situat en la Costa Daurada, província de Tarragona, comarca del Baix Penedès. 

 

El municipi de Calafell, amb un cens de prop de 25.000 habitants, està situat a 35 minuts de l’Aeroport de Barcelona i 

comunicat per tren, amb una freqüència aproximada de 30 min., amb les ciutats de Tarragona i Barcelona. 

 

El Port disposa d’amarraments per a vaixells de fins a 24 metres d’eslora, pàrquing per a visitants i amarristes, panyols, 

benzinera, bugaderia, etc. 

 

A més, compta amb locals dedicats a la restauració, als serveis nàutics, i comerços, així com d’una àmplia plaça pública 

de 10.000 m² reservada a esdeveniments, a la pràctica d’esports i a l’oci. 
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PRÒXIMA VALIDACIÓ 

 

Aquesta Declaració es completa i es correspon a una renovació del certificat EMAS. 

 

La propera DA es presentarà pel període 2020 i es validarà durant el tercer trimestre de 2021. 

 

 

 

 Aquest document ha estat elaborat i aprovat per: 

 

 

 

 

Pol Eguino Guitart 

Capità de Port i Responsable de Medi Ambient 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Procés assessorat per: 

Av. Diagonal, 482 

08008 Barcelona 

Tel. 93 363 03 35 

Fax. 93 419 76 55 

 

 


