DECLARACIÓ AMBIENTAL 2013 – CLUB NÀUTIC AMETLLA DE MAR
El Club Nàutic de l’ Ametlla de Mar té
implantat
un
Sistema de Gestió
Ambiental basat en la Norma ISO 14001 i el
Reglament EMAS. Aquest sistema és una eina
d’autoavaluació que ens permet valorar els
impactes ambientals associats
a l’activitat del club.
Aquí us presentem un resum de la Declaració Ambiental, un
document públic que conté informació ambiental de la
nostra organització, així com les actuacions i objectius
ambientals anuals establerts i altra informació rellevant.

OBJECTIUS 2013
1: Emetre un mínim de 20 certificats MARPOL durant l’any 2013

ASSOLIT

2: Millorar la comunicació ambiental amb els usuaris del CNAM (aconseguir una puntuació de 3.25 sobre 4
a la pregunta de l’enquesta a usuaris: si reben suficient informació ambiental)

NO ASSOLIT

OBJECTIUS 2014
1: Augmentar en un 10% la percepció ambiental dels treballadors i la Junta del Club.
2: Elaborar el decàleg de bones pràctiques per navegants

ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS

A partir del comportament ambiental dut a terme
durant l’any 2012, al febrer 2013 es van identificar
com a aspectes ambientals significatius, els que es
mostren a continuació:

COMPORTAMENT AMBIENTAL

Consum energia elèctrica TOTAL
Consum d’energia elèctrica del Bar‐Restaurant
Consum de combustible. Usuaris embarcacions
Consum combustible per mobilitat i transport (vehicles
que accedeixen al Club)
Consum d’aigua instal∙lacions del club
Consum d’aigua del Bar‐Restaurant
Consum d’aigua. Extinció incendis
Consum d’aigua. Trencament de la xarxa d’abastiment.
Emissions de pols i partícules en operacions de pintura,
poliment, etc. a l’escar
Emissions lumíniques
Emissions de CO2 procedents del consum elèctric
TOTAL
Emissions de gasos de combustió i partícules. Incendi
Residus generals no recollits selectivament (Usuaris,
Bar‐Restaurant i Club)
Vidre (Recollida selectiva).

Des de l’any 2012 el consum s’ha tornat a estabilitzar després de les
fuites de l’any 2011. L’any 2013 s’ha reduït en un 20,9% respecte a la
mitjana dels anys 2008‐2012.

El consum de l’any 2013 ha disminuït un 60% respecte a la mitjana dels
anys 2010 – 2012. Bona part d’aquesta reducció és deguda a que també
ha disminuït l’activitat del Club.
El port té implantada una recollida selectiva dels residus que genera i en
dóna una correcta gestió a cada una de les seves fraccions. Es disposa
d’un Punt Net per als residus especials, i hi ha recollida selectiva de
residus no especials als pantalans.
Residus
recollida Any 2011 Any 2012 Any 2013
selectiva municipal
(en Tn)
(en Tn)
(en Tn)
Envasos

0,542

0,429

1,172

Paper

2,011

1,628

0,806

Residus de bateries (Punto Verd).

Vidre

1,028

1,660

1,128

Residus de filtres d’oli i gasoil (Punto Verd).

Fracció orgànica

3,030

1,409

6,974

Oli de motor residual (Punto Verd)
Residus perillosos sòlids diversos per abocament
incontrolat. Pluja, mala mar, acció antròpica
Residus de cendres, material malmès per inundacions,
Incendis, etc.
Cal prestar especial atenció a aquests aspectes per reduir‐ne

El consum de gas durant 2013 ha disminuït un 43,6% respecte a la
mitjana de 2005‐2012, gràcies a canvis que es van fer a partir de
l’any 2012 en la gestió de l’aigua calenta en els mesos de més
afluència.

Resta
7,060
8,52
24,998
L’Ajuntament ens ha informat que hi ha hagut errors en les dades de la
recollida selectiva, i per tant els resultats que ens ha proporcionat no són
fiables. Les quantitats de residus perillosos generats durant l’any 2013
són semblants a les dels anys anteriors. Cal continuar incidint en l’ús de
l’estació ecològica per la recollida de les aigües.

