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1.1. INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA 

Càmping de la província de Tarragona, fundat l’any 1959 i envoltat d’un paratge natural que ha 
estat mantingut gairebé intacte per la família propietària durant els últims 50 anys. 

Aquest fet, ha permès que arribi fins a l’actualitat un espai amb gran capacitat turística però amb un 
entorn natural de gran valor. 

La consciència ambiental adquirida per part de la Direcció ha conduït l’empresa a la implantació d’un 
sistema voluntari de gestió ambiental,  emmarcat en el Reglament EMAS, iniciant aquest procés 
d’implantació a mitjans de l’any 2012. Al 2014 es va assolir la Certificació EMAS, atorgada pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. La data d’inscripció que 
conta al certificat és la de 02/05/2014 i el certificat té validesa fins el 05/01/2017.El número de 
registre és el ES-CAT-000424. 

LAS PALMERAS desenvolupa una activitat turística d’alt nivell, on a la qualitat del servei s’hi suma el 
compromís ambiental adquirit per part de tot el personal desenvolupant la seva activitat de forma 
sostenible i responsable i reconeixent les responsabilitats envers el medi ambient i l’impacte 
ambiental generat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE  

Raó social Agrocamping S.L. 

NIF B-63485247 

CCAE I-5530- càmpings 

Adreça fiscal C/ Bisbe Sevilla, núm. 42, 2n. 

Municipi Barcelona 

Codi Postal 08022 

Telèfon / fax 977-20-80-81 

Correu electrònic gus@laspalmeras.com 

 
Taula 1- Dades d’identificació del centre 
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Representant legal: Agustín Peyra Molins, 

Administrador general 

Persona de contacte: 
(Responsable Sistema de Gestió) 

Sergi Almunia, Sots-Director  

Objecte de la societat Càmping 

Categoria del càmping 1a Categoria 

Dates d’obertura Des de Setmana Santa fins la 
fi d’octubre 

Superfície del càmping 16 ha 

Nombre d’unitats d’acampada 698 parcel·les i 134 mòbil-
home i 12 lodges 

Referència cadastral Veure plànol adjunt: 
- 82476: OICF5584N001 
- 86475: OICF5584N001 
- 91487: OICF5594N001 

Taula 2- Dades d’interès 

1.3. DESCRIPCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT I DE L’ENTORN 

El càmping es troba a 5 km de Tarragona, en plena Costa Daurada.  

 

  
Accés des de l'autopista A7, sortida Altafulla (32), i després C-340 direcció Tarragona. A només 90 
Km de la ciutat de Barcelona. G.P.S. Lat. 41.13019 Long. 1.31170 ó Camí Platja Llarga.  
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L’espai on es troba ubicat el càmping té un elevat valor natural i paisatgístic. Tanmateix, aquest 
espai és un reducte tancat en tot el seu perímetre entre el mar i les diferents vies de comunicació 
que fragmenten el territori. 
El límit superior està encaixat amb la via del tren, uns metres per sobre la via del tren es troba la 
carretera N-340, via amb trànsit menys intens des de que s’ha obert la variant, però a escassos 
metres del càmping. Finalment, la via de comunicació més important que transcorre propera al 
càmping és l’autopista del mediterrani AP-7 i la variant de la N-340.  

 
El càmping es troba en un espai privilegiat, molt proper a espais amb protecció especials (PEIN i 
Xarxa Natura 2000) i amb una xarxa d’aqüífers plenament protegida. Contigu al càmping hi un Parc 
Natural de 100 ha que constitueix un LIC o Lloc d'Interès Comunitari. Es tracta d'un frondós bosc 
mediterrani que voreja el mar i on es pot gaudir de cales verges i salvatges. L'associació ecologista 
DEPANA participa en la gestió. 
Aquest entorn altament natural comporta que s’hagi de tenir especial consideració en tots els 
aspectes ambientals i en la valoració que els impactes potencials poden causar en l’entorn. Aquest 
fet, s’ha considerat a l’hora de valorar la significança dels aspectes ambientals.  
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1.4. ACTIVITATS DEL CÀMPING 

Les activitats principals que desenvolupa el càmping es descriuen a continuació: 
  

1.4.1. ACTIVITAT PRINCIPAL 

L’activitat principal del càmping és la Gestió de l’espai d’acampada: donar allotjament als campistes 
i gestionar els serveis necessaris. 

1.4.2. ACTIVITATS SECUNDARIES 

El càmping disposa d’altres activitats secundàries per a fer possible el bon funcionament i el control 
de l’activitat de campisme: 

 

1.4.2.1.  Restauració 

- BAR-RESTAURANT (Establiment 1) 
- BAR  (Establiment 2) 
- FRANKFURT (BAR) (Establiment 3) 
 

1.4.2.2. Supermercat 

Hi ha un supermercat per la venda de queviures pels campistes. 
 

1.4.2.3.  Manteniment de les instal·lacions  

El càmping disposa de manteniment propi. 
Hi ha feines de manteniment que són realitzades per empreses externes 
subcontractades.  
 

1.4.3.  ACTIVITATS SUBCONTRACTADES 

A continuació s’especifiquen algunes de las activitats subcontractades amb major incidència 
ambiental:  
 

ACTIVITAT 

Neteja  

Manteniment elèctric Baixa tensió 

Revisió d'extintors, BIE’s i elements contra incendis  

Manteniment d'aparells de climatització i caldera 

Desinfecció/desratització/desinsectació 

                                                                            Taula 3- Activitats subcontractades 
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1.5.  INSTAL·LACIONS  

La identificació i distribució de les instal·lacions es descriu a continuació: 

EDIFICI ÚS ACTIVITAT 

Supermercat 
- Venda de queviures i articles 

de neteja 

Recepció -  Assistència turistes 

Restauració 
- 3 edificis: BAR- RESTAURANT, 

BAR i FRANKFURT (Bar) 

Zona piscina -  Bany i jocs 

Blocs sanitaris -  Higiene 

Zona infantil - Jocs 

Zona barbacoa - Oci 

Zona esportiva - Oci i jocs 

Pàrquing - Servei aparcament vehicles 

Club de surf - Oci i jocs 

Zona reciclatge 
- Recollida i emmagatzematge 

de residus 

Hort 
- Venda Supermercat i activitats 

d’hort en família 

Taula 4- Instal·lacions 
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2.  SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL  
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2.1. POLÍTICA AMBIENTAL 

El Càmping Las Palmeras representat pel Sr. Agustín Peyra Almunia, com a director del centre, ha 
decidit implantar un sistema de gestió ambiental basat en el Reglament EMAS 1221/2009 i realitza la 
següent declaració de política ambiental. 

La privilegiada situació de l’establiment, amb un elevat valor natural i paisatgístic, ens motiva a 
actuar de forma sostenible i responsable i desenvolupar a la vegada una activitat turística d’alt nivell. 
Reconeixem les nostres responsabilitats envers el medi i l’impacte generat sobre el mateix  i ens 
comprometem a minimitzar-lo desenvolupant la nostra activitat amb el màxim respecte possible i 
contribuint a la sostenibilitat del turisme.  

El Càmping Las Palmeras posa de manifest el seu compromís continu amb el medi ambient i amb el 
Sistema de Gestió implantat basant la seva Política en els següents principis: 

• Assegurar el compliment de tota la legislació vigent aplicable a l’activitat de Las Palmeras 

així com altres requisits que puguem subscriure i, sempre que sigui possible, superar les 

exigències legislatives. 

• Promoure la minimització dels residus generats, la recollida de forma selectiva i la seva 

valorització, incidint per tal que la seva gestió sigui el més òptima possible. 

• Emprendre mesures per a la reducció del consum d’aigua. 

• Promoure l’aplicació de mesures que contribueixin a una major eficiència energètica.  

• Involucrar a tots els agents implicats en les tasques desenvolupades dins del càmping i que 

tenen repercussió ambiental, fent-los partícips del compromís ambiental adquirit i dels 

requisits que els afecten i que han de complir (treballadors, clients i proveïdors i 

subcontractistes). 

• Gestionar la comunicació amb els clients com a instrument per a l’educació ambiental dels 

mateixos.  

• Elaborar anualment una declaració ambiental pública de les actuacions i progressos 

ambientals assolits. 

 Anualment es desenvoluparà un programa d’objectius i s’establiran unes fites i dates d’implantació 
que ens ajudaran a assolir aquests principis.  

                 Tarragona, setembre 2014 

                 Agustín Peyra 

                Director Càmping Las Palmeras. 
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2.2. SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

El Càmping LAS PALMERAS, com a participant en el sistema comunitari de gestió i auditories 
ambientals (EMAS), aplica els requisits de la Norma ISO 14001:2004. Amb aquesta finalitat, ha 
implantat en l’organització un Sistema de Gestió Ambiental. 

Els principis i requisits bàsics del Sistema de Gestió Ambiental es documenten a través del Manual 
de Gestió Ambiental. Aquest document pretén presentar els elements del Sistema de Gestió 
Ambiental de l’empresa tenint en compte els reglaments i normes aplicables al sector i la Política 
ambiental definida per la Direcció. 

En el Manual es fa referència a tots els procediments que conformen el Sistema de Gestió 
Ambiental i que contenen els detalls de la implantació i manteniment del Sistema.  

2.2.1. ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

El Sistema de Gestió Ambiental és aplicable a: 

Gestió d’allotjament (càmping, caravàning i mòbil home), gestió del supermercat i activitats 
d’entreteniment i oci. 

2.2.2. ORGANIGRAMA 

 
 

(* Servei externalitzat) 
 

2.2.3. PLANIFICACIÓ 

Al setembre de 2012 va realitzar-se una avaluació ambiental inicial a fi i ai efecte d’identificar i 
avaluar els aspectes ambientals i determinar la legislació ambiental aplicable a l’Organització.  
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Es disposa dels aspectes ambientals de les activitats del càmping identificats i avaluats segons la 
seva significança i d’una Base de Dades de legislació  ambiental que es manté actualitzada i que 
permet comprovar regularment el compliment dels requisits legals. Cada any es revisa la 
identificació d’aspectes i es refà la seva avaluació. A l’any 2014 entre els aspectes identificats i 
avaluats, es va incloure el residu de matèria orgànica (la seva recollida selectiva s’inicià el 2014). 
En la revisió d’aspectes 2016, no s’ha afegit ni tret cap aspecte. 

2.2.4. IMPLEMENTACIÓ 

LAS PALMERAS ha redactat i implantat un total de 10 procediments on es desenvolupa el 
Sistema de Gestió Ambiental de l’empresa. 

L’Organització promou la participació activa dels treballadors i s’assegura que el personal que 
realitza tasques per ella i que pot causar impactes ambientals, té la competència i l’educació i 
experiència adequades. S’han establert canals de comunicació tant interna com externa en 
relació als aspectes ambientals i al Sistema de Gestió Ambiental.  

L’Organització s’assegura que aquelles operacions associades amb els aspectes ambientals 
significatius es desenvolupen de forma controlada. També s’han identificat les situacions 
potencials d’emergència i s’ha descrit la forma de donar-hi resposta.  

2.2.5. VERIFICACIÓ 

El Sistema de gestió desenvolupat disposa d’eines per controlar la correcta implantació del 
sistema i proposar accions per resoldre les incidències detectades. Anualment es realitza una 
auditoria interna per avaluar el funcionament del sistema de gestió. La última auditoria interna 
va efectuar-se el 14/09/2017 per part d’una empresa externa.  

2.2.6. REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ 

La revisió per la Direcció  permet avaluar l’eficàcia del sistema de gestió ambiental i 
l’acompliment dels objectius marcats. Enguany s’ha revisat el període 2016 y els primers mesos 
del 2017. S’ha fet en la reunió del consell de Direcció del 12 de setembre 2017 
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3.  ASPECTES AMBIENTALS. COMPORTAMENT AMBIENTAL 
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3.1. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS 

El Càmping LAS PALMERAS disposa d’un procediment d”Identificació i avaluació d’aspectes 
ambientals” a través del qual ha identificat els aspectes ambientals derivats de l’activitat 
desenvolupada i els ha avaluat per determinar els aspectes significatius sobre els quals cal aplicar un 
control operacional. 

LAS PALMERAS ha identificat els aspectes ambientals que les seves activitats comporten incloent: 

• Aspectes Directes: aspecte ambiental sobre el qual Las Palmeras té el control de seva gestió. 

• Aspectes Indirectes: aspecte ocasionat per tercers però relacionat amb l’activitat de Las 
Palmeras. 

       En condicions de funcionament: 

• Condicions Normals: Situació de funcionament habitual, controlada, voluntària, planificada i 
previsible. 

• Condicions Anormals: Situació de funcionament no habitual, però sí controlada, voluntària, 
planificada i previsible, de la que es pot derivar un impacte ambiental diferent al que succeiria 
en condicions normals (obres, reparacions, parada per revisió...). 

• Situacions d’Emergència: Situació de funcionament no habitual ni voluntària, incontrolada, no 
planificada i imprevisible en el temps. Es tractarà d’un accident quan es materialitzi la situació 
d’emergència. 

A la taula següent es mostren els aspectes identificats, l’impacte generat associat a cadascun d’ells i 
s’indica el resultat de la seva avaluació (si és significatiu o no). 
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Vector 

ambiental

Grup 

d'aspectes 

ambientals

Aspecte Impacte ambiental
Situació de 

funcionamient

Aspecte directe

o indirecte

¿Aspecte 

significatiu

? 

Emissió de gasos de combustió de calderes/grups electrògens
Contaminació atmosfèrica per emissió de gasos provinents del funcionament del 

grup electrogen  i  de les calderes
NORMAL DIRECTE NO

Emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) derivats del consum 

d'energia (electricitat, gas propà, gasoil i  gas butà).

Contaminació atmosfèrica per l 'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH): CO2, CH4, 

N2O, , HFC, PFC i SF6. 
NORMAL DIRECTE SÍ

Emissió de gasos d'automòvils Contaminació atmosfèrica NORMAL DIRECTE NO

Emissions causades per legionel·la Contaminació atmosfèrica ANORMAL DIRECTE NO

Emissions lumíniques Contaminació lumínica NORMAL DIRECTE NO

Soroll i  vibracions Contaminació acústica NORMAL INDIRECTE NO

Consum d'aigua Consum de matèries primeres escasses o difícilment renovables NORMAL DIRECTE SÍ

Consum d'aigua. Fuites o mal funcionament de les instal·lacions 

d'aigua.
Consum de matèries primeres escasses o difícilment renovables ANORMAL DIRECTE SÍ

Consum d'energia elèctrica
Consum de matèries primeres escasses o difícilment renovables. 

Efecte hivernacle provocat pel CO2 emès en la producció d'energia elèctrica.
NORMAL DIRECTE NO

Consum gas propà
Consum de matèries primeres escasses o difícilment renovables. 

Efecte hivernacle provocat pel CO2 emès en la producció d'energia elèctrica.
NORMAL DIRECTE NO

Consum gas butà
Consum de matèries primeres escasses o difícilment renovables. 

Efecte hivernacle provocat pel CO2 emès en la producció d'energia elèctrica.
NORMAL DIRECTE NO

Consum gas oil
Consum de matèries primeres escasses o difícilment renovables. 

Efecte hivernacle provocat pel CO2 emès en la producció d'energia elèctrica.
NORMAL DIRECTE SÍ

Consum de paper en oficines
Consum de matèries primeres escasses o difícilment renovables.

Contribució a la deforestació del territori.
NORMAL DIRECTE NO

Consum paper higiènic
Consum de matèries primeres escasses o difícilment renovables.

Contribució a la deforestació del territori.
NORMAL DIRECTE SÍ

Consum de consumibles: Tòners Comsum de material tòxic per al medi NORMAL DIRECTE NO

Consum d'hipoclorit sòdic Comsum de material tòxic per al medi NORMAL DIRECTE SÍ

Consum d'Àcid Clorhídric Comsum de material tòxic per al medi NORMAL DIRECTE SÍ

Consum de productes peril losos  per al manteniment Consum de productes tòxics per al medi NORMAL DIRECTE SÍ

ATMOSFERA
Emissions a 

l 'atmosfera

Equips de climatització i  elements frigorífics (expositors 

supermercat, cambra frigorífica).

Contaminació atmosfèrica per emissions de gasos de refrigeració.

Afectació a la capa d'ozó.
ANORMAL NODIRECTE

MATÈRIES 

PRIMERES

Consum de 

matèries 

primeres
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Vector 

ambiental

Grup 

d'aspectes 

ambientals

Aspecte Impacte ambiental
Situació de 

funcionamient

Aspecte directe

o indirecte

¿Aspecte 

significatiu

? 

SÍ

Fuites o mal funcionament de les instal·lacions d'aigües 

residuals 
Contaminació de les aigües urbanes ANORMAL DIRECTE NO

NO

Residus de poda i jardineria NORMAL DIRECTE NO

Llots de fosses sèptiques NORMAL DIRECTE NO

Olis i  greixos comestibles NORMAL DIRECTE NO

Residus higiene femenins NORMAL DIRECTE NO

Runes
ANORMAL 

(manteniment)
DIRECTE

Fluorescents i  bombetes NORMAL DIRECTE NO

Tòners d'impressores i  faxos NORMAL DIRECTE NO

Residus sanitaris (Infermeria) NORMAL DIRECTE NO

Olis minerals NORMAL DIRECTE

Residus generals

Abocament d'aigües residuals a la xarxa

Contaminació per residus no peril losos

NORMAL DIRECTE

Contaminació de les aigües urbanes NORMAL DIRECTE

NO

NORMAL DIRECTE

NORMAL DIRECTE

SÍ

NORMAL DIRECTE

SÍ

NORMAL DIRECTE

Contaminació per residus peril losos

NORMAL DIRECTE

SÍ

Metalls NORMAL DIRECTE

Vidre

Plàstics

Paper i  Cartró

NOResidus de material absorbent util itzat en cas de vessaments NORMAL DIRECTE

NO

NO

Residus d'envasos que han contingut substàncies peril loses NORMAL DIRECTE

NO

NORMAL DIRECTE

NO

Residus d'equips elèctrics i  electrònics

Piles

Orgànic

Generació de 

residus 

peril losos

Generació de 

residus no 

peril losos

AIGÜES Abocaments

RESIDUS
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Vector 

ambiental

Grup 

d'aspectes 

ambientals

Aspecte Impacte ambiental
Situació de 

funcionamient

Aspecte directe

o indirecte

¿Aspecte 

significatiu? 

SÒL I SUBSÒL
Contaminació de 

sòl i subsòl
Utilització de productes fitosanitaris peril losos pel medi Contaminació ambiental de sòls i subsòls NORMAL DIRECTE NO

FLORA
Afectació a flora 

protegida
Alteració flora: sabina, margalló, palmeres Alteració de la flora autòctona NORMAL DIRECTE NO

Aspectes associats a empreses proveïdores de serveis (Consum 

aigua, energia, abocaments i  emissions, generació de residus, 

afectació del medi, consum de productes

Varis (contamianció atmosfèrica, contaminació per generació de residus, 

contaminació de les aigües, etc).
NORMAL INDIRECTE NO

Aspectes associats a usuaris (consum d'aigua, energia, 

abocaments i  emissions, generació de residus, afectació del 

medi, etc)

Varis (contamianció atmosfèrica, contaminació per generació de residus, 

contaminació de les aigües, etc).
NORMAL INDIRECTE NO

Aspectes associats a Obres i  remodelacions (Consum aigua, 

energia, abocaments i  emissions, generació de residus, afectació 

del medi, etc.)

Varis (contamianció atmosfèrica, contaminació per generació de residus, 

contaminació de les aigües, etc).
ANORMAL INDIRECTE NO

INDIRECTES Indirectes
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Les situacions d’emergència identificades per LAS PALMERAS són: 

SITUACIÓ 

D'EMERGÈNCIA 

ASPECTES AMBIENTALS 

DERIVATS DE LA SITUACIÓ 

D'EMERGÈNCIA

Significatiu Impacte ambiental

Emissions de gasos de combustió Sí
Contaminació de l'aire. Contribució a l'efecte hivernacle. 

Problemes de salut a persones i animals

Generació de residus especials Sí Contaminació per residus especials

Generació de residus no especials Sí Contaminació per residus no especials

Consum d'aigua Sí Consum de recursos naturals

Vessaments incontrolats a sistemes aquàtics Sí Contaminació de l'aigua

Generació de residus especials NO Contaminació per residus especials

Generació de residus no especials NO Contaminació per residus no especials

Vessaments incontrolats al sòl NO  Contaminació de sòls

Vessaments incontrolats a sistemes aquâtics NO Contaminació de l'aigua

Emissió de gasos contaminants NO Contaminació de l'aire

Generació de residus especials NO Contaminació per residus especials

Generacions de residus no especials NO  Contaminació per residus no especials

Emissió de soroll i vibracions NO Contaminació acustica

Fuita de gas refrigerant Emissions de HCFC's NO
Contribució a l'efecte hivernacle. Disminució de la capa 

d'ozó de l'atmosfera

Fuites de gasos de combustió Emissions de CO i CO2 i NOX NO
Contaminació de l'aire. Contribució a l'efecte hivernacle. 

Problemes de salut a persones i animals

Generació de residus especials NO Contaminació per residus especials

Generacions de residus no especials NO  Contaminació per residus no especials

Generació de residus especials NO Contaminació per residus especials

Generacions de residus no especials NO  Contaminació per residus no especials

Generació de residus especials NO Contaminació per residus especials

Generacions de residus no especials NO  Contaminació per residus no especials

Plagues (mosquit tigre, formigues, 

etc.)

Vessaments incontrolats al 

clavegueram

Inundació

Incendi

Vessaments incontrolats al sòl

Explosió d'aparells a pressió

 

A continuació es fa un repàs dels aspectes ambientals significatius i de part dels aspectes ambientals no 
significatius. També es fa el seguiment del comportament ambiental de l’empresa. Aquest seguiment es 
fa mitjançant la creació d’indicadors.  

Pel càlcul dels indicadors, tot i que el document de referència sobre les millors pràctiques ambientals per 
el sector turístic publicat el 15 d’abril del 2016, recomana utilitzar per la magnitud “B” la unitat 
 “pernoctacions”, s’ha utilitzat com equivalent el número d’unitats d’acampades ocupades (UAO); és a 
dir, s’ha tingut en compte l’ocupació que presenten les instal·lacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taula 5 – Nombre d’unitats d’acampada ocupades . 
Valors extrets del programa màster S.P. 

 

(1)  Unitats d’acampada ocupades 

 

PERÍODE UAO ACAMPADA(1)  UAO BUNGALOWS 

Any 2014 77.135 18.209 

Any 2015 84.260 20.040 

Any 2016  86.055 21.908 

Any 2017 (fins agost) 69.795 20.078 
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Les UAO d’acampada contemplen totes les unitats d’acampada menys Club Caravàning, Col·laboradors i 
visites. 
 
Les UAO de bungalows comprenen els contractes, les temporades, els bookings i els Tour-operadors 
Aquesta forma de càlcul dels indicadors té sentit durant el període en el que el càmping està obert (abril-
octubre). És a dir, durant el període en que el càmping està obert s’han calculat els indicadors de la 
següent manera: impacte o consum (consum aigua, consum electricitat, etc)/UAO. 

 
Pels mesos en que el càmping està tancat ( setembre -desembre i gener-març) l’evolució dels 
diferents consums, en cas d’haver-n’hi, es fa en valors absoluts. 
Aquesta distinció entre càmping obert i càmping tancat es fa pels indicadors següents: consum 
d’aigua, consum electricitat i consum de gasoil. 
 
El seguiment del comportament ambiental del gas butà, de forma excepcional, es fa en relació a les 
unitats de mòbil home ocupades (els valors tinguts en compte s’esmenten a l’apartat corresponent). 
 

3.2. EMISSIONS A L’ATMOSFERA 

3.2.1. EMISSIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

Com a emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) ens referim als sis gasos d’efecte hivernacle que 
recull el Protocol de Kyoto i que es mesuren com a CO2 equivalent (CO2 eq): diòxid de carboni (CO2), 
metà (CH4), òxid de nitrogen (N2O), hidrofluorocarburs (HFC), perfluorocarburs (PFC), i hexafluorur de 
sofre (SF6).  
 
Al càmping LAS PALMERAS es produeixen les següents emissions GEH: 
 

• Emissions directes: (emissions que procedeixen de fonts que controla el subjecte que genera 
l’activitat). Inclou les emissions derivades de la combustió de les calderes, de l’ús dels grups 
electrògens i del funcionament de les cuines dels bungalous. Són les emissions derivades del 
consum de gasoil, gas propà i gas butà. 

• Emissions indirectes: emissions derivades del consum d’electricitat. 
 
Pel càlcul de les emissions s’ha seguit la Guia Pràctica pel Càlcul d’emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle 
(GEH). Versió març 2017. 
Les emissions totals s’han obtingut realitzant el sumatori de les emissions derivades del consum 
d'electricitat, gasoil, gas propà i gas butà: 
 

• En el cas de l’electricitat: Per calcular les emissions associades, cal aplicar un factor d’emissió de 
CO2 atribuïble al subministrament elèctric –també anomenat mix elèctric (g de CO2/kWh)- que 
representa les emissions associades a la generació elèctrica. Els valors de mix de producció bruta 
d’energia elèctrica que l’OCC recomana utilitzar és de 308 g CO2/KWh (2017). 

• En la resta de casos, s’ha emprat el factor de conversió extret del  Informe inventaris GEI 1990-
2014 (2016). 
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Factor emissió gasoil (Kg CO2/l gasoil) 2,83

Factor emissió gas propà  (Kg CO2/l gas propà) 2,94

Factor emissió gasoil (Kg CO2/ núm. bombones) 37,06
 

 
 

 

 
 
Les emissions totals de CO2 eq a l’any 2016 han estat de 590,8 Ton valor superior al de 2015.  Aquest 
valor relativitzat en funció de les Unitats d’acampada ocupades és de 0.007 Ton CO2 eq/UAO.dia, es molt 
superior al any 2015. L’increment ve determinat pel consum mes elevat de gasoil. 

 

Any 2015 Any 2016 
Any 2017 

(co mptabilitzat  

f ins a l'ago st)

215,9 249,2 194,0

180,0 270,3 228,1

39,2 40,6 34,1

26,8 30,8 29,2

461,9 590,8 485,5

84260 86055 69795

0,005 0,007 0,007

TOTAL CO2 eq (Tn)

Indicador C.O.: Tn CO2/UAO·dia

CO2 eq ENERGIA ELÈCTRICA (Tn)

CO2 eq GASOIL (Tn)

CO2 eq GAS PROPÀ (Tn)

CO2 eq Gas Butà (Tn)

UAO-dia
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3.2.2. CAPTACIÓ DE GASOS D’EFECTE HIVERNACLE 

S´ha calculat per primera vegada la captació de CO2 per part de la vegetació de la que es disposa en 
el camping. A continuació s´adjunta un quadre amb les especies vegetals tingudes en compte: 

 

 

Eucalyptus globulus 13

Pinus halepensis 1191

Phoenix spp. (Palmera canaria) 190

Populus alba (Xop) 40

Nerium Oleanter (Baladra - Luteum Plenum - Splenders) 47

Morus alba var.fruitless (Morera sense fruit) 512

Casuarina equisetifolia 185

Cupressus sempervirens (Xiprès) 1014

Myoporum Acuminatum (Mòbil Homes) 650ml 2430

Viburnum 230ML tren 460

Celtis australis (Lledoner) 20

Pittosporum 800 ml 3300

Cocotero plumoso (Syagrus romanzoffiana) 14

Leylandis 11

Gravilia robusta 120ml 171

Ceratonia siliqua (Garrofer) 12

Gespa  m2 8539

ESPECIES
TOTAL 

UNITATS

 
 

L´absorció de cada especie s´ha tret de la “Tabla 201 del Inventario Forestal Nacional 3 y Anexo 2” de 
la publicación “Las Coníferas en el primer Inventario Forestal Nacional”¨ 

L´antigüetat considerada per totes elles es de 20 anys. 

 

El resultat obtingut es que l´absorció de CO2 total es de 462 Tonelades per any, que compensan en 
part les 554 Tonelades d’emissió de GEH a l’atmosfera calculades per l’any 2016. 

 

3.2.3. EMISSIÓ DE GASOS CONTAMINANTS DE L’ATMOSFERA 
 
Com a emissions de gasos ens referim als següents:  
Monòxids de Nitrogen (NOx), monòxids de sofre (SOx) i partícules sòlides (PM). 
Per el càlcul s’han fet servir els factors d’emissió donats per la “Guia practica d’emissions de gasos 
contaminats 2013. Els valors es recullen en la següent taula: 
 
 

Factor emissió 
gasoil (g de 
gasos/kg gasoil) 

25,44 
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Factor emissió gas 
propà (g/Kg gas 
propà) 

3,55 

Factor emissió gas 
butà (g/bombona) 

44,37 

 
Les emissions totals de gasos contaminants l’any 2016 han estat de 2.120,6 Kg, dels quals el 96% son 
deguts al gasoil consumit per la producció d’ACS. 
 

      Any 2016  
Any 2017 

(comptabilitzat 

fins a l'agost) 

Contaminants GASOIL (Kg) 2040,9 1722,4 

Contaminants GAS PROPÀ (Kg) 49,0 41,2 

Contaminants Gas Butà (Kg) 30,8 35,0 

TOTAL Contaminants (Kg) 2120,6 1798,6 

UAO-dia 86055 69795 

Indicador C.O.: Tn CO2/UAO·dia 0,025 0,026 

 
 

 

3.2.4. COMBUSTIÓ CALDERES  

Un incorrecte funcionament de les calderes comportarà un impacte directe a l’atmosfera 
conseqüència de l’emissió de gasos.  

Per tal de comprovar el correcte funcionament de les calderes i controlar les emissions de combustió 
anualment es realitza un control preventiu per part d’una empresa mantenidora.   
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En total es disposa de 5 calderes distribuïdes en 4 blocs sanitaris diferents. En tots els casos s’empra 
com a combustible el gasoil, excepte en un cas que s’empra gas propà.   

La revisió corresponent al període 2017 han donat rendiments d’acord amb el quadre adjunt: 

 

CALDERA COMBUSTIBLE LOCALITZACIÓ DATA MEDICIÓ RENDIMENT

FERROLI SN24/80 Gasoil Equip Sanitari 1 Entrada 23/03/2017 82,00%

FERROLI SN24/80 Gasoil Equip Sanitari 1 Entrada 23/03/2017 84,80%

ROCA G-100/90IE Gas Propà Equip Sanitari 2 Xiringuito 22/03/2017 89,40%

ROCA TD-165 Gasoil Equip sanitari 3 Futbol 22/03/2017 92,10%

ROCA MALAGA Gasoil Equip Sanitari 4 Final 22/03/2017 89,80%
Taula 6- Calderes 

3.2.5. LEGIONEL·LOSI 

Són susceptibles de generar emissions de Legionella pneumophila: 

• Circuits d’aigua freda i ACS. 

• Sistemes d’abastiment contraincendis. 
 
 

 En tots els casos es disposa del certificat vigent de desinfecció i control de legionel·la, tal i com 
exigeix la normativa vigent en matèria de prevenció i control de la legionel·la (Decret 352/2004 , de 
27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de 
la legionel·losi).  

D’acord amb l’últim control efectuat, es pot afirmar que no s’ha detectat la presència d’aquest 
bacteri per sobre dels límits de detecció marcats per llei respecte el control microbiològic. Els treballs 
de manteniment són realitzats per part d’una empresa especialitzada, inscrita al ROESP 
(LABORATORI VALLS inscrita en el  ROESP amb el num T5001S-SA-Lg). 

3.2.6. CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 

Segons els mapes de zonificació per la contaminació lumínica del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el càmping es troba en una zona E3 (en color groc) de 
protecció moderada contra la contaminació lumínica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona de protecció Horari de vespre Horari de nit 
E1 V.S.B.P./V.S.A.P. V.S.B.P./V.S.A.P. 
E2 Preferentment VSBP/VSAP V.S.B.P./V.S.A.P. 
E3 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP 
E4 Preferentment VSBP/VSAP Preferentment VSBP/VSAP 
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                                                                       Taula 7 - Tipus de lluminàries 

V.S.B.P.: Làmpades de vapor de sodi a baixa pressió;  

V.S.A.P.: Làmpades de vapor de sodi a alta pressió. 

 

 

 

 

 

 

Il·lustracions- Mapa de protecció de la contaminació lluminosa de la zona del càmping 
 
 

La il·luminació exterior del càmping disposa de fanals amb pàmpols que compleixen la normativa 
vigent respecte la inclinació del flux de llum (no enfoquen cap el cel). A més, són opacs per la part 
superior i les làmpades són de baix consum.  
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Imatge- Imatge fanal amb “barret” i de llum “tortuga” 

 

 
A continuació es detallen les làmpades emprades en cada zona del càmping: 
 

• La lluminària instal·lada al vial d’accés per a vehicles és tipus:  VIALIA LIRA. 

• La lluminària instal·lada al vial peatonal de les zones blava i groga és amb llum indirecte i 
baix consum. Làmpada PL. 

• La zona verda i la meitat de la vermella tenen instal·lada la lluminària GLOBOCN amb 
làmpada de 100-150W. 

• Les zones groga, blava, lila, piscina i la meitat de la vermella tenen instal·lada la lluminària 

VIALIA LIRA amb làmpada de 70W i doble flux a 50W (mínim 8 hores diàries). Tota la 

primera línea de mar, disposa de la lluminària VIALIA LIRA. 

• El Bloc sanitari 4 s’ha dotat de leds el 2017 

• Nous Mobil Home instal.lats el 2017 tots están dotats de leds  

 
Durant el 2016 s’han substituït els globus de 150W de la resta de la zona Lila, per Lluminàries Vialia 
Lira de 70W. També s’han substituït els fluorescents del Bloc 3 per LED i tota la il·luminació de la 
cuina del restaurant. 

 
Tot l'enllumenat exterior és de reducció de flux lluminós. A mesura que es substitueixen les 
lluminàries existents, es van instal·lant lluminàries de doble flux punt a punt i amb més eficiència 

energètica.  

3.2.7. SOROLL 

L’activitat es desenvolupa des d’antic  (llicència d’activitats de l’any 1989) en el mateix emplaçament, 
mantenint les activitats aprovades per la llicència d’activitats. El càmping es troba en un 
emplaçament sense habitatges propers i amb la via de ferrocarril i la N340 molt a prop. 

No s’ha realitzat cap sonometria per conèixer el grau de compliment dels límits establerts en 
l’ordenança municipal, en relació a la contaminació acústica (exterior), tot i que no es considera 
necessari donada l’activitat que es desenvolupa i a les argumentacions expressades al paràgraf 
anterior.   

La contaminació acústica derivada de l’activitat del càmping es preveu controlar mitjançant les 
queixes expressades i registrades per part dels clients. Fins ara no s’han registrat queixes. 

3.2.8. ALTRES 

Es controla que tots els vehicles  operatius al càmping per a efectuar tasques de manteniment 
tinguin la ITV vigent i disposin de Certificat CE. 
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Las Palmeras disposa de diversos equips de climatització i refrigeració que són revisats anualment 
per una empresa mantenidora. A més, com que es disposa d’equips amb un contingut de gasos 
fluorats superior a 3Kg, es realitza anualment un control de fugues. 

Es disposa de contracte signat per tal de realitzar les tasques corresponents a la Desratització.  

 

3.3. CONSUM DE RECURSOS NATURALS 

3.3.1. CONSUM D’AIGUA 

L’aigua consumida al càmping té 3 orígens: 

• Xarxa d’abastament municipal. Es disposa de contracte amb EMATSA. 

• Pou d’aigües freàtiques. 

• Bassa de decantació d’aigua de la pluja per al seu aprofitament per al reg (posta en 
funcionament a l’abril del 2014). 

Es disposa dels rebuts de la companyia subministradora d’aigua i de les liquidacions trimestrals a 
l’ACA. 
 
També es disposa del document d’inscripció d’aprofitament d’aigües subterrànies acceptat per 
l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua). Tipus de captació: sondeig entubat. Topònim: “POU C. DE 
BARRAQUER (PARTIDA EL MAS RABASSA). Unitat Hidrogeològica: Baix Francolí- Gaià i Depressió 
Costernera (340). Grau de protecció: Sobreexplotat. Volum anual: 5.000 m3/any – per a reg 365 
m3/any ( 7,3%) i per a aigua sanitària i d’altres usos 4.635 m3/any (92,7%). 

         L’ús de l’aigua es concreta a la taula adjuntada a continuació: 

 

ASPECTE AMBIENTAL ACTIVITAT 

Consum d’aigua (c.n) 

- Utilització dels serveis pel personal i públic 
- Reg (temportitzat) 
- Neteja i manteniment de les instal·lacions 
- Piscina 
- Xarxa contraincendi 

Fuites d’aigua (c.a) - General de les instal·lacions d’aigua 

 
Taula 8 - Consums d’aigua de la instal·lació 

c.n.: Condició normal de funcionament; c.a.: Condició anormal de funcionament. 
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Evolució del Consum d’aigua: 
 
 

Per fer el seguiment del consum d’aigua s’han definit 2 indicadors: 
 

• Consum d’aigua en m3  per unitats d’acampada ocupades per dia quan el càmping està obert 
(període abril – octubre). 

• Consum d’aigua en m3 quan el càmping està tancat (període gener – març i novembre – 
desembre). 
 

Any 2015 Any 2016
Any 2017 

(fins juny)

16259 18370 17300

4127 2567 1318

20386 20937 18618

0,242 0,243 0,267

1099 5062 2639Indicador C.T: m3

Agua potable (m3)

Agua de pou (m3)

Consum total (m3)

Indicador C.O.: 

m3/UAO dia
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C.O.: Càmping Obert.       UAO: Unitats acampada ocupades.          C.T.: Càmping Tancat 

 
La superfície actual de reg es de 9.209 m2 de gespa i de 3.932 ml de reg per goteig equivalents a uns 
1.500 m2 que s’afegeixen als anteriors.  
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El consum d’aigua ha augmentat en valors absoluts el 2016 respecte 2015. No aixis en valors 
relatius. 
Al 2016 el consum d’aigua amb el càmping obert va ser de 0,243 m3/UAO.  
 
El consum d’aigua quan el càmping és tancat presenta un augment substancial, doncs es produi una 
fuita d’aigua de xarxa per ruptura en un punt,  degut a un despreniment de mur produit el mes 
d’octubre 2016 i que es detectà per augment del import de les factures i que no es repara fins juliol 
de 2017. Ha soposat una perdua de quasi 10.000 m3. entre 2016 i 2017 
 
 
 
 
 
 
  
 
Durant aquests períodes de càmping tancat, l’aigua s’utilitza per al manteniment, les neteges i els 
regs. No s’han registrat pèrdues fortuïtes d’aigua ni averies importants durant aquest període.  
 
 
 
 
 
 
Des de la posta en funcionament de la bassa ja no s’extreu aigua del pou per al reg. L’aigua 
acumulada a la bassa és suficient per als requeriments d’aigua de reg del càmping. L’any 2016 s’han 
obtingut 9.150 m3 d’aigua de la bassa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 
 

• El càmping sensibilitza i forma a tot el personal implicat en el consum d’aigua per tal de reduir-ne 
el consum (proveïdors, treballadors fixes i campistes).  
L’objectiu és la presa de consciència per part de tot el personal implicat en referència a l’ús d’un 
recurs esgotable com és l’aigua.  
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• Entre la vegetació del càmping hi ha vegetació autòctona (margalló –chamaerops humilis- i pins) 
amb uns requeriments hídrics relativament baixos. 

• El reg de la vegetació és fonamentalment per sistema de goteig. 

• Tot el sistema de reg esta automatitzat. 

• Els bungalows disposen de polsadors de doble descàrrega, dispositiu que permet la reducció del 
consum d’aigua per part dels clients.  

• S’efectuen controls per detectar possibles averies a aixetes i cisternes per tal de reparar-ho de la 
forma més immediata possible, evitant pèrdues excessives d’aigua. 

• Instal·lació i posta en funcionament (abril 2014) d’una bassa de decantació d’aigua per recollir 
tota l’aigua procedent de l’escorrentia de la pluja i a l’aprofitament d’aquesta aigua per al reg. 

CONSUM ENERGIA 

Les fonts d’abastament d’energia del càmping són mitjançant la xarxa general de companyia, i també 
mitjançant fonts calorífiques com són gas liquat i gasoil. Els bugalous disposen de bombones de gas butà.  
 
Des de maig de 2014, es disposa de plaques solars tèrmiques en el Bloc Sanitari 3. La instal·lació de les 
plaques solars havia suposat un estalvi aproximat des de que es van muntar fins inici 2016 de 7.000 litres 
de gasoil. Una averia no detectada a temps en el sistema solar del bloc sanitari 3 ha disparat el consum 
de gasoil d’aquest bloc, suposant una perdua equivalent a uns 4.000 Lts de gasoil.  
 
L’any 2016 la compra de gasoil per ACS ha presentat un augment de 18.000 Lts representant un 
increment de 46,5 % respecte al 2015. La raó, apart de la perdua esmentada, esta en que la temporada 
inicial va ser mes freda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un consum excessiu de les diferents fonts energètiques té un impacte directe sobre  medi ambient, a 
part de generar una despesa econòmica innecessària. LAS PALMERAS porta un control del consum 
energètic i és objectiu l’intentar ser més eficients i reduir l’energia consumida, detectant aquells punts 
amb marge per a la millora. 
El consum energètic durant el 2016 ha estat de 2.240 MWh.  
 
El comptabilitzat fins Agost 2017 ha estat de 1851 dels quals 60 MWh son els d’origen renovable, el que 
suposa un 3,24% 
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El consum energètic es concentra sobretot entre els mesos de juny, juliol i agost, quan l’activitat del 
càmping és més elevada. En canvi, els mesos de novembre, desembre, gener i febrer concentren uns 
consums més aviat baixos.  
 

Any 2015 Any 2016
Any 2017 

(co mptabilitzat  

f ins a ago st)

809 809 630

64.517 95.503 80.600

760 1.125 949

13.344 13.804 11.611

171 177 149

722 830 788

112 129 123

1.852 2.240 1.851

Consum total Gas Butà (MWh)

TOTAL ENERGIA CONSUMIDA (MWh)

Consum total Energia Elèctrica (MWh)

Consum total Gasoil (l)

Consum total Gasoil (MWh)

Consum total Gas Propà (Kg)

Consum total Gas Propà (MWh)

Consum total Gas Butà (Núm. Bombones)

 
  
 
 

 
 
Per passar els consums energètics de Gasoil, Gas propà i Gas butà de les unitats de registre a kWh s’han 
utilitzat els factors de conversió següents, extrets de l’informe d’inventaris GEI 1990-2014 (2016): 
  
 

Factor conversió de 
Kg a KWh Propà 

12,8 

Factor de conversió 
de Kg a KWh de 
Butà 

12,4 

Factor de conversió 
de l a KWh de Gasoil 

11,8 
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3.3.2. CONSUM D’ELECTRICITAT 

ASPECTE AMBIENTAL ACTIVITAT 

Consum energia elèctrica  

- Il·luminació (interior i exterior)  
- Utilització de maquinària   
- Utilització d'aparells ofimàtica i altres aparells elèctrics 
- Manteniment d'instal·lacions 
- Refrigeració 

 
Taula 9- Activitats amb consum elèctric 

 

Aquest centre té dos subministraments d’energia elèctrica, un d’ells de 80 KW i l’altre de 100 kW de 
potència contractada. En ambdós casos, es disposa de còpia de la pòlissa d’abonament per a 
subministrament d’energia elèctrica. 
 
En referència a l’electricitat es pot destacar que l’estat és el següent: 
 

• Escomesa de 100KW  que alimenta zones: groga, verda, violeta i bungalous violeta 

• Dos grups electrògens de lloguer, de 350KW i 350 KW que recolzen l’escomesa de 100 KW. 

• Període de lloguer: Entrada al càmping per setmana santa i sortida a final de temporada. 

• Períodes de treball: 
o Els 4 dies de Setmana Santa: 350 KW + 350 KW 
o Nits dels dissabtes (8h) des de abril fins 15 de juny: 350 KW 

 
 

o Des del 20 de juliol al 20 d’agost ( de les 19 a la 01 i a l’hora d’esmorzar, unes 8h 
diàries): 350 KW  

• Escomesa de 80 KW que alimenta zona vermella, bungalous vermells, zona blava, recepció, súper, 
restaurant platja i piscina. 

• Grup de compensació de reactiva connectat a l’escomesa de 80 KW 

• Grup de compensació de reactiva connectat a l’escomesa de 100 KW 
 

Evolució del Consum d’electricitat: 
 
Per fer el seguiment del consum d’electricitat també es disposa de 2 indicadors: kWh consumits per 
unitat d’acampada ocupada dia (quan el càmping és obert) i kWh consumits quan el càmping és tancat.  
 
Per a l’elaboració dels indicadors es considera el càmping tancat entre gener i març i novembre i 
desembre.  
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Any 2014 Any 2015 Any 2016 
Any 2017 

(fins a 

l'agost)

#

466794 467201 473585 336724

294127 341460 335401 293270

760921 808661 808986 629994

9,51 9,60 9,40 9,03

68499 72168 97591 41607

Consum escomesa 100 KW

Consumo escomesa 80 KW

Consum total 

Indicador C.O.: 

KWh/UAO·dia

Indicador C.T: KWh
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C.T.: Càmping Tancat i C.O.: Càmping Obert. UAO: Unitats acampada Ocupades. 

 

A l’any 2016 s’han consumit 9,40 kWh/UAO, valor lleugerament inferior al 9,60 registrat l’any anterior. El 
consum total d’electricitat ha estat superior en un 1,4% al del 2015.  
 

 

Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 

• Per tal d’aconseguir una conscienciació més elevada d’aquest aspecte per part del personal 
implicat es realitzen campanyes de sensibilització: formació a treballadors.   

• A l’any 2011 va realitzar-se una auditoria energètica, detectant-se i proposant-se una sèrie de 
recomanacions per a la millora. L’auditoria es va enfocar en dues fases:  
 

o Diagnòstic preliminar, en el que es va fer un anàlisi global del repartiment de despeses 
energètiques per determinar allà on focalitzar l’estudi. 

o Estudi aprofundit del recurs energètic escollit per determinar les oportunitats d’estalvi. 
 

La progressiva implantació de les millores proposades ha permes una reducció del consum 
energètic. Entre les propostes de millora aplicades hi ha: 
 

o Evitar que els llums d’enllumenat públic estiguin encesos durant el dia.  
o Baixar la il·luminació dels grups sanitaris en les hores de baixa utilització, de matinada, 

mitjançant detectors de presència.  
 

• A partir de les 12 de la nit es baixa la intensitat de l’enllumenat exterior. 
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3.3.3. CONSUM DE GAS PROPÀ 

Es disposà de 2 tancs de gas propà de 2.450 litres i 2.900 litres, respectivament; que s’utilitzen pel bloc 
sanitari número 2 i Restaurant. Ambdós dipòsits disposen dels corresponents certificats de revisió 
periòdica d’instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos, tots dos de data 03/03/2010 i 
signats per una empresa autoritzada. 

 

Evolució del Consum de Gas Propà: 
 
El consum de gas propà està associat únicament a l’activitat del càmping quan està obert. Per tant, en 
aquest cas únicament hi ha un indicador, relatiu al període en que el que pretén mesurar els Kg de gas 
propà consumits per unitat d’acampada ocupada per dia.  
 
El consum de l’any 2016 ha estat de 0’16 Kg/UAO·dia, valor identic al registrat al anys 2015.  
L’any 2016 ha estat l’any amb un consum més elevat de propà, amb pics destacats els mesos  d’abril i 
juny.  
 
Aquest increment té origen al Bloc Sanitari 2 (el consum efectuat des del Restaurant es va mantenir a 
uns nivells similars al de l’any anterior).  
El consum de gas propà l’any 2016 es reparteix de la següent manera: 65% al Bloc Sanitari i 35% al 
Restaurant.  
 
 

 

Any 

2014

Any 

2015
Any 2016

Any 2017 
(fins a 

agost)

#

4657 4229 4815 2971

8449 9115 8989 8640

13106 13344 13804 11611
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Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 

• La possible reducció del consum de gas propà es concreta en les campanyes de sensibilització i 
formació a treballadors, proveïdors i campistes.  
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• Es realitzen controls de l’eficiència de combustió de les calderes i es disposa de contracte signat 
relatiu al manteniment de les calderes per part d’una empresa autoritzada. La caldera del grup 
sanitari número 2 ha estat revisada dins del programa de manteniment (durant marc de 2017 ) i 
el seu rendiment és correcte: 89,40%. 

 

3.3.4. CONSUM DE GASOIL 

Es disposa de 3 dipòsits de gasoil que s’utilitzen tant pels grups electrògens com per l’aigua calenta 
sanitària: 

• 1 dipòsit de 1.500 litres. 

• 2 dipòsits de 2.000 litres. 
 

De les 5 calderes del càmping, 4 funcionen amb gasoil, concretament: dos al bloc sanitari 1, un al bloc 
sanitari 3 i un al bloc sanitari 4. 
 
Es disposa dels tres Certificats d’Instal·lació de classe 2.1 (sense projecte ni memòria) realitzats per l’EIC 
ECA SAU en dates: 13/11/12 (pel dipòsit de 1.500 litres) i 23/05/2013 (pels dos dipòsits de 2.000 litres). 
 

 
Evolució del Consum de Gasoil: 
 

S’ha fixat com a indicador el consum de gasoil en litres per unitats d’acampada ocupades· dia  (quan el 
càmping és obert) i litres totals consumits quan el càmping és tancat.  
El consum a l’any 2016 ha estat de 1,11 litres/UAO·dia, consum superior al de 2015 (0,83 litres/UAO·dia). 
El consum de gasoil per ACS ha tingut un augment en xifres absolutes de 12.601 Lts, 4.000 degut a 
l’averia del Bloc 3 i 8.600 per fer front a un inici de temporada de mes fred. 
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#
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C.T.: Càmping Tancat i C.O.: Càmping Obert. UAO.: Unitats acampada ocupades. 
 

 

Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 

• La possible reducció del consum de gasoil es concreta en les campanyes de sensibilització i 
formació a treballadors, proveïdors i campistes. 

• Les calderes són revisades anualment per part d’una empresa mantenidora autoritzada. Amb 
aquestes revisions es garanteix el correcte manteniment de les calderes, evitant malbarataments 
innecessaris de combustible. La ultima revisió es del 23 de marc 2017. Les 4 calderes tenen 
rendiments per sobre de 82% (límit mínim recomanat a la Resolució MAH/4161/2010 relatiu a 
l’obtenció del distintiu de garantia de qualitat ambiental dels càmpings  85%).  

• Des de maig de 2014 es disposa de plaques solars tèrmiques instal·lades al Bloc Sanitari 3. 
Aquesta instal·lació ha permès estalviar un total de 3.244 litres de gasoil el 2014  i 7.000 l’any 
2015. L’any 2016, degut a una averia en el sistema solar s’estima que s’han malbaratat 4.000 l de 
gasoil.  

3.3.5. CONSUM DE GAS BUTÀ 

S’utilitzen ampolles de gas butà per els bungalous (cuina i aigua calenta sanitària): una en servei per 

cada bungalou ocupat. 

 

 
Evolució del Consum de Gas Butà: 
 
El consum de gas butà està associat únicament a l’activitat del càmping quan està obert. Per tant, hi ha 
un únic indicador: número de bombones/Mòbil Home ocupat per dia.   
Pel càlcul d’aquest indicador excepcionalment s’ha utilitzat el número de mòbil home ocupats (MHO): 
 
  

PERÍODE       MHO (1) 

Any 2015       20.040 

Any 2016        21.908 

Any 2017 (fins agost)     20.078 
(1) Mòbil Home Ocupats 

                                               Taula 10 – Nombre d’unitats d’acampada ocupade.   Valors extrets del programa màster S.P.  

 
L’indicador mostra que el consum relativitzat de gas butà ha augmentat lleugerement el 2016.  
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Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 

• La possible reducció del consum de gas butà es concreta en les campanyes de sensibilització a 
campistes, que són els que utilitzen les bombones de gas butà en els bungalous.  

 
 

3.4. CONSUM DE MATÈRIES PRIMERES 

Entre els aspectes identificats dins del vector “Consum de matèries primeres” es considera significatiu el 
“Consum de clor i de hipoclorit”.  
 

3.4.1. CONSUM DE CLOR 

El clor s’utilitza pel tractament de l’aigua abastada (cloració) i pel manteniment de l’aigua de la piscina. 

El consum comparat any a any el tenim en el quadre següent: 

 

TRACTAMENT AIGUES
Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Hipoclorit 40GR/L (envas 25kg) 36 900 47 1175 37 925

Hipoclorit 150GR/L (envas 25kg) 358 8950 389 9725 324 8100

TOTAL Hipoclorit(Kg) 9850 10900 9025

Acid Clorhidric 33% (envas 25kg) 36 900 27 675 38 950

Total 430 20600 463 22475 399 19000

ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017 fins agost

 

Taula 11 – Consum clor 

                        

Evolució del Consum de Clor: 
 
S’han generat dos indicadors diferents segons el tipus de clor consumit: Kg Hipoclorit Sòdic en relació a 

les Unitats d’Acampada Ocupades·dia i Kg d’Àcid Clorhídric en relació a les Unitats d’Acampada 

Ocupades·dia. 
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Any 2015 Any 2016 
Any 2017 fins 

agost

Consum Hipoclorit Sòdic (Kg) 9.850 10.900 9.025

Indicador: Kg Hipoclorit Sòdic/UAO.dia 0,117 0,127 0,129

Consum Àcid Clorhídric (Kg) 900,00 675,00 950,00

Indicador: Kg Àcid Clorhídric/UAO.dia 0,111 0,008 0,014  
 

Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 

• Al igual que per la resta de productes amb contingut químic, es disposa de la fitxa de seguretat 
del producte. 

• L’emmagatzematge d’aquest producte es realitza en un lloc ventilat i correctament condicionat 
(lloc sec i fresc).  

• El personal responsable de l’aplicació i ús d’aquesta substància té coneixement dels riscos i dels 
impactes que genera i coneix els requisits de la seva manipulació i correcte aplicació (aquest 
producte es descompon amb la calor, cosa que podria incrementar el seu consum). 
 

3.4.2. CONSUM DE PRODUCTES PER AL MANTENIMENT I ALTRES 

Entre els productes per al manteniment destaquen: 
 

• Productes emprats per a la realització de neteges: Detergents, netejadors de sòls, etc. 

• Productes emprats per al manteniment del càmping: material de manteniment, pintures i 

dissolvents, fitosanitaris i herbicides, etc. 

• Productes per als campistes: paper higiènic. 

• Productes per la depuració del aigua, com Àcid clorhídric i Hipoclorit 

La major part d’aquest productes són tòxics. A les seves etiquetes s’inclouen els pictogrames de 

perillositat i les fitxes de seguretat inclouen els requisits a tenir en compte per a una correcta aplicació i 

manipulació. 
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Producte
Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Disolvent Norai (5l) 1 5,00 2,00 10,00

Disolvent Norai (1l) 1 1,00

Cedria plus Teka (20L) 24 480,00

Whipala Base esmalt poliu (4L) 7 28,00

Purpin Tauro Titan Blanco (15L) 9 135,00

Oxiron 750ml 8 6,00

Xylazez Mate (barniz) 5l 11 55,00

Litrocril Blanc mate 15 10 150,00 5,00 75,00

Litocril marfil mate 4 1 4,00

Titanlux 566E Blanc 5 l 5,00 20,00

Titanlux 566E Blanc (4L) 1 4,00

Titanlux 566E Blanc 2,5 l 1,00 2,50 1 2,50

Titanlux 559 Verd 4L 4,00 16,00 2 8,00

Jalfix Extra 0,75l 5 3,75

Jalfix Extra 15l 1 15,00

TitanTop Ext. 15l 3 45,00 2,00 10,00 10 150,00

Titanlak 1400 Blanc 4 1 4,00

Titanlak 1400 Blanc 2,5 4 10,00

Titanlak 0,750 4 3,00

TOTAL 50 301,75 19,00 133,50 54 807,50

ANY 2017

PINTURES

ANY 2016ANY 2015

 

Producte
Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Jabón Marsella 5 Kg 0 0 16,00 80,00

Decal 1l 400 264

Decal 5 Kg 28 140 80 400

Desengrasante G3 (1l) 480 480 340,00 340,00 460 460

Llexiu (5l) 168 840 333,00 1665,00 291 1455

Onda HA deterg. (5KG) 140 700 80,00 400,00

Gel de manos G3 1L 860 860 800,00 800,00 860 800

Limpiacristales G3 5l 38 190 52,00 260,00 62 310

TOTAL 2114 3474 1621,00 3545,00 1753 3425

Producte Rotlles
Q. consumida 

(Kg)
Rotlles

Q. consumida 

(Kg)
Rotlles

Q. consumida 

(Kg)

Rotlles paper 25 metres 4380 1743 2592 197 3348 254

Rotlles paper 300 metres 2808 2339 4800 3000 5280 3300

TOTAL 7188 4082 7392 3197 8628 3554

ANY 2017

PROD.NETEJA

PROD.CÀMPING

ANY 2017

ANY 2015 ANY 2016

ANY 2015 ANY 2016
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TRACTAMENT AIGUES
Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Envasos 

generats

Q. consumida 

(Kg)

Hipoclorit 40GR/L (envas 25kg) 36 900 47 1175 37 925

Hipoclorit 150GR/L (envas 25kg) 358 8950 389 9725 324 8100

TOTAL Hipoclorit(Kg) 9850 10900 9025

Acid Clorhidric 33% (envas 25kg) 36 900 27 675 38 950

Total 430 10750 463 11575 399 9975

Total  (Tn) 18,608 18,451 17,762

ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017 fins agost

 
 

Evolució del Consum de Productes per al manteniment: 
 
S’han generat tres indicadors diferents segons el tipus de producte consumit: Kg pintures consumides 

en relació a les Unitats d’Acampada Ocupades·dia, Kg de productes per a la neteja en relació a les 

Unitats d’Acampada Ocupades·dia i Kg de paper higiènic consumit en relació a les Unitats d’Acampada 

Ocupades dia, consum de productes de tractament d’aigües y Consum total, també referit a les Unitats 

d’Acampada Ocupades dia 

 
Any 2015 Any 2016 Any 2017

Consum pintures (Kg) 302 134 54

Indicador: Kg pintures consumides/UAO.dia 0,004 0,002 0

Consum productes neteja (Kg) 3.474 3.545 3.425

Indicador: Kg productes neteja/UAO.dia 0,043 0,042 0

Consum paper higiènic (Kg) 4.082 3.197 3.554

Indicador: Kg paper higiènic/UAO.dia 0,05 0,038 0

Consum productes tractament d'aigües 10.750 11.575 9.975

CONSUM TOTAL (Tn) 18,608 18,451 17,762

Indicador: TOTAL Kg /UAO. Dia 0,221 0,214 0  
 

El consum de pintures/UAO ha baixat durant el 2016 . També ha disminuit lleugerament el consum de 

productes de neteja/UAO.  

El consum de paper higiènic ha disminuït un 22%. 

 

El CONSUM MASIC TOTAL EL 2016 HA ESTAT DE 18,5 Tones 

 

Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 
 

• Es disposa de les fitxes de seguretat de tots els productes emprats pel manteniment i neteja i 
estan disponibles per als treballadors responsables de la seva utilització. 

• Els productes disposen d’una zona d’emmagatzematge correctament condicionada per garantir 
la correcta conservació dels productes. El responsable de manteniment controla els estocs i 
garanteix la inexistència de productes caducats o en mal estat.   

• El personal responsable de l’aplicació i ús dels productes tòxics té coneixement dels riscos i dels 
impactes que genera i coneix els requisits de la seva manipulació i correcte aplicació. A l’any 
2014 s’ha redactat una instrucció relativa a l’ús de productes de neteja. L’objecte d’aquesta 
instrucció és la correcta manipulació dels productes de neteja, tenint en compte les dosis 
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recomanades pels fabricants i la perillositat dels productes. A més, s’ha realitzat una acció 
formativa per tal d’exposar els principals detalls d’aquesta instrucció a la Governanta.  

• Les pintures comprades són preferentment de fase aquosa i els dissolvents són lliures 
d’organoclorats.  

• En referència als productes de neteja: el desengreixant i el netejavidres són biodegradables.  

• Durant el 2014 s’ha canviat el principal producte de neteja utilitzat com a netejador i 
desinfectant (l’amoniacal) per un altre producte lliure de nitrogen per tal d’evitar la 
contaminació de les aigües per acumulació de nitrats.  

• Tots els envasos dels productes tòxics es dipositen al punt verd habilitat i es gestionen com a 
residu especial.  

3.5. AIGÜES 

L’únic aspecte que resulta significatiu d’aquest vector són els “Abocaments d’aigües residuals a la xarxa”. 

3.5.1. ABOCAMENTS D’AIGÜES RESIDUALS A LA XARXA 

Les aigües residuals generades per part del càmping, en condicions normals de funcionament: 

 

ASPECTE AMBIENTAL ACTIVITAT 

Aigües residuals sanitàries (c.n) - Lavabos 

Aigües residuals assimilables a domèstiques (c.n) - Neteja  

Aigües residuals (s.e) 
- Incendi 

 
Taula 13- Aigües residual generades 

c.n.: Condició normal de funcionament; c.a.: Condició anormal de funcionament; s.e.: situació emergència 

 

L’únic abocament d’aigües residuals que hi ha es produeix per les aigües dels lavabos, dutxes, bugaderia, 
piscina. Els productes químics utilitzats per manteniment s’aboquen a la xarxa d’aigües sanitàries. Es 
tracten com residus líquids perillosos.  Així doncs, les aigües poden assimilar-se a ús domèstic. 
 
L’abocament d’aigua es realitza de manera directa cap al sistema de sanejament municipal en les 
diferents instal·lacions i serveis, a excepció dels blocs de serveis higiènics i bungalous que prèviament 
van a parar a les corresponents fosses sèptiques i després es bombegen cap al sistema de sanejament 
principal del càmping.  
 
Cada bloc sanitari (4X) disposa d’un fossa sèptica. En tots els casos es disposa dels certificats 
d’estanqueïtat de les fosses sèptiques (certificats emesos per TÜV Rheinland). 
 
Las Palmeras disposa del permís de connexió d’aigua residual, concedit per part de l’Ajuntament de 
Tarragona. A Juliol de 2014 s’ha obtingut la resposta favorable per part de l’Administració (Ajuntament 
de Tarragona) en relació al permís d’abocament d’aigua residual a la xarxa de clavegueram.  
 
La taula següent mostra els resultats de les analítiques realitzades per el Laboratori Analític Valls 2016: 
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RESULTAT

ANY 2016

pH pH 7,3 6-10

Olis i greixos mg/l <2 250

Tensioactius aniònics mg/l 0,4 6

MES (Matèries en suspensió) mg/l 146 750

DQO mg/l 136 1500

Matèries inhibidores equitox 2,6 25

Conductivitat mS/cm 1391 6000

Nitrogen orgànic i amoniacal mg/l 48 90

Fòsfor total mg/l 3,5 50

Clorurs mg/l 108 2500

PARÀMETRE UNITATS
VALORS LÍMIT 

(Decret 130/2003)

 
Taula 17- Aigües residual generades 

       
 
 

Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 

• Aprofitament de les aigües pluvials per al reg de camps i vegetació (a partir de la nova bassa de 
decantació).  

• Els productes perillosos no s’aboquen a la xarxa pública. S’informa i es sensibilitza als treballadors 
en general, i en particular als que utilitzin productes químics que puguin ser nocius per al medi en 
les seves tasques diàries: personal de neteja, manteniment, etc. 

• L’optimització del consum d’aigua contribueix a una menor aportació d’aigües residuals a la xarxa. 

 

3.6. RESIDUS 

Els residus generats a LAS PALMERAS són tant residus perillosos com residus no perillosos, tot i que la 
fracció més significativa es correspon a residus domèstics (és a dir, residus no perillosos). De tots els 
residus generats, els residus no perillosos suposen el 99’9%. La resta són residus perillosos. 

3.6.1. RESIDUS NO PERILLOSOS 

Els residus no perillosos generats al càmping són principalment conseqüència de l’estança dels 
campistes. També es generen residus conseqüència de les activitats de manteniment.  
Es disposa de contenidors habilitats per efectuar la recollida selectiva de residus. Aquests contenidors 
estan a la disposició dels clients. 
 
L’any 2014 se va iniciar la recollida de matèria orgànica en els punts de recollida de residus vinculats a les 
activitats de restauració i supermercat. Es van segregar durant tot l’any 1480 Kg, que van sortir del 
càmping com a tal residu orgànic. La segregació realitzada durant el 2015, tot i que a nivell intern s’ha 
generalitzat a la resta d’activitats i zones del càmping no ha estat complementada per una recollida 
externa, amb la qual cosa finalment han sortit del càmping barrejats amb els residus banals.  
Al 2016 ja s’ha resolt la recollida externa y la segregació funciona.  
 
A la taula següent es mostra el nombre de contenidors disponibles al càmping i la seva distribució segons 
les zones:  
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ZONA Rebuig Paper Envasos Vidre Mat. Orgànica Altres

Vermella 7 1 1 1 2

Blava 5 1 1 1 1 1 WC quìmic

Groga 5 1 1 1 1 1 Cendres

Verda 7 1 1 1 1

1 Cendres

2Toilecan

2 WC Quimic

Lila 8 1 1 1 1 1 Toilekan

 Taula 18 - Contenidors càmping. 

 

 

 
Els residus no perillosos generats al càmping són: 

 

• Residus generals: són els residus que no es segreguen (no es poden dipositar en cap dels 
contenidors de residus segregables: plàstics, cartró i vidre). Aquests contenidors de residus són 
recollits per part de l’Ajuntament de Tarragona i gestionats per ells.  

• Matèria Orgànica: resultat de l’activitat de restauració i supermercat.  

• Paper i Cartró: resultat de l’activitat de campistes, embalatges de productes del supermercats, 
caixes de productes de manteniment, papers d’oficina, etc. Aquests residus són gestionats per 
un gestor autoritzat. 

• Plàstics: resultat de l’activitat de campistes i d’embalatges de productes del supermercat, bars i 
restaurant, manteniment, etc. Els gestiona un gestor autoritzat. 

• Vidre: resultat de l’activitat de campistes, restaurant, etc. Els gestiona un gestor autoritzat. 

• Residus de poda i jardineria: bàsicament resultant de les activitats de manteniment i, 
concretament, operacions de jardineria. Aquests residus són triturats i se’ls endú un gestor 
autoritzat. Les restes triturades són reutilitzades per l’adob de terrenys. 

• Llots de les fosses sèptiques: residus procedents del buidat periòdic que s’efectua a les fosses 
sèptiques. Aquests residus són reutilitzats per adobar terrenys. 

• Olis i greixos de les cuines: el mateix restaurant s’encarrega de contactar amb un gestor 
autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, que fa la retirada i gestió dels olis generats. 

• Runes: produïdes esporàdicament, quan s’han de realitzar obres de reparació. Quan es 
produeixen es contacta amb un gestor autoritzat per a la seva gestió. 

 

Evolució de la generació de residus no perillosos: 
 
 

Es comparen les dades del 2015 amb les del 2016 per veure la seva evolució.  
L’indicador que s’utilitzarà per fer el seguiment de la generació de residus serà:  
Kg residus en relació a les unitats d’acampada ocupades.dia.  
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Per l’any 2015 s’han comptabilitzat les següents dades relatives a la generació de residus: 
 

ANY 2015 ANY 2016 ANY 2017 fins set.

RESIDUS CODI CER
QUANTITAT 

(Tm)
QUANTITAT (Tm) QUANTITAT (Tm)

RESIDUS BANALS (Rebuig) 200301 225,226 248,209 257,423

PAPER I CARTRÓ 200101 2,198 5 5,514

PLÀSTICS 200139 0,180 0,180 3,545

VIDRE 200102 6,140 11 13,740

RESIDUS DE JARDINERIA 200201 4,800 45 90

RESIDUS ORGÀNICS 200201 0 2 1,485

LLOTS FOSSES SÈPTIQUES 200304 12 12 0

Total 251 323 372  
Taula 19 – Residus  No perillosos  generats.  

                                                                                                            

Dels residus de generació domèstica, la major part dels quals durant l’any 2015 van ser gestionats com a 
banals, es va posar pel 2016 l’objectiu, per part de LAS PALMERAS, de millorar-ne la segregació. Aquest 
objectiu, quantitativament no ha estat assolit (veure gràfic i veure apartat “Objectius 2016”).  
 
La segregació de plàstics 2016  es manté respecte a 2015 al considerar que els contenidors que tenen 
alguna barreja d’altres residus no son acceptats pel gestor com a residu de plastic.  
 
Per determinar la quantitat generada de residus banals, s’aplica un càlcul indirecte a partir del nombre 
de contenidors existents, el percentatge d’omplerts que van i l’ocupació del càmping. La metodologia 
està descrita en una instrucció del Sistema de Gestió Ambiental, concretament la PR04-INS03 “Instrucció 
càlcul pes residus banals” 

 

RESIDUS NP Quantitat (Tm) Percentatge (%) Quantitat (Kg) Percentatge (%)

RESIDUS BANALS (Rebuig) 248,21 76,79 257,42 69,25

PAPER I CARTRÓ 4,51 1,39 5,51 1,48

PLÀSTICS 0,18 0,06 3,55 0,95

VIDRE 11,15 3,45 13,74 3,70

RESIDUS DE JARDINERIA 45,00 13,92 90,00 24,21

LLOTS FOSSES SÈPTIQUES 12,00 3,71 0,00 0,00

ORGÀNICA 2,18 0,67 1,49 0,40

TOTAL 323,23 100,00 371,71 100,00

ANY 2016 ANY 2017 (fins set)
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Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 

• La necessària millora en la segregació de residus i la minimització en la seva generació podrà 
concretar-se a partir de la formació i la sensibilització a treballadors, proveïdors i campistes. 

• De cara a l’any 2017 es mantindrà l’objectiu de millorar la segregació de residus.  
 

3.6.2. RESIDUS PERILLOSOS 

En general es pot dir que LAS PALMERAS genera una quantitat molt petita de residus perillosos.  
 

• Part dels residus perillosos són generats per l’activitat de la “gestió d’acampada i serveis 
relacionats”: la quantitat de residus generats està directament vinculada a l’activitat de 
l’empresa i, concretament, al nombre de campistes/visitants. Per tant, per reduir-ne la seva 
quantitat és clau una bona comunicació de l’empresa amb els campistes i transmetre’ls les 
instruccions o bones pràctiques ambientals a aplicar: 

o Piles 
o Fluorescents i bombetes 
o Residus voluminosos (electrodomèstics). 
o Residus sanitaris.  

• En referència als residus generats com a conseqüència del manteniment de les instal·lacions: 
gran part dels residus són gestionats directament pels contractistes que generen el residu en 
qüestió. Els que són gestionats per part de LAS PALMERAS són: 

o Fluorescents i bombetes. 
o Envasos contaminats. 
o Aerosols 
o Bateries 
o Voluminosos 
o Material absorbent (en cas de generar-ne). 

• Conseqüència de l’activitat d’oficines es generen Tòners. L’activitat “oficines” és mínima i la 
quantitat de residus especials generats en conseqüència també. Malgrat que els residus de tòner 
generats són mínims, es preveu que la formació dels treballadors en bones pràctiques 
ambientals permetrà minimitzar les impressions de documents i un ús més eficient de les 
impressores, reduint el nombre total de tòners consumits anualment.  



 
                                                                                                                                            DECLARACIÓ AMBIENTAL ANY 2016 

                                                                                                                                                 

 
 

                                                                                                                                                                      Pàg. 49 de 60 

 
 

 

 
Per a la recollida de les piles, es disposa d’un contenidor a la recepció. Aquests residus es destinen al 
punt verd municipal. 
Per a l’emmagatzematge dels residus d’envasos perillosos i material absorbent s’ha condicionat un espai 
habilitat segons els requisits del RD833/1988, relatiu als residus tòxics i perillosos. Aquests residus són 
gestionats pel gestor GRIÑÓ ECOLÒGIC, SA, amb codi de gestor E-1042.08 (es tracta d’un Centre de 
Transferència). 
 

Evolució de la generació de residus perillosos: 
 
 

L’indicador que s’utilitza per fer el seguiment de la generació de residus és:  
Kg residus perillosos en relació a les unitats d’acampada ocupades.dia. 
 
Residus perillosos generats: 

 

ANY 2015 ANY 2016

RESIDUS CODI CER QUANTITAT (Kg) QUANTITAT (Kg)

FLUORESCENTS i BOMBETES 200121 47 0,027

PILES 160603 4

BATERIES 200133 0

VOLUMINOSOS (equips elèctrics i electrònics) 160210 0

TÒNERS 080317 0

AEROSOLS 150110 4 11

ENVASOS PERILLOSOS 
150110

150111
30 95

Total 85 106,027
 

Taula20 – Residus especials/perillosos generats. 

 

 

 

ANY 2015 ANY 2016

85 106

0,001 0,001Indicador: Kg residus perillosos /UAO. dia

Quantitat total de residus perilloso gestionats (kg)

 
 

 
 
 
Implantació de mesures per pal·liar l’impacte: 
 

Es fomentarà la minimització en la generació de residus perillosos (reducció en la seva generació o 
contribució a la reducció de la perillositat del residu generat): 

• Formació, comunicació i sensibilització a campistes, treballadors i proveïdors i establiment de 
canals de comunicació dins l’empresa i amb l’exterior. 

• Implantació d’un procediment d’actuació en cas de vessaments de productes (ús de material 
absorbent per recollir el vessament –sepiolita-, gestió dels productes que hagin quedat 
impregnats i avaluació dels danys ocasionats). 
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• Control dels residus generats per proveïdors i contractistes (contractualment s’exigirà la correcta 
gestió dels residus i es demanarà aportar evidències documentals de la gestió). 

• Millora progressiva de la il·luminació, fent ús de bombetes més eficients i, per tant, de major 
durabilitat. 

 

3.7. BIODIVERSITAT 

S’ha creat un indicador associat a la biodiversitat i es calcula com a mesura de l’ocupació de sòl. 
Actualment la superfície construïda és de 2.200,58m2. La superfície total del càmping és de 159.055 m2. 
Per tant, de la superfície total del càmping, l’espai construït representa el 1,38%. 
 

 Superfície (m2) 

Recepeció 71,56 

Bloc 1 287,39 

Bloc 2 i bar boya 699,80 

Bloc 3  306,22 

Bloc 4 242,02 

Frankfurt 75,01 

Bar restaurant 217,18 

Supermercat 301,40 

TOTAL CONSTRUÏT 2.200,58 

SUPERFÍCIE TOTAL 159.055,00 
Taula 21 – Superfície construïda càmping 

 
L’indicador creat mesura els m2 en relació a les unitats d’acampada ocupades.dia. La superfície 
construïda, des del 2012, es manté invariable. L’únic motiu pel que canvia l’indicador és el nombre 
d’UAO. 

 

Any 2014 Any 2015 Any 2016

2200,6 2200,6 2200,6

UAO-dia 77135 84260 86055

0,029 0,026 0,026

TOTAL CONSTRUÏT (m2)

Indicador C.O.: m2 construïts/UAO·dia  
 

3.8. ASPECTES INDIRECTES 

Els aspectes indirectes són: 

• Aspectes associats a empreses proveïdores de serveis (Consum aigua, energia, abocaments i 
emissions, generació de residus, afectació del medi, consum de productes). 

• Aspectes associats a usuaris (consum d'aigua, energia, abocaments i emissions, generació de 
residus, afectació del medi, etc). 
 

Als usuaris se’ls lliurarà  un document de “Bones pràctiques ambientals” quan entrin al càmping. El 
contingut d’aquest document està actualment en fase de disseny.  
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Als proveïdors se’ls exigeix per contracte el compliment de la legislació ambiental i el seguiment estricte 
de les normes internes de càmping, de les que se’ls adjunta una còpia en el contracte . Es disposa d’un 
document anomenat “ Bones pràctiques ambientals per a proveïdors” on es donen unes pautes relatives 
a l’actuació ambiental dins del càmping mentre s’executin les tasques encomanades. Entre les 
instruccions donades, s’esmenta: 

• Manteniment de ordre i neteja generals al càmping. 

• Consum racional d’energia i d’aigua. 

• Minimització d’emissions a l’atmosfera. 

• Instruccions en cas d’esdevenir-se un vessament al sòl. 

• Instruccions relatives a la generació i gestió de residus. 

• Consells i instruccions en l’ús de vehicles i maquinària 

• Documentació a presentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9. ENTORN I ALTRES 

LAS PALMERAS respecta la vegetació autòctona present en l’àmbit del càmping. Entre les espècies 
identificades destaca el margalló (chamaleops humilis) i la sabina litoral, espècies protegides per la 
legislació catalana. També s’efectuen controls per garantir la correcte conservació i el correcte estat de 
les palmeres, la major part de les quals són centenàries. Les palmeres són sotmeses a controls de 
plagues per garantir el seu correcte estat de salut. 
 
Es concentren esforços per tal d’integrar paisatgísticament les diferents instal·lacions incorporades al 
càmping. Un clar exemple són els apantallaments vegetals fet a la zona de l’Àrea Beach –Vermella- i Lila 
amb l’objectiu que actuïn com a pantalla acústica del soroll emès per la via del tren. 
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Es posa especial atenció en el manteniment de les zones enjardinades i de les zones forestals. Cada any 
es planten entre 20 i 30 pins nous. Aquets pins es controlen i es cuiden per tal que creixin en un correcte 
estat de salut. En 2016 plantats 44Celtis Australis(Lladoners), 215 metres lineals de Viburnium Lucidum, 
10 Leylandi, 13 Tipuanas. En 2016 18 Moreres, 93 m Viburnium i 98 Lilanium 
 
LAS PALMERAS és activa dins del camp de la Responsabilitat Social Corporativa. Destaquen les donacions 
econòmiques anuals a la Creu Roja, PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA DUNA. APORTACIÓ 
ACONDICIONAMENT PARKING PLATJA LLARGA. 
 
A l’any 2011 es va signar un conveni amb el Departament de Medi Ambient per a la regeneració de la 
Sabina Litoral (es va efectuar la tala del pi blanc per tal que la sabina pogués créixer millor).  
 
També es col·labora amb AURORA, Associació de famílies amb malalts psíquics de les comarques de 
Tarragona: 

- Neteges i replantacions al bosc (amb la finalitat d’eliminar camins del bosc).  
- Reconstrucció de marges de pedra seca.  
- Inclusió d’activitats en tallers infantils consistents en la creació d’un “hort infantil”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROGRAMA DE MEDIAMBIENT. OBJECTIUS I FITES 
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4.1. OBJECTIUS 2016: 

 
- Objectiu 1 “Incrementar un 15% la recollida segregada de residu plàstic respecte a 2015”: No s’ha 

assolit. 

- Objectiu 2 “Doblar la recollida de residu orgànic respecte a 2014”: No s’ha assolit. S’ha arribat a un 

increment del 47% 

- Objectiu 3 “Quantificar la quantitat de verdures ecológique respecte a la resta de verdures”:  Objectiu 

assolit. S’ha triplicat el 2016 respecte al 2015. 

- Objectiu 4 “Augmentar la venda d’oli en un 30%”  No s’ha assolit amb èxit. Increment real del 6,5% 

- Objectiu 5 “Incrementar en la quantitat de nens que assisteixen a cursos d’educació ambiental”: Objectiu 

assolit. Increment del 7% 
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4.2. OBJECTIUS Y PROGRAMA 2017 

 OBJECTIUS 2017 

NÚM. 
OBJECTIU 

DESCRIPCIÓ CODI 
INDICADOR 

NIVELL A 
ASSOLIR 

RESPONSABLES 
DATA PREVISTA 

ASSOLIMENT 
ACCIONS I RECURSOS 

1 
Aumentar segregación de 
plástico 

MA1 
Alcanzar los 

4.000 Kg 
Direcció 12/10/2017 

Cursos de formación a trabajadores encargados 
de clasificar residuos 
Nuevas etiquetas contenedores más claras, 
explicativas y visibles (Coste etiquetas 400€) 

2 
Aumentar la segregación 
de residuo orgánico 

MA3 
De 2160 a 
4000 Kg 

Direcció 12/10/2015 

Cursos de formación a trabajadores encargados 
de clasificar residuos 
Clasificación de residuos en zona de recogida 
Nuevas etiquetas contenedores más claras , 
explicativas y visibles- (Coste etiquetas 400€) 
Mayor de número de contenedores cerca de 
puntos estratégicos. Restaurantes, fregaderos 
de clientes. ( Sin coste, están cedidos por el 
Ayuntamiento) 

3 

Bajar el % de residuo banal 
del total de residuo No 
peligroso 
 

MA2 
Bajarlo hasta 

un 90% 
Direcció 12/10/2016 

Cursos de formación a trabajadores encargados 
de clasificar residuos 
Nuevas etiquetas contenedores más claras , 
explicativas y visibles ( coste etiquetas 400€) 
Incorporar poda como residuo en el cómputo 
total de residuos 
Mayor número de contenedores de  residuo 
orgánico cerca de puntos estratégicos. 
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5. COMPLIMENT DELS REQUISITS LEGALS. 

COMPORTAMENT LEGAL. 
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LAS PALMERAS disposa d’una Base de Dades de legislació ambiental que conté els requisits legals que li 
són d’aplicació.  Periòdicament s’actualitza la Base de Dades legal incorporant-hi les noves disposicions 
publicades. 
 
El càmping : 

• Té coneixement de la normativa i les implicacions que comporta la normativa ambiental  
aplicable. 

• Adopta les disposicions oportunes en matèria de medi ambient, sobretot, en relació a les 
autoritzacions i limitacions que estableixen. 

• Disposa de mecanismes que permeten garantir que es compleixen els requisits legals de forma 
permanent. 

• Disposa d’un servei d’actualització legislativa que li informa periòdicament de les noves 
disposicions que apareixen en qualsevol dels àmbits geogràfics. De cada nova disposició 
s’extreuen els requisits que li apliquen els quals s’incorporen a la base de dades de legislació 
ambiental del càmping, document del Sistema de gestió Ambiental: PR02-IP01 “Identificació i 
avaluació dels requisits ambientals”  

 
Es disposa de llicència municipal d'activitats juntament amb la corresponent acta de comprovació. 
(Llicència de l'any 1989, concretament de la data 09/02/1989). (exp. 407/87) Hi ha una acta de 
comprovació favorable amb data 27/07/1989. 
També es disposa de Llicència per a l’exercici de l’activitat de 2 piscines situades al càmping de data 
9/9/97 (exp.886/95) amb acta de comprovació favorable de data 27/10/98, també la llicència de Sanitat 
per les dues piscines. (PISC-0007-00-2016TGN) 
La normativa ambiental en vigor (llei 20/09 de prevenció i control de les activitats), classifica l’activitat 
principal del càmping a l’annex II apartat 12.37 al disposar de menys de 1.500 unitats d’acampament.  
 
Al 2010 va realitzar-se el control ambiental periòdic del càmping i les piscines a través d’una UTVA 
autoritzada. L’informe de data 21/10/2014, favorable en tot menys en el bar Boya, adverteix que la 
llicencia de l’any 1989 es va donar a precari i demana informe d’Urbanisme. 
Al Novembre de 2013 l’Ajuntament de Tarragona va requerir una sèrie de documentació en relació a la 
llicència. Aquesta documentació ha estat lliurada al Juliol de 2014.  
La llicència del bar Boya al estar informada negativament, en data 29/01/2015 es va presentar la 
documentació requerida. 
L’Ajuntament va emetre notificació el 24/11/2016 en la que demanaven  l’acceptació de "Us provisional" 
de l'activitat de càmping en base al article 53 de la Llei de Urbanisme de Catalunya i les seves 
instal·lacions en base  al informe de la Secció Tècnica d'urbanisme i d'informes de Llicències. 
Es respongué amb escrit de data 07 de Desembre de 2016. al·legant que " Esta parte entiende que el 
régimen urbanístico aplicable a la actividad/ámbito es el que recoge el POUM de Tarragona , 
concretamente el artículo 364 i no el artículo 53 referente a los usos  y obras de carácter provisional” 
Estem a l’espera d’una resolució del Ajuntament que pugui ser favorable.  
 
LAS PALMERAS revisa totes les seves instal·lacions de manera periòdica atenent a la normativa específica 
per a cadascuna de les instal·lacions: revisions calderes, revisions dipòsits d’hidrocarburs, revisió 
instal·lació baixa tensió, revisions instal·lacions dipòsits GLP,  etc. 
Cal mencionar especialment la inspecció realitzada per part de l’Ajuntament de Tarragona a les piscines 
on es destaca que es tracta d’una de les instal·lacions amb millors condicions higiènico-sanitàries de les 
piscines d’ús públic a Tarragona.  
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Es disposa del Pla d’Autoprotecció homologat per part de la Protecció Civil de Catalunya des de l’octubre 
de 2013. 
S’ha realitzat un simulacre de emergència el 22/06/2016. 
 
Durant l’any 2014 s’obtingué l’Alta com a Productor de Residus; també es presentà l’Estudi de 
minimització de residus a l’Agència de residus de Catalunya. Aquest últim document no s’ha actualitzat 
enguany per no ser d’aplicació en una organització com el Càmping, que no arriba al nivell de producció 
de 10 tones de residu especial, llinda per sota del qual no cal presentar informe.  

Es disposa del permís de connexió a clavegueram de Desembre 2012. 

El permís d’abocament està inclòs en el Control periòdic i depèn de la concessió de la Llicencia 
d’activitat. 

 
 
 
 
 
 
 

6. COMUNICACIÓ  
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6.1. COMUNICACIONS INTERNES 

Les comunicacions es dirigeixen en els dos sentits: des de la Direcció cap a la resta de l’organització i a 
l’inrevés, des de l’organització cap a la Direcció.  
 

• Des de la Direcció cap a la resta de l’organització: Donada la dimensió reduïda de l’organització, 
es fan reunions directament amb els interessats, a més de penjar notificacions en el taulell 
d’anuncis intern.  
Alguns aspectes a comunicar: 

o Política ambiental 
o Objectius i programes de millora 
o Informació sobre el Sistema de Gestió: aspectes ambientals,  com controlar-los, plans 

d’emergència, bones pràctiques ambientals, etc 
o Altres informacions de interès 

• Des de la resta de l’organització cap a la Direcció: Contacte directe entre els interessats en la 
majoria dels casos.  

 

6.2. COMUNICACIONS EXTERNES 

Comprenent tant les rebudes com les enviades a les parts interessades externes a l’organització: 
 

• La Declaració ambiental. 

• El web del càmping és una finestra de comunicació amb l’exterior.  

• La presència del càmping en les xarxes socials (Facebook i Twitter), s’aprofitarà per comunicar 
continguts ambientals d’interès. 

• Amb els campistes, a l’hora de formalitzar la inscripció. 

• Als proveïdors se’ls exigeix per contracte el compliment de la legislació ambiental i el seguiment 
estricte de les normes internes de càmping, de les que se’ls adjunta una còpia en el contracte. 

• Amb l’Administració, qualsevol comunicació de caràcter legal bàsicament per a l’obtenció dels 
permisos exigibles per llei. 

• Amb la comunitat, entenent com a tal associacions, entitats relacionades amb el medi ambient 
etc, atenent a sol·licituds d’informació, queixes, suggeriments etc.   

• El Càmping pertany a l’Agrupació de Càmpings de Tarragona ciutat, organització en la ocupa en 
aquest moment la Presidència.  

• També pertany a la AEHT (Associació d’empresaris d’Hosteleria de Tarragona) 
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