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La Ballena Alegre
Declaració Mediambiental 2018

CAMPING & BUNGALOW RESPORT

BALLENA—ALEGRE.COM

Declaració Ambiental 2018

Presentació de l´Empresa

✓

๏

Nom del centre: Camping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre Costa
Brava

๏

Categoría 1ª.

: Codi CNAE: 5530

๏

Domicili

: Sector Sud s/n, 17470 Sant Pere Pescador ( Girona )

๏

Responsables mediambient:

๏

Telèfon: 972 520 302

๏

e-mail: info@ballena-alegre.com

๏

Nombre de treballadors en temporada alta : 180

๏

Nombre d´unitats d´acampada : 1158 desglosats en 337 bungalows i 821
parcel.les

๏

Superficie 24 Ha.

๏

Període d´obertura: de finals de maig a mitjans de octubre

๏

Ocupació 2018: 62.198 pernoctacions

๏

( Rati = Pernoctacions x 2,5 pers/ contracte = 155.495 persone/any)

Antoni Castellar i José A. Gainza

Context
Bungalows alto
standing
Ecodisseny
SPA -Oxigen
Hidromassatge
Teràpies
Centre Estètica
Perruqueria

Activitats-animació
Zona esportiva,
gimnàs i piscines

• El conjunt d’activitats turístiques en les que es privilegia la
sostenibilitat i l’apreciació del medi, tan natural com cultural, i el
benestar que acull als turistes.
• Un turisme responsable que es compromet a minimitzar el propi

Eco-wellness
tourism

Restauració
Supermercat
Celler
Botigues

El Càmping La Ballena Alegre Costa Brava defineix el turisme EcoWellness, Natura & Benestar com:

Competicions
esports naútics
Events

impacte ambiental, a patrocinar i promoure projectes medi ambientals,
i que protegeix i conserva l’entorn.
• L’oferta d’activitats per a gaudir de les tradicions, gastronomia i cultura
del medi turístic: afavorir i potenciar el desenvolupament social i
econòmic de la comunitat local, treballant amb productors i
comerciants de la zona.

Entorn
Parc Natural
Aiguamolls
Façana al mar

Cultura local
Excursions

La natura es conceptualitza en l'Eco-wellness Ballena Alegre com un compromís positiu, directe e indirecte.

Entorn privilegiat

✓
✓

✓

LES NOSTRES INSTAL.LACIONS

MEDI
NATURAL

Les nostres
instal.lacions

✓

Les nostres
instal.lacions

✓
✓

✓

Integració
paisatgística

✓
✓

✓

Esport &
Animació

✓

Esdeveniments i
campionats
esportius

✓

Política medioambiental
Prenem el compromís de desenvolupar la nostra activitat turística en el seu context amb el màxim respecte i protecció a l’entorn natural privilegiat que ens
acull millorant de forma continuada, sempre que estigui al nostre abast, les tècniques, pràctiques i actuacions mediambientals.
Reconeixem les nostres responsabilitats envers el medi i ens marquem com a objectius a assolir:
๏ Compliment de la normativa mediambiental existent i sempre que sigui possible superar les exigències legislatives mediambientals.
๏ Promoure l’Eco-Wellness: Sensibilització en l’ecologia i la cultura local propiciant el benestar de les persones.
๏ Promoure la protecció de tots els vectors ambientals que es puguin veure afectats per l’activitat del càmping i assolir un màxim respecte i protecció del medi ambient.
- Prendre les mesures oportunes per disminuir el consum d’aigua i energia.
- Promoure la minimització i valorització dels residus generats al càmping per tal d’assolir la gestió més òptima i correcte possible.
- Gestionar correctament les aigües residuals abocades per tal que l’impacte sobre el medi sigui compatible.
- Promoure la integració paisatgística de tots els seus elements.
๏ Involucrar a tots els agents implicats en les tasques relacionades amb les millores de respecte al medi ambient:
- Informació i conscienciació de les bones pràctiques ambientals als treballadors i clients.
- Informació als proveïdors del compromís ambiental adquirit i exigències que a ells els comporta.
- Informació als stakeholders en esdeveniments esportius.
๏ Gestionar la comunicació amb els clients (tant la personal com la impersonal) com a instrument d’educació i promoció del respecte pel medi ambient.
๏ Revisió anual del Pla d’autoprotecció implantat i formació i divulgació d’aquest al treballadors.
๏ Elaborar un calendari d’actuacions mediambientals.
๏ Elaborar anualment una declaració mediambiental pública de les actuacions i progressos mediambientals assolits.

SISTEMA DE GESTIO MEDIAMBIENTAL
NORMA ISO 14001:2015 I REGLAMENT EMAS (UE) 2017/1505

Planificació
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Avaluació de
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MEDIAMBIENTAL

SERVEIS

MILLORS PRÀCTIQUES DE GESTIÓ AMBIENTAL:
Les millors pràctiques de gestió ambiental es desenvolupen en base als criteris per al distintiu de garantia de qualitat
ambiental de la DGTS de la Generalitat de Catalunya i la Decisió UE 2016/611 de la Comissió de 15 d’abril de 2016 (SDR)

REQUISITS LEGALS
•Concessió d’aigües: abastament procedent de fonts pròpies (4 pous) Inscripció en el registre d’aigües de data 1 de desembre de 2010 amb el número
A-0011769(Expedient de concessió d’aigües subterrànies núm. CC2008000501).
•Autocontrol Higiènic Sanitari i Legionel·losi. Plans d’autocontrol per la gestió de l’aigua i les piscines que inclouen el compliment en la prevenció de la
legionel·la inclosa la formació del personal.
•Abocament a Xarxa. Permís d’abocament a la xarxa de clavegueram pública 2012. (DUCA aprovada any 2018).
•Pla d’autoprotecció homologat per Protecció Civil en data de 3 de juliol de 2015.
•Gestió de residus: contractes per a la valorització de les diferents fraccions.Pla de minimització de residus presentat al 2017
•Revisions periòdiques reglamentàries elèctriques i dipòsits de combustibles. Legalització de Planta Satèl.lit de GasNatural al maig de 2017.
•Reglamentació de prevenció contra incendis. RIPCI. Havent de fer periòdicament els tràmits que la mateixa legislació els hi obliga en relació amb inspeccions
periòdiques reglamentàries. I la corresponent revisió oficial d’acord amb RD513/2017
•Regulació de la contaminació lumínica. Adequació finalitzada d'acord amb la regulació normativa i classificació E-3
•Regulació del soroll. El municipi no disposa de mapa acústic definit.
•Regulació de la llicència ambiental. De conformitat a la normativa. En tràmit.

STAKEHOLDERS

Personal

Proveïdors

Grups de pressió

Eco-wellness
tourism

Entitas Públiques
Entitas
turístiques i
esportives

Clients

Entorn

Competència

ASPECTES AMBIENTALS DIRECTES E INDIRECTES
I DESCRIPCIÓ DE LA NATURALESA DELS IMPACTES
ASPECTES AMBIENTALS DIRECTES:
• Consum d’aigua : ús domèstic, restauració, bugaderia, reg i
piscines
• Consum energètic: Elèctric per a il·luminació , calefacció, aires
condicionats.
• Gas Natural per a ACS Combustibles per a vehicles no
elèctrics
• Generació de residus domèstics i especials.
• Emissions atmosfera per us d’energies i recàrrega de gasos
refrigerants.
• Biodiversitat “In situ”

ASPECTES AMBIENTALS INDIRECTES:
IMPACTE AMBIENTALS:
• Reducció dels recursos hídrics existents (consum d’aigua)
• Suma a l’efecte hivernacle per les emissions de C02 (consums energètics)
• Suma a la Pluja àcida per les emissions de Nox i Sox (consum energètic)
• Contribució a la reducció de la capa d’ozó (consum gasos refrigerants)
• Contaminació de sòls per els residus no valoritzats que es destinen a abocador.

• Consum d’aigua : Bugaderia Externa
• Mobilitat de proveïdors i desplaçament dels clients fins
arribar al càmping
• Producció i residus generats (envasos) del que es
compra: alimentació, equips, infraestructura, materials.

ELS INDICADORS DE GESTIÓ AMBIENTAL TENEN COM A REFERÈNCIA ’OCUPACIÓ. (Com es propi del sector turístic)

GESTIÓ ENERGÈTICA: ELECTRICITAT
Indicadors básics de gestió
ANUAL:
Consum elèctric anual: 1.914,156 MWh+ 10,206 Mwh solar
Rati de consum per persona i dia: 0,012 MWh/pers·dia
(Ocupació de 155.495 persones).

TEMPORADA ALTA: ( Juliol, Agost, Setembre )
Consum elèctric en temporada alta: 1.210,555 MWh
Rati de consum per persona i dia: 0,010 MWh/pers·dia
( Ocupació de 121.040 persones ).

EVOLUCIÓ DE L’ INDICADOR:
El consum elèctric absolut en els darrers anys s’ha incrementat per
ampliació d’instal.lacions (bugaderia) noves instal.lacions (p.ex.SPA).
L’any 2017 també degut a l’ampliació del període d’obertura ( 1 mes i
mig més d’obertura anual).
L’any 2018 només es pot comparar amb 2017 i s’observa que el
consum absolut és estable.

Ref: Consum any 2016: 1659,106+85,8 (renovable) Mwh.
Consum any 2017: 1911,555+8,95 (renovable) Mwh.

Actuacions de millora
• Eficiència energètica en totes les noves instal.laciones.
• Il·luminació per Leds.
• Fons renovables: TOTAL de 281.247 Kwh
- Energia solar tèrmica (248.730 kwh)
- Microgeneració: Tèrmica (22.311 kwh)
• Elèctrica (10.206 kwh) 0,05% del total consum elèctric de 1924,4 Mw.
• Participació com a ponent al II Congrés d'eficiència energètica i sostenibilitat al
sector turístic. Març 2014

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA BUNGALOWS E-DEVESA

GESTIÓ ENERGÈTICA: GAS NATURAL
Indicadors básics de gestió
ANUAL:
Consum anual: 2.105 MWh *
Rati de consum per persona i dia: 0,0135 MWh/pers. X dia.

EVOLUCIÓ DE L’ INDICADOR:
Només es pot comparar amb l’any 2017
degut a l’ampliació del període d’apertura.
El consum 2018 es manté estable.
( Consum any 2016 de 1.946 Mwh any d’increment degut a la posada
en marxa del SPA i l’increment de bungalows de 300 a 320)

Actuacions de millora
• La substitució del GLP per Gas Natural (any 2014)
• L’aprofitament d’energia solar tèrmica: sanitari 2, 4, 5 i microcogeneració. Total
produït l’any 2018 de 271,041 Mwh

GESTIÓ ENERGÈTICA: GASOIL A I BENZINA
Indicadors básics de gestió
Gasoil A
ANUAL:
Consum anual: 7.623 L / 77,14 MWh / (1 L/10,12 Kwh)
Rati de consum: 0,00050 MWh/pers. X dia.
EVOLUCIÓ DEL INDICADOR DE CONSUM DE COMBUSTIBLES:
Disminució progressiva des de l’any 2013 de 5.000 litres anuals.

✓

Benzina
ANUAL:
Consum anual: 1.165,71 L / 11,797 MWh /
Rati consum: 0,0075 Mwh/ pers. X dia

1L/10,12 Kwh)

Actuacions de millora
• Reducció des del 2013 per la compra de vehicles elèctrics (any 2018 compra per a gestió de residu de matèria
orgànica). Consums del 2013:
• Consum de Gasoil A : 9.852,35 L
• Consum de Benzina: 3.645,06 L

GESTIÓ DE L´AIGUA
Ús domèstic i recreatiu (Reg de gespa, jardins i piscines)

Indicadors básics de gestió
ANUAL:
• Consum anual: 31.445 m3
• Rati de consum per persona i dia: 0,202 m3.
• Disminució d’un 34% respecte a l’any 2017 ( 0,327 m3)
• L’evolució de l’indicador es veu afectada l’any 2017 per l’ampliació del període
d’obertura en comparança a l’any 2016.

✓

CONSUM EN PISCINES:
• Consum anual de 4.616 m3 corresponent a 12 piscines + 2 piscines SPA
Oxigen. ( Calculat en base a comptadors)

Actuacions de millora
•
•
•
•
•

Espècies vegetals de baix consum
· Programació del reg
· Aixetes i dutxes de baix consum
. Domotització sanitari 2 al 2018
· Sensibilització Públic en general

GESTIÓ DE RESIDUS
Increment d’un 5% de valorització respecte al 2017
TOTAL domèstic= 2,74 KG/pers.dia
Rati Sant Pere Pescador 2018:
13%

333,22 T recollides
Valor SDR d'excel·lència de 85%
valorització i ≤ 0,6Kg/pers.dia

% Recollida selectiva domèstic = 22%

22,46 T recollides
5 % del total
% Sant Pere Pescador: 3 %

17,20 T recollides
4% del total

43,06 T recollides
10% del total

% Sant Pere Pescador: 2%

% Sant Pere Pescador: 6%

*Font: Agència de Residus de Catalunya. Dades 2018.
L’any 2018 el càmping participa de la prova pilot de recollida de matèria orgànica amb el Consell Comarcal i es recollen
9,585 Tn que s’inclouen en el % de valorització assolit l’any 2018)

GESTIÓ DE RESIDUS
Valorització no domèstica

Total de Residus 2018: 750,5Tn
% residus especials = 0,003%

150,9 Tn de runa

50 kg de bateries
0Tn d’aparells voluminosos

0 unitats de bombetes
0,01 Tn de piles

2,550 Tn d’oli vegetal
9,480 Tn fangs separador cuina

EMISSIONS A L´ATMOSFERA
Emissions de CO2 produides per consum d´energies no renovables
Combustible
Gasoil
Benzina
Gas Natural
Eg. Elèctrica
Gasos Refrig.

Consum (KWH ) Emision de CO2 TO2
7.623L (77.140 kwh)
19,01
1.165L (11.797 kwh)
2,51
2.104.911
1.914.156
18 kg (404A)
40 kg (410A)
24 kg (427A)

384,99
614,44
70,60
83,52
51,31

TOTAL 1.175,07 TCo2 (0,008 TCo2/pers.dia)

Total consum energètic 2018 Kwh :1.914.156 + 77.140 + 11.797 + 2.104.911 + 10.206 (solar electrica)+271.041 (solar térmica)
(elèctric+ renovables + combustibles): 4.389.251 MWh (0,028 MWh/pers.·dia)
% en energies renovables : 6,4% respecte al total consumit energètic 2018
Altres Emissions a l’aire per consum elèctric 2018 : 2,2TSO2, 4,9 TNO2,0,12T Partícules*

*Calculadora de GEI versió 2018
Oficina canvi climàtic de la
Generalitat de Catalunya.

*Factors d’emissió 2015 segons
Laboratori de l’atmòsfera
1,1426 gSO2/kwh; 2,5879 gNo2/kwh; 0,0632 g Partícules/Kwh

COMPENSACIÓ D´EMISSIONS

153,3 TCO2

1.943 TCO2
ATRAPATS EN ELS NOSTRES ARBRES

INVENTARI
12 Tipus d´espècies vegetals
amb un total de 15,370 unitats

*www.arborea.es
7 Tn de Co2 compensades per cada Ha
Arbrada (21,9 Ha del càmping)

Substitució de la referència bibliogràfica respecte al càcul de la compensació d’emissions en anys anteriors ( per tipo i número total d’arbres
. Universitat de Sevilla) per considerar més traçable la referència per superficie Arbrada

INDEX DE BIODIVERSITAT

21.139

218.861

Àrea Edificada

Àrea Naturalitzada

Sanitari
Magatzem
Xiringuito
Tenis + Grup
Zona coercial
Pisicnes

8,8% ocupat
Àrea Total = 240.000 m2

GESTIÓ DE PRODUCTES
Els nostres proveidors:

GESTIÓ DE PRODUCTES
Les nostres compres: productes ecològics i de proximitat
✓ 4,80 % sobre el total d’oferta de productes ecològics (Increment 13% /2017)
✓ 22,19 % sobre el total d’oferta de productes de proximitat (Increment 0,4%/2017)

Les nostres vendes: productes ecològics i de proximitat
✓ 2,09 % sobre el total de ventes de productes ecològics (Increment 8% / 2017)
✓ 19,20 % sobre el total de ventes de productes de proximitat (Increment 0,5% / 2017)

Venda de fruites i verdures dels proveïdors de la
comarca

Assortiment de pastisseria elaborada per
pastissers de la zona

El nostre Celler ofereix una gran varietat de vims
de la comarca de lÉmpordà i de diverses D.O.
Tambè realitzem tasts i sortides enològiques.

Productes de gran qualitat de les llotges i mercats
de la zona

NOU 2018 !!.

GESTIÓ DE MATERIALS

Retorn d’envasos de neteja i d’ Hipoclorit
(desinfecció de l’aigua) al proveïdor

ENQUESTES ALS CLIENTS

Q11. Creu que el càmping es preocupa pel medi ambient ?

Q10. Coneix la nostra política ambiental ?
Respostes:

Sí : 2241 (43%)

No: 3014 (57%)

Respostes:

Total respostes: 5261 (Omeses: 2329)

Sí : 4647 (92%)

No: 299 (6%)

Total respostes: 5046 (Omeses: 2544)

Q9. Gestió dels residus
Respostes:
Quantitat de punts de recollida
Qualitat de punts de recollida
Freqüència de recollida dels residus

Molt bona
53%
46%
53%

Bona
41%
44%
41%

Regular
4%
7%
5%

Millorable
2%
2%
2%

PARTICIPACIÓ DEL PERSONAL
-La comunicació amb tots els treballadors és permanent i directa amb la Direcció
-Els caps disposen de les responsabilitats definides i participen dels objectius assignats.
També amb aportació de suggeriments.

OBJECTIUS 2.018

OBJECTIUS / ACTUACIONS DE MILLORA
CONTINUA.
PROGRAMA 2018

FITA ASSOCIADA

Reduir el consum elèctric.

Aprofitament d'energia solar

Millorar l'eficiència energètica del càmping
(COP21-COP22)
Reduir el consum de combustibles

Gestió eficient i sanitària de l'aigua

ACTUACIONS I COMENTARIS

OBSERVACIONS EN LA MILLORA
CONTÍNUA

Reforma Sanitari2: Nova sala de calderes
d'alt rendiment.
L'any 2016 es va reformar la cuina i la
Nou local Take away amb màquinària
bugaderia amb maquinària d'alta eficiència
d'eficiència energètica i domotitzat.
energètica.
Substitució del forn elèctric de la pizzeria de
Des de l'any 2010 s'ha anat
gran consum per forn de gas recuperat del
progressivament adaptant la il.luminació al
sanitari 2.
màxim aprofitament de la llum natural i la
Instal.lació de leds: sanitari 2, Nou take
sustitució per leds.
away, Xiri i terrassa, terrassa Oasis.
El càmping ademés disposa d'energia solar
tèrmica al Sanitari 4 i 5. I de
microcogeneració al sanitari 9
Un cop realitzada l'actuació es disposarà
d'un total de 3 vehicles elèctrics per a la
gestió de la recollida de residus.
En total tots els serveis del càmping es
Compra de nou cotxe elèctric per a la
recollida dels residus de matèria orgànica. realitzen amb cotxe elèctric a excepció de
manteniment

Reforma Sanitari2: Instal.lació de plaques
solars

Reducció de l'agressivitat dels productes
de tractament de l'aigua de piscines

Modificació del tractament amb hipoclorit
sòdic per desinfecció amb sal a la Piscina
Empúries

(Total piscines 12 +2 SPA)En 2015 es
substitueix hipoclorit sòdic a 1 piscina. En
2016 s'incorpora a les 2 piscines del SPA.

Eficiència en el consum d'aigua

Aixetes i dutxes noves a la reforma del
Sanitari 2 de baix consum. I domotització de
les dutxes.

Progressivament el càming ha anat
substituïnt tots els elements de consum
d'aigua per baix consum. Així com el reg
eficient gota a gota.

OBJECTIUS / ACTUACIONS DE MILLORA
CONTINUA.
PROGRAMA 2018

FITA ASSOCIADA

ACTUACIONS I COMENTARIS

Es sensibilitza al campista i al personal del
càmping en STOP FOOD WASTE des de fa
anys.

Reduir els excedents de menjar

Potenciar la valorització dels residus

OBSERVACIONS EN LA MILLORA
CONTÍNUA

Gestió amb el Consell Comarcal. Inici de la
Implantació de la recollida selectiva de la
matèria orgànica. Infraestructura del servei
(2018-2020)
Any 2016 Nova zona de residus per a millora
del seu emmagatzematge en quantitat i
conservació

Gestió del residu zero
Gestió de la compra verda: Substitució o
adquisició de productes amb menor
impacte ambiental (reduir o reutilitzar)

Programa d'infraestructura verda
2017-2021 del Dept.de Territori i
Sostenibilitat
Agència Catalana de Turisme
Ajuntament Sant Pere Pescador
Associació Càmping de Girona

Sustitució de la dosificació manual de
productes de neteja als bungalows per
sistema de boles (una unitat per
bungalow).

S'implanta al 2016 es continua al 2017 per
ampliar el seu ús a tots els nous bungalows.

Recuperació i protecció dels sistemes
dunars de l'Empordà

L'activitat des de fa anys protegeix la
biodiversitat als terrenys del càmping amb la
plantació d'arbres autoctons de manera
progressiva

Segell "Platja en Familia" i "Natura i
Muntanya en Familia"
Neteja del Riu Vell amb col.laboració
popular
Millora del Centre de Fauna dels
Aiguamolls de l'Empordà
Celebració del dia Mundial del Medi
Ambient en protegir els Oceans (BEAT
PLASTIC POLLUTION)

Promoure sinèrgies amb Stakeholders

Gestió Comunicació Clients: Millora de la
comunicació ambiental amb el client i
públic en general

Implantacio del Canal de Tv de la Ballena
Alegre a tots els bungalows, comunicació
de novetats i sensibilització M Ambiental,
Política de Ma i comportament ecològic.

Inici 2017 de la col.laboració

El càmping promou des de fa anys el
respecte per el mar i la seva biodiversitat
dels del centre de buceo

L’any 2016 es comunica en Facebook la
compra d'un nou vehicle elèctric.

OBJECTIUS / ACTUACIONS DE MILLORA
CONTINUA.
PROGRAMA 2019

FITA ASSOCIADA

OBSERVACIONS EN LA MILLORA CONTÍNUA

Reduir el consum energètic.

L'any 2016 es va reformar la cuina i la bugaderia amb
maquinària d'alta eficiència energètica.L'any 2018 s'ha
Millores de les línies elèctriques de mitja tensió (des
reformat: el Sanitari2 amb una sala de calderes d'alt
de l'antiga depuradora fins al sanitari 2 i millora del
rendiment i plaques solars, i el Take away amb
Nord del càmping), per evitar les oscil.lacions de
maquinària d'eficiència energètica.
tensions que es produïen.
Des de l'any 2010 s'ha anat progressivament adaptant la
Substitució de 60 bungalows per 39 de millor
il.luminació al màxim aprofitament de la llum natural i la
qualitat i eficiència.
sustitució per leds. (2018 al sanitari 2, nou take away, Xiri
i Terrassa, terrassa Oasis)

Aprofitament d'energia solar

Plaques solars fotovoltaiques als 39 bungalows
nous (en substitució dels 60) amb bateria
d'acumulació.
El càmping ademés disposa d'energia solar tèrmica al
Prova en un bungalow d'ACS amb dipòsit de 240
Sanitari 2, 4 i 5. I de microcogeneració al Sanitari 9. L'any
litres alimentat per aerotermia
2018 s'ha intal.lat plaques solars també al sanitari 2 i
Prova en un bungalow per a fer-ho autosuficient
Substitució del forn elèctric de la pizzeria per forn de gas
energèticament amb energia tèrmica mitjançant
recuperat del sanitari 2.
Geotermia, producció de fred i calor, i energia
elèctrica per plaques solars fotovoltaiques i bateria
d'acumulació Sonner.

Millorar l'eficiència energètica del càmping
(COP21-COP22)

Reduir el consum de combustibles

Reducció de l'agressivitat dels productes de
tractament de l'aigua de piscines

Eficiència en el consum d'aigua
Gestió eficient i sanitària de l'aigua

ACTUACIONS I COMENTARIS

L'any 2018 s'ha comprat un cotxe elèctric per a la
recollida de matèria orgànica.Es disposa d'un total de 3
Posar recàrrega per a vehicles elèctrics als 39
vehicles elèctrics per a la gestió de la recollida de
bungalows nous.
residus.
Habilitició d'un nou carril bici a tota la zona nord del En total tots els serveis del càmping es realitzen amb
càmping
cotxe elèctric a excepció de manteniment
Total piscines 12 +2 SPA. En 2015 es substitueix
Substitució del tractament amb hipoclorit sòdic per
hipoclorit sòdic a 1 piscina, en 2016 a les 2 piscines del
desinfecció amb sal a 6 piscines més.
SPA, i en 2018 a la Piscina Empúries. Un total de 4

Remodelació del Sanitari 3 amb 34 dutxes digitals
(suposa també estalvi de l'ACS)

L'any 2018 s'ha remodelat el sanitari 2 amb aixetes i
dutxes (domotitzades) de baix consum.
Progressivament el càmping ha anat substituïnt tots els
elements de consum d'aigua per baix consum. Així com
el reg eficient gota a gota.

OBJECTIUS / ACTUACIONS DE MILLORA
CONTINUA.

FITA ASSOCIADA

ACTUACIONS I COMENTARIS

OBSERVACIONS EN LA MILLORA CONTÍNUA

PROGRAMA 2019
Es sensibilitza al campista i al personal del càmping
en STOP FOOD WASTE des de fa anys.

Reduir els excedents de menjar

Potenciar la valorització dels residus

Gestió del residu zero

Gestió amb el Consell Comarcal. Implantació de
la recollida selectiva de la matèria orgànica.
Infraestructura del servei (2018-2020). L'any
2019 és el primer any amb recollida selectiva al
càmping
Any 2016 Nova zona de residus per a millora del seu
emmagatzematge en quantitat i conservació . Any
2017 compra de contenidors. Any 2018 inici prova
pilot

Gestió de la compra verda: Substitució o
adquisició de productes amb menor impacte
ambiental (reduir o reutilitzar)

Implantació de material ECO en envasos i
canyes a la recuiteria

L'any 2016 -2017 es substitueix la dosificació manual
de productes de neteja als bungalows per sistema de
boles (una unitat per bungalow). L'any 2018 s'obre el
servei de la Recuiteria amb producte ecològic.

Programa d'infraestructura verda 2017-2021
del Dept.de Territori i Sostenibilitat

Recuperació i protecció dels sistemes dunars de
l'Empordà

L'activitat des de fa anys protegeix la biodiversitat als
terrenys del càmping amb la plantació d'arbres
autoctons de manera progressiva

Agència Catalana de Turisme

Segell "Platja en Familia" i "Natura i Muntanya en
Familia"

Inici 2017 de la col.laboració. L'Ajuntament de Sant
Pere Pescador fa difusió per xarxes socials.

Associació Càmping de Girona

Millora del Centre de Fauna dels Aiguamolls de
l'Empordà
Celebració del dia Mundial del Medi Ambient . I
sensibilització a les competicions esportives
naútiques.
El càmping promou des de fa anys el respecte per el
mar i la seva biodiversitat des del centre de buceo

Gestió Comunicació Clients: Millora de la
comunicació ambiental amb el client i públic
en general
Promoure sinèrgies amb Stakeholders
Tallers de reciclatge en l'animació infantil.

Implantació del Canal de Tv de la Ballena Alegre a
tots els bungalows, comunicació de novetats i
sensibilització M Ambiental, Política de Ma i
comportament ecològic.L'any 2016 es comunica en
Facebook la compra d'un nou vehicle elèctric.

