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Presentació de l’empresa
Nom del centre: Càmping La Ballena Alegre – Costa Brava
Categoria: 1a

Codi CNAE: 5530

Domicili del Centre: Sector Sud s/n. 17470 Sant Pere Pescador
Responsables medi ambient: Antoni Castellar
José A. Gainza
Telèfon / Fax: 972 520 302 / 972 520 332
Email: info@ballena-alegre.com
Nombre d’unitats d’acampada: 1.125 repartits en 316 bungalows
i 809 parcel·les
Superfície: 24 ha
Període d’obertura: De 19 de juny a 4 d’octubre
(un 36% inferior al 2019 degut al Covid19)

Ocupació 2020: 45.346 pernoctacions
(Pernoctacions x 2,5 pers/contracte= 113.365 persones/any)

Context
Bungalows d’alt
standing &
ecodisseny .

El Càmping La Ballena Alegre Costa Brava
defineix el turisme Eco-Wellness,
(Natura&Benestar) com:

16% amb model
d’autosuficiència
energètica

SPA -Oxigen
Oxigen
Hidromassatge

ActivitatsTalllers i
animació

Teràpies

Zona esportiva,
gimnàs i piscines

Centre Estètica
Perruqueria

Eco-wellness
Restauració

Competicions
esportives
Esports naútics
(Buceig, Vela
windsurf,….)

tourism

Supermercat
Celler
Botigues

Entorn
Parc Natural
Aiguamolls

Cultura local

Façana al
mar

Events

Excursions

•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 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.

La natura es conceptualitza en l'Eco-wellness Ballena Alegre com un
compromís constructiu i positiu, directe e indirecte, preservant-la per a
les futures generacions.

Entorn privilegiat

Naturalització
Ecodisseny edificacions

Integració paisatgística

No introduir espècies al·lòctones

Implantació espècies halòfiles

Integració paisatgística

La natura es conceptualitza en l'Eco-wellness Ballena Alegre com un
compromís constructiu i positiu, directe e indirecte, preservant-la per a
les futures generacions.

Integració paisatgística

Materials ecològics (sorra del mateix forat i cautxú de plàstic reciclat)

Celler

Fruiteria

SPA

Alt standing ecodissenyat
Cabina de sal

Esport i a nimació

Esports aquàtics

Animació pels més menuts
amb tallers d’economia circular

Gimnàs i altres activitats
L’oferta ecowellnes combina l’activitat esportiva, l’oci i la natura

... i animació pels més grans

Esdeveniments i campionats esportius
Al 2020 es celebra
la Costa Brava
Fit Challenge

... La resta es
cancel.len
pel Covid19

Política mediambiental
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.

www.ballena-alegre.com/medioambiente

SISTEMA DE GESTIO MEDIAMBIENTAL
Norma ISO 14001:2015 y Reglament EMAS (CE) 1221/2009, modificat per
Reglament (UE) 2017/1505 y Reglament (UE) 2018/2026).

DAFO

Planificació
RESULTATS

ORGANITZACIÓ I
CONTEXT

Millora

Lideratge

Recolzament i
operació

ASPECTES
MEDIAMBIENTALS

NECESSITATS I
EXPECTATIVES
PARTS
INTERESSADES

Avaluació de
l'acompliment

IMPACTE
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
Compliment del requisits legals mediambientals d’aplicació destacant els següents:
•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 A0011769(Expedient de concessió d’aigües subterrànies
núm. CC2008000501). Decret 3/2003
•Autocontrol Higiènic Sanitari i Legionel·losi. Plans 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 i les revisions oficials quatrianuals (propera al
2021). (R.D.140/2003. Decret 352/2004,Decret165/2001i
posteriors modificacions)
•Abocament a Xarxa. Permís d’abocament a la xarxa de
clavegueram pública 2012. (DUCA vigent 2018_2021).
Decret 130/2003 i Decret 103/2000 i posteriors
modificacions

•Revisions periòdiques reglamentàries elèctriques i
dipòsits de combustibles. Legalització de Planta Satèl·lit
de Gas Natural al maig de 2017. (Revisión quinquenal
favorable realizada en octubre 2020)
•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. Revisió oficial d’acord amb
RD513/2017 en noviembre de 2019. Incrit al RITSIC al
novembre de 2020.
•Autorització Planta Geotèrmia amb l’Agència Catalana
de l’Aigua en tràmit.
•Regulació de la contaminació lumínica. Adequació
finalitzada d'acord amb la regulació normativa i
classificació E-3. Llei 6/2001 i reglaments

•Pla d’autoprotecció homologat per Protecció Civil en
data de 3 de juliol de 2015. En procés de renovació.
Decret 82/2010. (presentada l’actualització a octubre
2o21 a la plataforma Hermes)

•Gestió de residus: contractes per a la valorització de les
diferents fraccions. Pla de minimització de residus
presentat al 2017.

•Regulació de la llicència ambiental. De conformitat a la
normativa. En tràmit Llei 20/2009 i reglaments

•Regulació del soroll. El municipi no disposa de mapa
acústic definit. Llei 16/2002 i reglaments

STAKEHOLDERS

Personal

Grups de
pressió

Proveïdors

Parts
interessades

Entitats
Públiques

Clients

Entitats
turístiques i
esportives

Entorn

Competència

Recolzament a causes socials:
Campanya Mulla’t per l’esclerosi múltiple.
Col.laboració amb la Fundació Cruyff
Polseres Candela per a la investigació mèdica
en el càncer infantil de l’hopistal Sant Joan de
Deu

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 (gasoil* i benzina)
-Generació de residus* domèstics i
especials.
-Emissions atmosfera per us
d’energies i recàrrega de gasos
refrigerants.
-Biodiversitat “In situ”
ASPECTES AMBIENTALS INDIRECTES:
- 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,
materials.
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.

• S’ASSENYALA AMB ASTERISC ELS
ASPECTES MEDIAMBIENTALS SIGNIFICATIUS

ELS INDICADORS DE GESTIÓ AMBIENTAL TENEN COM A REFERÈNCIA L’OCUPACIÓ. (Com es propi del sector turístic)
però l’any 2020 no resulten comparables degut al Covid 19 que ha provocat la reducció en un 50% de l’ocupació anual.

Gestió energètica:
Indicadors bàsics de gestió:

Electricitat

Anual:
Consum elèctric: 1.282,258 MWh+ 204,396 Mwh solar
(14% solar respecte al total de consum elèctric) (any 2019 3,5%)

Rati de consum per persona i dia: 0,013* MWh/pers·dia
(Ocupació de 113.365 persones)

Temporada alta: (juliol, agost, setembre)
Consum elèctric en temporada alta: 859,986 MWh
Rati de consum per persona i dia: 0,008 MWh/pers·dia
(Ocupació de 106.583 persones)

Evolució de l’indicador:
Es compara equiparant els dies d’obertura al 2019
resultant un consum aproximat de 2014,977 Mwh
Actuacions de millora
d’energia eléctrica de la xarxa similar als anys anteriors
- Eficiència energètica en nous equips i Il·luminació per leds
(l’evolució per ocupació no es pot aplicar):
Any

Ocupació
(persones)

Consum
(Mwh)

Rati
(Mwh/pers.dia)

2018

155.495

1.914,156
+ 10,206 solar

0,012

2019

213.796

2.001,536
+ 73,449 solar

0,010

- Certificat origen 100% renovable Foener (des de 2019)
- Energia solar fotovoltaica 39 Bungalows e-devesa (188,855
Mwh) amb un 79% d’autosuficiència energètica (54% al 2019)
(Amplicació en 12 plaques solars al 2020, total 22 plaques)
- Energia solar fotovoltaica 10 Bungalows Tamariu (15,541
Mwh) (Actuació 2020 amb 10 plaques a cada bungalow)
- PREMI EUROPEAN SOLAR PRIZE 2020 I EMAS 2021 a la millora
ambiental per el projecte d’autosuficiència energètica.

E n e r g i a s o l a r f o t o vo l t a i c a
B u n g a l o w s D e ve s a
7 9 % d ’ a u t o s u f i c i è n c i a e n e r gè t i c a

22 plaques solars, bateria d’acumulació (permeten compartir l’energia entre tots els bungalows) i carregador de vehicle elèctric a cada bungalow e-devesa.
El client pot visualitzar al seu bungalow l’ús d’energia que fa gestionant el seu autoconsum. Anualment es fa el premi al bungalow amb menys consum amb
una estança gratis per l’any següent. L’any 2020 s’amplia l’actuació de plaques solars a 10 bungalows Tamarius.

Gestió energètica
Gas natural
Indicadors bàsics de gestió:
Anual:
Consum anual: 1.177,633 MWh +356,792MWh renovable
(23,25% renovable respecte al total de consum de energia térmica) (13,36% en el 2019)

Rati de consum per persona i dia: 0,014 MWh/pers.·dia.
(Ocupació de 113.365 persones)

Evolució de l’indicador:
Es compara equiparant els dies d’obertura al
Actuacions de millora
2019 resultant un consum aproximat de
1.850,566 Mwh d’energia eléctrica de la xarxa
L’aprofitament d’energia solar tèrmica:
similar als anys anteriors següent
- Sanitaris: 290,705 MWh (dada 2019, no es disposa de lectura real 2020
(l’evolució per ocupació no es pot aplicar):
per avaria de comptadors)
Any

Ocupació
(persones)

Consum
(Mwh)

Rati
(Mwh/pers.dia)

2018

155.495

1.914 +
10,206
solar

0,012

2019

213.796

2.087 +
321,749
solar

0,011

- Nou 2020 GEOTÈRMIA: 61,659 MWh (clima súper) +4,428
MWh (Aigua calenta sanitària d’habitacions del personal i
cuina).
L’any 2019 es van fer proves aerotermia i geotermia a un
bungalow e.devesa amb objecte d’estudiar els rendiments.
- La substitució del GLP per Gas Natural (any 2014)

Gestió energètica
Gasoil

Benzina

Indicadors bàsics de gestió:
Anual:
Consum anual: 10.775 L
109,04 MWh
(1 L/10,12 Kwh)
Rati de consum: 0,095 MWh/pers.·dia.
Any

Ocupació
(persones)

Consum
(Mwh)

Rati
(Mwh/pers.dia)

2018

155.495

77,14

0,0005

2019

213.796

130,25

0,0006

Indicadors bàsics de gestió:
Anual:
Consum anual: 1.082 L
10,95 MWh
(1L/10,12 Kwh)
Rati consum: 0,00009Mwh
pers.dia
Any

Ocupació
(persones)

Consum
(Mwh)

Rati
(Mwh/pers.dia)

2018

155.495

11,797

0,0075

2019

213.796

12,78

0,00006

Actuacions de millora
Reducció des del 2013 per la compra de
vehicles elèctrics (any 2018 compra per a residu
matèria orgànica). Consums del 2013:
- Consum de Gasoil A : 9.852,35 L
- Consum de Benzina: 3.645,06 L
Evolució del indicador de consum de combustibles:
Disminució progressiva des de l’any 2013 de 5.000 litres anuals. L’any 2020 la disminució és de 1.640
litres degut a l’increment d’obres provocades pel Glòria

E n e r g i a s o l a r f o t o vo l t a i c a i t è r m i c a
+ Geotermia (nou 2020)
Consum energètic total any 2020: 3.141 MWh
(elèctric+ gas natural + combustibles+ energies renovables)
0,028 Mwh persona dia
% energia renovables= 58,7%
Fons renovables : TOTAL de 561 Mwh
Energia eléctrica de red de origen renovable (1.282,258 Mwh)
Energia solar tèrmica sanitaris (290,705 Mwh)
Energia solar fotovoltaica Bungalows (204,396 Mwh)
Geotermia: Clima (61,659 Mwh)
ACS (4,428 Mwh)

Nova geotèrmia: sondes

Gestió de l’aigua
Ús domèstic i recreatiu (Reg de gespa, jardins i piscines)

Indicadors bàsics de gestió

Anual:
Consum anual: 39.528 m3
Rati de consum per persona i dia: 0,349 m3.
Consum en piscines del total de consum anual:
Consum anual de 5.683 m3 corresponent a 14 piscines
+ 2 piscines SPA Oxigen (calculat en base als
comptadors 2019) L’any 2019 hi ha 2 piscines noves de
40 m3 cadascuna, piscines e-devesa

Valor SDR
d'excel·lència de
0,1 m3/pers.dia

Evolució de l’indicador:
Es compara equiparant els dies d’obertura al 2019 resultant un consum aproximat de
62.115 m3 que resulta ser superior al d’anys anteriors degut a l’increment d’actuacions
de neteges provocades pel temporal Glòria i per la Covid19
(l’evolució per ocupació no es pot aplicar):
Any

Ocupació
(persones)

Consum
(m3)

Rati
(m3/pers.dia)

2018

155.495

31.445

0,202

2019

213.796

34.299

0,160

· Espècies vegetals de baix consum
· Programació del reg
· Aixetes i dutxes de baix consum
. Domotització sanitari 2 al 2018,
sanitari 3 al 2019 i sanitari1 al 2020.
· Sensibilització Públic en general

Gestió de residus
% Recollida selectiva domèstic = 16%

Rati Sant Pere Pescador 2020: 15%

TOTAL domèstic= 3 KG/pers.dia*
*increment provocat pel Covid19

Evolució de l’indicador:
% 2018= 22% valorització
% 2019 = 24% valorització

Rebuig
296,5T recollides

% Sant Pere Pescador: 4 %

% Sant Pere Pescador: 5%

% Sant Pere Pescador: 3%

Valor SDR
d'excel·lència de
85% valorització i
≤ 0,6Kg/pers.dia

*Font: Agència de Residus de Catalunya. Dades 2020.
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 .
L’any 2019 i 2020 es realitza la implantació amb el suport del Consell Comarcal assolint un percentatge d’un 5% al 2020 (6% al 2019)
que és superior al del seu municipi.

Gestió de residus
Total de Residus 2020: 607,03Tn
% residus especials = 0,00001%
(2018 de 0,003% i 2019 de 0,04%)

Valorització
no domèstica

120 Tn de runa

0 kg de bateries

0Tn d’aparells voluminosos

0 kg de bombetes
0,005 Tn de piles

1,190 Tn d’oli vegetal
i 10,38 Tn de greix al separador
de la sortida de cuina

121,42 Tn de restes de poda
0,002 Tn de fluorescents

Emissions
N o uas 2l’atmosfera
019
Emissions de CO2 produïdes per consum d’energia no renovables

Combustible
Gasoil
Benzina
Gas Natural
Eg. Elèctrica
Gasos Refrig.

ConsumkW/h

EmissionsdeCO2(TCO2)*
*Calculadora de GEI versió 2021
Oficina canvi climàtic de la
Generalitat de Catalunya.

10.775L (109,04 Mwh)
30,9
1.082L (10,95 Mwh)
2,43
1.177.633
213,83
1.282.258
(100% origen renovable) MILLORA des de 2019
30kg (410A)
62.64

Total
Evolució de l’indicador:

309,8 TCo2 (0,0027TCo2/pers. dia)
1.175,07 TCo2 2018 i 524,66 TC02 2019. (Al 2020 per mateixos
dies d’obertura s’haurien emés 486,82 Tn)

Altres Emissions a l’aire per consum Gasoil: 0,00013TSO2+ 0,13TNO2+0,025T Partícules*
Benzina: 0,000009TSO2+ 0,009 TNO2+0,0026T Partícules*
(Gasoil 850 gr/l Benzina 680 gr/l )

*Factors d’emissió GovernBalear29Maig2018.(Vehicles<3,5T). Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera.
DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC. CONSELLERIA DE TERRITORI, ENERGIA I MOBILITAT.

Compensació d’emissions
L’any 2020 la vegetació del càmping
permet el 50% de compensació de les
emissions produïdes per consum d’energies
i per consum de gassos refrigerants

Valorització
de residus

*www.arborea.es
7 Tn de Co2 compensades per cada Ha
Arbrada (21,9 Ha del càmping)
IDEM 2018 I 2019

153,3 TCO2

Energia
solar

2

TCO atrapat
en els nostres
arbres

153,3 TCO2 atrapats
en els nostres arbres

Inventari:
12 tipus d’espècies
vegetals amb un total
de 15.370 unitats

Índex de biodiversitat

21.139

218.861

Àrea edificada

Àrea Naturalitzada

Sanitari
Magatzem
Xiringuito
Tenis + Grup
Zona comercial + piscines

8,8% ocupat
IDEM 2018 I 2019
Àrea total = 240.000 m2

Gestió de productes
Els nostres proveïdors:
EMPRESES
AMB ISO
14001:2015

ANY 2019

ANY 2020
ANY 2018 56

EMPRESES
AMB ISO
9001:2015

AMB
CERTIFICAT
SANITAT

TOTAL
PROVEÏDORS

Gestió de productes
Les nostres compres: productes ecològics i de proximitat
•

5,95 % sobre el total d’oferta de productes ecològics (Increment 13,3% /2019 )

•

22,85% sobre el total d’oferta de productes de proximitat (Increment 3% /2019)

Les nostres vendes: productes ecològics i de proximitat
•

2,20 % sobre el total de ventes de productes ecològics (Increment 6% /2019)

•

20,10 % sobre el total de ventes de productes de proximitat (Increment 1,3% /2019)

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 vins de la
comarca de l’Empordà Km O.
També realitzem
tasts i sortides enològiques

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

Gestió de materials

*El consum 2020 suposant els mateixos
dies d’obertura que els anys anteriors
seria de 4,64 T (inferior a anys anteriors)

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

Enquestes als clients
(

dades 2019)

Q10. Coneix la nostra política ambiental?

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

Respostes:

Sí : 905 (89%) No: 111 (11%)

Sí : 461 (45%) No: 571(55%)

Total respostes: 1.016 (Omeses: 179)

Total respostes: 1.032 (Omeses: 160)
Q9. Gestió dels residus
Respostes:
Quantitat de punts de recollida
Qualitat de punts de recollida
Freqüència de recollida dels residus

Molt bona
53%
46%
54%

Bona
40%
44%
41%

Regular
5%
8%
4%

Millorable
2%
2%
1%

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.

Escoltant la vostra opinió
per millorar l’aposta pel medi ambient!!
Al 2020 no s’ha pogut enviar l’enquesta per causes derivades de la pandèmia Covid19)

Objectius 2020
OBJECTIUS / ACTUACIONS DE
MILLORA CONTINUA.
PROGRAMA 2020

FITA ASSOCIADA

ACTUACIONS I COMENTARIS

Increment de l'autosuficiència dels bungalows eEficiència energètica. devesa fins a un 85%
Remodelació del Sanitari 1: 6 rentavaixelles
d'eficiència energètica

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

Gestió eficient i sanitària de l'aigua

ASPECTES SIGNIFICATIUS 2019
(marcats amb asterisc a la
declaració)

OBSERVACIONS EN LA MILLORA CONTÍNUA
L'any 2016 es va reformar la cuina i la bugaderia amb maquinària d'alta
eficiència energètica.L'any 2018 s'ha reformat: el Sanitari2 amb una
sala de calderes d'alt rendiment i plaques solars, i el Take away amb
maquinària d'eficiència energètica. L'any 2019 s'inicia un projecte de
bungalows autosuficients e-devesa que disposen de la màxima
eficiència en el seu disseny i equipació.
Des de l'any 2010 s'ha anat progressivament adaptant la il.luminació al
màxim aprofitament de la llum natural i la sustitució per leds.

Ampliació de Plaques solars fotovoltaiques: 10 més
als 39 bungalows nous e-devesa (390) i 12 a 10
El càmping disposa d'energia solar tèrmica al Sanitari 2, 4 i 5. I de
Bungalows Tamariu (120).
microcogeneració elèctrica i tèrmica a la sala del personal. L'any 2018
Aprofitament d'energia Instalación de geotermia (14 pous de 100 m) per a
Substitució del forn elèctric de la pizzeria per forn de gas recuperat del
ACS (de 30 bungalows e-devesa,cuina i habitacions
renovable
sanitari 2. L'any 2019 plaques solars fotovoltaiques als bungalows edel personal) i climatització del Súper (amb projecte
devesa amb bateria d'acumulació Sonner que comparteix l'energia
de climatització de tota l'hosteleria: self,
recuiteria,take away i bar)
Es disposa d'un total de 9 vehicles elèctris: 3 vehicles elèctrics per a la
Reduir els desplaçaments de recollida de matèria gestió de la recollida de residus i 6 per a la mobilitat del personal en les
Reduir el consum de
múltiples funcions. Any 2019 nou carril bici.
orgànica per part del Consell Comarcal amb un
combustibles
contenidor nou al punt verd exterior del càmping Any 2019 els nous bungalows e-devesa disposen de carregador per als
vehicles elèctrics
Total piscines 14 ( 2019:2 noves piscines e-devesa) +2 SPA.
Un total de 10 amb tractament menys agressiu que l'hipoclorit
- En 2015 es substitueix a 1 piscina per tractament amb sal
Reducció de l'agressivitat
Remodelació del paviment de 4 piscines per
- En 2016 a les 2 piscines del SPA per tractament amb brom
dels materials i productes
materials eficients (sense ciment i cautxu reciclat)
- En 2018 substitució a la Piscina Empúries per sal.
de tractament de piscines
- En 2019 s’ha substituït 6 piscines més amb sal.
Any 2019 nou paviment piscines zona comercial ecològic (sense
ciment)
Eficiència en el consum
d'aigua

Remodelació del Sanitari 1 amb aixetes i dutxes
digitals (suposa també estalvi de l'ACS)

ASPECTES SIGNIFICATIUS 2019
Segons Criteris Econòmics. Aspectes directes
CONSUM ENERGIA: ELÈCTRIC I COMBUSTIBLES
CONSUM D’AIGUA
GENERACIÓ DE RESIDUS

L'any 2018 s'ha remodelat el sanitari 2 i l'any 2019 el sanitari 3, tots dos
amb aixetes i dutxes (domotitzades) de baix consum.
Progressivament el càmping ha anat substituint tots els elements de
consum d'aigua per baix consum. Així com el reg eficient gota a gota.

ASPECTES SIGNIFICATIUS 2019
Segons Criteris Evolució
Directe: Consum de Gasoil i de productes de bugaderia

Objectius 2020
OBJECTIUS / ACTUACIONS DE
MILLORA CONTINUA.
PROGRAMA 2020

FITA ASSOCIADA

Reduir els excedents de menjar

Potenciar la valorització dels
residus

Gestió del residu zero

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

ACTUACIONS I COMENTARIS

Gestió amb el Consell Comarcal. Implantació de la
recollida selectiva de la matèria orgànica.
Infraestructura del servei (2018-2020).
Compra d'un nou contenidor de 600 litres per als
residus orgànics procedents de la cuina.

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

L'any 2016 -2017 es substitueix la dosificació manual de
Bosses biodegradables per a la recollida de tovalloles productes de neteja als bungalows per sistema de boles (una
dels bungalows per a la bugaderia.
unitat per bungalow). L'any 2018 s'obre el servei de la
Compra de paper higiènic ZeroC02 Casa Dalia
Recuiteria amb producte ecològic. L'any 2019 es disposa de
materials ECO a la recuiteria:envasos i canyes

Programa d'infraestructura verda
Recuperació i protecció dels sistemes dunars de
2017-2021 del Dept.de Territori i
l'Empordà, barrera contra els temporals
Sostenibilitat

Promoure sinèrgies amb
Stakeholders

OBSERVACIONS EN LA MILLORA CONTÍNUA

L'activitat des de fa anys protegeix la biodiversitat als terrenys
del càmping amb la plantació d'arbres autoctons de manera
progressiva. L'any 2019 ha patrocinat les diverses iniciatives
promogudes per l'associació ACNA de Sant Pere Pescador per
a Netejar la Platja

Salut pública COVID

Segell de "Turismo Seguro" Biotecnal. Implantació
d'un Pla de Contingència.

Club EMAS i Comunitat Europea

Des de l'any 2017 el càmping disposa del segell "Platja en
Presentació al premi Medi Ambient per el projecte de
Familia" i "Natura i Muntanya en Familia" i l'Ajuntament de
bungalows sostenibles.
Sant Pere Pescador fa difusió

Divulgació de les etiquetes ambientals EMAS i ISO
14001:2015 en Xarxes socials, així com del
compromís ecològic de l'entorn i oferta de turisme Eco
El càmping promou des de fa anys el respecte per el mar i la
wellness a les competicions esportives naútiques.
Gestió Comunicació Clients:
seva biodiversitat dels del centre de buceo
Millora de la comunicació
Implantacio del Canal de Tv de la Ballena Alegre, instal.lació
ambiental amb el client i públic en
progressiva de fibra òptica a tots els bungalows, comunicació de
general
Fibra òptica a 200 bungalows per accés al Canal Tv de novetats i sensibilització M Ambiental, Política de Ma i
comportament ecològic.L'any 2016 es comunica en Facebook la
la Ballena Alegre
compra d'un nou vehicle elèctric. L'any 2019 s'amplia la
comunicació en xarxes i reportatge en Tve1 dels nous e-devesa

Objectius 2021
OBJECTIUS / ACTUACIONS DE
MILLORA CONTINUA.
PROGRAMA 2021

FITA ASSOCIADA

Energia eficient

ACTUACIONS I COMENTARIS

Sustitució dels fanals de tota la senyalització amb
leds

OBSERVACIONS EN LA MILLORA CONTÍNUA

L'any 2016 es va reformar la cuina i la bugaderia amb maquinària d'alta
eficiència energètica.L'any 2018 s'ha reformat: el Sanitari2 amb una
sala de calderes d'alt rendiment i plaques solars, i el Take away amb
maquinària d'eficiència energètica. L'any 2020 s'ha remodelat el
sanitari 1 amb 6 rentavaixelles d'eficiència energètica
Des de l'any 2010 s'ha anat progressivament adaptant la il.luminació al
màxim aprofitament de la llum natural i la sustitució per leds.

El càmping disposa d'energia solar tèrmica al Sanitari 2, 4 i 5 per l'aigua
calenta sanitària (ACS).
Geotermia per l'ACS de la cuina i dels sanitaris de les habitacions del
Projecte de 23 bungalows Ampuira Suite amb 10
personal (actuació 2020)
plaques solars fotovoltaiques de 4kwh cadascú i
Geotermia per a la climatització del supermercat. (actuació 2020)
Aprofitament d'energia
bomba de calor.
39 bungalows e-devesa i 10 bungalows Tamarius amb plaques solars
renovable
Autosuficiència energètica del
Projecte de plaques solars al sostre de l'edifici de
fotovoltaiques. (actuació 2019_2020)
càmping (COP21-COP22) MODEL
l'area de bar-restaurant
L'any 2018 Substitució del forn elèctric de la pizzeria per forn de gas
EUROPEU INSIDE
recuperat del sanitari 2. L'any 2019 plaques solars fotovoltaiques als
bungalows e-devesa amb bateria d'acumulació Sonner que comparteix
l'energia
Es disposa d'un total de 9 vehicles elèctris: 3 vehicles elèctrics per a la
gestió de la recollida de residus i 6 per a la mobilitat del personal en les
Reduir el consum de Projecte de carregadors elèctrics a la zona de pàrking
múltiples funcions. Any 2019 nou carril bici.
alimentats amb plaques solars fotovoltaiques
combustibles
Any 2019 els nous bungalows e-devesa disposen de carregador per als
vehicles elèctrics

Eficiència en el consum
d'aigua

Remodelació del Sanitari Bar Oasis amb aixetes i
dutxes digitals (suposa també estalvi de l'ACS)

L'any 2018 s'ha remodelat el sanitari 2 i l'any 2019 el sanitari 3 i l'any
2020 el sanitari 1, tots 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.

Gestió eficient i sanitària de l'aigua
ASPECTES SIGNIFICATIUS 2020
(marcats amb asterisc a la
declaració)

ASPECTES SIGNIFICATIUS 2020
Segons Criteris Econòmics. Aspectes directes
CONSUM ENERGIA: ELÈCTRIC I COMBUSTIBLES
CONSUM D’AIGUA
GENERACIÓ DE RESIDUS

ASPECTES SIGNIFICATIUS 2020
Segons Criteris Evolució
Directe: Consum de Gasoil

Objectius 2021
OBJECTIUS / ACTUACIONS DE
MILLORA CONTINUA.
PROGRAMA 2021

Gestió del residu zero
i compra verda

FITA ASSOCIADA

ACTUACIONS I COMENTARIS

Es sensibilitza al campista i al personal del càmping en STOP
FOOD WASTE des de fa anys.
Potenciar la valorització dels
Campanya de sensibilització de Vacances
Any 2016 Nova zona de residus per a millora del seu
residus
Responsables
emmagatzematge en quantitat i conservació . Any 2017 compra
de contenidors. Any 2018 inici prova pilot. Any 2019 i 2020
implantació.
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
Gestió de la compra verda:
Ampliar l'oferta de productes ecològics i de proximitat Recuiteria amb producte ecològic. L'any 2019 es disposa de
Substitució o adquisició de
per a ús propi i per a clients
materials ECO a la recuiteria:envasos i canyes. L'any 2020
productes amb menor impacte
Bosses biodegradables per a la recollida de tovalloles dels
ambiental (reduir o reutilitzar)
bungalows per a la bugaderia.Compra de paper higiènic
ZeroC02 Casa Dalia
L'activitat des de fa anys protegeix la biodiversitat als terrenys
Programa d'infraestructura verda
del càmping amb la plantació d'arbres autoctons de manera
Recuperació i protecció dels sistemes dunars de
2017-2021 del Dept.de Territori i
progressiva. L'any 2019 ha patrocinat les diverses iniciatives
l'Empordà, barrera contra els temporals
Sostenibilitat
promogudes per l'associació ACNA de Sant Pere Pescador per
a Netejar la Platja
Mantenir Segell de "Turismo Seguro" Biotecnal.
Segell de "Turismo Seguro" Biotecnal. Implantació d'un Pla de
Salut pública COVID
Adaptació del Pla de Contingència a les novetats
Contingència.
normatives.
Obtenció del premi Medi Ambient per el projecte de
Des de l'any 2017 el càmping disposa del segell "Platja en
bungalows sostenibles. (iniciat 2020 amb l'obtenció de
Familia" i "Natura i Muntanya en Familia" i l'Ajuntament de
Club EMAS i Comunitat Europea l'European Solar Prize i la presentació de la
Sant Pere Pescador fa difusió. Any 2020 rep l’European Solar
candidatura al Premis EMAS 2021 a la millora del
Prize per el projecte d’autosuficiència energètica,
comportament ambiental)
Campanya de sensibilització de Vacances
Responsables MODEL EUROPEU INSIDE

Promoure sinèrgies amb
Stakeholders

OBSERVACIONS EN LA MILLORA CONTÍNUA

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

Ampliació de la Fibra òptica a la zona sud del
càmping

El càmping promou la sostenibilitat des de fa anys respectant
la natura, promovent la cultura local i el respecte per el mar i la
seva biodiversitat
Implantacio del Canal de Tv de la Ballena Alegre, instal.lació
progressiva de fibra òptica 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. L'any 2019 s'amplia la
comunicació en xarxes i reportatge en Tve1 dels nous e-devesa

Directors del Càmping
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