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Còdig CNAE: 5530

Nº treballadors T alta: 180
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El Càmping La Ballena Alegre Costa Brava 
defineix el turisme Eco-Wellness, 
Natura&Benestar com:

•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 
positiu, directe e indirecte.















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.
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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 Comisió de 15 d’abril de 2016 (SDR)



•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 2013)

•Pla d’autoprotecció homologat per Protecció 
Civil en data de 3 de juliol de 2015.

•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.

•Regulació de la contaminació lumínica. Es 
treballa per a la seva adequació en el termini 
legal de finals de l’any 2018 d'acord amb la 
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
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ASPECTES AMBIENTALS DIRECTES E INDIRECTES

ASPECTES AMBIENTALS 
DIRECTES:
-Consum d’aigua : ús 
domèstic, restauració, 
bugaderia, reg i piscines
-Consum  energètic: 
Elèctric per a il·luminació , 
calefacció, aires 
acondicionats.
Gas Natural per a ACS i 
combustibles per a 
vehicles
-Generació de residus 
domèstics i especials.
-Emissions atmòsfera per 
us d’energiès
-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, infraestructura, materials.



Anual:
Consum elèctric anual: 1.659,106 MWh+ 85,8 Mwh solar
Rati de consum per persona i dia: 0,009 kWh/pers·dia
Rati per treballador: 9,69 Mwh
Temporada alta
Consum elèctric en temporada alta: 1.082,90 MWh

(Juliol, Agost i Setembre)
Rati de consum per persona i dia: 7,04 kWh/pers·dia

- Il·luminació per Leds
- Fons renovables: TOTAL de 85.849 Kwh (0,005% consum elèctric)

Energia solar tèrmica (62.210 kwh)  *
Microgeneració: Tèrmica (16.884 kwh) *

Elèctrica (6.755 kwh) 
(*Instal·lacions revisades al 2017 per baixa producció. 
Canvi de proveïdor. Aprox. 50 % menys en comparació amb 2015.)
- Participació com a ponent al II Congrés d'eficiència energètica i 

sostenibilitat al sector turístic. Març 2014
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Anual:
Consum  anual: 1.946 MWh *
Rati de consum per persona i dia: 0,010 MWh/pers.·dia.
Rati per treballador :10,81Mwh
*Increment de bungalows de 300 a 320
i posada en marxa spa-Oxigen

La substitució del GLP per Gas Natural (any 2014) ha estalviat al 2015: 
77 TCO2 i al 2016: 88 TCO2  *

Combustible convencional amb menors emissions de CO  i que no 
emet partícules contaminants (Ni SO  ni NO  ni PM).

*Calculadora de GEI versió 2017.Oficina canvi climàtic
de la Generalitat de Catalunya. 



Anual:
Consum  anual: 8.658 L 

87,624 MWh
(10,12L/1000 Mwh)

Rati de consum: 0,00048 MWh/pers.·dia.
0,48 Mwh/treballador

Temporada alta:
Consum en temporada alta:  1.950 L

19,739 KWh
Rati de consum per persona i dia:    

0,00013 MWh/ pers.·dia

Anual:
Consum  anual: 26,51 MWh
Rati consum: 0,0001 Mwh pers.dia
Rati per treballador: 0,14 Mwh

Reducció des del 2013 per la compra de vehicles 
elèctrics: 
-Un 12 % inferior en consum de Gasoil A
-Un 74% inferior en consum de Benzina
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Ús domèstic i recreatiu (Reg de gespa, jardins i piscines)

Indicadors bàsics de gestió 

Anual:
Consum  anual:  48.286 m3

Rati de consum per persona i dia: 0,265 m3.
Rati de consum per treballador: 268,25 m3

Consum en piscines:
Consum anual de 9.852 m3 corresponent a  14 piscines 

+ 2 piscines SPA Oxigen 

· Espècies vegetals de baix consum
· Programació del reg
· Aixetes i dutxes de baix consum
· Sensibilització Públic en general
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% Recollida selectiva domèstic = 15% Rati Sant Pere Pescador 2015: 3,76 kg/pers.·dia
Recollida Selectiva a Sant Pere Pescador= 12,2%

284,69 Tn recollides
Rati: 1,56 kg/pers.·dia

*Rati Sant Pere Pescador :
0.0798 kg/pers.·dia

*Rati Sant Pere Pescador :
0.0288 kg/pers.·dia

*Rati Sant Pere Pescador:  
0.0449 kg/pers.·dia

*Font: Agència de Residus de Catalunya. Dades 2015
(No es disposen de dates estadístiques de l’any 2016 a la data d’aquesta DMA)

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

TOTAL domèstic= 1,835KG/pers.dia



513 Tn de runa

0 kg de bateries

6 unitats de bombetes

15,92 Tn de restes de poda10 unitats de fluorescents
1,935 Tn d’oli vegetal

0,001 Tn de piles

6,670 Tn d’aparells voluminosos

Va
lo
ri
tz

ac
ió

Total de Residus 2016: 872,45Tn
4,84 Tn/ treballador any 2016
% residus especials = 0,7% (aparells 
voluminosos i piles + 6 bombetes i 10 
fluorescents )



Gasoil            87.624 (8.658L)       21,67
Benzina         9.533 (942 L)             2,07
Gas Natural       1.946.063            354,18
Eg. Elèctrica      1.659.106             511,00
Gasos Refrig.    18 kg (404A) 70,59

5 kg (407 A) 10,53
10 kg(410A) 20,87

990,91  (5,5 TCo2/treballador i 0,005 TCo2/pers.dia)

*Calculadora de GEI versió 2017
Oficina canvi climàtic de la 
Generalitat de Catalunya. 

Total consum energètic 2016  
(elèctric+ renovables + combustibles): 3.788,8 MWh (0,021 MWh/pers.·dia  i 21,04 Mwh /treballador) 

Altres Emissions a l’aire per consum elèctric 2016  : 1,9TnSO2, 4,3 TnNO2,0,10Tn Partícules*

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



VALORITZACIÓ  
DE RESIDUS          

*28,58 TCO2

ENERGIA SOLAR

*26,44 TCO2

1.998,02 TCO2

2

*Calculadora de GEI versió 2017
Oficina canvi climàtic de la 
Generalitat de Catalunya. 



1.943





2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Empreses ISO 35 37 40 44 46 52 56 56

0

10

20

30

40

50

60

Proveïdors amb ISO 14001



-4,05 % sobre el total d’oferta de productes ecològics (Increment del 6,58%)

-21,95 % sobre el total d’oferta de productes de proximitat (Increment del 0,23%)

-1,95 % sobre el total de ventes de productes ecològics (Increment del 21,88%)

-19,50 % sobre el total de ventes de productes de proximitat (Increment de l’ 1,56%)



PRODUCTE 2014 2015 2016
PRODUCTES DE 

NETEJA (kg) 825 1084 540
PRODUCTES DE 

NETEJA 
BUNGALOW 

(kg) 0,71
PRODUCTES DE 

BUGADERIA 
(kg) 1630 1655 3960

TOTAL 2.455 2.739 4.501

PRODUCTE 2014 2015 2016

Oli de fregidora (L=kg)
2.825 3.175 3.225

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

proveïdor



-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. 

Q10. Coneix la nostra política ambiental?

Respostes: 

Sí : 731 (46%)    No: 852 (54%) 

Total respostes: 1.583 (Omeses: 521)

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

Respostes: 

Sí : 1.406 (94%)    No: 96 (6%) 

Total respostes: 1.502 (Omeses: 602)

Q9. Gestió dels residus

Respostes:                                                    Molt bona        Bona Regular        Millorable 
Quantitat de punts de recollida                     56%               39%              4%                       1%
Qualitat de punts de recollida                        51%                41%               6%                       2% 
Freqüència de recollida dels residus            58%                37%               4%                       1%





OBJECTIUS / ACTUACIONS DE MILLORA CONTINUA. 
PROGRAMA 2014-2016

ANY EN CURS 2016

FITES OBJECTIUS I COMENTARIS AVALUACIÓ OBJECTIUS 2016

Millorar l'eficiència energètica del càmping 
(COP21): Nova Bugaderia per estalvi de les 
emissions associades al transport del trasllat de la 
roba fins a la bugaderia de Roses

Càlcul de l'estalvi en emissions de CO2: 
incorporar a l'actual balanç.

No s'ha materialitzat en una reducció en el transport a 
bugaderia externa atès que alhora que s'ampliava la 

capacitat interna de bugaderia també s'ha ampliat el servei 
de rentat de roba de llit als bungalows, passant a ser diària 

en contes de fer el servei per estança

Millorar l'eficiència energètica del càmping: Flota 
interna de Vehicles elèctrics

Compra de vehicle elèctric per al servei de 
recollida de brossa

Any 2015 compra d'un vehicle. Any 2016 compra segon 
vehicle . Inventari 2016: tots els serveis disposen de vehicle 
elèctric a excepció de manteniment. Total en propietat de 

20 (2 per recollida de brossa)

Millores ECODISSENY: Aplicació de criteris 
d'ecodisseny al nou SPA- Ventilació natural, leds, 
CALOREX (sistema eficiencia deshumidificador), 
aixetes de baix consum

Nou SPA Implantació fins 2017 inclós (pendent terrassa)

Estudi nova Cuina

Any 2016: s'ha aprovat el Projecte final:
Substitució de maquinària de cuina, modernització, inclou 

canvi de cambra frigorífica per congelador i nova 
maquinària transformadora d'hamburguesas. Es continua 

estudiant possibles reformes de millora.

Gestió de l'aigua piscines: Substitució de la 
cloració amb hipoclorit per altres menys agressius 
(ozó o sal) 

Tractament amb sal de noves piscines SPA 
(climatitzada i freda) i la dels bebés

En 2015 es va substitueir hipoclorit sòdic a 4 piscines. L'any 
2016 s'ha ampliat a incloure les piscines del SPA 

(climatitzada i freda) i també a la de bebés.L'inventari de 
piscines és de 14 en total.

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

Sustitució de la dosificació manual de 
productes de neteja als bungalows per 

sistema de boles (una unitat per bungalow). 

Aquesta substitució es materialitza en una reducció 
significativa en el consum de productes de neteja tal i com 

s'aporta a la present Declaració MA

Substitució del terra de la zona d'animació per 
material reciclat.

S'efectua la millora del terra de la zona d'animació.

Compra de rentadora amb certificació 
ambiental nova bugaderia i dosifició

automatitzada de productes. Calandra de 
segona mà

Es compra la rentadora nova. La calandra de moment no 
s'ha adquirit.

Integració Paissajística: Cura i protecció de 
l'entorn natural

Recuperació de protecció natural en zona 
intermitja entre el càmping i la platja

Es realitza la Plantació d'arbres autoctons

Gestió dels Residus: Sensibilització mitjançant 
decoració dels nous vehicles elèctrics. Busqueda d'imatges (evitar traduccions) Es decoren amb missatges de sensibilització sobre la gestió 

dels residus.

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

Explotar la comunicació mediambiental en 
Xarxes Socials

Es posa en faceboock missatges sobre la compra dels 
vehicles elèctrics.

IMPACTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS 2016
Són significatius els impactes derivats dels aspectes ambientals directes per la seva magnitud següents: Consum 
energètic elèctric i de combustibles, el Consum d’aigua i la Generació de residus domèstics i especials.
L’any 2016 s’afegeix com a significatiu els impactes derivats de la disminució en un 10% de la valorització de residus en 
comparança a l’any 2015,  i de la valorització d’envasos domèstics (al ser inferior al rati de la municipal). 
Respecte als aspectes ambientals indirectes es consideren significatius els impactes en mobilitat.





Sr.Joan E.Fernández Gajate






