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DECLARACIÓ AMBIENTAL 
Mataró Marina Barcelona 

 
 
 

Segons el Reglament 1221/2009 relatiu a la participació 
voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i 
auditoria ambientals modificat pel Reglament (UE) 2017/1505 
de la Comissió Europea en els annexos I, II i III i posteriorment 
modificat pel Reglament 2018/2026 en l'annex IV. 

 

 
 

Aquesta Declaració Ambiental és validada per SGS i serà registrada a la Generalitat de 
Catalunya a través del dept. de Territori i Sostenibilitat amb l’abast de Activitats pròpies de la 

marina: servei d'amarratge, subministrament elèctric, d'aigua i facilities.  
 
Correspon al període de gener a desembre de 2020, és de caràcter públic i està disponible per a 

qui ho sol·liciti. 
Aprovat per: 

 
 
 

José Ramón Mas 
Mataró, a 5 de novembre de 2021 
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Capítol 1.- Presentació de Mataró Marina Barcelona 

1.1.- Descripció de la situació/emplaçament  
Mataró Marina Barcelona (en endavant MMB), és una organització creada en el si de la 
societat VARADOR 2000 S.A. i dedicada al servei d’atracada d'embarcacions de gran 
eslora 
 
Per al desenvolupament de l'activitat compta amb una autorització de Ports de la 
Generalitat de Catalunya en les instal·lacions situades port esportiu de Mataró. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MMB és un procés dins de l'empresa Varador 2000, S.A., qui està certificada en els tres 
referencials ISO de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut Laboral, raó per la 
qual, MMB està igualment inclosa en els esmentats certificats. 
 
L'àmbit de la certificació EMAS s'ha circumscrit exclusivament a les instal·lacions actuals 
de MMB, clarament determinades i delimitades tant en el seu aspecte legal, com en el 
físic, com es posa de manifest en l'adjunta imatge i pla, del qual es dedueix clarament que 
la seva ubicació es troba en un altre emplaçament diferent de la central de l'empresa 
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(situada a Arenys de Mar) i l'activitat desenvolupada per aquesta (manteniment 
d'embarcacions). 

 
 

 

Plànol de ubicació de MMB (marcat en vermell)   
        dintre del port de Mataró.                          Foto aèria de MMB (marcat en vermell) 
 
 
L'emplaçament es troba en zona portuària; es tracta d'un espai creat sobre la dàrsena del 
dic de ponent que tanca el port de Mataró, construït sobre formigó i envoltat per dos dels 
seus quatre costats per les aigües del Mediterrani que banyen port i platja, el tercer costat 
(aigües obertes) constituït per les roques de protecció del dic, i el quart costat formigó que 
uneix l'espai de MMB a terra, constituït per una àmplia esplanada que no forma part de 
l'espai adscrit a la present memòria. 
 
Tot l'espai és propietat de Ports de la Generalitat, qui va autoritzar a Varador 2000 S.A., 
la concessió d'espai i explotació de la dàrsena l'any 2011, any en què s'inicia l'activitat 
de MMB. 
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1.2.- Descripció de les activitats, productes i serveis 
El següent esquema general del procés de Marina facilita la comprensió dels serveis 
realitzats: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2.1.- Marina 

1.2.1.1.- Els processos de la Marina 

Els processos de Marina que componen l'activitat són: 
• Sol·licitud d'amarrament: Comunicació via mail o telefònica, indicant l’arribada del 
vaixell amb 24h d’antel·lació (prearrival).  
• Confirmació telefònica o via ràdio VHF Canal 77 de l’entrada del vaixell (confirmació 
prearrival) 
• Amarratge/Desamarratge: Suport en la maniobra d'atracada i desatracada. 
• Documentació: Presentació en Capitania de Port dels documents acreditatius 
d'embarcació i tripulació. 
• Comunicació a les autoritats de duanes, immigració i policia portuaria. 
• Manteniment: Labors encaminades a mantenir en ordre de servei les instal·lacions. 
• Subministrament de combustible: Ompliment dels tancs de combustible dels clients, des 
d'un camió cisterna. 
• Extracció d'aigües negres: Buidatge dels tancs d'aigües negres dels vaixells. 
• Gestió de residus: Control de contenidors: neteja, buidatge, etc. 

  MARINA 

  SOL·LICITUD  
AMARRATGE 

        ESTANÇA 

DOCUMENTACIÓ 

  ATRACAMENT 

  MANTENIMENT EXTRACCIÓ 
AIGUES NEGRES 

REPOSTATGE 

DESATRACAMENT 

GESTIO DE 
RESIDUS 
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1.2.1.2.- Serveis de la Marina 

Els serveis que presta als seus clients són els següents: 
 
En cada amarrament: 
• Aigua potable 
• Connexió elèctrica a 220 V II / 380 V III + N i posta terra i de 32 a 120 Amper. 
• Connexió wi-fi. 
• Comptadors independents per a consums d'aigua i electricitat. 
 
Generals: 
• Recollida selectiva de residus. 
• Zona de relax i oci per a tripulacions. 
• Maquines de begudes. 
• Vigilància les 24 hores. 
• Bicicletes de cortesia. 
• Marineria 24 hores/7 dies a la setmana. 
• Control d'accessos. 
• Banys i dutxes a l’edifici de Capitania. 
• Pàrquing per a estacionament de vehicles. 
• Recollida d'aigües negres. 
• Subministrament de combustible. 
• Tauler d'anuncis. 
• Informació meteorològica. 
• Manteniment d'embarcacions. 
• Comunicació per ràdio VHF canal 77 
• Lloguer de vehicles. 
• Servei d'àpats-Catèring. 
• Servei de Concierge i activitats  
 

1.2.1.3- Activitats principals de la Marina 

La prestació del servei de marina consisteix a rebre l'embarcació, assistir-li en el moment 
d'atracada i desatracada, facilitar-li la connexió elèctrica i d'aigua potable per al seu ús 
en el vaixell, mentre estigui en port, atendre i revisar amarres en cas de temporal i donar-li 
suport i solucions a quants requeriments faci la tripulació, com són: lloguer de 
vehicles, crew-club per a tripulants, servei d'àpats, connexió a internet, buidat d'aigües 
negres, subministrament de combustible, informació meteorològica, etc. 
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Els actius que intervenen en aquest servei són:  

• Mariners, 
• Llanxes de suport en l'amarrament,  
• Panyol,  
• Subministrament d'aigua potable i electricitat, i opcionalment,  
• Camió bomba de succió, i  
• Camió cisterna de combustible. 

 

1.2.2.- Formació 

Donat l'ampli espai disponible, en estar situats a la ciutat de Mataró, capital de la 
comarca del Maresme, es disposa d’una aula orientada a la formació d'estudiants de grau 
superior en sector nàutic, on es poden realitzen les pràctiques en el manteniment d'obra 
viva i morta de les embarcacions. Es disposa d'un vaixell en dic sec per al seu muntatge i 
desmuntatge.  
 
Els serveis són: 
• Prestació d'espai (aula i vaixell) per a la impartició de la formació. 
• Pràctiques en embarcacions en terra. 
 

1.2.2.1.- Activitats principals de formació 

Quant a l'activitat de formació, consisteix en la prestació d'espai i mitjans (vaixell en dic 
sec) per a desenvolupar l'activitat lectiva enfocada a formar estudiants en el context 
nàutic.  
 
Els actius que intervenen en aquest servei són: 
• Aula de formació, 
• Alumnes, 
• Professor, 
• Panyol, i 
• Vaixell per a pràctiques.  
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1.3.- Paràmetres generals de la organització. 
L'organització MMB disposa de les dades següents: 
• Nom Fiscal: Varador 2000, S.A. 
• Nom comercial: Mataró Marina Barcelona (MMB). 
• Adreça: Dic de ponent s/n, 08304 Mataró (Barcelona). 
• Telèfon: +34 93 795 70 90 (Central Arenys). 
• Fax: +34 93 792 05 59 (central Arenys)  
• e-mail: captain@varador2000.com. 
• pàgina web: www.varador2000.com/marina. 
• pàgina web: www.mataromarinabarcelona.com. 
• Representant legal: José Ramón Mas Borrell. 
• Telèfon en cas d’emergències: +34 606 362 307 Ignasi Bendicho 
• NIF: A-08879058. 
• Registre EMAS: ES-CAT-000429 
• Tipus d'instal·lacions: portuàries. 
• Superfície inclosa en la declaració ambiental, en m²: 9.378 m² (8.970,70 m² de 
terrenys i 407,3 m² d’edifici construït) 
• Aparcament en bateria per a 70 cotxes. 
• Núm. de treballadors: 4 
• Activitat: amarrament d'embarcacions i formació en temes nàutics. 
• Núm. d'amarraments disponibles: 27. 
 

1.4.- Organigrama i Organització del centre de treball. 
• Dies de treball setmanal: 7. 
• Horari laboral: 24 hores. 
• Període vacacional: tot l'any, però sense cessament d'activitat. 
• Activitats de manteniment: es realitzen al llarg de la jornada, en paral·lel amb l'activitat 
normal, ja que habitualment no afecta al servei. 
• Periodicitat del manteniment: continu. 
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Organigrama de MMB: 

 

 
 

1.5.- Classificació CNAE de la organització 
El codi CNAE assignat a l'activitat de manteniment d'embarcacions, corresponent 
a Varador 2000 és el 3315, mentre que l'assignat per a MMB és el 5222 que correspon a 
activitats annexes al transport marítim. 

Capità de Port

Nostromo

Mariners de diaMariners de nit

Recepció
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Capítol 2.- Presentació del Sistema de Gestió Ambiental 

2.1.- Sistema Integrat de Gestió (SIG) 
La Direcció de Varador 2000, S.A. és plenament conscient que les actuals circumstàncies 
que envolten el món empresarial i l'entorn natural en el qual es desenvolupa l'activitat 
impliquen prendre una sèrie de mesures per tal d’aconseguir una millora de les activitats 
de l'organització, tant en qualitat del servei ofert com en termes de desenvolupament 
sostenible del nostre entorn. 
 
Per això, després d'aconseguir la certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat segons 
la Norma UNE-EN-ISO 9001 l'any 2011, es va assumir el compromís d'implantar un 
Sistema de Gestió Ambiental i de Seguretat i Salut laboral (d'ara endavant SIG) 
  
En 2013 s'aconsegueix la certificació en les tres normes per a la totalitat de l'empresa, 
incloent, per consegüent les activitats realitzades en MMB i aquestes certificacions es 
mantenen fins a dia d’avui gràcies al compromís per la millora continua.  
A la fi del 2013, es decideix iniciar els treballs per a la certificació de MMB segons el 
Reglament Europeu EMAS. I va ser a 2020 que ens registrem de nou segons el Reglament 
1221/2009 relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari 
de gestió i auditoria ambientals modificat pel Reglament (UE) 2017/1505 de la Comissió 
Europea en els annexos I, II i III i posteriorment modificat pel Reglament 2018/2026 en 
l'annex IV (d'ara endavant, nou Reglament EMAS). 
 
Varador 2000, S.A. i per a l'activitat desenvolupada en MMB, decideix adherir-se a 
aquest sistema de caràcter voluntari, perquè considera que la millor manera de fer patent 
el seu compromís amb la societat i l’entorn, és duent a terme la seva activitat empresarial 
amb el mínim impacte possible sobre el medi ambient. 
 
Així mateix, aquest sistema proporciona a MMB un major coneixement de les nostres 
activitats i dels seus aspectes ambientals associats, permetent-nos decidir sobre quins d'ells 
haurem de centrar els nostres esforços, per a minimitzar així els nostres impactes sobre 
l'entorn. 
 
Varador 2000, S.A. també considera que en un context de progressiva liberalització, 
globalització i creixent competència, és primordial preocupar-se per l'evolució de la 
qualitat ambiental, a causa d'una sèrie de factors importants, com per exemple: 

• Estalvi de matèries primeres: Els recursos naturals, com el gasoil, són cada 
vegada més difícils i costosos d'obtenir. 
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• Augment de la pressió legal: La normativa ambiental és cada vegada més 
estricta. 
• Augment de la pressió dels consumidors: Cada vegada es demanden més 
activitats i serveis ambientalment sostenibles. 
• Opinió pública: Cada dia és més difícil justificar actuacions empresarials no 
sostenibles. 
• Augment de la competència: El medi ambient comença a perfilar-se com un factor 
competitiu. 

 
El Sistema Integrat de Gestió (SIG) de Varador 2000, S.A. consisteix, essencialment, en 
l'aplicació organitzada, documentada, sistemàtica i perpètua de solucions amb sentit 
comú, per a aconseguir l'objectiu desitjat de millorar l'actuació ambiental, i assumint que 
tenim la nostra pròpia responsabilitat per a gestionar l'impacte de les activitats en el medi 
ambient, la qual cosa ens obliga a comprometre'ns a adoptar un enfocament actiu en 
aquest camp per a contribuir a prevenir i reduir, en la mesura que sigui possible, aquests 
impactes, a més d'assegurar una gestió sòlida dels recursos, emprant sempre les millors 
tecnologies disponibles a un cost raonable i triant a cada moment el proveïdor que 
demostri un major compliment de requisits ambientals. 
 
Seguint els principis bàsics marcats per la Política Corporativa de l’organització, 
s’identifiquen i valoren els aspectes ambientals i els requisits legals aplicables a les nostres 
activitats. Tot això ens dona una imatge de la situació ambiental de l'organització, a partir 
de la qual construïm el nostre SIG de manera sòlida i reeixida. 
 
El següent pas és d'elaborar uns objectius de millora en relació amb els aspectes 
ambientals significatius així com una metodologia d'actuació recollida al llarg del SIG, 
centrant els requeriments del Reglament  EMAS en les activitats de MMB, objecte 
d'aquesta certificació. 
 
Tant la situació ambiental de la nostra organització com els objectius de millora es 
comuniquen als agents externs (subcontractistes, clients i societat en general) i als nostres 
propis empleats, a través de sessions de formació i sensibilització ambiental. A més 
s'aprofita aquesta formació per a preparar als nostres treballadors en l'actuació enfront de 
situacions d'emergència, amb la finalitat que aquestes provoquin el menor impacte 
ambiental i en la seguretat i salut laboral. 
 
Per a dur a terme un control més precís sobre les nostres activitats i els impactes 
ambientals que aquestes puguin generar, es du a terme un seguiment de l'evolució dels 
aspectes ambientals més rellevants. 
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Un altre element destacable del nostre SIG són les auditories ambientals, especialment per 
a MMB, considerades com a eines d'anàlisis i millora de la situació ambiental i del 
propi SIG de l'organització. Aquestes auditories constitueixen un element vital per a dur a 
terme revisions anuals del nostre SIG per part de Direcció, dins d'un procés de millora 
contínua del comportament ambiental i dels altres entorns d'actuació. 
 
 

2.2.- Política ambiental 
MMB, forma part de la empresa Varador 2000, S.A., certificada en Qualitat, Medi 
ambient i Seguretat i salut laboral, per la qual cosa la seva política ambiental, es troba 
integrada dins de la POLÍTICA CORPORATIVA de la societat. 
 
VARADOR 2000, SA, és una empresa dedicada a la gestió d’espais, serveis de marina, reformes, 
reparació, manteniment i serveis naviliers d'embarcacions; conscient de la importància que el 
mercat dóna a la qualitat dels serveis, la sostenibilitat ambiental i la seguretat i salut dels seus 
treballadors, visitants i subcontractistes, assumeix el repte d'implantar una política de gestió i 
millora contínua de la qualitat del servei que dóna al client, tenint molt present la protecció de 
l'entorn natural i de les persones. 
 
Per això, adopta a tots els nivells de la pròpia organització, el Sistema Integrat de Gestió derivat 
de l'aplicació de les corresponents normes internacionals, i assumeix els següents compromisos: 
 

• Compliment de tots els requisits legals i administratius aplicables en matèria de qualitat, 
medi ambient, seguretat i salut laboral, així com altres possibles requisits que decideixi 
assumir de manera voluntària. 
 
• Procurar la millora contínua orientada a la protecció del medi, a la seguretat i salut 
laboral, i a la qualitat dels seus serveis, mitjançant l'avaluació sistemàtica i periòdica del 
Sistema Integrat de Gestió. 

 
Així mateix, ha d'adoptar com a principis del seu comportament en àmbit ambiental i de seguretat 
i salut laboral: 
 

• L'ús racional dels seus recursos. 
 
• La formació, sensibilització i participació de tot el personal, amb vista a facilitar el 
compliment d'aquesta política. 
 
• El foment entre els seus col·laboradors, clients i proveïdors, l'adopció d'unes correctes 
pràctiques en seguretat i salut de les persones i en l'entorn ambiental. 
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Igualment, VARADOR 2000, SA es compromet a donar suport a aquesta Política Corporativa, 
proporcionant tots els elements físics necessaris i els recursos que siguin necessaris per a 
proporcionar un marc de referència per a l'establiment i revisió d'objectius i metes. 
 
Es pretén, com a objectiu final, posar a disposició dels clients, un servei que compleixi els més 
exigents estàndards reconeguts i l'obtenció de la seva més completa satisfacció; condició 
imprescindible per assegurar l'empresa en el futur. 
 
José Ramón Mas i Borrell 
2019 
 
Aquesta política va ser revisada, sense canvis al 2020, pel que resta vigent per al període 
analitzat en la present declaració.  
 

2.2.- Responsabilitats ambientals 
MMB resta controlada, en el que a responsabilitat ambiental es refereix, per l'estructura 
de l'organització a la qual pertany, Varador 2000, S.A. 
 
El Responsable del SIG controla el correcte funcionament del Sistema i coordina les 
activitats ambientals, amb especial èmfasi en el reglament EMAS vigent que afecta 
a MMB. 
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2.3.- Esquema del procés ambiental 
 
El SIG, en la seva part ambiental, s'articula a partir de la Política ambiental definida, que 
determina el marc per al plantejament dels objectius i fites, d'una part; d'una altra, els 
requisits legals i específics de l'organització juntament amb la naturalesa de l'activitat 
realitzada, concreten els aspectes ambientals a avaluar i el control operacional necessaris 
per a complir amb els requeriments del nou reglament EMAS i l'ISO 14001. 
 
Tot això es materialitza en un conjunt de documents per al desenvolupament del sistema 
de gestió: 
 

• Manual integrat de gestió. 
• Procediments. 
• Manual de bones pràctiques ambientals i de seguretat i salut laboral  
• Instruccions de treball.  
• Registres. 
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Capítol 3.- Descripció dels aspectes ambientals significatius 

Un aspecte ambiental és aquell element de l’activitat, producte o servei que pot 
interaccionar amb el medi ambient. La gestió ambiental es basa en identificar tots els 
aspectes i impactes ambientals associats a l’activitat determinant els que se consideren 
significatius, tenint en compte els aspectes directes e indirectes en activitats passades, 
presents i futures per així minimitzar el potencial impacte negatiu derivat de la activitat. 
 
La identificació dels aspectes ambientals es revisa com a mínim una vegada l’any 
excepte si es produeixen modificacions en els processos.  
En cas de produir-se aquestes modificacions es realitzarà una nova avaluació dels 
aspectes, amb la finalitat de que es trobi actualitzada, excepte modificacions dels 
processos existents que suposin nous aspectes sobre els que incidir. 
 

3.1.- Identificació dels aspectes ambientals 
S’identifiquen els aspectes ambientals per cada un dels processos i es defineix 
l’impacte i el vector afectat segons sigui per consum, per emissions atmosfèriques, per 
generació de residus o bé per contaminació del sòl. Aquesta identificació es troba com 
a registre del FO-MA-01 del SIG 
 
A la darrera revisió, es van identificar els nous aspectes ambientals fruit del COVID-19 
(p.e. consum de mascaretes, gel hidroalcohòlic, guants i els respectius residus). 
 
A mode de resum, tenim que els aspectes i impactes més importants de la marina son: 
 

 ASPECTES IMPACTES  
Residus Fluorescents Contaminació ambiental.  

Possible afectació atmosfèrica 
RSU i rebuig Ocupació  dels abocadors 
Envasos contaminats Contaminació ambiental 

Consums Aigua en manteniment. Esgotament de recursos naturals 
Electricitat en manteniment Esgotament de recursos naturals 
Combustible fòssil Esgotament de recursos naturals 

Emissions Soroll Molèsties a l’entorn 
Gasos Contaminació atmosfèrica 

Vessaments Aigua Contaminació del mar, flora i fauna del 
port 
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3.2.- Avaluació dels aspectes ambientals. 
Una vegada identificats tots els aspectes ambientals, només es realitza l’avaluació per als 
aspectes ambientals directes, i a partir de les dades recollides al llarg dels anys anteriors, i 
les repercussions o impactes sobre el medi ambient per a cadascuna de les activitats o 
tasques realitzades, obtenim les dades següents: 
  
3.2.1 Aspectes ambientals directes a gestionar per MMB degut a la seva significança: 
 
ACTIVITAT/PROCES ASPECTE 

AMBIENTAL 
IMPACTE 
AMBIENTAL 

Manteniment i 
Formació  Residus perillosos 

Ocupació 
d'abocadors 

 
Manteniment i 
gestió  
 

Consum d’electricitat Esgotament de 
recursos naturals 

 
Sobre l’aspecte de consum elèctric, es disposa d’objectiu ambiental (veure Capítol 4) 
 
 
 
 

 ASPECTES IMPACTES  
Combustible Contaminació del mar, flora i fauna del 

port 
Emergències Contaminació atmosfèrica Intoxicació de l’entorn 

Abocaments de combustible i olis Contaminació del mar, flora i fauna del 
port 

Residus per emergències Ocupació  dels abocadors 
A. Indirectes Abocaments per proveïment de 

carburant 
Contaminació del mar, flora i fauna del 
port 

Abocaments d'aigües negres Contaminació del mar, flora i fauna del 
port 

Contaminació de mirall d'aigua Contaminació del mar, flora i fauna del 
port 

Consum d'aigua en pantalà Esgotament de recursos naturals 
Consum electricitat en pantalà Esgotament de recursos naturals 
Residus de Manteniment de motors Contaminació ambiental 
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3.2.2 Aspectes ambientals indirectes a gestionar per MMB degut a la seva significança: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.3.- Criteris d’avaluació aplicats. 
 

3.3.1.- Avaluació en condicions normals i anormals 

Els criteris d’avaluació pels aspectes ambientals directes i indirectes es defineixen com 
segueix: 
 

TIPUS D’ASPECTE CRITERIS DE VALORACIÓ 
Consum  de recursos 
naturals /Residus/ 
abocaments/ 
emissions 

Quantitat Toxicitat Freqüència Capacitat de 
reacció Fragilitat 

Queixes 
(parts 

interessades) 
Legislació 

Soroll Magnitud Freqüència 
Queixes 

(parts 
interessades) 

Capacitat de 
reacció Fragilitat Toxicitat Legislació 

Contaminació del sòl Magnitud Toxicitat Freqüència Capacitat de 
reacció Fragilitat 

Queixes 
(parts 

interessades) 
Legislació 

 
La quantificació d’aquests criteris són els que es descriuen al PD-MA Procediment de 
Medi Ambient. 
 
A l’avaluació dels aspectes ambientals hauran de considerar-se els següents 
condicionants: 

• S’avaluarà la pitjor possibilitat de cada aspecte ambiental. 
• En cas de dubte haurà d’aplicar-se la puntuació més alta. 

 

 

ACTIVITAT/PROCES ASPECTE 
AMBIENTAL 

IMPACTE 
AMBIENTAL 

Marina 
Aigües portuàries de 
la dàrsena que 
ocupa MMB 

Contaminació de 
sòls i aigua de mar 

Estada  vaixells 
amarrats  Consum d’electricitat Esgotament de 

recursos 
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3.3.2.- Avaluació en condicions de situacions d’emergència 

El Pla d’emergència ambiental de MMB, es dissenya i modifica d’acord amb els riscos 
ambientals identificats, actualitzant-se anualment. En el FO-MA-01 “Identificació 
Aspectes Ambientals” s’han definit les situacions normals, anormals i d’emergència dels 
processos de MMB.  Els aspectes ambientals identificats en situacions d’emergència en 
cadascun dels processos, constitueixen les situacions de risc que són de l’abast 
d’aquest procediment. 
 
Alguns d’aquests aspectes ambientals s’han considerat com a significatius en funció de 
la classificació dels factors d’impacte derivats d’ells segons els criteris establerts en el 
PD MEDI AMBIENT (PD-MA) 
 
Els riscos ambientals a MMB estan relacionats tant en les activitats, processos i 
substàncies utilitzades en ells, com en les característiques de l’entorn. 
 
En general, la identificació dels riscos ambientals es porta a terme mitjançant les 
inspeccions visuals de les instal·lacions i infraestructura. Anualment, també es realitzarà 
una revisió dels riscos identificats per comprovar si hi ha nous riscos a contemplar.  
A més, sempre que s’introdueixi una modificació de les activitats o serveis actuals o 
qualsevol altre factor que pugui influir en el correcte funcionament del sistema, es 
portarà a terme una nova identificació dels riscos ambientals que comporta 
 
La identificació dels riscos ambientals es basarà en la inspecció de: 

ü Les fonts de risc ambiental. 
ü Els successos iniciadors de l’accident. 
ü Les mesures de prevenció/mitigació. 
ü L’entorn on es produeix. 
ü Riscos relacionats amb matèries primeres i auxiliars, i productes. 
ü Riscos en l’emmagatzematge de substàncies. 
ü Riscos inherents a les activitats desenvolupades. 
ü Riscos relacionats amb la gestió de les instal·lacions i equips. 
ü Riscos relacionats amb la gestió de residus. 
ü Riscos relacionats amb l’estat del sòl. 
ü Riscos relacionats amb el soroll, sòl, aigua. 
ü Riscos relacionats amb les instal·lacions i infraestructures auxiliars. 
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3.3.2.- Avaluació dels riscos ambientals 

En el Pla d’emergència ambiental queden identificats i definits els riscos ambientals 
 
La metodologia per a portar a terme l’avaluació dels riscos ambientals, es basa en la 
detecció d’una situació anòmala que pot afectar al Medi Ambient, la identificació del 
risc i la seva forma d’accident, valorant el risc que provoca sobre l’entorn. L’avaluació 
es reflexa documentalment en FO-MA-09 “Avaluació de riscos ambientals”. 
 
L’avaluació de riscos ambientals es porta a terme utilitzant tres criteris de valoració: 
l’estimació de la probabilitat o la freqüència de que es produeixi un determinat risc, 
l’estimació de les conseqüències i la capacitat de reacció davant de la situació. 
 
S’avaluen com a significatius en situacions d’emergència: 

! vessament de líquids en cas d’accident-incident d’entrada o sortida de les 
embarcacions 

! situació d’incendis a les instal·lacions o a les embarcacions 
 

3.4.- Conclusions 
Les dades obtingudes al llarg de l'any 2020, en comparació amb els de l'any anterior, son 
els que s’exposen a l’apartat 5 d’Indicadors d’aquesta Declaració ambiental.  
 
La importància que prenen les energies renovables ens va fer establir objectiu ambiental a 
tota l’organització.  
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Capítol 4.- Programa de gestió ambiental de la organització 

4.1.- Objectius de l’any 2020 
A l’any 2020, es van establir els següents objectius: 
  

RELACIÓ D'OBJECTIUS DEL SIG 
nº 

Objectiu Descripció Tipus  Accions 
Termini de 
consecuci

ó  
Recursos 

Indicador 
(mesura de 
l'objectiu) 

Rble del 
seguiment 

valors Compliment 
de l'objectiu       

(Si / No) anterior actual diferenci
a percentatge 

1-20 

Ampliació 
dels amarres 
a MMB per 
millorar la 
maniobrabilita
t  reduir riscos 

Q-MA Allargar Dic de 
Llevant a Port Mataró Oct-20 

Negociació 
de convenis 
i 
col·laboraci
ó 

Realitzaci
ó obres 

XM / 
GM _ _ _ _ ATURAT 

2-20 

Reduir 
l'impacte 
ambiental 
d'entrada i 
sortida a les 
instal·lacions 
de Mataró 

Q-MA 
 Obrir vial al costat 
de ponent del port de 
Mataró 

Des-20 Pendent de 
valorar 

Realitzaci
ó obres XM / IB _ _ _ _ ATURAT 

3-
19/20 

Estudi de 
noves formes 
d'energia 
renovable.  

MA 
Sol·licitat estudi en 
2019. Actualment en 
estudi 

 Des-21 0,00 € 
Resultats 
avaluació 
estudi 

AL 0 1 1 100% SI 
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RELACIÓ D'OBJECTIUS DEL SIG 
nº 

Objectiu Descripció Tipus  Accions 
Termini de 
consecuci

ó  
Recursos 

Indicador 
(mesura de 
l'objectiu) 

Rble del 
seguiment 

valors Compliment 
de l'objectiu       

(Si / No) anterior actual diferenci
a percentatge 

6-19 

MasterPlan 
Amarratges  
(Especialitzaci
ó dels 
amarratges)  

Q-MA 

Plantejar els perfils 
d'embarcacions per 
adequar els 
amarratges.  

 Aturat  0,00 € N/A IB _ _ _ 50,00% NO 

Plantejar millores per 
als amarres 
(nomenclatura, 
identificació exterior i 
submergida, cantos 
arrodonits) 

 Aturat     IB _ _ _ 50,00% NO 

Reforçar les linies 
submergides de mort  Aturat  0,00 €   IB _ _ _ 95,00% NO 

 
 
1-20 Ampliació dels amarres a MMB per millorar la maniobrabilitat  reduir riscos 
Donada la situació d’emergència sanitària durant el 2020, les inversions previstes i les dificultats per a l’obtenció de permisos 
per part de la Administració ha fet que ens replantegem aquest objectiu i quedi aturat fins a nou plantejament de la Gerència.   
 
2-20 Reduir l'impacte ambiental d'entrada i sortida a les instal·lacions de Mataró 
Pel mateix motiu que l’anterior, es decideix aturar aquest objectiu ambiental fins a nou plantejament de la Gerència.  
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3-19 Estudi de noves formes d'energia renovable.  
Efectuat el estudi, s’han analitzat les diferents propostes rebudes. Hem ampliat el termini de consecució de l’objectiu donada la 
inversió que requereix i l’aturada del mercat mundial com a efecte post pandèmia.  
Aquest objectiu ambiental és general de Varador 2000 i, conseqüentment, algunes de les accions s’executaran a Mataró. 
 
6-19 MasterPlan Amarratges (Especialització dels amarratges)  ATURAT 
Es considera objectiu ambiental Donat que Gerència ha pres decisions importants de cara a allargar el Dic de Llevant, queda 
aturat aquest objectiu. Les accions plantejades fan optimitzar l’espai disponible sota criteris de seguretat de les embarcacions i 
de les persones; si es tracta de distribució segura, es redueix el risc de col·lisió i conseqüents desperfectes i afectacions sobre el 
medi fruit d’aquests sinistres 
 

4.2.- Objectius de l’any 2021-23 
Es plantegen a continuació els objectius i fites ambientals pel període 2021-2023. 
 

nº 
Objectiu Descripció Tipus  Accions Termini de 

consecució  Recursos Indicador (mesura de 
l'objectiu) 

Rble del 
seguiment 

1-21 

Economia blava. 
Compromís social 
corporatiu. 
Promoure l'ús  responsable 
i millora del mar 

MA 

Participació en 
projectes de difusió. 
 
Campanyes de 
sensibilització  
 
 

Des-23 Euros per 
determinar 

Campanyes i 
actuacions 
realitzades 

XM 
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nº 
Objectiu Descripció Tipus  Accions Termini de 

consecució  Recursos Indicador (mesura de 
l'objectiu) 

Rble del 
seguiment 

3-21 
Reducció de la Petjada de 
Carboni procedent del 
consum elèctric (-30%) 

 

Estudi energètic 
 
Campanyes 
sensibilització 
ambiental 
 
Instal·lació xarxa 
solar per 
autoabastiment 

Des-23 Euros per 
determinar Consum elèctric XM-IB 
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Capítol 5.- Acompliment ambiental de la organització 

5.1.- Indicadors. 
Els indicadors ambientals de medició establerts en la organització son els que es descriuen 
i analitzen a continuació: 
 
Per tots els indicadors bàsics s’exposen els valors A i B segons exigeix el reglament de 
referència, de manera que: 
Valor A: indica l’impacte / consum total anual en el camp considerat 
Valor B: indica la producció anual global de l’organització (en el nostre cas, les dades 
són referents tant a la facturació anual com al número de treballadors) 
 
El valor R indica la relació A/B que s’exposa per tots els indicadors segons la facturació: 
 

2018 2019 2020 % 19-20 MITJANA 18-20 
506.721,70 € 595.485,03 € 567.540,21€  -4,69% 556.582,31€ 

 
El numero de treballadors considerat pels indicadors es de 4 persones tant pel període 
analitzat en aquesta Declaració Ambiental, com pels dos anys anteriors. 
 
5.1.1 CONSUM DE MATÈRIA PRIMA 
 

• CONSUM DE TÒNERS – IMPRESSIONS (AADIRECTE) 
 
Tot i que no es tracta d’un aspecte ambiental significatiu, es considera l’impacte més 
important a nivell administratiu, tant pel consum de paper com per la generació del residu 
de tòners. 
 
Es disposa de 2 impressores a MMB i es van configurar amb impressió blanc-i-negre tots 
els ordinadors de l’empresa. Les directrius de la Direcció és que la documentació que 
arriba al client ha d’estar impresa en color i en paper net i aquesta opció només la té la 
impressora de Capitania. 
 
Disposem del consum de tòners en unitats, donat que la compra s’efectua a la seu central 
d’Arenys i MMB sol·licita la substitució quan els cartutxos s’estan esgotant. Coneixem 
quants tòners van ser consumits específicament a Mataró, per registre intern de sol·licitud. 
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Tenint en compte una mitjana de 250g/unitat, exposem aquest consum també en unitats 
de pes (kg).    
 
Resultats: La incidència ambiental que té el consum de tòners a nivell administratiu és molt 
severa, tenint en compte que hi ha molta impressió a client (necessària i en color). 
S’ha incrementat el seu consum en un 16,67% tant en valor absolut com el ratio per 
treballador. El ratio per facturació incrementa fins el 22,4% degut al lleuger descens de la 
facturació. 
 
 
TONERS 2018 2019 2020 % 19-

20 
MITJANA 

18-20 

Número de canvis de tòner i 
cartutxos produïts 8 6 7 16,67% 7 

Consum de tòner (kg) 2 1,5 1,75 16,67% 1,75 
Consum de tòner (unitats) 
/treballador (2 pax)  4,00 3,00 3,50 16,67% 3,5 

Consum de tòner (unitats) 
/1000 euros de facturació 0,016 0,010 0,012 22,41% 0,013 

 

 
 
Conclusions: Evidenciem un acceptable acompliment ambiental en administració, tot i 
aquest increment de consum donat que hem eliminat les copies innecessàries, s’apliquen 
les bones pràctiques ambientals i la configuració de les impressions és en blanc i negre. 
 
 

8

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018 2019 2020

Número de canvis de tóner i cartutxos produïts a Mataró

Número de canvis de tóner i cartutxos produïts



 
 
   

Declaració Ambiental de MMB 2020 - Edició 04                                                                 Pàg.- 27 de 48 
 

  
 Marina - mataró marina barcelona 

port de mataró  - moll de ponent, s/n  
08304 mataró - barcelona – spain 

 

 
• CONSUM DE PAPER – IMPRESSIONS (AADIRECTE) 

 
Segons hem comentat a l’indicador anterior, les compres de determinats productes es 
realitza des de la seu central, qui fa el control de consum. Talment fem el registre dels 
paquets de paper lliurats per carregar les impressores i a partir de 2020 s’ha identificat el 
centre de destí del paper.  
Donat que el reglament ens marca les unitats de consum en Tones, convertim aquestes 
impressions en tones de paper, tenint en compte que cada full pesa 5 grams (un paquet de 
500 fulls de 80 g/m2 pesa 2,5 kg.) 
 
Resultats: La incidència ambiental que té el consum de paper a nivell administratiu és igual 
que la de tòners, degut a la impressió a client (necessària i en color). 
S’ha incrementat el seu consum en un 33,3% tant en valor absolut com el ratio per 
treballador. 
 
PAPER 2018 2019 2020 % 19-

20 
MITJANA 

18-20 

Consum de paper (paquets) 25 15 20 33,33% 20 
Tn de paper consumit 0,0625 0,0375 0,05 33,33% 0,05 
Consum de paper 
Tn/treballador (2 pax) 0,031 0,019 0,025 33,33% 0,025 

Consum de paper Tn/1000 
euros de facturació 0,05 0,03 0,04 39,90% 0,04 
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Conclusions: Evidenciem un acceptable acompliment ambiental en administració, , tot i 
aquest increment de consum donat que hem eliminat les copies innecessàries, s’apliquen 
les bones pràctiques ambientals i la configuració de les impressions és en blanc i negre. 
 
 

• CONSUM D’AIGUA (AADIRECTE) 
 
Com aspecte ambiental directe per al procés de MMB, aquest es controla a traves de les 
factures rebudes d’aquest subministre i a traves de lectures setmanals dels comptadors, amb 
la finalitat de detectar possibles fuites. 
Donat que MMB proporciona serveis i facilities, el subministre d’aigua disposa de 
comptadors propis per cada client; d’aquestes torretes es fa lectura mensual per tal de 
facturar el consum. 
El consum propi de l’aigua a MMB és bàsicament per a consum sanitari (en una ínfima 
proporció) i per a reg de la zona enjardinada.  
 
Resultats: Per al 2019 s’ha reduït el seu consum en un -19,97% tant en valor absolut com 
el ratio per treballador. 
 
AIGUA 2018 2019 2020 % 19-

20 
MITJANA 

18-20 

Consum d'aigua Mataró (m3) 6107,5 4888 5390,5 10,28
% 5462 

Consum d'aigua/treballador 
(4 pax) 1526,875 1222 1347,62

5 
10,28

% 1365,5 

Consum d'aigua m3/1000 
euros de facturació  12,053 8,208 9,498 15,71

% 9,920 
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Conclusions: La instal·lació d'elements per al control del subministrament d'aigua en els 
punts de connexió del pantalà i un ús racional a partir de la sensibilització del personal 
està essent fonamental per a mantenir el consum dins d'uns límits raonables. Tanmateix, es 
considera important la informació lliurada als clients (Manual de bones pràctiques 
ambientals). 
Es concreta que el 95% del consum es deu a l'ús que fan els clients en les seves respectives 
embarcacions (aspecte ambiental indirecte), per la qual cosa només és imputable de 
manera directa a l’activitat de MMB el 5%. 
 
 

• CONSUM DE COMBUSTIBLE – GASOIL  (AADIRECTE) 
 
Com aspecte ambiental directe es disposa d’un control de subministrament, amb les dades 
reals de compra. Aquesta matèria prima es presenta com a consum, com emissions 
atmosfèriques i com eficiència energètica (veure punts següents a l’acompliment 
ambiental). 
A MMB, el consum de gasoil és bàsicament per ús del toro i per als desplaçaments externs 
en vehicle, donat que el Capità de la Marina utilitza el seu vehicle per a tasques de la 
seva responsabilitat. Cal dir que el transport habitual a MMB és a peu o en bicicleta. 
 
Resultats: S’ha incrementat el seu consum en un +186% tant en valor absolut com el ratio 
per treballador donat el ús del toro durant el 2020. Els desplaçaments en cotxe han estat 
similars als de anys anteriors, pel que no creiem que aquest increment vingui donat per 
aquest motiu. 
 
GASOIL 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 

18-20 
Consum de gasoil Mataró 
(litres) 128,1 551,46 1577,25 186,01% 286,49 

Consum de gasoil (litres) 
/treballador (4 pax) 32,025 137,86 394,31 186,01% 71,62 

Consum de gasoil (litres) 
/1000 euros de facturació  

0,253 0,926 2,779 200,10% 0,50 
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Conclusions: Evidenciem un no acceptable acompliment ambiental en el consum de gasoil, 
donat que els desplaçaments amb el toro i en cotxe han estat els necessaris per a donar un 
correcte servei a Mataró. Cal esbrinar l’origen d’aquest increment de consum 
 
 

• CONSUM DE COMBUSTIBLE – BENZINA  (AADIRECTE) 
 
Com aspecte ambiental directe també es disposa d’un control de subministrament, amb les 
dades reals de compra. Aquesta matèria prima es presenta com a consum, com emissions 
atmosfèriques i com eficiència energètica (veure punts següents a l’acompliment 
ambiental). 
 
A MMB, el consum de benzina és bàsicament per les sortides amb les tenders a fer els 
arrivals o les sortides de les embarcacions del Port de Mataró. Habitualment és el Capità 
(en el seu defecte, és el Contramestre) qui surt amb la tender a dirigir aquestes maniobres. 
 
Resultats: S’ha incrementat el seu consum en un 201,3% tant en valor absolut com el ratio 
per treballador, recuperant valors de consum de 2017 i 2018 
 
BENZINA 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 

18-20 
Consum de benzina Mataró 
(litres) 270,55 84,87 255,72 201,31% 205,75 

Consum de benzina (litres) 
/treballador (4 pax) 67,6375 21,2175 63,930 201,31% 51,44 

Consum de benzina (litres) 
/1000 euros de facturació  0,534 0,143 0,451 216,14% 0,39 
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Conclusions: Evidenciem un acceptable acompliment ambiental en el consum de benzina, 
donat que els desplaçaments han estat els necessaris per a donar un servei excel·lent a 
Mataró. La sensibilització ambiental del personal ha portat a que alguns mariners es 
desplacin en bicicleta o en transport públic per venir a treballar; tanmateix, les sortides amb 
el tender s’han ajustat a la necessitat real i ajustant els temps de navegació i/o assistència 
en el mar. 
 
 

• CONSUM DE GAS REFRIGERANT (AADIRECTE) 
 
Es considera aspecte ambiental directe, tot i que pertany al procés de manteniment de les 
instal·lacions que realitzem a traves de professionals externs homologats.  
 
El consum d’aquest gas refrigerant es demana anualment al proveïdor d’aquest 
manteniment, doncs es realitza anualment una revisió dels equips d’aire condicionat. Donat 
que les instal·lacions van ser restaurades a 2017, no hi ha hagut consum d’aquest tipus de 
matèria prima en el darrer trienni. 
 
(*)  El factor de conversió s’extrau de la oficina catalana del canvi climàtic. 
(http://canviclimatic.gencat.cat/es/redueix_emissions/calculadora_demissions C2H2F4 
(CHF2CHF2) i suposa un factor de conversió de 1100T CO2/Tn gas refrigerant) 
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• CONSUM DE PELLETS (AADIRECTE) 
 
Com a alternativa al consum elèctric per a calefacció (a traves dels aires condicionats o de 
les estufes) en la restauració de la CrewClub el 2018 es va decidir instal·lar una estufa de 
pellets, que dona major eficiència energètica i major sensació de caliu als nostres clients. 
 
Resultats: les hores de utilització de l’estufa han estat lleugerament superiors a les de 2019, 
pel que el consum ha incrementat en un 8,33%, tal com  el ratio per treballador  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
PELLETS 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 

18-19 
Consum de pellets Mataró (kg) 750 600 650 8,33% 675,00 
Tones de pellets (Tn) 0,75 0,60 0,65 8,33% 0,68 
Consum de pellets (kg) 
/treballador (4 pax) 187,5 150 162,5 8,33% 168,75 

Consum de pellets (kg) /1000 
euros de facturació  1,480 1,008 1,145 13,67% 1,24 

 
Conclusions: La sensibilització de tot el personal, tant de la marina com els mateixos clients 
es demostra dia a dia amb petites actuacions tals com tancar portes per que no marxi 
l’escalfor. Amb aquestes dades, valorem que tenim un correcte acompliment ambiental  
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5.1.2 CONSUMS ENERGÈTICS 
Els consums energètics exposat son els procedents de l’electricitat i dels combustibles 
(gasoil i benzina). 
Per als anys anteriors en les dades de consum energètic, l’aportació d’energia renovable 
era del 23,9% segons proveïdor Endesa, però per 2020 es va fer canvi de companyia, 
passant a Novaluz, la qual ens proporciona el 32% de renovable respecte del total 
consumit. Tot i així hem plantejat com a objectiu ambiental l’aplicació d’energies 
renovables pròpies a la Marina.  
 

• CONSUM DE ELECTRICITAT (AADIRECTE) 
 
La dàrsena pesquera on s’emplaça les tasques administratives i de marineria son propietat 
de Port de Mataró i el ús elèctric és bàsicament per administració (il·luminació i equips 
informàtics) i la il·luminació de les zones d’accés al moll, zones d’esbarjo per a la Crew. 
No existeix gran maquinària que afecti significativament al consum elèctric, però el 
consum elèctric a les embarcacions de clients suposen el gruix de consum indicat, tot i ser 
facturat a client.  
 
L’indicador de consum elèctric extreu les dades de les factures emeses per la companyia 
contractada.  
 
Resultats: S’ha incrementat el seu consum en un 22,45% tant en valor absolut com el ratio 
per treballador. Aquest increment ha estat més significatiu degut a les embarcacions que 
van restar a la Marina durant el període de confinament obligatori. 
 
La diferència d’energia procedent de fonts renovables és de +63,9% degut a que 
l’aportació de la nova companyia és superior que en els anys anteriors.  
 
ELECTRICITAT 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 18-

20 
Consum d'electricitat Mataró 
(kWh) 503.541 374.641 458.745 22,45% 485.958 

Consum d’electricitat 
Mataró procedent de fonts 
renovables (kWh) 

120.346 89.539 146.798 63,95% 116.144 

Consum  d'electricitat (kWh) 
/treballador (4 pax) 

125.885 93.660 114.686 22,45% 121.489 

Consum  d'electricitat (kWh) 
/1000 euros de facturació  993,72 629,14 808,30 28,48% 895,50 
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Conclusions: Evidenciem un correcte acompliment ambiental en el consum d’electricitat 
gràcies als temporitzadors, als detectors de presència i als detectors de llum natural, donat 
que la il·luminació exterior (accés al moll) ja son LEDS (baix consum) i no son 
prescindibles per seguretat, tret de nul·la ocupació. Dintre de les accions realitzades, s’ha 
instal·lat Il·luminació comercial dels rètols amb sensor de llum. 
Igualment tenim les llums dels lavabos, el vestuari de Marineria i l’Espai Vending per a 
tripulacions que disposen de detector de presencia i estan temporitzats 
La il·luminació general de marina disposa de sensor de llum  
 
 

• CONSUM ENERGÈTIC DEL COMBUSTIBLE (AADIRECTE) 
 
Aquest aspecte ambiental s’ha valorat en l’apartat anterior de consum de matèria 
primera, on s’ha analitzat el consum i litres tant de gasoil com de benzina. El % 
d’increment o estalvi és el mateix que l’exposat en termes de consum. 
 
Els factors de conversió s’extrauen del IADE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía) en la seva revisió de Desembre de 2012 (annex 1), els quals donem com 
acceptables tenint en compte que la caracterització d’aquestes matèries primes s’ha 
mantingut similar. 
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GASOIL 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 
18-20 

Consum de gasoil Mataró 
(litres) 128,1 551,46 1577,25 186,01% 286,49 

Consum energètic gasoil 
(MWh) 1,261 5,428 15,525 186,01% 2,82 

Consum energètic gasoil 
(MWh) /treballador (4 pax) 0,315 1,357 3,881 186,01% 0,71 

Consum energètic gasoil 
(MWh) /1000 euros facturació 0,002 0,009 0,027 200,10% 0,005 

 
BENZINA 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 

18-20 
Consum de benzina Mataró 
(litres) 270,55 84,87 255,72 201,31% 205,75 

Consum energètic benzina 
(MWh) 2,44 0,76 2,30 201,31% 1,85 

Consum energètic benzina 
(MWh) /treballador (4 pax) 0,610 0,191 0,576 201,31% 0,46 

Consum energètic benzina 
(MWh) /1000 euros facturació 0,005 0,001 0,004 216,14% 0,003 

 
 

• CONSUM ENERGÈTIC DELS PELLETS (AADIRECTE) 
 
Aquest aspecte ambiental disposa de registre de consum. Tot i que a la pràctica ens 
resulta més interessant l’estudi del consum per temporada d’hivern, en aquesta declaració 
es pren el consum de gener a desembre de 2020. 
Es considera com a poder calorífic dels pellets una mitjana de 20 MJ/kg de pellet 
consumit.  
 
Resultats: Respecte de 2019 s’ha incrementat lleugerament (8,33% un -20% el consum en 
valor absolut de pellets i hem reduit gairebé un -17% el temps de funcionament de l’estufa, 
pel que ens hem ajustat a la climatología i hem anat sensibilitzant als clients, assolint la 
reducció de -4% el consum energètic d’aquest aspecte ambiental.  
 
PELLETS 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 

18-20 
Tones de pellets (Tn) 0,75 0,60 0,65 8,33% 0,68 
Temps estimat (hores) 1620 1350 1485 10,00% 990,00 
MWh totals de pellets  6,43 10-6 6,17 10-6 6,08 10-6 -1,52% 6,30 10-6 
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PELLETS 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 
18-20 

Consum energètic pellets 
(MWh) /treballador (4 
pax) 

1,60 10-6 1,54 10-6 1,52 10-6 -1,52% 1,57 10-6 

Consum energètic pellets 
(MWh) /1000 euros 
facturació 

1,27 10-8 1,036  10-8 1,07 10-8 3,33% 1,13 10-8 

 
Conclusió: les conclusions son les extretes en l’indicador de consum de pellets, donat que 
l’increment de la matèria prima i del temps de funcionament, nomes ens ha permès reduir 
el -1,52% del consum energètic. 
 
 
 
CONSUM ENERGÈTIC GLOBAL 
 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 18-

20 
MWh totals derivats de 
gasoil 1,26 5,43 15,53 186,01% 7,40 

MWh totals derivats de 
benzina 2,44 0,76 2,30 201,31% 1,84 

MWh totals derivats 
d’electricitat (*) 503,54 374,64 458,75 22,45% 445,64 

MWh totals derivats de 
pellets 6,43 10-6 6,17 10-6 6,08 10-6 -1,52% 6,23 10-6 

MWh GLOBALS 507,24 380,83 476,57 25,14% 454,88 
Consum energètic GLOBAL 
(MWh) /treballador (4 
pax) 

126,81 95,21 119,14 25,14% 113,72 

Consum energètic GLOBAL 
(MWh) /1000 euros 
facturació 

1,00 0,64 0,84 31,30% 0,83 

 
(*)Nota: en aquest apartat s’ha realitzat la correcció sobre les unitats de mesura de 
l’electricitat, la qual en l’anterior declaració corresponent a 2019, es van exposar en 
kWh en comptes de MWh, segons exigeix el reglament de referència. 
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5.1.3 EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 
 
Les emissions atmosfèriques generades per l’activitat són fonamentalment emeses durant el 
transport (prestació de servei) i es sumen a les derivades del consum d’electricitat i les 
emeses per l’estufa de pellets (aquestes darreres no s’han inclòs en emissions perquè es 
consideren neutres en emissions de CO2).  
Les dades de conversió per les emissions de CO2 son les indicades a l’annex 1  d’aquesta 
declaració. 
Aquests indicadors d’electricitat i de gasoil han estat avaluats en els apartats anteriors, pel 
que mostrem els valors d’emissions d’ambdós en Tones de CO2. 
 
Durant la prestació de servei i amb el consum d’electricitat a les instal·lacions es 
produeixen emissions tant de SOx, NOx i particules. Les dades s’expressen en Kg donat 
la magnitut dels resultats obtinguts. 
Les dades de conversió per aquestes emissions (SOx, NOx i particules) són les indicades a 
l’annex 2. 

 
Per la conversió de les dades de gasoil a unitats de pes es pren la densitat de 0,832 
kg/litre i per la benzina es pren 0,680 kg/litre; a partir d’aquest pes, es calculen les 
emissions de SOx, NOx i particules. 
 
Resultats: els resultats assolits (%19-20) han estat els mateixos que pels consums de 
matèria prima, donat que son l’origen dels càlculs efectuats.  
 
EMISSIONS CO2 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 18-

20 
Tn CO2 totals derivats de 
gasoil 0,34 1,44 4,13 186,01% 1,97 

Tn CO2 totals derivats de 
benzina 0,65 0,20 0,61 201,31% 0,49 

Tn CO2 totals derivats 
d’electricitat 166.168,53 123.631,53 151385,85 22,45% 147061,97 

Tn CO2 GLOBALS 166.169,51 123.633,18 151390,59 22,45% 147064,43 
Emissions GLOBALS (Tn 
CO2) /treballador (4 
pax) 

41.542,38 30.908,29 37847,65 22,45% 36766,11 
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Emissions GLOBAL (Tn 
CO2) /1000 euros 
facturació 

327,93 207,62 266,75 28,48% 267,43 

 
 
 
 
EMISSIONS SOx 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 18-20 

g SOx totals derivats de 
gasoil 

1,60 6,88 19,68 186,01% 9,38 

g SOx totals derivats de 
benzina 

43,79 13,74 2,61 -81,01% 20,04 

g SOx totals derivats 
d’electricitat 

809.895,3 602.572,6 414521,98 -31,21% 608996,64 

g SOx GLOBALS 809.940,7 602.593,2 414544,27 -31,21% 609026,07 
Emissions GLOBALS (g 
SOx) /treballador (4 pax) 

202.485,2 150.648,3 103636,07 -31,21% 152256,52 

Emissions GLOBAL (g 
SOx)/1000 euros 
facturació 

1.598,39 1.011,9 730,42 -27,82% 1113,58 

 
 
EMISSIONS NOx 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 

18-20 
g NOx totals derivats de 
gasoil 

1.381,27 5.946,24 19565,98 229,05% 8964,49 

g NOx totals derivats de 
benzina 

1.606,09 503,82 2298,82 356,28% 1469,58 

g NOx totals derivats 
d’electricitat 

1.797.691,7
2 

1.337.505,8 471131,1
2 

-64,78% 1202109
,56 

g NOx GLOBALS 1.800.679,0
8 1.343.955,9 

492995,9
1 -63,32% 

1212543
,63 

Emissions GLOBALS (g 
NOx) /treballador (4 pax) 

450.169,77 335.988,97 123248,9
8 -63,32% 303135,

91 
Emissions GLOBAL (g 
NOx) /1000 euros 
facturació 

3.553,59 2.256,91 868,65 -61,51% 2226,38 
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EMISSIONS particules 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 18-20 

g partícules totals derivats de 
gasoil 

281,37 1.211,27 3923,69 223,93% 1805,44 

g partícules totals derivats de 
benzina 

5,52 1,73 5,22 201,31% 4,15 

g partícules totals derivats 
d’electricitat 

40.786,82 30.345,92 9266,65 -69,46% 26799,79 

g partícules GLOBALS 41.073,71 31.558,92 13195,56 -58,19% 28609,39 
Emissions GLOBALS (g 
partícules) /treballador (4 
pax) 

10.268,43 7.889,73 3298,89 -58,19% 7152,35 

Emissions GLOBAL (g 
partícules) /1000 euros 
facturació 

81,06 53,00 23,25 -56,13% 52,43 

 
Conclusions: Les emissions atmosfèriques globals tenen el mateix comportament que el 
consum d’electricitat, doncs és la part més significativa del valor global de les emissions i 
sobre les que hi estem treballant.  
Igualment, s’han pres noves taules de conversió per al càlcul de les emissions, (de la 
Direcció General Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició energètica, 
sectors productius i memòria democràtica de les Illes Balears, actualitzades recentment), 
les quals s’han incorporat als càlculs de 2020 però no s’ha fet per als anys anteriors. 
Aquest canvi en els factors de conversió ha alterat el resultat comparatiu de les emissions 
tant de SOx, NOx i particules  
 
 
 
5.1.4 RESIDUS 
Pròpiament de l’activitat de MMB, els residus generats son en un 90% assimilables a 
domèstics (envasos no contaminats, paper i cartró i envasos de productes de neteja). El 
10% restant correspon a residus d’envasos contaminats o aerosols d’alguna operació de 
manteniment de les instal·lacions, però els residus dels manteniments efectuats per 
proveïdors externs son retirats i gestionats pel mateix proveïdor.  
 
Cal dir que per 2020 no hi ha hagut cap canvi de lluminària (fluorescents i bombetes) ni 
d’equips informàtics (ordinadors, impressores) que hagin generat residu. Tampoc s’han 
recollit piles usades durant el 2020. 
Respecte als envasos no contaminats, majoritàriament procedents de les llaunes de refrescs 
i envasos de vending, en comptes de fer recollida municipal, es separen les llaunes 
d’alumini. 
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Pel que fa als residus banals i als assimilables a domèstics (envasos no contaminats i 
paper) tenim recollida municipal diària pels primers i setmanal, pels segons. Donat que no 
tenim registre, no podem valorar l’acompliment ambiental. Els envasos contaminats i els 
aerosols s’han gestionat amb gestor homologat des de Mataró.  
 
Comentem que a l’exterior de les instal·lacions es disposa de Parc de residus per a la 
segregació dels residus perillosos i no perillosos. Tanmateix, cada client disposa del seu 
contenidor de Banals per al seu ús. Per aquests residus, tenim recollida municipal diària i 
aquí ajuntem els banals de client i els banals propis de la Marina, donat que la generació 
pròpia prové de la neteja de les instal·lacions. Donat que no es realitza pesada dels 
banals, s’ha estimat una generació mitjana de 5 kg diaris. 
 
Per tal de donar compliment a les directrius MARPOL (Maritime Pollutions)  MMB posa a 
disposició del client els contenidors adients per al residu/s perillós/os generat/s i es posa 
en contacte amb el gestor homologat per a la seva retirada i correcta gestió.  
 
RESIDUS  2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 18-

19 
Residus no especials       

Residus banals (kg) 1825 1825 1825 --- 1825 
Paper i cartró (kg) 104 98 95 -3,06% 99 

Envasos no contaminats (kg) N/A N/A N/A --- N/A 
Residus especials      

Envasos contaminats (kg) 8 5 7 40,00% 6,67 
Aerosols (kg) 12 8 10 25,00% 10 

Toners esgotats (kg) 8,56 6,28 7,71 22,73% 7,52 
Piles esgotades (kg) 0 0 0 --- 0,00 

Equips elèctrics o electrònics 
(kg) 0 0 

0 --- 0,00 

Fluorescents (kg) 0 0 0 --- 0,00 
MARPOL (Tn) N/A 45,52 2,71 2,71 -94,05% 
      
NO ESPECIALS (KG) 1929 1923 1920 -0,16% 1924 
ESPECIALS (KG) inclòs 
MARPOL 28,560 64,806 27,420 -57,69% 40,26 

TOTAL (KG) 1957,56 1987,81 1947,42 -2,03% 1964,26 
Kg No especials / 
treballador (4 pax) 482,25 480,75 480 -0,16% 481 
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Kg R. No especials /1000 
euros facturació 3,81 3,23 3,38 4,76% 3,47 

Kg R. Especials / 
treballador (4 pax) 7,14 16,20 6,855 -57,69% 10,065 

Kg Especials /1000 euros 
facturació 0,05636 0,10883 0,04831 -55,60% 0,071 

 
Conclusions:  Els efectes de la pandèmia i la manca de mobilitat ha influït directament en 
la generació dels residus.   
 
 
 
5.1.5 BIODIVERSITAT 
 
Per aquest indicador, hem tingut en compte tota la superfície d’explotació de MMB, donat 
que el total del recinte es troba compartit amb la confraria de pescadors de Mataró, amb 
qui com a part interessada ambientalment parlant, tenint una molt cordial relació.  
 
BIODIVERSITAT 2018 2019 2020 %19-20 MITJANA 

18-20 
ús total del sòl (m2)) 9.378 9.378 9.378 0,00% 9.378 
ús total de superfície d’aigua 
(m2) 11.803 11.803 11.803 0,00% 11.803 

superfície segellada total (m2) 9.364 9.364 9.364 0,00% 9.364 
superfície total en el centre 
segellada i orientada segons la 
naturalesa  (m2) 

200 200 200 0,00% 200 

superfície total en el centre no 
segellada i orientada segons la 
naturalesa  (m2) 

14 14 14 0,00% 14 

superfície total fora del centre 
orientada segons la naturalesa 
(m2) 

182,75 182,75 182,75 0,00% 182,75 

superfície segellada (m2) 
/treballador (4 pax) 2.341 2.341 2.341 0,00% 2.341 

superfície segellada (m2) 
/1000 euros facturació 0,36 0,31 0,32 4,92% 0,33 

 
Conclusions: la orientació de les instal·lacions cap a la naturalesa s’ha anat realitzant des 
de 2017, incorporant grans testos amb varietats de flora autòctones i/o resistents a 
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l’ambient marí i reutilitzant els contenidors de les balses de salvament com a testos per a 
tot el llarg de l’accés vial i el llarg dels molls. Per aquest 2020 no s’ha donat increment de 
la superfície orientada cap a la naturalesa. 
 
 
 
 
 
 

5.2.- Comunicació. 
La informació relativa a la gestió ambiental de MMB es comunica a les parts interessades 
a través de la web de l'empresa www.varador2000.com/marina i mitjançant comunicació 
directa a clients i proveïdors, a través dels panells informatius situats en les instal·lacions i 
en les reunions mantingudes a tals efectes d'informació. 
 
La publicació de l'esmentada informació serà actualitzada almenys una vegada a l'any, 
incloent la present Declaració Ambiental i la Política Corporativa, si aquesta pateix algun 
canvi. 
 
Així mateix, tot aquell que desitgi rebre la informació de manera individual podrà 
sol·licitar-la i passar a recollir-la en les oficines centrals de l'empresa Varador2000, 
S.A., MMB, Dic de ponent, del port de Mataró o bé sol·licitant per mail a 
info@varador2000.com. 
 
De manera periòdica i amb caràcter semestral, es realitzen reunions amb tot el personal 
de l'organització per a avaluar el grau de funcionament del sistema ambiental en 
particular i el SIG, en general, emetent les corresponents actes. 
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Capítol 6.- Requisits legals aplicables en matèria ambiental 

MMB és plenament conscient de la importància que té el compliment de totes les 
disposicions legals, raó per la qual s'ha inclòs en la Política Corporativa com un principi 
bàsic de l'organització a la qual pertany. 
 
Així mateix, es compta amb una documentació que planteja la metodologia necessària 
per a identificar, crear i mantenir un registre actualitzat dels requisits legals ambientals 
d'obligat compliment i els assumits per l'organització de manera voluntària. 
 
Dins de les atribucions del responsable del Sistema de Gestió i del comitè directiu, s'inclou 
la revisió periòdica de la legislació i el grau de compliment d'aquesta. 
 
MMB en particular, compta amb l'autorització de Ports de la Generalitat per a l'explotació 
de la dàrsena, atorgat el 30 de juny de 2011 i comunicat mitjançant el document 
de Resolució núm. 0375S/869/2011, pel qual s'atorga a la societat Varador 2000, S. a. 
l'ocupació d'una superfície de terra de 1.200 m² i 1.000 m² de mirall d'aigua. 
 
Posteriorment, se sol·licita una ampliació de l'espai disponible i en data 31 de maig de 
2012, s'obté l'autorització corresponent, núm. 0375S/608/2012, mitjançant la qual 
s'amplia en 450 m² la superfície de terra i en 2.750 m² la de mirall d'aigua. 
Finalment, el 30 de setembre de 2014 tenim l’autorització vigent, d’expedient 2014GS1 i 
atorgada per a la gestió de 8.970,7 m2 de terreny, 407,3 m2 d’obres i edificació i 
11.803 m2 de làmina d’aigua en el Port de Mataró 
 
Aquesta darrera autorització (9.378m² de superfície terrestre i 11.803 m² de superfície 
marina), obliga al seu titular, Varador 2000, S.A., i per tant a MMB a complir amb certes 
disposicions generals, entre les quals cal destacar les següents: 

• Ús de les instal·lacions per a l'objecte de l'autorització 
• Obtenció i manteniment de les llicències, permisos i altres autoritzacions legalment 

exigibles. 
• Manteniment en perfecte estat de les instal·lacions, vetllant per l'estètica, higiene i 

seguretat. 
• Compliment de les normes vigents en matèria d'abocaments. 
• Compliment de les disposicions vigents que afectin el domini públic autoritzat. 

 
En conseqüència, i per a complir amb l'obtenció de llicències municipals, es va sol·licitar 
de l'ajuntament de Mataró la legalització de l'activitat, rebent en data 8 d'octubre de 
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2013 contestació d'aquest ajuntament en la qual se'ns comunica que no és necessària, ja 
que no hi ha cap competència municipal afectada (escrit realitzat per Sra. Raquel Mas 
Perera, enginyera tècnica municipal de l'ajuntament de Mataró, situat l'expedient en la 
secció de llicències i disciplina d'activitats. Servei de llicències i disciplina d'obres i 
activitats). 
 
D'una altra part, la societat Varador 2000, S. a., a la qual pertany MMB, està inscrita en 
el Registre d'Establiments Industrials de Catalunya (REIC), amb el núm. 08 176.018 i es 
compta amb la inscripció en el registre de productor de residus amb el núm. P-15343.1. 
 
En relació als abocaments, a MMB no es realitzen abocaments al mar, sinó que els 
lavabos i serveis condueixen les aigües residuals sanitàries a l’estació de bombeig per la 
connexió a la xarxa de clavegueram municipal. Per altra banda, les aigües de sentina i les 
aigües negres, en ser residus perillosos, són recollides per separat pel gestor de residus 
contractat a cada moment i a sol·licitud dels clients, requerint d'aquests la deguda 
evidència del tractament dels residus retirats i la deguda informació o acreditació de 
l'empresa per a efectuar el servei que realitza. 
 
En relació a les emissions atmosfèriques i a tenor de l'indicat al llarg de l'informe, 
en MMB no hi ha focus localitzats d'emissions a l'atmosfera.  
 
Respecte del impacte en flora i fauna, es realitza control de plagues de les instal·lacions 
(DDD) i manteniment de jardineria a través d’empreses homologades. 
 
En relació als residus que es generen en MMB, s'ha tingut en compte la següent legislació: 

• Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol de 2009 que conté el text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

• Llei autonòmica 9/2011 de 29 de desembre per la qual es modifica la llei 1/2009 
de 21 de juliol, de residus. 

• Decret 92/1999 del 6 d'abril de 1999 que modifica el Decret 34/1996 pel qual 
s'aprova el catàleg de residus de Catalunya 

• Decret 93/1999 del 6 d'abril pel qual es determinen els procediments per a la gestió 
de residus. 

• RD 952/1997 modificació reglamento de la llei 20/1986 sobre residus tòxics i 
perillosos. 

• RD 833/1988 que desenvolupa la llei 20/1986 de gestió de residus. 
• Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
• RD 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus perillosos a 

l’interior de l’estat espanyol 
• Guia Marpol per a residus amb procedència marítima. 
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A conseqüència de l'anterior, MMB disposa d'una zona habilitada per a col·locació dels 
contenidors de residus perillosos, mentre que al llarg del pantalà s'han col·locat diversos 
grups de contenidors per a residus urbans, que són els que en major quantitat es recullen 
de les embarcacions. Tots ells degudament retolats i senyalitzats. Aquests contenidors són 
recollits per les empreses gestores de residus, degudament autoritzades: 
• Ferralles Batlle, SLU. Núm. gestor de residus: E-791,02 
• Gomez Barea, S.L. Núm. de gestor de residus: E-1342.12 
 
Referent a sorolls, no s'ha considerat oportú efectuar mesuraments acústics, ja que es 
considera que les activitats realitzades en MMB, sobre les que es pot incidir, no 
comporten un impacte sonor significatiu que, en qualsevol cas, queda resolt per la gestió 
ambiental que es realitza i el manteniment dels motors que s'utilitzen. No obstant això, 
s'ha definit el corresponent indicador per a tenir controlat en tot moment la contaminació 
acústica que pogués derivar de l'activitat de MMB. 
 
Finalment, i en compliment del Real Decret 513/2017, es realitza revisió mensual dels 
elements d’emergències de les instal·lacions. Cada torreta conté extintor, llança, mànega, 
salvavides i subministre d’aigua i llum. A més, treballem amb Tallafoc, mantenidor 
homologat per a la revisió anual dels extintors, la qual es va passar al desembre de 2020. 
 
A mode de conclusió per aquest apartat, podem dir que Varador 2000 S.A. compleix a 
Mataró (MMB) amb tota la normativa ambiental que li és d’aplicació per a l’activitat de la 
marina 
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Capítol 7.- Contingut de la pròxima declaració ambiental. 

El verificador ambiental acreditat per ENAC que valida aquesta declaració és SGS 
International Certification Services Ibérica, S.A.U., acreditada amb el número ES-V0009. 

SGS International Certification Services Ibérica, S.A.U. és entitat habilitada per la Direcció 
General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 034-V-MAS-R 
 
La present declaració ambiental correspon al període comprès entre gener i desembre de 
2020, i tindrà validesa des de l'endemà de la seva verificació i durant un any, fins que al 
primer trimestre de 2021 es redacti una nova declaració amb les evolucions realitzades 
durant el període gener-desembre de 2021. 
 
El núm. del certificat pel qual MMB està registrat des del 29/9/2020 és el ES-CAT-
000429. 
Per a qualsevol consulta relativa al contingut de la present declaració, poden contactar 
amb nosaltres dirigint-se a l'adreça de correu electrònic: info@varador2000.com o bé al 
telèfon 00 34 93 795 70 90. 
 
Persones de contacte:  
Sr. Ignasi Bendicho (Capità de la Marina i responsable del sistema de gestió ambiental a 
Mataró) i  
Sr. José Ramón Mas i Borrell (Gerent de Varador 2000),  
tots dos amb adreça: Dic de Llevant, s/n 08350-Arenys de Mar (Barcelona). 
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ANNEX 1: Factors de conversió emprats per als càlculs d’emissions. 
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ANNEX 2: Factors de conversió  
Procedents de la Direcció General Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició 
energètica, sectors productius i memòria democràtica de les Illes Balears corresponents a 
l’any 2021  
 
Emissions de SO2 

Electricitat:  0,9036 gSO2/KWh  
Gas natural:  0 gSO2/GJ 
Diesel: 0,015 gSO2/kg combustible 
Benzina:  0,015 gSO2/kg combustible 

 
Emissions de NOx 

Electricitat:  1,0270 g NOx/KWh  
Gas natural:  38 g NOx/GJ 
Diesel: 14,91 g NOx/kg combustible 
Benzina:  13,22 g NOx/kg combustible 

 
Emissions de partícules 

Electricitat:  0,0202 g partícules/KWh  
Gas natural:  0,2 g partícules /GJ 
Diesel: 2,99 g partícules /kg combustible 
Benzina:  0,03 g partícules /kg combustible 

 
 
 
 
ANNEX 3: Altres consideracions per als càlculs realitzats: 
 
- Per la conversió de les dades de gasoil a unitats d’emissions es pren la densitat de 0,832 
kg/litre i per la benzina es pren 0,680 kg/litre segons les fitxes tècniques del proveïdor 
 
- El factor de conversió per al càlcul d’emissions del gas refrigerant s’extrau de la oficina 
catalana del canvi climàtic. 
(http://canviclimatic.gencat.cat/es/redueix_emissions/calculadora_demissions C2H2F4 
(CHF2CHF2)) 
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