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1.-

DESCRIPCIÓ DE L’ORGANITZACIÓ

1.1.- INTRODUCCIÓ
Durant el decurs de l’any 2004, des del Consell Comarcal i el nostre municipi es va promoure
la implantació de Sistemes de Gestió Mediambiental segons el Reglament (CE) núm.
1221/2009 modificat segons Reglament (UE) 2017/1505. Conegut com a Reglament EMAS III.
Aquests primers esforços varen cristal·litzar inicialment en la realització del diagnòstics
ambientals de les platges del nostre municipi, concretament varen ser avaluades les platges
de:
Platja Llarga
Platja Punta de la Guineu
Platja de la Pellisseta
Platja Costa Daurada
Passeig Marítim
Camí de Ronda
Un cop finalitzats els diagnòstics el febrer de 2005, es va iniciar una segona fase de disseny i
implantació del sistema de gestió mediambiental segons els criteris establerts a les normes de
referència que en aquells moments estaven vigents: UNE EN ISO 14001:2004 i Reglament
761/2001 (Reglament Europeu d’Ecogestió i Ecoauditoria o Reglament EMAS II). La
finalització de redacció dels documents data del mes d’octubre de 2005.
Les platges de Roda de Berà es troben certificades per ISO 14001 des de l’estiu de 2006 i, a
des de 2008 es disposa de la verificació EMAS.
Aquests sistemes han de permetre avaluar i millorar el comportament ambiental i difondre la
informació pertinent als usuaris i grups d’interès de les platges.
Actualment el Sistema de Gestió està adaptat als requeriments de les noves versions de les
normes de referència: UNE EN ISO 14001:2015 I Reglament 1221/2009 (EMAS III)
El present document es tracta de la Declaració Mediambiental, i té per objecte facilitar al
públic i a les parts interessades informació sobre l’impacte i el comportament ambiental de
l’organització.
La present Declaració Ambiental correspon renovació del sistema EMAS amb expedient
2006/1256. La propera Declaració Ambiental es preveu validar en de setembre de 2019.
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1.2.- DADES GENERALS
CNAE 2009

8411

Adreça de l’Ajuntament

C/ Joan Carles I núm. 15

Departament de Medi Ambient i Platges

C Joan Carles I, 15

Codi postal

43.883

Municipi

Roda de Berà

Telèfon

977 657 009

Fax

977 809 071

Adreça electrònica

oac@rodadebera.cat

1.3.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
L’estructura organitzativa implicada en la gestió de les platges és:

ALCALDIA

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT I PLATGES

REGIDORIA DE SERVEIS

SERVEIS JURÍDICS

POLICIA LOCAL

2.-

BRIGADA

REGIDORIA DE TURISME

INSPECTORS

ABAST DEL SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL SEGONS

REGLAMENT EMAS.
Abast del sistema: la gestió municipal de la platja Llarga, platja Punta d’en Guineu, platja
Pellisseta, platja Costa Daurada, Passeig Marítim i Camí de Ronda.
Àmbit físic: sorra i entorn marítim de banyistes, corresponents a les platges de:
Platja Llarga
Platja Punta de la Guineu
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Platja de la Pellisseta
Platja Costa Daurada
Passeig Marítim
Camí de Ronda
Àmbit d’activitats: es tindran en conte totes aquelles activitats i serveis que es duen a terme
degut a l’existència de banyistes a la platja. Entre els serveis que es tenen en compte
s’inclouen la neteja de la sorra, establiments d’hostaleria, serveis lúdics dins de la platja,
socorristes, neteja d’aigua, sistema d’avisos per plafons, vigilància de seguretat entre
d’altres.
Segons la Nomenclatura Estadística de la Comunitat Europea (NACE), aquestes activitats
queden enquadrades dins del codi NACE 8411 – Activitats generals de l’administració
pública.
No hi ha previsió d’ampliar el registre EMAS a altres àmbits propers a platges.

3.-

ACTIVITATS I SERVEIS EXISTENTS A L’ÀMBIT DE LES

PLATGES DE RODA DE BERÀ.
Des de la Regidoria de Medi Ambient i Platges, amb el suport dels diferents departaments i
àrees de l’Ajuntament, es centralitzen els serveis de manteniment de platges i àmbits propers
(passeig marítim):
Activitat
Abastament d’aigua potable
Manteniment i conservació dels
emissaris submarins
Tractament Fitosanitaris en espais
verds
Salvament i socorrisme
Recollida de brossa de les papereres i
sorra (RSU)
Recollida selectiva de platges
Instal·lació i manteniment de dutxes i
rentapeus i mobiliari urbà

Empresa Concessionària
SOREA, S.A.
ACSA
BRIGADA MUNICIPAL
CREU ROJA
BRIGADA MUNICIPAL NETEJA
BRIGADA MUNICIPAL NETEJA
BRIGADA MUNICIPAL
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Activitat

Empresa Concessionària

Manteniment dels sistemes
d’il·luminació i les fonts públiques de

BRIGADA MUNICIPAL

les platges
Tractament legionel·losi i control
mosquit tigre

BIO-CONTROL

Col·locació de abalisament

SEALAND ON-OFFSHORE SERVICES, SL

Subministrament de gasoil

ENEX

Recollida selectiva de vidre i envàs
lleuger (iglú)
Lavabos químics (neteja i gestió de
residus)
Subministrament electricitat

Consell Comarcal del Tarragonès
TOI TOI
FECSA

Els principals serveis existents a les platges de Roda de Berà són:

P. Llarga

P. P.
Guineu

P.
Pellisseta

P. Costa
Daurada

Dutxes

X

X

X

X

Bancs

X

X

X

X

Rentapeus

X

X

X

X

Passarel·les

X

X

X

X

WC

X

X

WC adaptats

X

X

X

Recollida
selectiva
Recollida Resta
a sorra
Papereres

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Salvament
Socorrisme
Guinguetes

X

X

X

X

X

X

SERVEI

i

Ombrel·les
Instal·lacions
lúdiques
Vitrines
Informació
Ambiental
Plànols situació

X

Pàrquing
minusvàlid
Punt Informació
Ambiental

X

X

X

Pg.
Marítim

Camí
Ronda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
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4.-

POLÍTICA AMBIENTAL

L’Ajuntament del municipi de Roda de Barà conscient de l’impacte ambiental que sofreixen
les seves platges degut a les activitats que hi tenen lloc i a l’ús públic d’aquestes, busca, en
concordança amb la seva política, redirigir la gestió que aquest ajuntament realitza en les
seves platges per tal de conservar i mantenir el seu entorn natural per a les generacions
futures.
Per aquest motiu, l’Ajuntament del municipi de Roda de Barà adquireix els següents
compromisos:
•

La política ambiental que traslladem tant al personal que intervé en la gestió i/o
explotació de la platja com al públic usuari, és apropiada a la naturalesa, magnitud i
impactes ambientals de les nostres activitats i serveis.

•

Complir amb les obligacions ambientals legals i amb la normativa aplicable a les
nostres activitats i serveis, així com amb tots els requisits que s’hagi subscrit relacionats
amb els aspectes ambientals detectats.

•

Mantenir un sistema de gestió ambiental que compleixi amb els requisits establerts en
la norma UNE EN ISO 14001:2015 i el Reglament EMAS

•

Millorar de manera continua i prevenir la contaminació, disminuint
ambiental de la nostra activitat i servei en les platges mitjançant

l’impacte

l’establiment

d’objectius concrets que afectin tant a les nostres instal·lacions com als serveis que
s’ofereixen:
o

Minimitzar el consum d’energia i de matèries primeres.

o

Gestionar de manera correcta qualsevol residu generat en les platges.

o

Minimitzar la producció de residus, i facilitar la manipulació (recollida,
emmagatzematge i transport) dels mateixos.

o

Controlar y reduir al mínim les actuacions i accidents que produeixin la
degradació de l’ambient (vessaments, filtracions).

o

Adoptar les millors tècniques disponibles sempre que siguin econòmicament
viables per a la consecució dels nostres objectius.

o

Promoure aspectes que van més enllà al respecte ambiental de les activitats
a l’àmbit de platges, tot promovent bones conductes i l’anàlisi de cicle de
vida.

•

Establir un sistema de control i revisió periòdic dels objectius i fites ambientals amb les
que el nostre Ajuntament s’hagi compromès.
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•

Proporcionar als nostres empleats la informació i formació adequada, en relació amb
els aspectes ambientals de les activitats i serveis que afecten a les platges del
municipi, així com la gestió dels mateixos.

•

Informar i fomentar als usuaris de la necessitat de realitzar totes les activitats per
afavorir el desenvolupament sostenible traslladant-los la nostra política i pràctiques
ambientals.

•

La present política ambiental està documentada, implantada i actualitzada i es
comunica a totes les persones que treballen per nosaltres o en el nostre nom.

L’Ajuntament del municipi Roda de Barà posa a disposició del públic interessat, (col·lectiu i/o
particular) la nostra política ambiental pel seu coneixement.

Juny 2017

5.-

SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL.

Per tal d’assolir els objectius delimitats al Reglament EMAS i la norma UNE-EN ISO 14001,
l’Ajuntament de Roda de Berà ha desenvolupat una documentació estructurada en
procediments que segueixen l’estructura de norma.
Els procediments descriuen la metodologia establerta per realitzar les diferents activitats de
gestió de les platges. D’aquests procediments emanen uns registres, que són els documents
on queden registrats els resultats d’aquestes activitats de gestió.

6.-

ASPECTES AMBIENTALS SIGNIFICATIUS

Com a base d’estructuració del sistema de gestió ambiental, s’han definit uns criteris per tal
de poder identificar els aspectes ambientals amb major impacte a les platges del municipi.
La identificació i qualificació dels aspectes ambientals es realitza per a totes les activitats i
serveis que es realitzen a les platges de Roda, diferenciant-se els directes (aquells en que
l’Ajuntament té una capacitat d’actuació i responsabilitat absoluta), dels indirectes, quan
no es tingui un control total sobre l’activitat/servei.
També es fa una diferenciació de les situacions en que es poden generar aquests aspectes,
identificant els aspectes ambientals en situació normal (durant el decurs habitual de

Declaració Ambiental de les platges del municipi de Roda de Berà
Declaració de pública i a disposició de qualsevol persona i/o entitat

Any 2017
DECLARACIÓ AMBIENTAL

Gener - desembre

pàgina 9 de 30

l’activitat/servei es produeix un impacte), en situació anormal (situacions periòdiques,
previsibles i planificades, com per exemple el manteniment que sobre un vehicle es realitza) i
en situació d’emergència (situacions possibles i no planificades, com per exemple una pluja
torrencial que provoqui una riuada a la zona de costa).
Els criteris per a valorar la importància (significació) dels diferents aspectes s’han basat en el
nombre de queixes rebudes, la magnitud i la severitat del impacte ambiental associat i en la
freqüència amb la que apareix l’aspecte o, en cas de que siguin aspectes associats a
situacions d’emergència, la probabilitat.
Després d’un procés de valoració de la importància dels aspectes ambientals, s’ha
determinat que per la temporada de bany 2017, els que es consideren com a més
significatius i, per tant, sobre els que cal realitzar un control exhaustiu en la gestió ambiental
de platges han estat:
Ubicació

situació

Vector

Aspecte

D/I

Activitat que el

(1)

genera

Impacte ambiental

passeig

normal

Energia

Consum llum (passeig, platja)

D

Il·luminació espais

Emissions atmosfèriques
Consum de recurs
natural no renovable

platja

normal

Residus

RSU platja papereres

I

Recollida de residus

Emissions atmosfèriques
en incineradora

platja

normal

Residus

Residus olis guinguetes

I

Recollida de residus

Contaminació de sòl i
aigües

platja

emergència

aigües
residuals

Abocament d'aigua residual a
platja / mar (trencament
clavegueram)

I

Depuració d’aigües
residuals

Contaminació de l’aigua
de bany

platja

emergència

Mosquit –
sanitat

Afectació sanitària i
ambiental per tractaments

I

Desinsectació de
zones de platja amb
aigua entollada

Afectació sanitària

(1)

D : Directe / I :Indirecte

El tractament que s’ha donat dins del Sistema de Gestió Ambiental a aquests aspectes
significatius identificats en 2017 ha estat el següent:
Consum llum (passeig, platja)
Es tracta d’un aspecte gestionat directament per l’Ajuntament. En base als criteris establerts
de significació ha sortit significatiu en 2017 degut a que ha augmentat el seu consum. Tot i
així, no s’han establert objectius de millora per motius pressupostaris i de amortització
d’instal·lacions, ja que l’augment ha estat molt petit i no justifica la despesa.
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RSU platja papereres
Són residus generats pels usuaris de les platges. L’ajuntament té una capacitat d’influència
molt petita o nula en quant a la quantitat de residu produïda, però si pot influir en la gestió
realitzada.
En aquest sentit, l’ajuntament ha establert dos objectius relacionats amb aquest aspecte:
Increment en un 5 % la quantitat de recollida selectiva en relació a la recollida de RSU
incrementant el número de contenidors per realitzar la recollida selectiva
Millora de la neteja de la zona de platja millorant la eficàcia de la recollida de RSU dipositats
sobre la sorra.

Residus olis guinguetes
No s’han establert objectius per reduir l’aspecte ja que es tracta d’un aspecte sobre el qual
l’ajuntament no té una gestió directa, ja que s’origina per les activitats de les guinguetes, les
quals són gestionades pels adjudicataris d’aquestes activitats.
L’ajuntament realitza un control sobre la gestió d’aquest residus, assegurant que són
gestionat a través de gestors autoritzats.

Abocament d'aigua residual a platja / mar (trencament clavegueram)
Al municipi hi ha instal·lats diversos emissaris submarins per a l’abocament de les aigües
residuals que la depuradora no pot assumir ja sigui per pluges torrencials, trencament de
clavegueram o d’altres situacions d’emergència. No aboquen aigua a no ser que es
produeixi alguna d’aquestes situacions.
La gestió correspon al ACA i l’ajuntament només pot es establir protocols per fer front a
episodis de contaminació en cas de que es produeixi la situació d’emergència.
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Afectació sanitària i ambiental per tractaments del mosquit tigre
Es també un aspecte ambiental indirecte, ja que es provocat per l’empresa que realitza el
tractament de control del mosquit tigre. No es poden plantejar objectius de reducció ja que
aquest tractament es necessari pel control de la platja.
L’ajuntament realitza un control sobre l’empresa concessionària del servei a través de
control dels productes emprats i de la quantitat emprada.

7.-

COMPORTAMENT AMBIENTAL

Els diferents elements ambientals es valoren dins de la temporada de bany (15 de juny a 15
de setembre), menys el vector ambiental de consum elèctric, que es valora durant tot l’any,
atès que hi ha il·luminació dins de l’àmbit de sorral durant tot el període.

7.1.- DADES D’OCUPACIÓ DE PLATGES
El número d’usuaris que ocupen les platges es una dada difícil de mesurar directament, però
que es pot calcular indirectament a partir del número de pernoctacions als càmpings situats
al municipi de Roda de Berà. A partir del import recaptat per taxa turística es pot calcular el
número de pernoctacions i, per tant, estimar el número d’usuaris.
Per al càlcul s’han considerat els trimestres segon i tercer de l’any, que són els que més
s’ajusten a la temporada de platges. Segons aquesta metodologia de càlcul, l’ocupació en
els últims anys ha estat:
any

Valor ocupació

Variació vs. any anterior

2016

171.367

-

2017

187.355

9%

En el valor d’ocupació obtingut s’ha de considerar que la taxa no s’aplica a menors de 16
any ni al INSERSO; a més, per no penalitzar les estades de llarga durada, només es cobra un
màxim de 7 dies.
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7.2.- VECTORS AMBIENTALS
Qualitat aigües de bany (dades ACA)
L’agència Catalana de l’Aigua (ACA) realitza analítiques quinzenals a quatre de les platges
del nostre municipi, entre els mesos de maig i setembre, per tal de determinar l’estat de
l’aigua.
A partir dels resultats de les analítiques es determina la qualitat de l’aigua de bany, la qual
s’expressa com a insuficient, bona o excel·lent segons uns criteris establerts a la Directiva
2006/7/CE sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany i de la seva transposició al
Reial Decret 1341/2007:
Per poder realitzar un seguiment estadístic
dels

controls

realitzats

al

llarg

de

la

temporada hem assignat els següents valors
numèrics a cadascuna de les categories:
1: Qualitat Insuficient
2: Qualitat Bona
3: Qualitat Excel·lent
La següent taula mostra la mitjana aritmètica de les analítiques realitzades durant les últimes
temporades segons els criteris anteriors.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Platja Llarga

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

2,88

3,00

3,00

3,00

3,00

Platja Punta d’en Guineu

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Platja Costa Daurada

3,00

3,00

2,94

3,00

2,88

3,00

2,88

3,00

3,00

3,00

Platja de la Pellisseta

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.00

Nota: Els valors s’han calculat fent una mitja aritmètica de tots els resultats comunicats per 'ACA.
Abans de 2017 no es realitzaven controls de la qualitat de l’aigua a la Platja de la Pellisseta.

L’ACA va realitzar 9 analítiques entre juny i setembre de 2017. A totes elles la qualitat de
l’aigua de bany ha estat qualificada com a Excel·lent.
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Quantitat d’aigua consumida (dades SOREA)

Per la determinació del consum d’aigua de les
dutxes, l’Ajuntament de Roda de Berà disposa de
comptadors parcials repartits per les diferents
platges. Aquests comptadors permeten conèixer
el consum efectiu de les dutxes a les platges
procedent d’aigua de xarxa, representant-se en
el següent gràfic.

*

*

Dada corregida respecte la declarada l’any 2008, degut a que abans s’incorporava tant el consum de xarxa de
dutxes com el de guinguetes.

El consum d’aigua registrat en 2017 ha presentat un fort increment. El major consum s’ha
produït durant el mes de juny, mes que històricament és el de menor consumo de la
temporada de bany. El motiu d’aquest increment han estat les fuites durant la posada en
marxa de les instal·lacions al inici de la temporada de bany.
El gràfic anterior representa només el consum d’aigua de xarxa de subministrament emprat
a les dutxes. No es tracta de la única font de subministrament, ja que una de les dutxes
consumeix aigua de pou, ni dels únics punts de consum d’aigua de xarxa, ja que les
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guinguetes consumeixen també aigua de la xarxa de subministrament. El gràfic següent
mostra la distribució dels consums d’aigua de les platges:
Distribució de consums (m3) 15 de juny al 15 de setembre
8000
6847

7000
6000

5235

5000

5217

4985
4587

4000
3478
3233

3000

2523
2469
2179

1930
1863
1597
1367

2000
1465

1768

1910
1653

1850
1681
1747 1621
1754
1387

1000
105

143

19

1,84

0
Consum dutxes (xarxa)

Consum dutxes (pou)
any 2010

Consum guinguetes (xarxa)

any 2011

any 2012

any 2013

2014

Rec zona enjardinada
2015

2016

1,84

1,84

Consum escombradora pass*

2017

Els registres mostren un fort increment de l’aigua provinent de xarxa de subministrament en
tots els punts en els que es consumeix aigua xarxa: dutxes, guinguetes i rec de jardins. Com
en el cas de les dutxes, el consum majoritari es registra al mes de juny i s’atribueix a fuites
durant la posada en marxa de les instal·lacions al inici de la temporada de bany.

Consum Elèctric (dades FECSA_ENDESA)
El consum elèctric associat a la il·luminació de la zona de les diferents platges ha estat:
Evolutiu del consum elèctric (Mwh/any)
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El consum d’electricitat en 2017 ha estat molt
similar al del l’any anterior. En 2016 es registra
un consum elèctric de 135,02 MWh que en
2017 ha passat a ser de 135,93 MWh, que
representa un increment del 4,9%.
L’any 2016, el consum elèctric per Creu Roja
ha estat de 0,120 MWh/any i de Guinguetes
de 13,92 MWh/any. A mode de resum de
l’impacte ambiental (generació de CO2)
generat pel consum elèctric, trobem:

Consum elèctric
MWh
Tn CO21
(1)

20162

20172

2008

2009

2010

20112

20122

20132

20142

20152

144,5
26,2

143
25,9

136,1
24,6

142,4
25,8

142,03
25,7

142,9
25,9

134,2
35,8

145,27 151,92 149.85
43,9
46,79 58,74

Dades de conversió extretes de “ GUÍA PRÁCTICA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO

INVERNADERO (GEI)”. Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Conversió de 267 grams CO2/kWh per a l’any 2014 (per
la sèrie 2005 fins a 2013, s’ha emprat la referència de 181 grams CO2/kWh), 302 grams CO2/kWh per a l’any 2015, 308
per a 2016 i 392 per a 2017
(2)

Incorpora el consum elèctric de guinguetes i de Creu Roja

Consum de combustible fòssil
Existeixen activitats desenvolupades en l’àmbit de platges que generen incidència
ambiental en matèria de consum de combustible. El consum total de combustible fòssil per a
l’any 2017 ha estat de 11.287,57 litres de gasoil. Aquest valor és superior al enregistrat l’any
2016, que va ser de 6.333,50 l.
L’augment del consum ha estat degut majoritàriament al tractor que neteja la sorra als
vehicles implicats en la neteja i gestió dels residus de les platges, degut al increment de la
freqüència amb que es neteja la platja.
Un altre factor que ha contribuït a l’augment del consum de combustible ha estat el canvi
de l’empresa que gestiona els lavabos químics i l’augment del número de lavabos.
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L’evolució del consum en els últims anys ha estat els següent:
Tn CO2 (3) i MWh (4)
Activitat

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Vigilància policia (1)

0,68

1,22

2,57

3,3

0,96

0,24

0,16

0,09

0,02

--

Brigada municipal (1)

1,50

0,54

0,75

0,6

0,71

0,64

0,68

0,58

0,56

0,50

Neteja platges-Brigada(1)

15,20

18,37

24,02

--4

0,94

2,78

2,57

0,00

2,24

2,30

Servei de Salvament (2)
Lavabos químics

(2)

Neteja sorra (tractor)

2015

2016

2017

2,37

2,29

2,51

2,0

1,19

1,60

4,54

4,70

4,41

4,03

0,90

0,78

0,35

1,0

0,67

0,77

0,73

0,69

0,77

0,82

--

--

--

--

--

--

8,45

6,16

9,93

20,81

TOTAL Tn CO2

20,65

23,2

30,2

8,7

4,5

6,0

17,17

12,2

17,93

28,44

TOTAL MWh

72,74

81,75

106,37

21,59

15,69

21,24

60,49

49,99

62,25

110,95

(1)

Dades procedents de factures.
(2) Dades subministrades per la concessionària a final de temporada
(3) Dades de conversió extretes de “ GUÍA PRÁCTICA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEI)”.
Oficina Catalana de Canvi Climàtic. Conversió de 2,79 Kg/CO2/litre de gasoil. (aquest valor es manté en la GBI de l’any 2014-2015),
2,83 kg CO2/l de gasoil per l’any 2016 i 2,52 kg CO2/l gasoil en 2017
(4) Dades considerant una densitat del gasoil de 0,833 kg/l (font “GUÍA PRÁCTICA PARA EL CÁLCULO DE EMISIONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO (GEI)”. Oficina Catalana de Canvi Climàtic) i un Poder Calorífic Inferior de 11,8 kWh/k (Font IDEA)

Energia Renovable
A les platges de Roda de Berà no hi ha utilització d’energies renovables.

Total d’Energia Consumida
Les emissions finals derivades del consum energètic (electricitat i combustibles fòssils), així
com el còmput total de MWh és:
unitat

1

Tn CO2

2008
46,8

MWh

217,24

2009
49,1

2010
54,8

224,75 242,47

2011
34,51

2012
30,2

163,99 157,72

2013
31,9

2014
52,97

164,14 194,69

2015
56,1

2016
64,72

2017
87,18

195,25 214,17

260,80

no incorpora dades de consum de combustible de l’empresa de neteja de sorra (COSBAPSA)

L’indicador de referència, tenint en compte un valor de 2.040 metres lineals de costa (platja)
és de 0,112784 MWh/metre lineal de platja i de 0,0427 Tn CO2/metre lineal de platja per a
l’any 2017.

Generació de Residus Urbans i assimilables
Durant l’any 2007, l’Ajuntament de Roda de Berà va realitzar un esforç en la línia de millorar
la gestió de residus dins de l’àmbit de platges, que va ser potenciada i reforçada durant la
temporada de bany 2008 i mantinguda des de l’any 2009 fins a l’actual 2017. Els model de
gestió de residus generats a les platges de Roda de Berà, són:
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1.- a les papereres de recollida selectiva
ubicades a la sorra per la utilització per
part

dels

banyistes.

(paper-cartró,

envasos lleugers i rebuig)

2.- a les papereres d’envasos lleugers de
les guinguetes.

3.- a les papereres de RSU ubicades a la
sorra

4.- als contenidors de recollida selectiva
per a les guinguetes

5.- als iglús de recollida selectiva de vidre i envasos el passeig marítim de la platja Llarga
6.- als residus recollits no selectivament en les operacions de neteja de sorra
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La quantificació de residus recollits de forma diferenciada entre residus de rebuig
(procedents de sorra i papereres) i residus recollits selectivament (guinguetes i illes de
reciclatge), es refereix a continuació:
Residus de rebuig recollits a platges (Kg)
120000
108680

100000

80000
63640

63430

58140 57860

60000

41810
38460
36520

40000

30000

25680
21160
21830
20680
19195
14715

20000

13080
13640
10740

12320 12660

4480
3460

0

residus papereres
2006

residus sorra

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nota: No hi ha dades de 2011 degut a la fallida de l’empresa encarregada de la neteja de platges.

L’augment de la quantitat de residus recollits a la sorra ha estat deguda a que s’han realitzat
ajustos a la màquina que neteja la sorra, de manera que la fondària de sorra netejada ha
estat major, així com que s’ha incrementat la dotació de personal dedicat a les neteges
manuals.
residus de recollida selectiva a platges (Kg)
10035

9740

10000

9500
9070
8723

8000
6000

6000
37833860

4000
2000

1305

2520

0

2480

1995

2320
1770

1560

1261

1000

3120

3070

2490
2100

0

3646

3530
3205

969 977
460

240

0

PAPER I CARTRÓ
2006

2007

2008

ENVASOS
2009
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2011
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VIDRE
2013

Nota: dades subministrades pels gestors de la recollida dels residus.
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L’indicador per codi de residu, relativitzat pels 2.040 metres lineals de platges a Roda de Berà
per a l’any 2016, és:

Codi CER

Quantitat Tn

RSU

200301

44,72

Indicador Tn/m
(respecte metres lineals
platja)
0,0219

Paper/cartró

200101

3,21

0,0016

Vidre

200102

8,72

0,0043

Envasos

200139

3,65

0,0018

Residu

Generació de Residus especials i no especials d’empreses concessionàries i activitats dutes
a terme i emmarcades dins del Pla d’Usos
ESPECIALS
Residu (CER)

Activitat

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Indicador

(Tn)

(Tn)

(Tn)

(Tn)

(Tn)

(Tn)

2017
(Tn/m.l.)

Residus d’aigües
sanitàries de

lavabos

Lavabos Químics químics

42,45

48,00

42,72

46,16

55,96

63,70

0,0312

0,129

0,130

0,167

0,238

0,269

0,285

0,00014

7,6

5,0

4,0

12,0

8,0

7,0

0,0034 Tn

--

--

--

--

--

--

--

Subministram

Subministram

Subministram

Subministram

Subministram

Subministram

ent per

ent per

ent per

ent per

ent per

ent per

envasos de

envasos de

envasos de

envasos de

envasos de

envasos de

(190899)
Olis de
guinguetes
(130899)
Residus de Foses
Sèptiques
(190899)
Residus Sòlids
flotants (190801)

Residus
d’envasos vers
legionel·losi a
dutxes (150102)

TOTAL RESIDUS
ESPECIALS

Restauració
Guinguetes i
Creu Roja

Tractament
legionel·losi
dutxes

gran volum

gran volum

gran volum

gran volum

gran volum

gran volum

(no s’esgoten

(no s’esgoten

(no s’esgoten

(no s’esgoten

(no s’esgoten

(no s’esgoten

en el

en el

en el

en el

en el

en el

tractament

tractament

tractament

tractament

tractament

tractament

realitzat a

realitzat a

realitzat a

realitzat a

realitzat a

realitzat a

Roda de

Roda de

Roda de

Roda de

Roda de

Roda de

Berà)

Berà)

Berà)

Berà)

Berà)

Berà)

53,182

53,13

46,892

58,404

64,229

70,985
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NO ESPECIALS
Residu (CER)

Activitat

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Indicador

(Tn)

(Tn)

(Tn)

(Tn)

(Tn)

(Tn)

2017
(Tn/m.l.)

Residus Esporga
de zones verdes
Residus derivats
manteniment
abalisament
(cadenes, boies,
pesos morts ...)

Abalisament

sense

--

0,39

1,19

1,33

0,682

--

0,649

0,600

0,451

0,437

0,258

0,748

0,00037

0,0032

0,0092

0,00951

0,01001

0,00850

0,00589

0,0000029

0,6522

0,9992

1,65051

1,77701

0,9485

0,75389

0,0004681

Brigada

dades

Creu Roja –
residus
Residus sanitaris
GRUP II (180104)

sanitaris
assimilables a
urbans (gases,
tirites, envasos
alcohol ....)

TOTAL

Nota: No es disposen de dades dels residus d’esporga de zones verdes degut a que s’han gestionat
conjuntament amb la resta de residus de podes de tot el municipi.

De tots aquests residus especials i no especials, l’Ajuntament disposa de comprovants que
asseguren la seva correcta gestió mitjançant gestor autoritzat.

Incidència sonora
Durant l’any 2017 no s’han realitzat mesuraments sonomètrics. L’última mesura realitzada és
de 2014. En ella tots els valors estaven dins dels límits admesos al Pla d’Usos de les platges.

Incidència sobre la biodiversitat
Durant els últims anys s’han enregistrat els següents valors d’ocupació:
Incidència sobre la biodiversitat a les platges de Roda (m2 ocupats)
Platja Llarga
Platja Punta de la
guineu
Platja Pellisseta
Platja Costa
Daurada
Total zona ocupada

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1.144,4

1.316,90

1.383,4

1.512,90

1.494,40

1.621,20

1.699,60

115,96

129,90

79,9

79,9

193,10

237,10

270,60

181,78

484,30

664,3

664,3

664,3

664,3

652,80

1.320,84

1.701,50

3.516,5

3.374,50

3.370,50

3.264,50

3.064,7

2.762,98

3.632,60

5.644,1

5.631,60

5.722,30

5.787,10

5.687,70
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La distribució d’aquests espais de protecció son:
Incidència sobre la biodiversitat a les platges de Roda (m2 protegits)
ANY

2013

2014

2015

2016

2017

12.300

12.300

12.706

12.706

12.706

Zona dunar Costa Daurada

3.900

3.900

4.160

4.160

4.160

Biòtop

2,72

2,72

2,72

2,72

2,72

16.202,72

16.202,72

16.686,72

16.868,7

16.868,7

Zona de protecció a Platja
Llarga

Total zona protegida

Registre de Suggeriments/queixes
L’Ajuntament de Roda de Berà ha proveït als usuaris de les platges del municipi, de diferents
canals de comunicació per fer arribar suggeriments de millora de la gestió. D’aquests
destaquen la policia municipal, els informadors de platges, les oficines i punts d’informació
de Patronat de Turisme, els punts de Salvament i Socorrisme (Creu Roja) i la pròpia institució
municipal, a través del correu electrònic oac@rodadebera.cat
L’evolució de suggeriments, queixes, incidències mostra un continu descens durant els últims
anys:
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Registre de Queixes/Incidències
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Tots aquests suggeriments i incidències han estat degudament respostes als ciutadans que
les han formulat.

Comportament ambiental d’altres aspectes rellevants:
ASPECTE

COMENTARI / COMPORTAMENT
L’Ajuntament de Roda de Berà disposa d’un protocol
específic de control de les activitats del Pla d’Usos.

Ocupació del Sòl

Quinzenalment

es

comprova

el

compliment

de

les

condicions de concessió de la llicència. Les desviacions
que es detecten són comunicades als infractors per la seva
immediata resolució.

Consum de combustible

Es controla el correcte estat dels vehicles controlant l’estat
de les ITV. Es controla també el consum de combustible
Es realitza un control documental que asseguri la correcta

Residus d’olis de guinguetes

gestió d’aquests, així com la quantificació dels olis generats
a final de temporada.
Ajuntament assegura a través dels albarans rebuts de

Residus de Bateries

manteniments de vehicles la correcta gestió d’aquestes.
Les bateries dels walkies de Creu Roja són recarregables i
no esdevenen residus.
Aquests residus són recollits per la brigada de neteja

Residus de Festes

gestionats a través dels propis contenidors propers a la zona
i a través de gestors autoritzats.
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ASPECTE

COMENTARI / COMPORTAMENT
Les algues que arriben a costa formen part d’un procés
natural que permet fixar la línia de costa i estabilitzar el

Algues

litoral. Per tal motiu, l’Ajuntament de Roda de Berà només
realitza la recollida d’aquest material quan es generen
males olors que afecten a la qualitat del servei.
L’Ajuntament de Roda de

Berà té contractada una

empresa especialitzada que controla la no proliferació de
Brot de legionel·la

legionel·la dins de l’àmbit de platges (dutxes i rentapeus).
Es realitza un tractament anual i analítiques periòdiques per
garantir la màxima seguretat al respecte.
Es va realitzar una regeneració de 20.053 m3 de sorra en

Pèrdua massiva de sorra

abril de 2017. La sorra es va transvasar des de la platja
Costa Daurada a les platges de Platja Llarga i Punta d’en
Guineu.
Els abocaments d’aigües no depurades són realitzats

a

través dels emissaris d’emergència que disposa el municipi i
que donen servei a la Depuradora de Torredembarra.
Abocament accidental d’aigua per
emissaris submarins.

Aquests emissaris aboquen a una distància de 1,5 km del
front marítim, per tal de d’afectar el mínim possible a la
qualitat d’aigua de bany. Aquests abocaments a través
dels emissaris d’emergència només es produeix quan hi ha
pluges

torrencials

o

manteniments

de

l’EDAR

de

Torredembarra.
Les emissions atmosfèriques dels vehicles (ambulància,
brigada de neteja i Brigada de manteniment) es realitza a
través de les Inspeccions Tècniques de Vehicles (ITV),
Emissions atmosfèriques de vehicles

mitjançant les quals s’assegura que les emissions s’ajusten a
normativa. A més es garanteix el compliment dels aspectes
lligats a la seguretat, així com elements associats amb el
consum (estat dels pneumàtics, estat de les suspensions etc
...)
L’aigua abocada a de dutxes es quantifica a través del

Abocament d’aigua de dutxes

consum d’aigua ja que tota l’aigua consumida és
abocada posteriorment.
Per prevenir-la es prohibeix la utilització de sabons en les

Contaminació del sòl per aigua de dutxes

dutxes. Aquesta prohibició es informada a cada punt de
consum i controlada a través de la policia local i de
l’inspector de platges.
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7.3.- SITUACIÓ LEGAL
En referència a l’estat del compliment legal, es pot destacar:
L’Ajuntament de Roda de Berà es troba en procés de legalització dels emissaris
submarins Banc d’Espanya, Pellisseta i Costa Daurada ubicats a les platges del
municipi, i que son emprats única i exclusivament en situacions d’emergència
(aturades de la depuradora i/o pluges torrencials que facin que la depuradora hagi
de derivar aigües no depurades a costa).
o

Emissari Pellisseta: el 16/11/2016 va arribar un requeriment des del Dept. de
territori i Sostenibilitat de modificació del traçat projectat. L’ajuntament va
contactar amb l’enginyer que havia fet el projecte inicial i va redactar les
modificacions sol·licitades. Aquestes van ser presentades en data 22/12/16.
No s’ha obtingut resposta fins a data d’avui.

o

Emissari Nou del Banc d’Espanya: Aprovació del Projecte per Junta de
Govern Local de data 13/05/2016. Sol·licitud d’ocupació del DPMT, enviat al
Dept. de Territori i Sostenibilitat en data 19/05/2016 i registre de sortida número
3057.

o

Emissari Banc d’Espanya:
Escrit de l’ACA de 21/12/16 sol·licitant la conformitat de l’ajuntament
en les condicions fixades a la proposta. Escrit de sortida de
l’Ajuntament en data 05/01/17 manifestant la conformitat a les
condicions fixades en la proposta.
Escrit de l’ACA de 23/01/17 sol·licitant la conformitat de l’Ajuntament a
les condicions fixades pel Servei de Gestió del Litoral, en relació a les
condicions d’ocupació del DPMT. Escrit de sortida de l’Ajuntament en
data 30/01/17 manifestant la conformitat a les condicions fixades pel
Servei de Gestió del Litoral.

Continua en procés d’adequació de l’espai de guarda de vehicles de neteja. En
data de 27/02/15, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar
definitivament la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana que
afecta a l’ús del terreny on es troba el parc de vehicles.
De les analítiques realitzades per l’ACA es desprèn que durant la temporada 2017 la
qualitat sanitària ha estat qualificada com a excel·lent (Directiva 2006/7/CE)
De l’aigua de boca del municipi (i per extensió, també als punts de consum de
platges, dutxes i fonts), en aplicació del Real Decreto 140/2003 es realitza una
planificació i analítiques dels controls analítics corresponents, per tal de corroborar la
qualitat sanitària de la mateixa. Igualment es realitza diàriament, a dipòsits de
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capçalera una cloració de l’aigua per mantenir els nivells dins de paràmetres de
seguretat
Durant l’any 2017 no s’han detectat incompliments en matèria de compliment del
Pla d’Usos. En aquest sentit hi ha una acció inspectora diària durant el període de
temporada de bany.
S’ha delimitat l’àrea de protecció de l’entorn dunar de la platja, tal i com estableix la
“Llei 2/2013” de protecció i ús sostenible del litoral.
Es realitza gestió a través de gestors autoritzats els residus de paper i cartró (recollida
per part del Consell Comarcal), orgànica (Planta de Botarell), fracció vidre (planta
de Santos Jorge) i fracció envasos (planta de Constantí) i fracció resta (incineradora
de SIRUSA)
Es gestiona a través de gestors autoritzats els residus especials. Els residus de lavabos
químics es porten a depuradora amb el corresponent document CIS, els residus de
lluminàries es dipositen a deixalleria i els residus d’envasos de productes fitosanitaris
se’n fa retorn a proveïdor.
Els mesuraments sonomètrics realitzats durant els últims 6 anys demostren que hi ha un
correcte compliments dels límits legals establerts. Igualment els aparells de mesura
disposen del corresponent control metrològic establert per normativa, per tal de
garantir la correcta mesura (Ordre ITC/2845/2007)

7.4.- OBJECTIUS AMBIENTALS
A través de la situació ambiental derivada de la gestió de les platges i, en funció de diferents
entrades d’informació al sistema com són la nostra política ambiental, els requeriments
legals, els requeriments econòmics, les queixes i/o suggeriments dels usuaris de la platja, els
registres d’indicadors i comparació amb els nostres valors estàndards, l’auditoria interna
realitzada i les No Conformitats detectades pels tècnics municipals; es van elaborar els
següents objectius ambientals per la temporada de bany 2017.

OBJ. 1: Increment en un 5 % la quantitat de recollida selectiva vs recollida de
RSU
Aquest objectiu es troba relacionat amb l’aspecte de RSU a platges i de la recollida
selectiva.
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Fites – Objectiu 1
1.1. Increment del volum de recollida selectiva a partir del canvi de model de bujols i
eliminació de la fracció de vidre (es passa de 55 litres a 80 l)
1.2. . Incorporació de major nombre d’illes de reciclatge a platja.
Anàlisi de l’Objectiu
Resultats:
Respecte a les dades de 2016, en 2017 hi ha hagut un important increment de la recollida
selectiva de envasos i paper i cartró, del 106% i 154% respectivament, que coincideix amb un
descens del RSU no recollit selectivament del -43%
Anàlisi: L’objectiu es considera totalment assolit.

OBJ. 2: Millora de la neteja de la zona de platja (millora de la percepció fins
un 3 sobre 4 arrel de les enquestes)
Aquest objectiu es troba relacionat amb l’aspecte de RSU a platges i dóna resposta a una
demanda realitzada pels usuaris a partir de les enquestes de satisfacció.
Fites – Objectiu 2
2.1. Arranjament de la màquina de neteja de sorra (reparació i ajustos de la profunditat de
neteja).
2.2. Increment de la dotació de personal i/o del nombre d’hores de dedicació en tasques
de neteja manual
2.3. Comunicació a la brigada de la importància de la neteja manual en zones de pas
d’usuaris de platges.

Anàlisi de l’Objectiu
Resultats: La percepció de la neteja de la platja segons les enquestes realitzades en 2016
donava un promig de 2,75, en 2017 aquest valor puja a 2,85. Tot i la millora en la percepció
de la neteja de la platja, no s’arriba al valor objectiu de 3.
A les observacions de l’enquesta, 9 persones demanen més neteja de la platja.
Anàlisi: L’objectiu es considera assolit parcialment.
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OBJ. 3: Increment de la sensibilització i coneixement ambiental de les
campanyes realitzades (per sobre d’un 75 % de coneixement d’aspectes
bàsics)
Fites – Objectiu 3
3.1. Campanya del mosquit tigre (a tots els àmbits del municipi inclòs platja)
3.2. Informació sensibilització sobre les meduses
3.3. Estand mensual a platges informatiu ambiental a platges

Anàlisi de l’Objectiu
Resultats:
A les enquestes, a la pregunta: “Quina és la forma més senzilla i efectiva de combatre el
mosquit tigre?” el percentatge de persones que han respost correctament ha estat de
pràcticament el 100%.
A la pregunta: “Com s'ha de netejar una picada de medusa?” la resposta ha estat correcta
en un 55 %
Anàlisi: En conjunt l’objectiu es considera assolit.
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7.5.- RESUM D’INDICADORS AMBIENTALS
INDICADOR

UNITATS (2)

2017 Rati per

DESCRIPCIÓ anotacions

2010

Volum d’aigua: càlcul del
consum d’aigua.

(incorpora
només 105 m3
de pou degut
a avaria de la
bomba; 1768
m3 de
guinguetes i
4587 m3 de
xarxa)

2011

2012

6460

Consum d’aigua

m3/any

Generació de
Residus de
papereres durant
període estival

Tn/any

Generació de
residus de sorra

Tn/any

Generació de
residus recollits
selectivament

Tn/any

Generació de
residus especials

Tn/any

Quantificació de residus:
Càlcul a partir de la
quantificació dels residus
de papereres recollits en
contenidor de grans
dimensions
Quantificació de residus
de sorra a partir dels
comprovants d’entrega al
gestor autoritzat
Quantificació a partir de
les dades subministrades
per l’empresa
concessionària de la
recollida
A partir d’albarans,
factures i comprovants de
gestió

6.548 m3
(incorpora
1465 m3 de
consum de
pou i 1850 m3
de
guinguetes)

6.875 m3
(incorpora 143
m3 de consum
de pou i 1747
m3 de
guinguetes)

2013

2014

2015

2016

2017

9592 m3
(incorpora 19
m3 de pou,
1621 m3 de
guinguetes,
1104 m3 de
rec i 1,84 m3
de màquines
de neteja

7535,84
m3 (incorpora
2197 m3 de
xarxa, 1863
m3 de pou,
1681 m3 de
guinguetes,
1793 m3 de
rec i 1,84 m3
de màquines
de neteja

8.064,84

7161,84

15.240,84

7,47
m3/m.l../any

m lineal
platja

57,860

--

20,680

21,160

19,195

21,830

25,68

14,72

0,00722
Tn/m.l./any

36,520

--

12,32

12,66

13,08

13,64

10,74

32,00

0,01569
Tn/m.l./any

12,055

7,8

6,6

9,21

6,9

11,56

13,07

15,57

0,00763
Tn/m.l./any

48,862

53,182

53,13

46,892

58,404

64,229

70,985

0,03480
Tn/m.l./any
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2017 Rati per

DESCRIPCIÓ anotacions

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Tn/any

Residus especials i no
especials

45,01

47,41

50,94

54,13

48,54

60,18

65,18

71,74

0,0352
Tn/m.l./any

MWh/any

Consum energètic derivat
de l’ús de combustibles
fòssils i electricitat a
platges

242,47

163,99

157,72

164,14

194,69

195,25

214,17

260,80

0,127843
MWh/m.l./any

Emissions de CO2

Tn CO2

Emissions de CO2:
Calculat de la incidència
derivada de l’ús de
combustibles fòssils i
electricitat.

54,8

34,5 (no
incorpora
emissions de
neteja de
sorra i
recollida de
RSU)

30,2

31,9

52,97

56,1

64,72

87,18

0,04274
Tn/m.l./any

Elements de millora
dels usuaris

Queixes,
suggeriments/
any

20

20

4

6

7

11

8

4

0,0020queixa/
m.l./any

Indicador de
biodiversitat

m2 ocupats

2. 743,4

2.762,98

3.632,60

5.644,1

5.631,6

5.722,3

5.787,10

5.687,70

2.79
m2/m.l./any

Indicador de
biodiversitat

m2 protegits

12.302,72

16.202,72

16.202,72

16.686,72

16.868,72

16.868,72

6,95
m2/m.l./any

Platja Llarga:
3,00
P. Punta
Guineu: 3,00
P.Costa
Daurada: 2,88

Platja Llarga:
2,88
P. Punta
Guineu: 3,00
P.Costa
Daurada: 3,00

Platja Llarga:
3,00
P. Punta
Guineu: 3,,00
P.Costa
Daurada: 2,88

Platja Llarga:
3,00
P. Punta
Guineu: 3,00
P.Costa
Daurada: 3,00

Platja Llarga:
3,00
P. Punta
Guineu: 3,00
P.Costa
Daurada: 3,00

Platja Llarga:
3,00
P. Punta
Guineu: 3,00
P.Costa
Daurada: 3,00
P. de la
Pellisseta: 3.00

--

INDICADOR

UNITATS (2)

Generació d’altres
residus (especials i
no especials)
Consum energètic

Qualitat de l’aigua
Excel·lent = 3
de bany: Mitja anual
Bona = 2
de valoració de
Insuficient = 1
l’aigua de bany

1

Número de queixes anuals
relacionades a l’activitat
de platges
Superfície ocupada per
elements que no són
biodiversitat (edificacions,
ocupació del sòl per Pla
d’Usos ...)
Superfície amb protecció
específica o reserva.
Determinació anual a
partir de la informació
subministrada de forma
periòdica per part de
l’ACA (mitjana)

Platja Llarga:
3,00
P. Punta
Guineu: 3,00
P.Costa
Daurada: 2,94

Platja Llarga:
3,00
P. Punta
Guineu: 3,00
P.Costa
Daurada: 3,00

Metres lineals de platja = 2.040 metres per a l’any 2016.
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8.-

REALITZACIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL

Aquesta Declaració, corresponent a renovació de Reglament EMAS, ha estat elaborada per
Antón Anglès, Responsable del Sistema Ambiental de Platges, pertanyent a la Regidoria de
Medi Ambient i Platges de l’Ajuntament de Roda de Berà.
Per l’elaboració de la present Declaració Ambiental, cal agrair a tots els agents implicats en
la gestió de platges de Roda de Berà, tant proveïdors, empreses concessionàries, activitats
del Pla d’Usos i propi personal de l’Ajuntament (Policia, Serveis Tècnics, Urbanisme) la seva
col·laboració i implicació.
Antón Anglès
Gestor del Sistema Ambiental de Platges de Roda de Berà
Roda de Berà, 28 d’agost de 2018

DECLARACIÓ AMBIENTAL VALIDADA PER

D’ACORD AMB EL REGLAMENT (CE) NÚM. 1221/2009
modificat segons Reglament (UE) 2017/1505

NÚM. D'ACREDITACIÓ COM A VERIFICADOR AMBIENTAL
ES-V-0001
014-V-EMAS-R
Data de validació:
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