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DENOMINACIÓ DE L’EMPRESA 

 La denominació de l’empresa que presenta la Declaració ambiental per la 
seva certificació segons el Reglament europeu EMAS, és 

CLUB DE GOLF DE PERALADA, S.A. 

Aquesta empresa es va verificar d’acord amb al Reglament EMAS l’any 2001. 

Donat que el Golf de Peralada havia iniciat la fase de verificació a la data de 
publicació del nou reglament, es va verificar segons el de 1993, encara que amb 
el compromís de validar la Declaració ambiental anualment d’acord amb allò 
disposat pel nou reglament 761/2001.  

Passats tres anys de la verificació al 2001, el Club de Golf Peralada fa una passa 
endavant en pro al medi ambient renovant el seu certificat EMAS, adequant-se al 
reglament 761/2001; el que suposa a grans trets, canvis en la implicació dels 
proveïdors i en la valoració d’aspectes ambientals, fent diferenciació entre 
aspectes ambientals directes e indirectes. 

 

Localització del Centre 

 El centre d’activitat en qüestió està localitzat al poble del mateix nom, 
Peralada, situat a l’Alt Empordà (província de Girona) a uns 7 km. de Figueres. 
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’EMPRESA 

 El Club de Golf Peralada, S.A. es dedica des de 1993 a la gestió i 
manteniment de les instal·lacions del camp de golf i el camp en si per a la bona 
pràctica de l’esport. És a dir, l’empresa s’encarrega de regar el camp de golf, 
segar i abonar l’herba segons les necessitats del mateix i adquirir, explotar i 
mantenir la maquinària pròpia de la seva activitat. 

 

RELACIÓ ASPECTES AMBIENTALS 

Els aspectes ambientals han estat avaluats tenint en compte l’impacte ambiental, 
el compliment de la legislació i l’impacte en la societat. 

Segons la valoració, els aspectes ambientals que han quedat marcats en groc 
han sigut considerats com a aspectes ambientals significatius, per tant són els que 
en tot moment cal tenir controlats dintre de la gestió del camp de golf; en el cas 
que no siguin produïts directament pel camp de golf, són considerats aspectes 
ambientals indirectes i per tal de tenir-los controlats el camp de golf manté una 
comunicació fluida amb les empreses que els generen. Havent fet la avaluació, 
els aspectes queden així: 

 

Aspectes ambientals Classificació 

Gasos de combustió Directe/Indirecte 

Emissions de CO2
Directe/Indirecte 

Calor de calefacció Directe 

Calor de refrigeració Directe 

Aigües de neteja Directe 

Aigües de refrigeració Directe 
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Aspectes ambientals Classificació 

Aigües sanitàries Directe 

Residu banal Directe 

Residu de poda Directe 

Residus vidre paper/cartró envasos 
lleugers 

Directe 

Residus perillosos (piles, fluorescents, 
bateries, tóners) 

Directe 

Residu oli mineral Directe 

Residus d’envasos productes tòxics i 
perillosos 

Directe/ Indirecte 

Residus envasos buits fitosanitaris Directe 

Fuites, abocaments accidentals Directe 

Maquinària obsoleta Directe 

Consum aigua de l’aqüífer Directe 

Consum aigua de xarxa Directe 

Vegetació Directe 

Espècies animals Directe 

Consum gas-oil /gasolina Directe/Indirecte 

Consum electricitat Directe/Indirecte 
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Aspectes ambientals Classificació 

Consum productes de neteja Directe 

Consum productes tòxics i perillosos 
(fitosanitaris) 

Directe 

Edificis i instal·lacions Directe 

Soroll maquinaria Directe 

 

VALORACIÓ DELS PROBLEMES MEDIAMBIENTALS 

 Per la pròpia activitat del Club de Golf de Peralada, S.A. el principal 
problema mediambiental digne de menció és el consum d’aigua característic 
d’aquest tipus d’explotació, malgrat que s’ha de destacar que està controlat 
informàticament en funció de les condicions ambientals. Mitjançant el programa 
informàtic (RAINBIRD), es controlen les necessitats de reg, abonament, etc. i es pot 
considerar la millor tecnologia disponible. A més està programat de manera que 
el reg es faci en hores de poca insolació, per evitar evaporacions i consums 
d’aigua excessius, i l’abonament addicionat és el que necessita en tot moment el 
camp per evitar excessos de consum. Tot això es fa per evitar possibles 
contaminacions dels aqüífers. El control del programa és per aspersors, per tant a 
cada moment es poden anular els aspersors desitjats. Els productes fitosanitaris 
utilitzats són de línia verda i aplicats per personal amb formació de manipulador 
de productes fitosanitaris autoritzat. 

 El Club de Golf de Peralada, conscient de la importància dels recursos 
hídrics al nostre país, i d’acord amb el seu compromís de millora ambiental, va 
sol·licitar la possibilitat d’utilitzar per a reg les aigües depurades de la futura 
estació depuradora de Peralada, col·laborant en el projecte de construcció 
d’aquesta, amb la finalitat de que després sigui possible l’aprofitament. Però més 
tard es va comprovar que la dotació d’aigües que s’obtindria no seria prou per 
regar tot el camp de golf durant tot l’any. S’ha buscat una altre solució; el 
projecte està presentat a l’ACA i es tracta de fer una obra de re-circulació de les 
aigües depurades de la EDAR de Figueres perquè arribin fins al camp de Golf de 
Peralada, on es construirà una planta terciària  per obtenir una qualitat de l’aigua  
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més elevada de la que hi arriba de la EDAR i utilitzar aquesta aigua ja depurada 
amb planta terciària pel reg del camp de Golf. D’aquesta manera, es deixarien 
d’emprar les aigües del pou, deixant que el aqüífers es regenerés de manera 
natural. 

 Respecte la contaminació atmosfèrica, els vehicles utilitzats fins ara per 
conservar el camp són de moderna tecnologia i es renoven freqüentment per 
altres més moderns i que consumeixen menys. Els vehicles usats per la pràctica de 
l’esport del golf són de motors petits de gasolina sense plom i amb un dispositiu de 
parada automàtica. Aquests vehicles estan en la seva ultima fase de utilització, ja 
s’està treballant per a substituir aquest vehicles per uns d’elèctrics, per tant sense 
emissió de CO2 a la atmosfera. Respecte als vehicles dels visitants, per reduir 
l’impacte que poden produir el camp s’ha dotat d’amplis pàrkings on els clients 
poden aparcar sense dificultat.  

 Així mateix, el Club de Golf de Peralada, S.A. promou la recollida selectiva 
dels residus entre els seus clients i personal. Per realitzar aquesta tasca, s’han posat 
papereres en diferents punts del camp i de la Urbanització que rodeja el golf, 
encara que independentment d’aquest, existeixen contenidors selectius per a 
separar en origen els residus assimilables a sòlids urbans, paper i cartró, envasos, 
vidre, piles, etc. 

Els productes fitosanitaris són aplicats pel Green Keeper que te la titulació 
necessària per fer-ho, a més a més sempre es consulta als proveïdors dels 
productes fitosanitaris els possibles dubtes que es plantegen. El green keeper és 
l’encarregat de seleccionar el producte i les quantitats més adequades a cada 
situació (en funció de l’època de l’any, condicions climàtiques, etc.) 

A l’inici de la seva activitat (1993), el Club de Golf va encarregar un estudi 
exhaustiu de la fauna i flora que es troba dins les seves instal·lacions, en base al 
qual es va editar un fulletó informatiu per als clients.  Durant aquests anys, s’ha fet 
cartelleria informat als clients sobre l’evolució de la fauna al camp, penjant 
aquest cartells a zones visibles com la Casa Club. 

Avui, el Club de Golf de Peralada compta amb una família gran d’ànecs , 
estem parlant d’uns 100-150 individus de coll verd, que sembla ser que s’han 
establert de forma sedentària a les instal·lacions del golf. 

Es prioritza la plantació d’espècies vegetals autòctones en les seves 
instal·lacions, i es controla i registra el nombre d’arbres de cada espècie 
(principalment alzines, pins, oliveres i pollancres) existents al camp.  
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El Club de Golf està en permanent contacte amb el Parc Natural dels 
Aiguamolls de l’Empordà per comunicar i passar informació sobre les migracions 
d’aus, ja que de vegades fan una parada al camp abans d’arribar al seu últim 
destí, els Aiguamolls. Algunes de les espècies de les que estem parlant són: blauet, 
pit-roig, cadernera, autòctons de la zona i d’altres com el Fartet considerat  en 
perill d’extinció. 

El silenci és un requisit imposat pels propis clients del camp de golf, i una de 
les maneres de preservar-lo és disposar de vehicles de transport intern que aturen 
el seu motor de forma automàtica quan no estan en moviment, i controlar les 
hores i zones d’ús de les màquines de manteniment de la gespa. 
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POLÍTICA DE MEDI AMBIENT 

El Club de Golf de Peralada adquireix el compromís de gestionar i 
desenvolupar de forma segura els seus processos amb l’objectiu de reduir 
l’impacte sobre l’entorn i contribuir a més a la protecció del medi ambient. 

Amb això, la Direcció General considera necessari complir la 
legislació i normativa aplicable al sector i activitat que desenvolupa, però 
sobretot, amb l’aplicació d’una política de respecte a la societat i 
contribuir d’aquesta forma a un desenvolupament sostenible. 

La política de l’empresa es basa en la convicció del seu personal i els 
seus clients en la valoració dels aspectes mediambientals, proporcionant 
els instruments per a la racionalització dels recursos, la segregació dels 
residus i, en definitiva, la informació i promoció de la importància dels 
valors ambientals de les seva instal·lació. 

Destaca que la Direcció General: 

és responsable del desenvolupament, comunicació, revisió 
periòdica i compliment de la política mediambiental. Aquesta 
responsabilitat es transmet a tot el personal de l’empresa; 

 

 

 

 

 

 

assigna els recursos humans, materials i financers adequats al 
desenvolupament d’un sistema de gestió mediambiental realitzant 
una avaluació i millora constants; 

desenvolupa i implanta un programa de formació i sensibilització 
mediambiental per a tot el personal de l’empresa i afavoreix la 
participació en programes de millora contínua. 

En relació al que s’exposa, es fixen els compromisos següents, 
introduint el concepte de millora contínua: 

conservar els recursos escassos (aigua) i no renovables (energia) a 
l’empresa, 

plantar espècies autòctones per a augmentar la superfície forestal i 
reduir el consum d’aigua; 

seguir les espècies de fauna existents proporcionant-los aliments i refugi; 
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desenvolupar estudis d’impacte mediambiental abans de realitzar grans 
projectes; 

 

 

 

 

 

 

promocionar l’assumpció d’aquesta política per part de proveïdors i 
clients. 

establir i mantenir al dia els plans d’emergència que es considerin 
necessaris; 

els residus del camp de golf es gestionaran de la forma més adequada 
possible i seguint el que estableix la legislació; 

l’empresa col·laborarà amb les autoritats en totes les situacions 
mediambientals, en particular, en casos especials o d’emergència; 

editar una declaració mediambiental i deixar-la verificar per un 
verificador acreditat per a la seva aprovació. Una cop fet això, s’ha de 
posar a disposició dels interessats existents. 

Tot i que Residencial Peralada Golf no es troba incorporada dins l’abast del 
Sistema de Gestió Ambiental, donada la seva estreta relació amb el Camp de 
Golf, s’han establert els següents compromisos: 

prohibir la plantació de més del 30% d’herba sobre el total de la 
superfície dels jardins de la urbanització; 

 

 

 

emprendre mesures per a evitar la contaminació lumínica dels carrers 
del Residencial Peralada Golf; 

construir de forma racional segons el paisatge i classificar i gestionar els 
residus durant la pròpia construcció. 

La Direcció general delega en el Responsable Mediambiental la 
coordinació i control del compliment de la política mediambiental del Club de 
Golf de Peralada.  

Aquesta política serà revisada per la Direcció cada tres anys o quan 
succeeixi una circumstància extraordinària o canviï la Declaració Ambiental. 

 

 

Peralada, 1 d’Octubre de 2000 
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 PROGRAMA MEDIAMBIENTAL 

El programa mediambiental té com objectiu la millora contínua en el 
comportament ambiental. El Responsable Mediambiental el redacta i el 
presenta al Gerent del camp de Golf per a la seva revisió i aprovació. 

El programa de gestió mediambiental fa referència als objectius 
mediambientals anteriorment citats. Per a cada objectiu s’assigna un 
responsable del seu seguiment, el termini de consecució, els recursos assignats i 
la dotació pressupostària. 

El programa de gestió mediambiental es revisa: 

amb ocasió de la revisió del sistema de gestió per la direcció, que és 
com a mínim un cop a l’any encara que a períodes més breus 
(trimestralment s’analitza la seva evolució); 

 

 

 

 

revisions de la política o dels objectius mediambientals; 

publicació d’una nova declaració mediambiental o la seva revisió 
anual; 

modificació de responsables, termini de compliment o recursos 
assignats. 

En cas de desenvolupar noves activitats, o d’aplicar nous mitjans 
tecnològics, es considera la possibilitat d’aprovar programes de gestió 
mediambientals específics. 

El Responsable Mediambiental difon el contingut del programa 
mediambiental a tots els departaments, serveis i àrees de l’empresa implicats al 
SGA, així com als organismes i altres entitats que es mostrin interessats en el 
mateix. 
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OBJECTIUS 

 S’estableixen els següents objectius: 

OBJECTIU FINALITAT DATA MÀXIMA 
D’EXECUCIÓ 

Aprofitament 
d’aigües per a reg 

Reaprofitament de l’aigua de la EDAR de 
Peralada amb instal·lació d’una planta 
terciària al Golf. 

Data d’execució: 2004-2005 

Fer rases de drenatge per solucionar els 
problemes d’entollament d’aigua. 

Minimitzar consum 
d’aigua a aplicar a 
la gespa i, per tant 
d’electricitat 

Comprar màquina per a la recollida de brossa 
(fulles) del terra per millorar el reg. 

Data d’execució: Maig 2004 

Protecció de la 
fauna 

Informar als usuaris del golf del creixement de 
les poblacions ja instaurades i de noves 
immigracions. 

Data d’execució: temporada 
2004 

Plantació de 100 pins, roures i alzines al tee del 
3 al 6. 

Data d’execució: temporada 
2004 

Airejar les arrels dels arbres amb la 
compactadora de terres. 

Data d’execució: temporada 
2004 

Comprar màquina per aplicar els fitosanitaris 
de manera més efectiva i controlada. 

Data d’execució: Maig 2004 

Resembrar amb llavors d’herba pen-A4 els 
greens per tal de disminuir les malalties i 
estalviar en funguicides. 

Data d’execució: temporada 
2004 

Protecció de la 
vegetació 

Restricció de circulació de cotxes al camp de 
golf. Per minimitzar el desgast de la gespa. 

Data d’execució: temporada 
2004 

Acústica: Insonorització de l’estació de 
bombeig de reg del camp per minimitzar el 
soroll nocturn 

Data d’execució: temporada 
2004 

Lumínica:  Fer un estudi de la lluminària del 
camp per tal d’evitar l’excés de llum 

Data d’execució: temporada 
2004 

Minimitzar 
contaminació 

Atmosfèrica: Comprar cotxes elèctrics (no 
emissors de CO2) 

Data d’execució: temporada 
2004 

Ampliar vies de 
comunicació 

Usar l’EMAS com a una eina de marketing, 
informant als tour operadors i publicant-lo a la 
web. 

Data d’execució: temporada 
2004 

Incrementar 
formació 

Títol de qualificació pel maneig de productes  
fitosanitaris. 

Data d’execució: temporada 
2004 

Fer compost de la gespa tallada Data d’execució: temporada 
2004 

Gestió dels residus 

Retolar contenidor d’envasos de productes 
fitosanitaris 

Data d’execució: setembre 
2002 

 

 

ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS FIXATS PER  2004: 
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L’any 2004 es van assolir, en general, els objectius fixats, encara que: 

El projecte de la EDAR de Peralada, va quedar aturat ja va quedar palès que 
el volum de la EDAR no abastaria per a cobrir les necessitats de reg del camp 
de golf. Però cal mencionar que  esta en fase d’estudi un altre projecte 
presentat a la ACA. 

 

 

 

 

 

 

 

El consum d’aigua no ha estat possible reduir-lo ja que les condicions 
climàtiques a vegades no ens ho permeten. Nogensmenys sí s’han fet totes les 
actuacions establertes al programa.  

El resultat que ha donat la  pen A4 no ha estat del tot bona; no sembla la 
adequada pel camp de golf, de cara a l’any vinent es tornarà a provar amb 
un altra tipus d’herba per tal de reduir el consum d’aigua de reg. 

L’objectiu de protecció de la fauna del golf ha esta més que assolit, els ànecs 
han tornat a criar. També han augmentat la familiar de mussols (espècie en 
protecció). 

Respecte a la contaminació lumínica, ja que a les vies on hi ha les llums estan 
fora del SGA, el que s’ha fet és una comunicació i recomanació de que es 
redireccioni tota la llum que s’escampa cap a dalt, per tal de no perdre la visió 
d’estels del cel.  

Els cotxes elèctrics es compren al 2005, ja s’han demanat pressupostos i 
s’aprovaran dintre del pressupost 2005. 

Queda descartada la opció de fer compost amb l’herba tallada. Actualment 
no es recull aquesta sinó que es deixa degradar, tornant a formar part del cicle 
del sòl. 
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SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 El sistema de gestió mediambiental es basa en l’establiment de les 
responsabilitats de les diferents persones de l’empresa per a les diverses activitats. 
Això està contingut en una documentació estructurada de la següent forma: 

1. un Manual de gestió mediambiental que estableix les responsabilitats i 
directrius d’actuació de les parts implicades en els processos i activitats; 

2. unes instruccions de treball, si es consideren necessàries, per a detallar 
alguna activitat; 

3. els registres que es considerin oportuns per a demostrar el compliment 
dels programes i objectius; 

4. la documentació externa que es consideri necessària. 
 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 Per a portar a terme l’exposat anteriorment l’estructura organitzativa del 
Club de Golf de Peralada, S.A. és la següent: 

 

Manteniment Administració 

Serveis Externs Responsable 
Mediambiental 

Director General 
Gerent 

Conseller 
Delegat  
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El responsable Mediambiental té funcions de staff i es preocupa de l’eficaç 
implantació del Sistema de Gestió Mediambiental (SGMA). Els caps de 
departament responen a la part executiva del SGMA segons queda establert a la 
documentació. 

 

DADES QUALITATIVES I QUANTITATIVES D’INTERÈS 

Des del seu inici el Club de Golf de Peralada, S.A. sempre ha tingut una 
especial sensibilitat cap al medi ambient podem destacar diferents projectes 
presentats per tal de buscar solucions al aspecte ambiental més important del 
camp, el consum de l’aigua per a reg: 

  Es va presentar un projecte que pretenia recollir les aigües de pluvials en 
una bassa, i utilitzar aquesta aigua pel reg del camp, però va ser desestimat. 

  Al principi del 2001, es va fer un acord amb una empresa (MASET, S.A. de 
Garriguella-Girona) que elabora oli, olives i paté , que s’encarregava de recollir 
les olives produïdes per les oliveres plantades al camp pel seu benefici. 

 

 

 

Dintre del pla de formació d’aquests anys, s’han realitzat cursos formatius en 
l’àmbit de utilització de productes fitosanitaris i sobre el Sistema de Gestió Medi 
Ambiental. 

 

CONSUM D’ENERGIA 

Els consums d’energia corresponents a l’any 2003 i 2004 han estat els següents: 

CONSUM ENERGIA (KWh) 

TEMPORADA 2000 2001 2002 2003 2004 

Oficines 

Nau de manteniment 

Bombes d’aigua 

28.320 

13.833 

318.228 

33.327 

36.246

353.831 

56.236 

22.669 

283.745 

19.764 

5.180 

341.846 

26.926 

11.110 

271.112 
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CONSUMS D’AIGUA 

 Els consums d’aigua corresponents a l’any 2003 i 2004 han estat els següents: 

 

CONSUM AIGUA (metres cúbics) 

TEMPORADA 2000 2001 2002 2003 2004 

Oficines i nau de 
manteniment. 

Reg del camp de golf 

921 

120.062 

769 

201.120 

1.106 

273.120 

1.673 

218.810 

950 

239.622 
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RESIDUS 

 A les oficines i nau de manteniment es produeixen els següents residus, que 
estan gestionats d’acord amb la legislació vigent: 

 
Tipus de residu Gestió  

Piles alcalines i piles de botó Deixalleria comarcal 

Vidre Consell Comarcal 

Envasos i embalatges Consell Comarcal 

Oli mineral Gestor autoritzat 

Bateries obsoletes Deixalleria comarcal 

Tubs fluorescents  Deixalleria comarcal 

Paper i cartró Consell Comarcal 

Tóners de fotocopiadores i 
impressores làser 

Retorn al proveïdor, per la seva 
gestió 

Residus envasos Fitosanitaris Gestor autoritzat 

Restes de poda Incineració controlada 

Ferralla  Deixalleria comarcal 

Residus banal Consell Comarcal 
 
 
 

PLANTACIONS D’ARBRES 

 

 

 

 

 

 

 

Al desembre de l’any 2000 s’havien plantat els següents arbres: 

Alzines   982 

Pins   654 

Oliveres 365 Total fins desembre 2000:     2.277  arbres 

Xops   263 

Xiprers      13 
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A l’any 2001 es varen plantar: 

Alzines   + 36 

Pins   + 36 

Oliveres + 36  

Xops   + 36 

Xiprers    + 36 

 

I durant l’any 2002, aquestes quanti
següents unitats: 

Alzines   + 8 

Pins   + 4 

Oliveres + 10 

Xops   + 2 

Xiprers    + 121 

 

I durant l’any 2003 i 2004 , aquestes qua
següents unitats: 

Alzines   + 30 

Eucaliptus  + 12 

Tamarius + 15 

Arbustos  + 20 

 

CONSUMS 

A la següent taula es mostren les dade
als anys 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 : 

 

 

 
 

Total fins desembre 2001:      2.457 arbres
tats han estat augmentades amb les 

 
Total fins desembre 2002:      2.602 arbres
ntitats han estat augmentades amb les 

Total fins desembre 2003:      2.659 arbres i 
20 arbustos. 

s de consum de materials corresponents 
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Material 

Consum 
anual 

aproximat 
any 2000 

Consum 
anual 

aproximat 
any 2001 

Consum 
anual 

aproximat 
any 2002 

Consum 
anual 

aproximat 
any 2003 

Consum 
anual 

aproximat 
any 2004 

Herbicides 140  l 50 l 54 l 171 l 60 l 

Fertilitzant 25.155 kg 29.126 kg 3.513,64 kg 7.356 kg 14.241 kg 

Insecticides 90 l 73 l 113 l 74 l 12 l 

Fungicides 276 l 77 l 77 l 134 l 100 l 

Llavors 825 kg 320 kg 361,3 Kg 678 kg 581,3 kg 

Gas-oil A 56.752 l 30.780 l 34.167 l 34.901 l 26.983 l 

Gasolina 
sense plom 

13.558 l 4.626 l 11.639 l 12.384 l 12.141 l 

 

L’augment de consum d’hidrocarburs del 2002 al 2003 es deu a que ha 
augmentat el número de cotxes de l’empresa. Entre el 2003 i 2004 els consums 
es mantenen pràcticament iguals. 

 

 

 

El Responsable de Medi Ambient s’encarrega de comunicar les pautes 
d’actuació de l’empresa als proveïdors i subcontractistes que subministren 
productes o presten serveis contemplats dins el Sistema de Gestió Ambiental. 

El consum en general de productes pel camp al 2004 ha disminuït, això es 
degut a que: 

-  actualment es fan servir adobs de alliberació lenta (2-3 mesos de durada) 
i en quantitats inferiors a les recomanades. 

- es fa una escarificació de la gespa per tal de fer servir menys quantitats 
d’adob, productes fitosanitaris i aigua. 

- per tal d’optimitzar i controlar els consums de fertilitzants i adobs es van fer 
analítiques de sòls (per Scott&Sons) . Els resultats de les mostres agafades varen 
ser: 
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Paràmetres Green 6 Valoració Fairway 6 Valoració 

CEC 11.5 MITJ 15.9 MITJ 

Soil pH 7.7 MOLT ALT 7.8 MOLT ALT 

Sals solubles 0.60 OPTIM 0.58 OPTIM 

Calç 1859 OPTIM 2466 OPTIM 

Magnesi 149 OPTIM 290 OPTIM 

Sodi 176 ALT 228 ALT 

Fòsfor 10 MOLT BAIX 15 BAIX 

Potassi 91 BAIX 73 BAIX 

Zinc 2.3 BAIX 1.6 BAIX 

Manganès 2.5 MOLT BAIX 1.2 MOLT BAIX 

Coure 0.9 BAIX 1.2 BAIX 

Ferro 25.4 OPTIM 24.8 OPTIM 

Resultats de les mostres agafades el 20/09/2004. 

 

Després d’aquests resultats en el que es diuen l’estat de cada nutrient, es 
prenen les accions corresponents per tal d’arribar en tots els paràmetres cap a la 
valoració de OPTIM 

 

REVISIÓ DE LA DECLARACIÓ AMBIENTAL 

El Club de Golf Peralada valida anualment aquesta declaració, i s’indiquen 
principalment els objectius aconseguits i les dades quantitatives actualitzades. 

Quadre d’auto control  sobre renovacions de la declaració: 
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2004 2005 2006 2007 

 

 

   

 

VERIFICADOR MEDIAMBIENTAL ACREDITAT 

El verificador mediambiental acreditat és: 

LGAI Technological Center S.A.- Applus CTC 

Verificador Medi Ambiental acreditat per ENAC nº E-V-00011 
Campus de la UAB, Apt. Correus 18 08193 Bellaterra (Barcelona) 

Tel. 93 567 2000 / Fax. 93 567 2001 

CONTACTE 

La persona de contacte per a tots els temes relacionats amb el medi 
ambient és el responsable Mediambiental, Sr. Antonio Silvente (tel.: 972-53.83.06, 
fax: 972-53.83.07). 

 

Peralada, desembre del 2004 

Direcció General 
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