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Punt Net
El conjunt d’activitats que es realitzen al port, genera un impacte medi ambiental
important. Minimitzar aquest impacte fins a valors sostenibles és una feina que
ens pertoca a tots.
En el nostre cas, la direcció del Port està molt sensibilitzada per la protecció del
Medi Ambient i essent conscient de la importància que té va decidir prendre el
compromís i fer un pas endavant cap a un desenvolupament sostenible
comprometent-se a desenvolupar la seva activitat amb el màxim de respecte amb
l’entorn i, dins d’aquest context va prendre la iniciativa d’implantar un Sistema de
Gestió Ambiental al port.
Gestió de residus
El Port està equipat amb uns
contenidors, una infraestructura per tal
de facilitar la gestió de residus però no
hem d’oblidar que els productors dels
residus que són procedents de les
embarcacions són els responsables de
la seva gestió fins que estiguin dipositats
en els contenidors correctes.
Per poder fer una bona recollida de residus i fomentar les Bones Pràctiques
ambientals en el port i a la mar, ha estat imprescindible coordinar tots els agents
implicats i disposar dels equipaments ambientals adients per a cada una de les
seves activitats.
Reben el nom de PUNT NET, (PUNT BLAU) que consisteix en una àrea de
recollida selectiva.
Què és el punt net?
El punt net és una instal•lació d’arreplega
selectiva on s’efectua la recepció transitòria, arreplega classificació i acumulació
de certs tipus de residus sòlids, reciclables que no tenen cabuda en els contenidors habituals.
El Punt Net del port és una instal•lació
acotada i senyalitzada on trobarem un
contenidor degudament senyalitzat amb
les etiquetes identificatives dels tipus de
residus que hi podem abocar.
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Què fem amb els residus derivats del manteniment y reparació d’una
embarcació?
Quan fem un manteniment o arranjament de la nostra embarcació, tant si es troba
a l’aigua com a l’escar, aquells residus perillosos derivats d’aquestes reparacions
hauran de ser dipositats al “Punt Net” situat al recinte del Club (veure plano annex),
dins de l’horari habitual del mateix.
Degut al seu caràcter perillós i altament contaminant, queda totalment prohibit
dipositar aquest tipus de residus a d’altres llocs diferents de “Punt Net”, ni tant sols
al costat de l’embarcació o al costat de qualsevol contenidor.
Per tal de dipositar el residus voluminosos no perillosos, s’haurà de consultar amb
el personal del port, qui els donarà les indicacions oportunes.
Els usuaris del Punt Net tindran dret a:
a) Dipositar en el Punt Net els residus que es relacionen a continuació de manera
separada (no barrejats) i sempre que no superin les quantitats màximes
establides.
b) Ser informat del funcionament general de la instal•lació, del circuit a seguir en
d'interior, de quins materials ha de dipositar directament i de quins ha de lliurar al
personal del Punt Net i en general, de qualsevol altre dubte que plantegi.
c) Conèixer la destinació final dels residus que dipositi en el Punt Net.
d) Presentar reclamacions i formular suggeriments.
Els usuaris del Punt Net tindran les següents obligacions:
a) Únicament podran dipositar en el Punt Net els residus que es relacionen:
PICTOGRAMA I DESCRIPCIÓ DEL RESIDU

-----

Aigües de sentina
i aigües
hidrocarburades

Restes d’envasos
pintura

Bateries

Restes de caps

Oli brut

Material absorbent
contaminat
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b) Els usuaris per a dipositar els seus residus en el Punt Net, hauran de
notificar-ho i demanar-ho al personal del port.
El Punt Net romandrà tancat i quan un usuari hagi de fer-ne servei sempre serà
acompanyat per personal del club per tal de controlar i assegurar el correcta ús
dels contenidors.
c) No dipositar residus en llocs distints dels assenyalats per al seu dipòsit, quan el
Punt Net romangui tancat.
Per accedir al recinte cal posar-se en contacte amb el contramestre ó telefonar
prèviament al telèfon 669 75 31 22

