
Gestió de residus

Separar els residus municipals dels
especials o perillosos.
Dipositar els residus municipals en els
contenidors o papereres instal·lats en
el port.
Portar els residus especials o perillosos
(oli de motor, envasos o draps bruts
d'oli, pintures, bateries, piles i
fluorescents…) als punts destinats a la
seva recollida selectiva dins del port.
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Marpol I: Hidrocarburs, aigües de sentina
olioses, residus oliosos, aigües olioses
derivades de la neteja dels tancs, dipòsits
de fangs derivats de la neteja de tancs.

Marpol II: Aigües brutes

Utilitzar el mòdul de recollida de sentines
i aigües brutes instal·lat en el port. a la
zona  de l'escar, i sol·licitar en marineria
el certificat MARPOL de dipòsit de
residus

Bateries- Fluorescents-Pintures-Envasos
metàl·lics- Plàstics contaminants- Filtres
d'oli - Draps contaminats – Dissolvents

RECOLLIDA DE RESIDUS

RECOLLIDA SELECTIVA



Estalvi d'energia
Revisar periòdicament el motor i els
acumuladors d'energia per a estalviar
combustible.

Quan s'hagi de canviar el motor,
considerar la instal·lació de motors
alimentats per combustibles menys
contaminants.

Utilitzar llums de baix consum o LED
que permeten obtenir el mateix nivell
d'il·luminació i ajuden a optimitzar els
generadors i acumuladors elèctrics.

Si no es disposa d'un generador elèctric
convencional, pensar en les
possibilitats que dona l'energia
fotovoltaica.

Navegant, respecte
pel medi marí

Informar-se sobre les normatives
particulars dels espais naturals protegits
de l’àmbit marí.

Respectar els límits de velocitat:
adequar la velocitat a la zona de
navegació.  

Fondejar als llocs establerts i evitar tirar
l’àncora sobre prades de posidònia.  

Mantenir el mar net:  portar bosses
d’escombraries a l’embarcació per
emmagatzemar el rebuig i les restes de
menjar fins que es puguin dipositar en
un contenidor al port. 

Pescar de forma responsable i
sostenible.

Estalvi d'aigua

Utilitzar aigua dolça únicament en les
operacions necessàries. 
 
No deixar desateses les mànegues quan
les aixetes estan obertes.  

Quan s'ompli el dipòsit d'aigua dolça de
l'embarcació, vigilar i evitar que desbordi.

Per a la neteja de les embarcacions, usar
mànegues amb pistoles de doll
interromput i sortida d'aigua a pressió.

Avisar a Capitania del port si es detecta
qualsevol fugida perquè el servei de
manteniment actuï amb rapidesa.

Evitar tirar qualsevol objecte o residu a
l'aigua.

No llançar mai l'oli usat a la sentina ni
buidar mai la sentina en el port. 

Utilitzar les instal·lacions destinades per a
aquest fi.

Quan s'ompli el dipòsit de combustible,
evitar que les mànegues degotin en el sòl o
en l'aigua i evitar que desbordi.

Si és necessari netejar la coberta de
l'embarcació, fer-ho amb sabons
biodegradables.

Fer els treballs de manteniment de
l'embarcació en la zona habilitada per a
això en el port per a evitar abocaments de
productes perillosos en l'aigua.

Aigua neta

Reducció del soroll
Limitar la velocitat de l'embarcació. 

Apagar el motor mentre s'està
fondejant o amarrat al port. 

Mantenir en bon estat els motors per a
tenir una bona combustió i 
millorar el seu rendiment. 

Mentre l'embarcació està amarrada al
port, limitar al màxim el temps que els
motors estan encesos. 

Aire net




