
 
 

BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS AL PORT 
 

Consum d'aigua 
 Feu un ús racional de l'aigua 
 No deixeu desateses les mànegues quan les aixetes estiguin 

obertes 
 Tanqueu l'aixeta abans de desconnectar la mànega 
 Utilitzeu mànegues de raig interromput i sortida d'aigua a pressió 
 Utilitzeu aigua dolça únicament en les operacions necessàries 
 Al utilitzar els serveis, cal que mesureu el consum d'aigua i 

assegureu-vos que les aixetes quedin ben tancades 
 Aviseu al responsable en cas de detectar alguna fuita 

 
Consum d'electricitat 

 Aprofiteu la llum natural sempre que sigui possible 
 Mantingueu sempre netes les làmpades i pantalles per aprofitar 

millor la calor que produeixen 
 Assegureu-vos que el cable elèctric no cau a l'aigua, la presència 

de sal és un perill potencial d'accidents 
 Racionalitzeu l'ús de l'energia elèctrica 
 Controleu el termòstat de la calefacció i l'aire condicionat 
 Desconnecteu l'aire condicionat quan no hi hagi ningú, en pocs 

minuts es refreda l'ambient 
 

Generació d'aigües residuals 
 Eviteu vessaments quan se subministra combustible a les 

embarcacions (si cal, utilitzeu draps absorbents) 
 Feu ús de la planta de separació d'aigües olioses i de sentina situat 

a l'estació de servei 
 Netegeu la coberta de l'embarcació amb sabons biodegradables 
 No llenceu cap tipus de deixalla a l'aigua 
 Està totalment prohibit l'abocament de substàncies perilloses a 

l'aigua o al clavegueram 

Consum de recursos 
 Prioritzar els enviaments per correu electrònic abans d'utilitzar 

paper 
 Utilitzar criteris de compra verda 
 Ús de paper reciclat quan sigui possible 
 Evitar comprar productes d'un sol ús 
 Procureu utilitzar envasos reciclables 
 Escolliu productes amb ecoetiqueta 

 
Emissions a l'atmosfera 

 Controleu que les embarcacions tinguin els motors en bon estat 
per tenir una combustió òptima 

 Utilitzeu pintures i vernissos amb un baix contingut d'orgànics 
volàtils i un baix contingut de dissolvents 

 Eviteu l'aplicació de pintura amb pistola 
 Eviteu l'ús de productes de neteja amb dissolvents orgànics 
 Feu un bon manteniment dels aparells d'aire condicionat 

 
Generació de sorolls 

 Respecteu els horaris en les activitats que generen sorolls per 
evitar les molèsties als usuaris o veïns 

 Controleu el límit de velocitat de les embarcacions dins la zona 
portuària i el Parc Natural (màxim 3 nusos) 

 Controleu la velocitat dels vehicles que circulen per les 
instal·lacions portuàries 

 Controleu que els motors de les embarcacions estiguin apagats 
quan l'embarcació està amarrada 
 

Generació de residus 
 Compra de productes a l'engròs per reduir embalatges 
 Separeu els residus que es generen. Es disposa d'illes ecològiques 

distribuïdes per les instal·lacions portuàries 
 Disposeu els residus especials al contenidor corresponent del Punt 

Net 
 Intenteu utilitzar productes biodegradables

 


