CODI DE CONDUCTA AMBIENTAL:
La millor font d’energia és l’estalvi!
- Utilitza aparells de baix consum (Classe energètica A) com sistemes d’il·luminació i
electrodomèstics. Permeten un estalvi de fins el 80%.
- La longitud dels cables no ha de ser superior a 25 m. El cable no ha de tenir cap
connexió intermèdia o empalmament en tota la seva longitud (ITC-BT-42).
L’aigua és un bé comú i escàs, no la malgastem!
- Utilitza pistoles de flux interromput per al baldeig de l’embarcació.
- Comprova que tanquin correctament les aixetes i les mànegues.
- Instal·la reductors o airejadors a les aixetes (Permeten estalviar fins a un 50%).
- Utilitza aigua de mar per al baldeig de l’embarcació i només utilitza aigua dolça quan
sigui necessari.
-No facis servir els inodors com a papereres.
Les aigües residuals i de sentina de les embarcacions han de ser gestionades
correctament per evitar la contaminació marina. És una obligació legal i és necessari
que l’amarrador justifiqui la correcta gestió d’aquest residus.
La màquina de buidatge de sentines i aigües sanitàries és un servei gratuït.Utilitza-la!
- Utilitza detergents biodegradables.
- Està prohibit qualsevol abocament contaminant.
Els residus s’han de dipositar en els diferents contenidors del port:
- No abandonis mai els teus residus en qualsevol lloc.
- Pregunta al personal del port en cas de dubte, per a gestionar bé els teus residus.
- Aplica criteris de compra verda: productes amb mínim embalatge, substituir
productes perillosos per altres equivalents no perillosos, etc.
- Retornar les bengales caducades al proveïdor.
CONTENIDORS DEL PORT OLÍMPIC:
Punt Net a l’escar:

Recollida selectiva als pantalans:

Campanya Bandera Blava:
Aquest port esportiu ha estat guardonat amb la Bandera Blava. La Bandera Blava és un guardó
a la qualitat ambiental, que es concedeix als ports esportius que realitzen un esforç especial
en allò relatiu a la bona gestió ambiental del port i de la natura circumdant i que proporciona
als usuaris informació sobre qüestions ambientals. Per a obtenir la Bandera Blava, el port
esportiu ha de reunir una sèrie de requisits, que fan referència a la educació i informació
ambiental, gestió ambiental, serveis i seguretat i qualitat de l’aigua.
La Bandera Blava és un guardó concedit per la Fundació d’Educació Ambiental (FEE), una
Organització No Governamental de caràcter ambiental, representada per organitzacions
nacionals en uns 40 països de 4 continents. Es concedeix a les platges i ports esportius i
cobreix principalment quatre àrees: Informació i educació ambiental, Gestió ambiental,
Seguretat i serveis i Qualitat de l’aigua.
La Bandera Blava és un guardó que es concedeix per a una sola temporada i el guardó només
és vàlid mentre es segueixin reunint els requisits. Quan això no és així, les autoritats
responsables del port han d’arriar la Bandera Blava.
Cada organització nacional de la FEE inspecciona els llocs amb Bandera Blava durant la
temporada.
Vostè pot ajudar a la Campanya contribuint activament amb la protecció del medi ambient:
Segueixi les instruccions del codi de conducta ambiental al port esportiu i el seu entorn.
Utilitzi productes ecològics en pintures, detergents, etc.
Informi de la contaminació o altres violacions de les normes ambientals a les autoritats.
Estalviï aigua, electricitat i combustible.
Animi a altres navegants a cuidar el medi ambient.

Aquest guardó també existeix per embarcacions
particulars. Si com a propietari i usuari d’un vaixell,
estima el mar, utilitza els seus recursos i desitja contribuir
a la seva protecció, pot participar en la campanya
Bandera Blava, sol·licitant el Codi Bandera Blava de
conducta a la mar a les nostres oficines del port.
Per a qualsevol consulta o suggerència pot dirigir-se a:
Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor
(A.D.E.A.C.)
C/ General Lacy 3, Portal 1, 1º B
28045 Madrid
Telf: 914 353 147
Fax: 914 350 597
banderaazul@adeac.es

El respecte per les persones i el medi ambient:
- Revisa el Reglament d’Explotació del port per conèixer les prohibicions i obligacions
establertes.
- Respecta el descans dels altres usuaris.
- No sobrepassis la velocitat màxima permesa de 3 nusos.
- Apaga el motor quan no sigui necessari.
- Evita lubricants de baixa qualitat, disminueixen el rendiment del motor.
- Realitza un manteniment periòdic del motor i dels filtres.
- Respecta l’entorn natural.
- Realitza una pesca responsable.
Amb aquestes bones pràctiques podeu ajudar a conservar el medi i els recursos
naturals que ens proporciona, per tal d’assolir un desenvolupament sostenible, que
permeti a les generacions futures gaudir-ne.

