BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
A Port Masnou considerem, que tots els que treballem aquí, hem de fer-ho sota els criteris de protecció de l'entorn que estableix el nostre sistema de gestió de
Ambiental.
En aquest sentit, sol·licitem la vostra col·laboració per poder aconseguir entre tots una gestió responsable en la nostra organització i en la nostra activitat.
A través del present protocol, volem transmetre la necessitat d'influir en els aspectes ambientals associats a les nostres activitats, amb la finalitat de minimitzar
els efectes adversos dels mateixos sobre el medi ambient.

ASPECTES AMBIENTALS
ASPECTE AMBIENTAL: Element d'una activitat, producte o servei que interactua o pot interactuar amb el medi ambient (consum aigua, energia,
generació residus, etc.)

IMPACTO AMBIENTAL: Canvi en el medi ambient, ja sigui advers o beneficiós, com a resultat total o parcial dels aspectes ambientals

ASPECTE

IMPACTE
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BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Els principals aspectes ambientals, propis de la gestió del port, són:
ASPECTE AMBIENTAL

Consum energia elèctrica

Consum d’aigua
Consum combustible (gasoil i gasolina)
Consum matèries primes / auxiliars
Abocament d'aigües residuals (locals i
serveis)
Generació residus (perillosos i no
perillosos)
Emissions atmosfera
Emissions soroll

IMPACTE AMBIENTAL
Esgotament recursos naturals
Emissions atmosfera (termoelèctrica)
Efectes sobre migració peixos (hidroelèctriques)
Escalfament aigua rius (termoelèctrica)
Impacte visual (energies renovables)
Esgotament recursos naturals
Esgotament recursos naturals
Emissions atmosfera
Esgotament recursos naturals
Contaminació aigües continentals i marítimes
Contaminació sòls
Contaminació atmosfèrica (incineradores)
Contaminació sòls (abocadors)
Impacte visual (abocadors)
Contaminació atmosfera
Afectació del balanç de la radiació terrestre
Contaminació acústica
Efectes adversos sobre persones, flora i fauna
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BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
CONTROLAR ELS PRODUCTES

PRESERVAR L’AIGUA

L’aigua és un bé comú i escàs, no el malgastem!
•
•
•

Tancar les aixetes i mànegues desprès del seu ús.
No abocar productes líquids al clavegueram o a mar.
Usar la doble descàrrega en cisternes que en disposin.

Evitem en el possible l’ús de substàncies perilloses!
•
•
•

abocar-ho a clavegueram o a mar.
•

ESTALVIAR ENERGIA

•
•

Utilitzar les dosis adequades de producte.
COMPRA VERDA

La millor font d’energia és l’estalvi!
•

Garantir la correcta identificació dels envasos dels productes.
Disposar de les Fitxes de Seguretat dels productes perillosos utilitzats.
En el cas de vessament, utilitzar material absorbent per a recollir-ho, i no

Apagar els llums i els aparells sempre que no siguin necessaris.
Aprofitar la llum natural al màxim.
Tancar portes i finestres per evitar pèrdues de temperatura.

Un primer pas, comprem de forma responsable!
•

Optar per productes ecològics

(biodegradables, reciclats, amb

ecoetiqueta, eficients, etc.) i de llarga duració.
•
•

Evitar productes amb gran quantitat d’embalatges.
Evitar productes que continguin substàncies perilloses.

REDUIR ELS RESIDUS

El millor residu és el que no es genera!
•
•
•

Segregar cada residu al seu contenidor específic.
No abocar residus al clavegueram o a mar.
Responsabilitzar-se de la correcta gestió
abandonant-los a les nostres instal·lacions.

•

Mantenir l’ordre i la neteja de les instal·lacions.

REDUIR EMISSIONS

Evitem la contaminació acústica!
•
dels residus, no

•
•

Respectar els horaris per provocar les mínimes molèsties per soroll.
Assegurar el compliment normatiu de la maquinària (ex. marcatge CE).
Adoptar els mecanismes necessaris per evitar la contaminació
atmosfèrica.
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BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
COL·LABORA

•

EL MEDI AMBIENT ÉS COSA DE TOTS !

IMPORTANT!!
Comuniqueu al Cap de Manteniment o Capità si detecteu:
o
o
o

Funcionament incorrecte de les instal·lacions.
Alguna avaria o desperfecte.
Algun abocament incontrolat en algun punt del Port (aigua o
terra).

APLIQUEU AQUEST PROTOCOL A LES VOSTRES
ACTIVITATS PER TAL D’ASSOLIR LA SEVA
CORRECTA IMPLANTACIÓ.

Per a qualsevol dubte, comentari o suggeriment, contacteu amb:
Responsable Medi Ambient: Paqui Arjona
Capità de Port: Paco Peinado
Correu electrònic: paqui@portmasnou.es / paco@portmasnou.es
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