Política de Qualitat i
Medi Ambient
A Promociones Portuarias, S.A., com a empresa
explotadora de Port Masnou, tenim com a missió oferir
la màxima qualitat en tots els serveis que oferim als
nostres usuaris i concessionaris, així com garantir l’ús
ambientalment correcte de les nostres instal·lacions, i
sensibilitzar a totes les parts interessades envers la
importància d’un correcte comportament ambiental.
L’objectiu d’oferir una bona qualitat en el servei ha guiat
la nostra consolidació com a port de referència i,
conscients de la importància de la protecció del nostre
entorn natural, hem pres el compromís de desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte envers el
medi ambient.
En aquest sentit, ens comprometem a complir amb la
legislació ambiental vigent que ens és d’aplicació, així
com amb tots aquells requisits de caràcter voluntari que
decidim assumir com a propis. També ens comprometem a anar un pas més enllà, desenvolupant millores en
el nostre treball diari per tal de contribuir a la conservació
de l’entorn i a la millora de la qualitat en la prestació del
nostre servei. En línia amb aquests principis, l’activitat de
Promociones Portuarias, S.A. es regirà pels següents:
Fer un seguiment i treballar per la millora de la
satisfacció dels nostres usuaris.
Controlar i minimitzar els impactes ambientals
associats a la nostra activitat.
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Prendre mesures per reduir el consum de recursos
naturals com són l’aigua i l’energia.
Fer una gestió eficaç dels residus generats.
Promoure la formació i conscienciació de les persones
implicades en el correcte desenvolupament de
l’activitat del port: treballadors i proveïdors.
Comunicar als nostres usuaris la tasca que s’està
realitzant i implicar-los al màxim en la millora del
comportament ambiental del port.
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Tots aquests principis s’emmarquen en un procés de
millora continua del servei ofert i del comportament
ambiental de Port Masnou, així com de prevenció de la
contaminació, en l’entorn d’una filosofia de millora contínua
de la qualitat i l’excel·lència en el servei, la qual cosa
portarà a revisar aquesta Política i els Objectius de Qualitat
i Medi Ambient establerts de forma periòdica.
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Estalvi d’aigua

Gestió de residus - MARPOL

Utilitzeu aigua dolça únicament en les operacions
necessàries.

Marpol I: Hidrocarburs; aigües de sentina olioses, residus
oliosos, aigües olioses provinents del rentat de tancs, aigua
de llast bruta, dipòsits i fangs provinents de la neteja de
tancs.

Recollida selectiva

Vigileu i no deixeu desateses les mànegues quan les
aixetes estiguin obertes.

Separeu els residus municipals dels especials o perillosos.

En omplir el dipòsit d’aigua dolça de l’embarcació,
vigileu i eviteu que sobreïxi.

Dipositeu els residus municipals en els contenidors o
papereres instal·lats al port.
Porteu els residus especials o perillosos (oli de motor,
envasos i draps bruts d’oli de lubricació, o de pintures,
bateries esgotades, piles i fluorescents…) als punts
destinats a la seva recollida dins del port.
Feu servir el mòdul de recollida de sentines i d’aigües
brutes instal·lat al port.

Aire net
Mantingueu en bon estat els motors per tenir una bona
combustió; a més, millorareu el seu rendiment.
Mentre l’embarcació està ancorada a port, limiteu al
màxim el temps que els motors estan engegats.

Reducció de soroll
Limiteu la velocitat de l’embarcació.
Apagueu el motor mentre estigueu fondejats o
ancorats al port.

Estalvi d’energia
Reviseu periòdicament el motor i els acumuladors d’energia per estalviar combustible.
Quan s’hagi de canviar el motor, considereu la instal·lació
de motors alimentats per combustible menys contaminant.
Utilitzeu làmpades de baix consum o LED que us
permetran obtenir el mateix nivell d’il·luminació i us
ajudaran a optimitzar els generadors i acumuladors
elèctrics.
Si no disposeu d’un generador elèctric convencional,
penseu en les possibilitats que us dona l’energia fotovoltaica

Per a la neteja de les embarcacions, utilitzeu mànegues
amb pistoles de raig interromput i sortida d’aigua a pressió.
Aviseu a Capitania si detecteu qualsevol fuita perquè el
servei de manteniment actuï amb rapidesa.

Aigua neta
Eviteu llençar qualsevol objecte o residu a l’aigua.
No heu d’abocar mai l’oli brut a la sentina ni heu de buidar
mai la sentina al port. Utilitzeu les instal·lacions destinades
a aquest fi.
Quan ompliu el dipòsit, eviteu que les mànegues degotin
benzina a terra o a l’aigua i que sobreïxi.
Si és necessari netejar la coberta de l’embarcació,
feu-ho amb sabons biodegradables.
Realitzeu les tasques de manteniment de l’embarcació a la
zona habilitada del port per evitar vessaments de productes
perillosos a l’aigua.

En navegar, respecte
pel medi marí
Informeu-vos sobre les normatives particulars dels
espais naturals protegits d’àmbit marítim.
Respecteu els límits de velocitat: adeqüeu la velocitat
a la zona de navegació.
Fondegeu en els llocs establerts i eviteu tirar les àncores
sobre les praderies de posidònia.
Cal mantenir net el mar: porteu bosses d’escombraries
a l’embarcació per emmagatzemar les deixalles i les
restes de menjar fins que les pugueu dipositar en el
contenidor del port.
Pesqueu de forma responsable i sostenible.

Marpol IV: Aigües brutes.
Marpol V: Residus sòlids.

Recollida de residus - PUNT NET
Bateries.
Fluorescents.
Pintures.
Envasos metàl·lics.
Plàstics contaminants.

Filtres d’oli.
Ànodes de zenc.
Draps contaminats.
Dissolvents.

Capitanía
Recollida d’olis.
Separador d’hidrocarburs.
Recollida d’aigües de sentina.
Demaneu-nos el vostre certificat MARPOL de dipòsit de
residus.

Certificats obtinguts per
PORT MASNOU

