NÀUTICA POPULAR

BONES PRÀCTIQUES
AMBIENTALS ALS PORTS

Recollida selectiva
•
•
•

•

Separeu els residus municipals dels especials o perillosos.
Dipositeu els residus municipals en els contenidors o papereres instal·lats al
port.
Porteu els residus especials o perillosos (oli de motor, envasos bruts d’oli de
lubricació, o de pintures, bateries esgotades, piles i fluorescents,...) a la
deixalleria.
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 del soroll
•
•

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

Estalvi d’ energia
•
•
•

Reviseu periòdicament el motor i els acumuladors per estalviar gasoil i
benzina.
Quan s’hagi de canviar el motor, considereu la instal·lació de motors
alimentats per combustible menys contaminant.
Utilitzeu làmpades de baix consum 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 dóna l’energia fotovoltaica.

Estalvi d’aigua
•
•
•
•

Utilitzeu aigua dolça únicament en les operacions necessàries.
Vigileu i no deixeu desateses les mànegues quan les aixetes estiguin obertes.
En omplir el dipòsit d’aigua dolça de l’embarcació, vigileu i eviteu que
sobreeixi.
Per a la neteja de les embarcacions, sempre que puguem, utilitzeu
mànegues amb pistoles de raig interromput i sortida d’aigua a pressió.

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.
Quan ompliu el dipòsit, eviteu que les mànegues degotin benzina a terra o a
l’aigua i que sobreeixi.
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.
Fondejeu 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.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
COL·LABORACIÓ

