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1 – Objecte 

L’objecte del present pla és donar compliment a l’article 5 del Reial Decret 1381/2002, 
de 20 de desembre, sobre instal·lacions portuàries de recepció de rebuigs generats 
pels vaixells i residus de càrrega, modificat pel Reial Decret 1084/2009, de 3 de juliol. 

D’acord amb l’article 5.1 del RD 1381/2002, modificat pel RD 1084/2009, l’entitat 
gestora del port aprovarà i aplicarà, prèvia consulta amb les parts interessades i els 
usuaris del port (...), un pla de recepció i manipulació de residus. El contingut del pla 
garantirà la correcta gestió ambiental dels residus. L’entitat gestora del port haurà 
d’aprovar un nou pla de recepció i manipulació de residus cada tres anys i, en tot cas, 
quan s’introdueixin canvis significatius que afectin el funcionament del servei.  

 

2 – Àmbit d’aplicació 

D’acord amb l’article 3 del RD 1381/2002, l’àmbit d’aplicació comprèn:   

- Els vaixells, inclosos els de pesca i les embarcacions d’esbarjo. 

- Tots els ports espanyols en els que normalment i habitualment fan escala els 
vaixells anteriors. 

- Tots els rebuigs generats pels vaixells i els residus de càrrega contemplats en 
els annexos tècnics del Conveni Marpol 73/78 que hagin estat ratificats per 
l’Estat espanyol i publicats en el BOE. 

 

3 – Antecedents 

El port de l’Ametlla de Mar forma part del domini públic portuari adscrit a Ports de la 
Generalitat, entitat de dret públic adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, creada segons la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de 
Catalunya. 

L’article 8 de la Llei esmentada estableix les funcions de Ports de la Generalitat, entre 
les quals es troben: 

- La direcció, l’organització i la gestió dels serveis afectats al domini públic 
portuari que tingui adscrits, la direcció de serveis complementaris i especials; el 
practicatge, el remolcament i l’amarratge; la recollida de residus procedents 
dels vaixells, i el règim de policia i de circulació pels molls i la zona de servei. 

- La gestió de la senyalització portuària i l’atorgament de les concessions de la 
retirada de residus Marpol. 

I, d’altra banda, l’article 80 de recepció de residus preveu que les instal·lacions 
situades dins la zona de servei portuari i especialment les que utilitzen substàncies 
petrolíferes, químiques i petroquímiques o combustibles líquids, qualsevol que sigui la 
seva activitat, i també les drassanes i les instal·lacions de reparació naval, han de 
disposar d’instal·lacions per a la recepció i el tractament de residus d’aquesta 
naturalesa. 

 

4 – Dades administratives 

Nom:    Port de l’Ametlla de Mar 

Raó social:   Ports de la Generalitat – Zona Portuària Sud 
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NIF:    Q0840002J 

Adreça postal:   Oficines del port, s/n – 43860 l’Ametlla de Mar 

Telèfon:   977.45.61.80 

Fax:    977.45.61.80 

Correu electrònic:  port.ametlla@gencat.cat  

Pàgina web:   ports.gencat.cat 

 

5 – Descripció de les activitats del port 

A continuació s’indiquen les activitats existents al port de l’Ametlla de Mar, segons 
l’àrea a la que corresponen.  

Dàrsena pesquera 

La superfície total de la dàrsena pesquera és de 66.754 m2. Inclou tots els 
equipaments i infraestructures concessionats a la Confraria de pescadors de l’Ametlla 
de Mar, els quals corresponen a: amarraments, llotja, bar, fàbrica de gel, zona d’estesa 
de xarxes, oficines de la confraria, zona d’estacionament de vehicles, pallols de pesca, 
contenidors per a la recollida d'oli mineral usat, punt de recepció d'aigües residuals i de 
sentina, i contenidors de residus.  

Hi ha 63 embarcacions de pesca amb base al port de l’Ametlla de Mar, de les quals 
n’hi ha 4 que corresponen a flota d’embarcacions tonyinaires que es troben atracades 
a la tercera alineació del moll de llevant.   

Dàrsena esportiva 

La superfície total de la dàrsena esportiva és de 21.223 m2. Inclou tots els 
equipaments i infraestructures concessionats al Club Nàutic de l’Ametlla de Mar, els 
qual corresponen a: amarraments, edifici d'administració i local social, edifici capitania i 
escola de vela, bar restaurant, zona d'estacionament de vehicles, lavabos i vestidors, 
magatzems i trasters, escar, grua fixa de 10 tones, rampa, marina seca, benzinera, 
dipòsit de gas propà, punt net per a l’emmagatzematge de residus, contenidor per a la 
recollida d'oli mineral usat i punt de recepció d’aigües residuals i de sentina.   

Cal destacar que el dipòsit de gas propà, amb una capacitat de 1.500 litres, s’utilitza 
per a proveir la cuina del bar restaurant i la caldera per als lavabos i vestidors del club.  

Disposa de 258 punts d’amarratge per a embarcacions de fins a 20 metres d’eslora.   

Nàutica popular 

Aquesta àrea és de gestió directa de Ports de la Generalitat a través d’autoritzacions 
d’atracaments d’embarcacions en les zones assignades. Disposa de 86 punts 
d’amarratge per a embarcacions de fins a 7 metres d’eslora.  

Creuers turístics locals, xàrters i embarcacions de lloguer 

En el port es disposa d'un pantalà destinat a l'atracament de creuers turístics locals i 
embarcacions tipus xàrter, així com un pantalà per a embarcacions i motos de lloguer. 
Per altra banda, s’hi ubiquen diverses casetes desmuntables per a informació i venda 
de tiquets per als serveis que ofereixen els creuers, xàrters i lloguer d’embarcacions. 
Aquestes instal·lacions s’ubiquen a la banda de llevant del port.  

Escar  
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En la superfície destinada a escar es realitzen activats d'hissada, varada, reparació i 
manteniment d'embarcacions. Els equipaments i infraestructures que s'hi disposen 
són: esplanada d'avarada, taller, oficina, travel autopropulsat de 110 tones i grua fixa 
de 10 tones.  

Zona industrial 

Aquesta zona està constituïda per un taller de venda i reparació d'embarcacions i 
motors marins, una nau destinada a la hivernada d’embarcacions i una nau de rentat i 
emmagatzematge de caixes de peix.   

Subministrament de carburants 

El subministrament de carburants es realitza en dos punts del port, a banda del servei 
prestat en les instal·lacions de la dàrsena esportiva. El primer punt de subministrament 
correspon a l'empresa Repsol, la qual disposa d'una benzinera, ubicada al moll de 
llevant, amb dos sortidors i dos dipòsits soterrats amb una capacitat de 60.000 litres de 
gasoil cadascun, per al subministrament a embarcacions pesqueres. El segon punt de 
subministrament s'ubica en el moll de transversal de pesca i es realitza amb camions 
cisterna, els quals subministren directament a les embarcacions pesqueres mitjançant 
cisternes amb una capacitat màxima de 25.000 litres de gasoil.  

Zona de serveis 

Aquesta zona correspon als vials i aparcaments distribuïts al llarg de la façana 
marítima del port; així com les places, àrees per a vianants, activitats de restauració, 
terrasses, l’oficina de Ports de la Generalitat i els centres de transformació d'energia 
elèctrica existents.  

 

6 – Ubicació de les instal·lacions portuàries receptores 

La ubicació de les instal·lacions per a la recepció de residus Marpol al port de l’Ametlla 
de Mar s’indica en el plànol d’instal·lacions portuàries receptores (veure Annex 13). 

 

7 – Avaluació de les necessitats d’instal·lacions portuàries receptores, en funció 
dels vaixells que normalment fan escala al port 

L’article 2 del RD 1381/2002, modificat pel RD 1084/2009, considera que els rebuigs 
generats pels vaixells comprenen tots els rebuigs, incloses les aigües residuals i els 
residus diferents del carregament, produïts durant el servei del vaixell i que estiguin 
regulats pels annexos I, IV, V i VI del Conveni Marpol 73/78, així com els rebuigs 
relacionats amb el carregament segons es defineixen en les directrius per a l’aplicació 
de l’annex V del conveni esmentat.  

L’article indicat també considera que els residus de càrrega comprenen les restes de 
qualsevol material de carregament que es trobin a bord en bodegues de càrrega o 
tancs i que romanen un cop finalitzats els procediments de descàrrega i les operacions 
de neteja, inclosos els residus resultants de les operacions de càrrega, descàrrega i 
els vessaments.  

D’acord amb l’article 4.4 del RD 1381/2002, modificat pel RD 1084/2009, atenent als 
tipus de rebuigs generats per vaixells o residus de càrrega que rebin, les instal·lacions 
portuàries receptores es classifiquen en les categories següents: 

- Marpol Annex I: les que reben rebuigs generats per vaixells o residus de 
càrrega oliosos dels vaixells dels inclosos en l’annex I del Conveni Marpol 
73/78. Aquesta classe se subdivideix, al seu torn, en tres subclasses:  
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o Tipus A: Les que reben rebuigs generats per vaixells o residus de 
càrrega de petroli cru i aigua de llast contaminada amb petroli cru. 

o Tipus B: Les que reben rebuigs generats per vaixells o residus de 
càrrega d’hidrocarburs i aigua de llast contaminada amb productes 
petrolífers diferents del petroli cru i la densitat dels quals és menor o 
igual a 1. 

o Tipus C: Les que reben residus generats per vaixells procedents de les 
sentines de la cambra de màquines o dels equips de depuració de 
combustible i olis dels motors dels vaixells.  

- Marpol Annex II: les que reben residus de càrrega de substàncies nocives 
líquides dels vaixells, inclosos en l’annex II del Conveni Marpol 73/78. 

- Marpol Annex IV: les que reben aigües brutes dels vaixells, inclosos en l’annex 
IV del Conveni Marpol 73/78. 

- Marpol Annex V: les que reben escombraries sòlides dels vaixells, inclosos en 
l’annex V del Conveni Marpol 73/78. Els rebuts generats per vaixells o residus 
de càrrega de l’annex V s’agruparan en les següents categories: 

o Part I: 

 A – Plàstics 

 B – Deixalles d’aliments 

 C – Deixalles domèstiques 

 D – Olis de cuina 

 E – Cendres de l’incinerador 

 F – Deixalles operacionals 

 G – Cadàvers d’animals 

 H – Arts de pesca 

 I – Deixalles electròniques 

o Part II:  

 J – Residus de càrrega (no perjudicials per al medi marí) 

 K – Residus de càrrega (perjudicials per al medi marí) 

- Marpol Annex VI: les que reben substàncies que esgoten la capa d’ozó i residus 
de neteja dels gasos d’escapament, inclosos en l’annex VI del Conveni Marpol 
73/78. 

- Altres rebuigs i residus: comprèn els rebuigs o els residus no inclosos en les 
categories anteriors i dels quals el vaixells tingui necessitat de desprendre’s. 
S’inclouen en aquest apartat matèries com ara bateries elèctriques rebutjades, 
restes de material procedent d’obres de manteniment efectuades a bord (folres 
d’aïllament tèrmic, restes de revestiments de pintura o altres), etc. 
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Sector pesquer   

Els rebuigs que poden generar els vaixells que formen part de la dàrsena pesquera 
són: 

Origen rebuig Tipologia rebuig Annex Marpol 

Residus captats del mar per 
les embarcacions 

Troncs de fusta i voluminosos V (A) / V (C) 

Xarxes V (H)  

Residus generats per 
l’activitat de les 
embarcacions 

Matèria orgànica V (B) 
Rebuig, envasos, vidre, i paper i 
cartró 

V (C) 

Arts de pesca i xarxes fora d’ús V (H) 

Aigües de sentina1 I 

Aigües residuals2 IV 

Residus generats pel 
manteniment de les 
embarcacions 

Olis minerals usats i llots oliosos  I 

Fusta, ferralla i voluminosos V (A) / V (F) 
Filtres d’oli i gasoil, absorbents 
contaminats, envasos contaminats, 
bateries, aerosols, dissolvents, 
equips elèctrics i electrònics, 
fluorescents, piles i restes de pintura 

V (F) / V (I) 

(1) La generació d’aigües de sentina en les embarcacions de pesca és desigual en 
funció del tipus de casc (fusta, alumini, fibra de vidre, etc.) i l’ajustament de la bocina 
en el moment de navegar, així com de les condicions de desgast per ús de la mateixa.   
(2) Actualment, la majoria d’embarcacions pesqueres no disposen de lavabos on es 
generin aigües residuals.  

Segons la tipologia de rebuigs i residus que poden generar els vaixells del sector 
pesquer, i tenint en compte el seu volum, caldria disposar d’instal·lacions portuàries 
receptores per als següents residus: 

- Matèria orgànica 

- Residus domèstics (envasos, vidre, paper i cartró, etc.)   

- Arts de pesca (xarxes fora d’ús, etc.) 

- Aigües de sentina 

- Aigües residuals 

- Residus oliosos 

- Fusta 

- Voluminosos  

- Residus nocius (filtres d’oli i gasoil, absorbents contaminats, etc.) 

Sector esportiu 

Els rebuigs que poden generar els vaixells que formen part de la dàrsena esportiva 
són: 
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Origen rebuig Tipologia rebuig Annex Marpol 

Residus generats per 
l’activitat de les 
embarcacions 

Matèria orgànica V (B) 
Rebuig, envasos, vidre, i paper i 
cartró 

V (C) 

Aigües de sentina I 

Aigües residuals IV 

Residus generats pel 
manteniment de les 
embarcacions 

Olis minerals usats i llots oliosos  I 
Filtres d’oli i gasoil, absorbents 
contaminats, envasos contaminats, 
bateries, aerosols, dissolvents, 
equips elèctrics i electrònics, 
fluorescents, llots contaminats, piles i 
restes de pintura 

V (F) / V (I) 

Els rebuigs que poden generar els vaixells que formen part de la nàutica popular són 
bàsicament residus domèstics, ja que els residus procedents del manteniment de les 
embarcacions es lliuren als escars o tallers nàutics.  

Segons la tipologia de rebuigs que poden generar els vaixells del sector esportiu, i 
tenint en compte el seu volum, caldria disposar d’instal·lacions portuàries receptores 
per als següents residus: 

- Matèria orgànica 

- Residus domèstics (envasos, vidre, paper i cartró, etc.)   

- Aigües de sentina 

- Aigües residuals 

- Residus oliosos 

- Residus nocius (filtres d’oli i gasoil, absorbents contaminats, etc.) 

Sector turístic 

Els rebuigs que poden generar els vaixells de creuers turístics locals, xàrters i 
embarcacions de lloguer són:  

Origen rebuig Tipologia rebuig Annex Marpol 

Residus generats per 
l’activitat de les 
embarcacions 

Matèria orgànica V (B) 
Rebuig, envasos, vidre, i paper i 
cartró 

V (C) 

Aigües de sentina I 

Aigües residuals IV 

Residus generats pel 
manteniment de les 
embarcacions 

Olis minerals usats i llots oliosos  I 
Filtres d’oli i gasoil, absorbents 
contaminats, envasos contaminats, 
bateries, aerosols, dissolvents, 
equips elèctrics i electrònics, 
fluorescents, piles i restes de pintura 

V (F) / V (I) 

Segons la tipologia de rebuigs i residus que poden generar els vaixells de creuers 
turístics locals, xàrters i embarcacions de lloguer, i tenint en compte el seu volum, 
caldria disposar d’instal·lacions portuàries receptores per als següents residus: 
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- Matèria orgànica 

- Residus domèstics (envasos, vidre, paper i cartró, etc.)   

- Aigües de sentina 

- Aigües residuals 

- Residus oliosos 

- Residus nocius (filtres d’oli i gasoil, absorbents contaminats, etc.) 

Sector industrial 

Formen part d’aquest sector els escars i tallers nàutics que no pertanyin a cap club 
nàutic o marina, on es generin rebuigs procedents del manteniment d’embarcacions 
pesqueres, esportives o de creuers turístics locals.  

 

8 – Tipus i capacitat de les instal·lacions portuàries receptores 

Segons el que s’ha esmentat en l’apartat anterior, a continuació s’indiquen les 
instal·lacions portuàries receptores disponibles per a cada sector.  

Sector pesquer 

Per a l’emmagatzematge dels rebuigs i residus que poden generar els vaixells del 
sector pesquer, es disposa de contenidors i dipòsits ubicats en punts estratègics de la 
dàrsena pesquera.  

Tipologia instal·lació Annex Marpol Núm. Capacitat (m3/ut.) 

Contenidors rebuig1 V (C) 

1 20 

1 7 

2 3,2 

Contenidors xarxes fora d’ús V (H) 6 1 

Contenidors fusta V (F) 1 7 

Contenidors voluminosos 
V (A) / V (C)  

/ V (F) 
2 7 

Dipòsits olis minerals usats2 I 3 1 

Dipòsits aigües de sentina3 I 2 1 

Dipòsits aigües residuals3 IV 0 
Abocat a 

clavegueram 
Contenidor filtres d’oli i gasoil V (F) 3 0,2 
Contenidors absorbents 
contaminats 

V (F) 1 0,2 

Contenidors envasos 
contaminats 

V (F) 1 1 

 (1) El contenidor de 20 m3 és d’ús exclusiu per als residus generats per al flota de 
tonyinaires.  
(2) En l’Annex 3, es descriuen els mòduls principal i secundari de recollida d’olis 
minerals usats.  
(3) En l’Annex 3, es descriu l’equip d’aspiració d’aigües residuals i de sentina.   
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No es disposa de contenidors per a residus de matèria orgànica, vidre, envasos i paper 
i cartró, ja que el volum generat és molt baix i són abocats als contenidors de rebuig.  

Generalment, els residus nocius generats pel manteniment de les embarcacions són 
lliurats als escars i tallers nàutics; no obstant això, es disposa dels contenidors indicats 
en la taula anterior per a aquells residus que puguin ser generats pels treballs de 
manteniment realitzats directament pels armadors o mariners.  

Sector esportiu 

Per a l’emmagatzematge dels rebuigs i residus que poden generar els vaixells del Club 
Nàutic de l’Ametlla de Mar es disposa de contenidors i dipòsits ubicats en punts 
estratègics de la dàrsena esportiva. El club nàutic disposa del seu propi Pla de 
Recepció i Manipulació de Residus que complementa el pla del port.  

Tipologia instal·lació Annex Marpol Núm. Capacitat (m3/ut.) 

Contenidors matèria orgànica V (B) 1 1 

Papereres rebuig V (C) 20 
16 de 0,05 i 4 de 

0,025 
Contenidors rebuig  V (C) 1 1 

Contenidors envasos V (C) 1 3,69 

Contenidors vidre V (C) 1 2 

Contenidors paper i cartró V (C) 1 2,14 

Dipòsits olis minerals usats I 1 1 

Dipòsits aigües de sentina1 I 1 1,5 

Dipòsits aigües residuals1 IV 1 0,2 

Filtres d’oli i gasoil V (F) 1 0,2 

Absorbents contaminats V (F) 1 0,2 

Envasos plàstics contaminats V (F) 1 0,2 

Envasos metàl·lics contaminats V (F) 1 0,2 

Llots contaminats V (F) 1 0,2 

Bateries i piles V (F) 1 2,16 

Restes de pintura V (F) 1 0,2 

Ànodes de zinc V (F) 1 0,05 

Bombetes i fluorescents V (I) 1 0,05 

 (1) El mòdul d’aspiració d’aigües residuals i de sentina de la dàrsena esportiva és 
idèntic a l’existent a la dàrsena pesquera, excepte que no es troba connectat a la xarxa 
de clavegueram. Per aquest motiu, compta amb un dipòsit que s’extreu del mòdul per 
buidar-ne el contingut al punt més pròxim de la xarxa de clavegueram portuària. De la 
mateixa manera, la totalitat de les aigües de sentina lliurades per les embarcacions són 
retirades en la seva totalitat i gestionades per una empresa de residus autoritzada.  

Per a l’emmagatzematge dels rebuigs i residus que poden generar els vaixells de la 
nàutica popular es disposa de contenidors ubicats en punts estratègics d’aquesta àrea. 

Tipologia instal·lació Annex Marpol Núm. Capacitat (m3/ut.) 

Papereres rebuig V (C) 13 0,06 
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No es disposa de contenidors per a residus nocius, ja que aquests es lliuren als escars 
o tallers nàutics quan es realitzen els treballs de manteniment de les embarcacions.  

Sector turístic 

Els vaixells de creuers turístics locals que, puntualment, fan escala al port de l’Ametlla 
de Mar no lliuren residus de cap tipologia a les instal·lacions portuàries, ja que les 
escales són de curta durada. 

Per a l’emmagatzematge dels rebuigs i residus que pot generar el creuer turístic local 
gestionat per l’empresa Balfegó Tuna, S.L., amb base al port de l’Ametlla de Mar, es 
disposa de contenidors ubicats en punts estratègics del port.  

Tipologia instal·lació Annex Marpol Núm. Capacitat (m3/ut.) 

Contenidors rebuig1 V (C) 1 20 

(1) El contenidor indicat és el mateix que l’existent per a ús exclusiu de la flota de 
tonyinaires.  

No es disposa de contenidors per a la segregació de residus de matèria orgànica, 
envasos, vidre, i paper i cartró, ja que el volum generat és molt baix i són abocats als 
contenidors de rebuig.  

No es compta amb dipòsits per a aigües de sentina i aigües residuals, ja que aquests 
residus són retirats directament per empreses transportistes autoritzades.  

No es disposa de contenidors per a residus nocius, ja que aquests es lliuren als escars 
o tallers nàutics quan es realitzen els treballs de manteniment de les embarcacions.  

Sector industrial 

Els escars i tallers nàutics presents al port disposen de contenidors per a 
l’emmagatzematge dels residus generats pel manteniment de les embarcacions, 
inclosos els oliosos i nocius, que posteriorment són retirats i gestionats per una 
empresa de residus autoritzada.  

 

9 – Procediments de recepció i recollida de rebuigs generats per vaixells i 
residus de càrrega 

D’acord amb l’article 4.3 del RD 1381/2002, per a prestar el servei de recepció, els 
operadors de les instal·lacions portuàries que recullin, transportin, manipulin o tractin 
rebuigs generats per vaixells o residus de càrrega hauran de disposar de les 
autoritzacions atorgades de conformitat amb el que estableix la Llei 10/1998 o en les 
normes que, en el seu desenvolupament, dictin les Comunitats Autònomes en l’àmbit 
de les quals prestin serveis (veure Annexos 6, 7 i 12).  

D’acord amb l’article 4.5, 4.6 i 4.7 del RD 1381/2002, els operadors de les 
instal·lacions portuàries receptores hauran d’emplenar documentalment un registre 
dels serveis que prestin als vaixells, en què hauran de figurar, com a mínim, les 
següents dades: data i hora d’inici de la prestació del servei, data i hora de la 
finalització del servei, nom i bandera del vaixell, quantitat i tipus de residu rebut, i 
incidències ocorregudes durant la prestació del servei. El registre s’haurà de 
documentar en un llibre foliat, habilitat a tal efecte per l’entitat gestora del port on es 
presti el servei, la qual podrà autoritzar la substitució del llibre registre per un registre 
informatitzat que reuneixi les corresponents garanties de fiabilitat. El llibre esmentat 
podrà ser consultat per les autoritats competents i haurà d’estar disponible per a la 
seva consulta durant un període de cinc anys (veure Annex 5).  
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D’acord amb l’article 6 del RD 1381/2002, el capità d’un vaixell que es dirigeixi a un 
port espanyol haurà d’emplenar amb veracitat i exactitud el Model de notificació abans 
d’entrar al port de destí i notificar la informació esmentada a la Capitania Marítima 
corresponent i a l’entitat gestora del port.  

Els vaixells de pesca fresca i embarcacions esportives o d’esbarjo autoritzades per a 
un màxim de dotze passatgers realitzaran la notificació segons Model de notificació 
reduïda per a embarcacions de pesca fresca i esportives o d’esbarjo, d’acord amb les 
següents premisses: 

a. En el cas de vaixells o embarcacions de qualsevol tipus amb base en un port 
espanyol, justificaran anualment davant la Capitania Marítima del seu port base 
l’entrega de tota classe de residus a una instal·lació portuària receptora 
autoritzada. 

b. En la resta de casos, a l’arribada de l’embarcació al primer port espanyol, quan 
es tracti de vaixells o embarcacions procedents de ports estrangers o caladors 
internacionals.  

En l’Annex 9, s’adjunten els diversos formularis establerts.  

D’acord amb l’article 7 del RD 1381/2002, el capità d’un vaixell que faci escala a un 
port espanyol entregarà obligatòriament, abans de deixar el port, tots els rebuigs 
generats pel vaixell en una instal·lació portuària receptora autoritzada. 

No obstant això, el vaixell podrà sortir del port d’escala sense lliurar els rebuigs en 
aquest port si ha estat autoritzat expressament per fer-ho per la Capitania Marítima del 
port (...) si se’n dedueix que el vaixell disposa de prou capacitat d’emmagatzemament 
destinada a tots els rebuigs generats acumulats i els que previsiblement es generin 
durant la travessia fins al port d’escala següent. 

Quan hi hagi motius raonables per suposar que el port on el vaixell pretén lliurar els 
rebuigs no disposa d’instal·lacions portuàries receptores adequades o si aquest port és 
indeterminat i hi ha el risc que els rebuigs siguin abocats al mar, la Capitania Marítima 
ordenarà la descàrrega de tots els rebuigs que estiguin a bord.  

Les instal·lacions portuàries receptores expediran a cada vaixell que utilitzi els seus 
serveis de recepció de residus un rebut de residus Marpol (veure Annex 9).  

A fi que aquest document tingui validesa, haurà de comptar amb la ratificació de la 
Capitania Marítima del port on es realitzi l’entrega. Per als vaixells de pesca fresca i les 
embarcacions d’esbarjo autoritzades per a un màxim de dotze passatgers, la 
instal·lació portuària receptora expedirà un únic rebut anual que declari l’entrega 
regular en la instal·lació esmentada, al llarg del període referit, dels residus de 
l’embarcació (veure Annex 9). El rebut s’haurà de presentar a la Capitania Marítima per 
a la seva ratificació.  

D’acord amb l’article 10 del RD 1381/2002, el capità d’un vaixell que faci escala en un 
port espanyol s’ha d’assegurar que els residus de la càrrega siguin lliurats en una 
instal·lació portuària receptora d’aquest port de conformitat amb les disposicions dels 
Conveni Marpol 73/78.  

En cas que el port espanyol d’escala (...) no disposi d’una instal·lació portuària 
receptora adequada per rebre els residus de la càrrega d’acord amb el que s’ha 
esmentat anteriorment, la Capitania Marítima ha d’autoritzar la sortida del vaixell amb 
els residus a bord fins al pròxim port on sigui factible fer-ne la descàrrega, llevat que hi 
concorrin circumstàncies excepcionals que justifiquin la denegació, les quals han de 
ser indicades expressament per la Capitania Marítima. 
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D’acord amb l’article 12 del RD 1381/2002, l’entitat gestora de cada port adoptarà totes 
les mesures necessàries per informar adequadament als capitans, instal·lacions 
portuàries receptores i, en general, a la resta d’usuaris del port de les prescripcions 
que l’afecten, derivades del contingut del Reial Decret esmentat. Així mateix, es 
garantirà que els plans de gestió de residus incloguin un procediment eficaç 
d’utilització de les instal·lacions portuàries receptores, de manera que s’incentivi el seu 
ús per part dels capitans i s’evitin demores innecessàries als vaixells (veure Annex 4).  

Ports de la Generalitat autoritza, a les empreses transportistes interessades, el servei 
de recollida de residus Marpol procedents de qualsevol tipus de vaixell a les 
instal·lacions portuàries adscrites a Ports de la Generalitat. Amb aquesta autorització hi 
ha associat un plec de condicions de prestació de servei Marpol (veure Annex 8). 

Les empreses que, a la data de redacció d’aquest pla, es troben autoritzades per 
prestar el servei de recollida de residus Marpol als ports adscrits a la Zona Portuària 
Sud s’indiquen en l’Annex 7. Aquestes empreses, a més de la corresponent 
autorització de l’autoritat portuària per poder prestar el servei, disposen de 
l’autorització atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya en qualitat de 
transportistes de residus.   

Sector pesquer 

És fonamental la correcta entrega de residus. Per aquest motiu, els propietaris de les 
embarcacions rebran periòdicament informació i formació sobre bones pràctiques 
ambientals en aquesta matèria i sobre les instal·lacions portuàries receptores de 
residus.  

Per tal de dur a terme una correcta recepció dels residus, se seguiran els 
procediments d’entrega i recollida de rebuigs establerts en l’Annex 4.   

Els armadors o mariners s’han de posar en contacte amb la persona responsable o 
responsables de l’aplicació del pla o, en el seu defecte, amb la Confraria de pescadors 
de l’Ametlla de Mar (veure Annex 2). En aquest sentit, se’ls informarà sobre les 
instal·lacions receptores de residus i els procediments de recepció i recollida de 
rebuigs establerts en l’Annex 4.  

La Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar està donada d’alta a l’Agència de 
Residus de Catalunya com a productora de residus amb el codi P-52663.1 (veure 
Annex 12).  

Sector esportiu 

Els procediments de recepció i recollida dels rebuigs generats seran els indicats en el 
Pla de Recepció i Manipulació de Residus del Club Nàutic de l’Ametlla de Mar. 

El Club Nàutic de l’Ametlla de Mar està donat d’alta a l’Agència de Residus de 
Catalunya com a productor de residus amb el codi P-26626.1 (veure Annex 12).  

Sector turístic 

L’empresa Balfegó Tuna, S.L. ha de lliurar els rebuigs als contenidors habilitats i la 
resta de residus generats han de ser lliurats als transportistes autoritzats que figuren 
en l’Annex 7.  

Sector industrial 

Els escars i tallers nàutics presents al port custodiaran els residus generats pel 
manteniment de les embarcacions, en correctes condicions d’emmagatzematge, fins 
que siguin lliurats a una empresa transportista de residus per a la seva posterior 
gestió.  
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10 – Règim de tarifes 

D’acord amb l’article 8 del RD 1381/2002, els costos del servei de gestió dels residus 
generats pels vaixells seran sufragats mitjançant el pagament de tarifes per part dels 
vaixells, d’acord amb el que disposa en la seva legislació específica, que haurà de 
permetre la gestió dels residus generats pels vaixells mitjançant un sistema de 
recuperació de costos que incentivi que els vaixells no descarreguin els seus residus al 
mar.  

Els vaixells de pesca fresca i les embarcacions d’esbarjo per a un màxim de dotze 
passatgers abonaran les tarifes que corresponguin al cost del servei efectivament 
rebut.  

Les tarifes seran equitatives, transparents i no discriminatòries, i reflectiran el cost de 
les instal·lacions i els serveis. S’haurà d’informar als usuaris del port dels imports de 
les esmentades tarifes i de les bases de càlcul corresponents.  

Sector pesquer 

La retirada d’olis minerals usats no representa cap cost per a les embarcacions de 
pesca, ja que es tracta d’un residu valoritzable. En canvi, el cost de la retirada de 
residus nocius (filtres d’oli i gasoil, absorbents contaminats, etc.) és assumit per la 
Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar. 

La retirada de les aigües de sentina no representa cap cost per a les embarcacions de 
pesca, ja que aquest és assumit per Ports de la Generalitat; a no ser que siguin 
retirades directament per una empresa transportista autoritzada, el cost de les quals és 
assumit pel peticionari del servei segons les tarifes establertes per les empreses de 
transport i gestió de residus. De la mateixa manera, no hi ha cap cost per a la retirada 
d’aigües residuals, ja que aquestes són abocades a la xarxa de clavegueram. 

La retirada de xarxes fora d’ús, residus domèstics, fusta i voluminosos no representa 
cap cost directe per a les embarcacions de pesca, ja que són assumits per la Confraria 
de pescadors de l’Ametlla de Mar i Ports de la Generalitat.  

Sector esportiu 

El Club Nàutic de l’Ametlla de Mar no ha establert cap tarifa pel servei de gestió de 
residus, el qual queda inclòs en la quota que periòdicament abonen els seus associats. 

La retirada de rebuigs generats pels usuaris de la nàutica popular és assumida per 
Ports de la Generalitat.  

Sector turístic i industrial 

Les tarifes del servei de recollida de residus d’aquests sectors són establertes per les 
empreses de transport i gestió de residus autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya i Ports de la Generalitat.  

Les tarifes aplicades al sector industrial per les empreses de residus poden ser 
repercutides als clients dels escars i tallers nàutics a través de l’abonament dels 
serveis prestats. 

 

11 – Procediments per assenyalar suposades deficiències de les instal·lacions 
portuàries receptores 

D’acord amb l’article 4.8 del RD 1381/2002, les reclamacions relacionades amb 
possibles deficiències en la prestació del servei de recepció de rebuigs generats pels 
vaixells i residus de càrrega hauran de ser dirigides a l’entitat gestora del port on es 
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presti el servei, i es tramitaran d’acord amb les normes i procediments administratius 
aplicables a la seva naturalesa.  

En cas que es detecti qualsevol deficiència en les instal·lacions portuàries receptores 
i/o serveis de recollida de qualsevol de les tipologies de residus Marpol, es podrà 
comunicar a les oficines del port de la Zona Portuària mitjançant el formulari de l’Annex 
10. Aquest formulari es podrà lliurar directament al Guardamolls del port, enviar-lo per 
correu ordinari o per correu electrònic. 

Un cop rebuda la notificació, la Zona Portuària prendrà les mesures necessàries per 
solucionar les suposades deficiències detectades. 

 

12 – Procediments de consulta permanent amb usuaris del port, contractistes de 
residus, operadors de terminals i d’altres parts interessades 

Periòdicament, Ports de la Generalitat realitza una enquesta sobre satisfacció de 
clients i valoració del servei mitjançant el formulari de l’Annex 11. Aquesta enquesta es 
tramet als usuaris més significatius seleccionats. Tanmateix, qualsevol usuari que 
estigui interessat podrà emplenar i presentar l’enquesta, la qual es troba disponible a 
les oficines del port de la Zona Portuària i a la pàgina web de Ports de la Generalitat.  

En el moment de rebre les enquestes, el responsable territorial elaborarà un 
informe/avaluació, adreçat a la Gerència de Ports de la Generalitat, en què s’avaluaran 
tant els qüestionaris com les reclamacions i totes les referències que puguin ser 
d’utilitat. 

A través d’aquesta enquesta es realitza el seguiment i mesurament de la satisfacció 
dels usuaris, objectiu del Sistema de Gestió Integrat de Ports de la Generalitat.  

 

13 – Tipus i quantitats de rebuigs generats per vaixells i residus de càrrega 
rebuts i manipulats 

Segons la informació que disposa Ports de la Generalitat i la facilitada pels 
transportistes de residus autoritzats, a continuació s’indiquen les quantitats de residus 
generades per cada sector. 

Sector pesquer 

Residu 2017 (tn) 2018 (tn) 2019 (tn) 

Voluminosos / fusta 32,40 26,96 37,56 

Olis minerals usats 13,68 10,10 8,38 

Aigües de sentina 3,671 0,471 1,282 

Aigües residuals 0,003 0,003 0,003 

Filtres d’oli i gasoil 1,27 1,09 0,70 

Absorbents contaminats 0,19 0,21 0,14 

Envasos contaminats 1,33 0,84 0,46 

(1) Aigües de sentina lliurades directament al transportista de residus. 
(2)  Del total d’aigua de sentina, 0,08 tn han estat lliurades a les instal·lacions portuàries 
receptores.  

(3)  No s’ha rebut cap sol·licitud per al lliurament d’aigües residuals.  
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Sector esportiu 

La tipologia i quantitats de rebuigs generats pels vaixells del sector esportiu serà 
l’indicat en el Pla de Recepció i Manipulació de Residus del Club Nàutic de l’Ametlla de 
Mar. 

No es disposa d’antecedents de les quantitats de residus domèstics generats per les 
embarcacions de la nàutica popular.  

Sector turístic 

Residu 2017 (m3) 2018 (m3) 2019 (m3) 

Aigües de sentina  0,00 0,00 0,101 

(1) Aigües de sentina lliurades a les instal·lacions portuàries receptores.   

Sector industrial 

No es disposa d’informació de les quantitats de residus generats pel sector industrial. 

 

 

 

Sant Carles de la Ràpita, febrer de 2020 
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1 – Normativa aplicable i tràmits per al lliurament 

Internacional i Europea 

- Instrument de ratificació de 16 d’agost de 1978 del Conveni Internacional per a la 
seguretat de la vida humana en el mar (SOLAS), fet a Londres l’1 de novembre de 
1974, amb les seves afectacions. 

- Instrument de ratificació de 3 de desembre de 1993 del Conveni Internacional 
sobre cooperació, preparació i lluita contra la contaminació per hidrocarburs, 1990, 
fet a Londres el 30 de novembre de 1990. 

- Instrument d’adhesió d’Espanya de 6 de juny de 1995 al Protocol de 1992 que 
esmena el Conveni Internacional sobre la constitució d’un fons internacional 
d’indemnització de danys causats per la contaminació d’hidrocarburs, 1971, fet a 
Londres el 27 de novembre de 1992, amb les seves afectacions. 

- Instrument d’adhesió d’Espanya al Protocol de 1997 que esmena el Conveni 
Internacional per a la prevenció de la contaminació causada pels vaixells, 1973, 
modificat pel Protocol de 1978, fet a Londres el 26 de setembre de 1997. 

- Reglament (CE) nº 1069/2009, de 21 d'octubre de 2009, pel qual s'estableixen les 
normes sanitàries aplicables als subproductes animals i als productes derivats no 
destinats al consum humà, amb les seves afectacions. 

- Reglament (UE) nº 142/2011, de 25 de febrer de 2011, pel qual s’estableixen les 
disposicions d’aplicació del Reglament (CE) nº 1069/2009 del Parlament Europeu i 
del Consell pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables als subproductes 
animals i als productes derivats no destinats al consum humà, i la Directiva 
97/78/CE del Consell en quant a determinades mostres i unitats exemptes dels 
controls veterinaris a la frontera en virtut de la mateixa, amb les seves afectacions. 

- Directiva (UE) 2019/883, de 17 d’abril de 2019, relativa a les instal·lacions 
portuàries receptores a efectes del lliurament de rebuigs generats per vaixells, por 
la qual es modifica la Directiva 2010/65/UE i es deroga la Directiva 2000/59/CE 

- Instrument de ratificació de 22 de juny de 1984, del protocol de 1978, relatiu al 
Conveni Internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, fet a 
Londres el 17 de febrer de 1978, amb les seves afectacions: 

ES PUBLICA Esmena: 

de 7 de juliol de 2017, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de setembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2019-3907). 

de 2 d’abril de 2016, a l’annexo IV (Ref. BOE-A-2018-16676). 

de 28 d’octubre de 2016, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de setembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2018-6446). 

de 28 d’octubre de 2016, a l’annex V (Ref. BOE-A-2018-5933). 

de 28 d’octubre de 2016, a l’annex I (Ref. BOE-A-2018-5889). 

de 22 d’abril de 2016, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de setembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2018-49). 

de 22 d’abril de 2016, a l’annex II (Ref. BOE-A-2018-1). 

de 4 d’abril de 2014, al Codi CIQ (Ref. BOE-A-2017-1792). 

de 24 de gener de 2017, a l’annex I (Ref. BOE-A-2017-943). 
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de 15 de maig de 2015, als annexos I, II, IV y V (Ref. BOE-A-2017-721). 

de 17 d’octubre de 2014, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de setembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2017-337). 

de 17 d’octubre de 2014, a l’annex III (Ref. BOE-A-2017-336). 

de 17 d’octubre de 2014, a l’annex I (Ref. BOE-A-2016-10458). 

de 20 de juliol de 2011, a l’annex III (Ref. BOE-A-2016-9672). 

de 4 d’abril de 2014, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de novembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2016-2454). 

de 4 d’abril de 2014, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de setembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2016-2452). 

de 4 d’abril de 2014, a l’annex I (Ref. BOE-A-2016-2403). 

de 4 d’abril de 2014, als annexos I, II, III, IV y V (Ref. BOE-A-2016-2402). 

de 17 de maig de 2013, als annexos I y II (Ref. BOE-A-2015-12776). 

de 17 de maig de 2013, a l’annex I (Ref. BOE-A-2015-5851). 

de 2 de març de 2012, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de setembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2013-11334). 

de 2 de març de 2012, als annexos I, II, IV y V (Ref. BOE-A-2013-11301). 

de 15 de juliol de 2011, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de setembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2013-8753). 

de 15 de juliol de 2011, a l’annex IV (Ref. BOE-A-2012-14877). 

de 15 de juliol de 2011, a l’annex VI, afegit pel Protocol de 26 de setembre de 
1997 (Ref. BOE-A-2012-14646). 

d’1 d’octubre de 2010, a l’annex VI (Ref. BOE-A-2012-4647). 

de 26 de març de 2010, a l’annex I (Ref. BOE-A-2011-20353). 

de 26 de març de 2010, a l’annex VI (Ref. BOE-A-2011-19041). 

de 17 de juliol de 2009, a l’annex I, (Ref. BOE-A-2011-2540). 

de 17 de juliol de 2009, a l’annex I (Ref. BOE-A-2011-2539). 

de 13 de juliol de 2007, als annexos I y IV (Ref. BOE-A-2010-330). 

de 13 d’octubre de 2006, a l’annex I (Ref. BOE-A-2008-11512). 

de 24 de març de 2006, a l’annex IV (Ref. BOE-A-2008-6855). 

de 24 de març de 2006, a l’annex I (Ref. BOE-A-2008-4788). 

de 22 de juliol de 2005, a l’annex VI (Ref. BOE-A-2007-3031). 

de 1 d’abril de 2004, a l’annex V (Ref. BOE-A-2005-17464). 

de 4 de desembre de 2003, a l’annex I (Ref. BOE-A-2005-11033). 

de 1 de juliol de 1999, als annexos I y II (Ref. BOE-A-2003-2512). 

de 27 d’abril de 2001, a l’annex I (Ref. BOE-A-2002-25000). 

de 5 d’octubre de 2000 a l’annex V (Ref. BOE-A-2002-9233). 

de 13 de març de 2000, a l’annex III (Ref. BOE-A-2002-9156). 
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de 16 de març de 1990, a l’annex I y II (Ref. BOE-A-1999-19336). 

de 10 de juliol de 1996, al Protocol I (Ref. BOE-A-1999-15528). 

de 25 de setembre de 1997, a l’annex I (Ref. BOE-A-1999-15230). 

de 14 de setembre de 1995, a l’annex V (Ref. BOE-A-1997-16796). 

de 2 de novembre de 1994, als annexos I, II y III (Ref. BOE-A-1996-28911). 

de 30 d’octubre de 1992, a l’annex III (Ref. BOE-A-1994-11611). 

de 30 d’octubre de 1992, a l’annex II (Ref. BOE-A-1994-10083). 

de 16 de novembre de 1990, als annexos I y V (Ref. BOE-A-1993-14768). 

de 17 d’octubre de 1989, a l’annex V (Ref. BOE-A-1991-1616). 

de 17 de març de 1989, a l’annex II (Ref. BOE-A-1990-23802). 

de 1 de desembre de 1987, a l’annex I (Ref. BOE-A-1989-7866). 

de 3 de desembre de 1985, a l’annex I (Ref. BOE-A-1985-25100). 

S’AFEGEIX l’annex VI, per Protocol de 26 de setembre de 1997 (Ref. BOE-A-2004-
17882). 

Ex PUBLICA el text revisat: 

de l’annex V, per Esmenes de 15 de juliol de 2011 (Ref. BOE-A-2012-14852). 

de l’annex VI, per Esmena de 10 d’octubre de 2008 (Ref. BOE-A-2010-17458). 

de l’annex III (Ref. BOE-A-2009-15774). 

de l’annex II, per Esmena de 15 d’octubre de 2004 (Ref. BOE-A-2007-2952). 

de l’annex IV, per Esmenes d’1 d’abril de 2004 (Ref. BOE-A-2005-10946). 

ES DICTA DE CONFORMITAT: 

sobre protecció del medi marí: Codi Internacional de 24 d’abril de 2017 (Ref. 
BOE-A-2017-4869). 

per a les organitzacions reconegudes: Codi Internacional (OR) de 21 de juny de 
2013 (Ref. BOE-A-2015-12775). 

amb la regla 13 de l’annex VI, i aprova el Codi Nox de 26 de setembre de 1997 
(Ref. BOE-A-2006-9737). 

i s’aprova el Pla d’avaluació de l’estat del vaixell, per Resolució MEPC.94(46), 
de 27 d’abril de 2001 (Ref. BOE-A-2003-14190). 

S’ACCEPTA i es publiquen els annexos III, IV i V, per Instrument de 27 de 
desembre de 1990 (Ref. BOE-A-1991-6196). 

ES PUBLICA: 

el text revisat de l’annex I, per Esmena de 15 d’octubre de 2004 (Ref. BOE-A-
2007-2951). 

l’entrada en vigor del seu annex III, l’1 de juliol de 1992, en BOE núm. 125, de 
25 de maig de 1992 (Ref. BOE-A-1992-11729). 

Esmena, de 5 de desembre de 1985, a l’annex II i el text revisat del Protocol I 
(Ref. BOE-A-1987-1981). 
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entrada en vigor i reserva de Espanya, per Resolució de 7 de febrer de 1985 
(Ref. BOE-A-1985-2910). 

 

Estatal 

- Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a 
l’execució de la Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de Residus tòxics i Perillosos, 
modificat pel RD 952/1997, de 20 de juny. 

- Reial Decret 1381/2002, de 20 de desembre, sobre instal·lacions portuàries de 
recepció de rebuigs generats pels vaixells i residus de càrrega, modificat pel RD 
1084/2009, de 3 de juliol.  

- Ordre FOM/1392/2004, de 13 de maig, relativa a la notificació i entrega de residus 
generats per vaixells.  

- Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials 
utilitzats. 

- Reial Decret 106/2008, d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió 
ambiental dels seus residus. 

- Reial Decret 1084/2009, de 3 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 
1381/2002, de 20 de desembre, d’instal·lacions portuàries de recepció de rebuigs 
generats pels vaixells i residus de càrrega. 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.  

- Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de ports de l’Estat i de la Marina Mercant. 

- Reial Decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes 
aplicables als subproductes animals i els productes derivats no destinats al consum 
humà, modificat pel Reial Decret 894/2013, de 15 de novembre i pel Reial Decret 
198/2017, de 3 de març.  

- Reial Decret 1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema Nacional 
de Resposta davant la contaminació marina.  

- Ordre FOM/2931/2015, de 4 de desembre, per la qual es modifica l’annex III del 
Reial Decret 1381/2002, de 20 de desembre, sobre instal·lacions portuàries de 
recepció de rebuigs generats pels vaixells i residus de càrrega. 

- Correcció d’errors de la Ordre FOM/2931/2015, de 4 de desembre, per la qual es 
modifica l’annex III del Reial Decret 1381/2002, de 20 de desembre, sobre 
instal·lacions portuàries de recepció de rebuigs generats pels vaixells i residus de 
càrrega. 

- Ordre FOM/1320/2016, de 28 de juliol, per la qual es modifica l’annex II del Reial 
Decret 1381/2002, de 20 de desembre, sobre instal·lacions portuàries de recepció 
de rebuigs generats pels vaixells i residus de càrrega. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2016, de 16 de desembre, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei de prevenció i control integrats de la contaminació.  

 

Autonòmica 

- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació 
dels olis usats.  
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- Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya (vigent fins el 30 de març de 
2020). 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus, modificat pel 
Decret 88/2010, de 29 de juny.  

- Decret 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del reglament de policia portuària. 

- Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del reglament de desenvolupament 
de la Llei 5/1998, de 17 d’abril, de ports de Catalunya. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus, modificada per la Llei 9/2011, de 20 de desembre, la Llei 
5/2012, del 20 de març, la Llei 2/2014, del 27 de gener i la Llei 3/2015, de l’11 de 
març.  

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

- Decret 15/2010, de 9 de febrer, de distribució de funcions en matèria de 
subproductes animals no destinats al consum humà.  

- Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica.  

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de 
residus i sobre els registres generals de persones productores i gestores de 
residus de Catalunya.  

- DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 
de gestió dels residus a Catalunya. 

- Llei 10/2019, del 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals. 
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2 – Identificació de la persona responsable o responsables de l’aplicació del pla 

La persona que exercirà el control de l’aplicació del pla serà el Guardamolls del port de 
l’Ametlla de Mar, sota la supervisió del Responsable Territorial de la Zona Portuària 
Sud. 

En la taula següent, s’indica la informació de contacte de les principals activitats i 
organismes presents al port: 

Activitat/Organisme Contacte 
Guardamolls del port de l’Ametlla de Mar 
Oficina de Ports de la Generalitat a l’Ametlla de Mar 
Oficines del port, s/n 
43860 l’Ametlla de Mar 

977.45.61.80 
port.ametlla@gencat.cat 

Oficina de la Zona Portuària Sud 
Oficines del port, s/n 
43540 Sant Carles de la Ràpita 

977.74.04.56 
zona.sud@gencat.cat  

Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar 
Moll pesquer, s/n 
43860 l’Ametlla de Mar 

977.45.60.07 
administracio@coframet.cat    

Club Nàutic de l’Ametlla de Mar 
Moll de ponent, s/n 
43860 l’Ametlla de Mar 

977.45.72.40 
cnam@pcserveis.com 
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3 – Equip i processos de pretractament del port 

Mòdul principal i secundari de recollida d’olis minerals usats 

La recollida d’olis es fa dins un mòdul que consta d’una plataforma enreixada, que fa la 
funció de cubeta de seguretat per evitar vessaments accidentals, així com diversos 
dipòsits per emmagatzemar-los. A l’interior del mòdul i sobre la plataforma enreixada, 
també es disposa de contenidors per a residus nocius (filtres d’oli i gasoil, absorbents 
contaminats, etc.).  

Per facilitar la recollida d’olis i d’altres residus nocius en zones allunyades del mòdul 
principal, existeix un mòdul secundari, de dimensions més petites, que compta amb un 
dipòsit per a l’emmagatzematge d’olis i un contenidor per a filtres d’oli i gasoil.  

Equip d’aspiració d’aigües residuals i de sentina 

El mòdul funciona mitjançant un sistema combinat d’aspiració que permet donar el 
servei de recepció dels residus líquids dels vaixells. Es tracta d’un equipament fix 
dissenyat per fer una doble extracció, les aigües de sentina i les aigües residuals 
emmagatzemades en els tancs i dipòsits de les embarcacions. 

L’equip està dissenyat per realitzar dues funcions: 

- Un cop realitzada la connexió, les aigües residuals són bombejades a la xarxa 
de clavegueram del port.   

- Un cop realitzada la connexió, les aigües de sentina es bombegen i són 
tractades mitjançant un separador d’hidrocarburs. L’aigua hidrocarburada 
s’emmagatzema en un dipòsit a l’interior de l’equip, mentre que l’aigua neta es 
retorna a la dàrsena. L’hidrocarbur emmagatzemat és retirat i gestionat per una 
empresa de residus autoritzada.  

El mòdul està dissenyat amb un quadre de control on s’indiquen les instruccions d’ús i 
unes característiques ergonòmiques per facilitar-ne la maniobrabilitat. Generalment, 
els equipaments i dipòsits s’instal·len a prop de les benzineres per tal de facilitar el 
servei, d’aquesta manera, quan les embarcacions van a omplir carburant, poden 
aprofitar per buidar les aigües de sentina i les aigües residuals. 

No obstant l’indicat anteriorment, i tal com s’esmenta en l’apartat 8 d’aquest pla, 
actualment les aigües de sentina lliurades per les embarcacions són emmagatzemades 
a l’interior d’un dipòsit de 1.000 litres ubicat en un magatzem de Ports de la 
Generalitat, sense realitzar cap procés de pretractament ni ser abocades al mar, ja que 
són retirades i gestionades en la seva totalitat per una empresa de residus autoritzada.  

A més del dipòsit indicat en el paràgraf anterior, la Confraria de pescadors compta amb 
un dipòsit de 1.000 litres, ubicat al mòdul principal de recollida d’olis, per a 
l’emmagatzematge d’aigües hidrocarburades. Aquests residus procedeixen, 
majoritàriament, dels olis barrejats amb aigua que es generen durant el manteniment 
de les instal·lacions receptores de residus d’olis i dels lliuraments puntuals que puguin 
realitzar els usuaris de les instal·lacions.  
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4 – Recepció i recollida dels rebuigs generats per vaixells i dels residus de 
càrrega 

A continuació s’indiquen els procediments d’entrega i recollida dels residus provinents 
del sector pesquer, organitzats per tipologia de residus.   

 

RESIDUS MARPOL I 
- Olis minerals usats 
- Aigües de sentina 

Instal·lacions portuàries receptores 
Contenidors i dipòsits ubicats en diversos punts de la dàrsena pesquera, identificats 
segons tipologia de residus que s’hi poden abocar.  

Sol·licitant o usuari del servei 

Armador o mariner. 

Requisits del servei 
- Els residus generats han de ser dipositats en contenidors o dipòsits destinats per 

a cada tipus de residu, sense barrejar en un mateix recipient residus de diferent 
naturalesa. 

- Els contenidors o dipòsits que hagin de contenir residus nocius han d’estar 
etiquetats, segons normativa vigent en matèria de residus. 

- Els residus líquids o que puguin generar lixiviats han de disposar d’un recipient 
que impedeixi els abocaments accidentals. 

- Si durant el lliurament de residus es produeix un vessament accidental, s’haurà 
d’actuar amb celeritat aplicant material absorbent. En tot cas, se n’informarà al 
responsable de la prestació i control del servei.  

- Els olis minerals usats no poden ser lliurats barrejats amb policlorobifenils o amb 
altres residus perillosos, així com tampoc amb aigua o altres productes no 
oleaginosos.  

- Les aigües de sentina no poden ser lliurades barrejades amb altres residus de 
diferent naturalesa o altres productes no hidrocarburats.  

- Les zones d’emmagatzematge de residus s’han de mantenir en adequades 
condicions d’ordre i neteja.  

Responsable de prestació i control del servei 
La Confraria de pescadors realitzarà la supervisió de la quantitat i el lliurament d’olis 
minerals, a més de les obligacions que té atribuïdes per la legislació vigent com a 
productor i/o posseïdor de residus.  
El personal de Ports de la Generalitat realitzarà la supervisió de la quantitat i el 
lliurament d’aigües de sentina.  
En cas que els residus siguin lliurats a les empreses autoritzades per a la retirada de 
residus Marpol, seran aquestes les responsables del servei.  

Procediment d’entrega de rebuigs 
Els residus seran abocats de manera segregada als contenidors i dipòsits existents al 
port o seran entregats directament a les empreses autoritzades per a la retirada de 
residus Marpol. 
Abans del seu lliurament, el sol·licitant o usuari del servei ho haurà de comunicar a la 
Confraria de pescadors, en el cas d’olis minerals usats, o a Ports de la Generalitat, si 
es tracta d’aigües de sentina, per tal de poder verificar la quantitat i residus lliurats.  

Registres associats 

La Confraria de pescadors, Ports de la Generalitat i, si és el cas, l’empresa 
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autoritzada per a la retirada de residus Marpol emplenaran el registre de serveis amb 
la informació establerta per la legislació vigent, així com també emetran les 
notificacions i rebuts dels residus Marpol lliurats pel sol·licitant o usuari del servei.  

Productor o posseïdor de residus  
La Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar, en representació del sol·licitant o 
usuari del servei, està donada d’alta a l’Agència de Residus de Catalunya com a 
productora de residus amb el codi P-52663.1. 

Transport de residus 
Quan la quantitat generada de residus sigui suficient per efectuar una recollida o 
abans del termini d’emmagatzematge de sis mesos, establert en la normativa vigent 
en matèria de residus perillosos, el responsable de control i prestació del servei 
sol·licitarà al transportista de residus la retirada dels mateixos. Els residus seran 
retirats per les empreses transportistes autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya i Ports de la Generalitat.   

Gestió de residus 
Els residus seran tractats per les empreses gestores autoritzades per l’Agència de 
Residus de Catalunya.  

 



 

PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS 
PORT DE L’AMETLLA DE MAR (TARRAGONA) 

 

C. Dr. Roux, 59-61 
08017 Barcelona 
Tel.: 93.206.09.30 
Fax: 93.206.09.31 

PRMR PORT AMETLLA DE MAR 
ANNEXOS 

FEBRER 2020_v3 

 

 

RESIDUS MARPOL IV 

- Aigües residuals  

Instal·lacions portuàries receptores 

Equip d’aspiració d’aigües residuals ubicat a la dàrsena pesquera.  

Sol·licitant o usuari del servei 

Armador o mariner. 

Requisits del servei 
- Els residus generats han de ser lliurats al mòdul d’aspiració per bombejar les 

aigües residuals a la xarxa de clavegueram del port.  
- Les aigües residuals no poden ser lliurades barrejades amb altres residus de 

diferent naturalesa, així com tampoc amb aigua salada o productes oleaginosos.  
- Les zones d’emmagatzematge de residus s’han de mantenir en adequades 

condicions d’ordre i neteja.  

Responsable de prestació i control del servei 
El personal de Ports de la Generalitat realitzarà la supervisió de la quantitat i el 
lliurament d’aigües residuals.  
En cas que els residus siguin lliurats a les empreses autoritzades per a la retirada de 
residus Marpol, seran aquestes les responsables del servei. 

Procediment d’entrega de rebuigs 
Els residus seran lliurats al mòdul d’aspiració d’aigües residuals existent al port o 
seran entregats directament a les empreses autoritzades per a la retirada de residus 
Marpol. 
Abans del seu lliurament, el sol·licitant o usuari del servei ho haurà de comunicar a 
Ports de la Generalitat per tal de poder verificar la quantitat i residus lliurats.  

Registres associats 
Ports de la Generalitat i, si és el cas, l’empresa autoritzada per a la retirada de 
residus Marpol emplenaran el registre de serveis amb la informació establerta per la 
legislació vigent, així com també emetran les notificacions i rebuts dels residus 
Marpol lliurats pel sol·licitant o usuari del servei.  

Productor o posseïdor de residus  
La Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar, en representació del sol·licitant o 
usuari del servei, està donada d’alta a l’Agència de Residus de Catalunya com a 
productora de residus amb el codi P-52663.1. 

Transport de residus 
Els residus seran retirats per les empreses transportistes autoritzades per l’Agència 
de Residus de Catalunya i Ports de la Generalitat, en cas que no siguin abocats a la 
xarxa de clavegueram del port.  

Gestió de residus 
Els residus seran tractats per les empreses gestores autoritzades per l’Agència de 
Residus de Catalunya, en cas que no siguin abocats a la xarxa de clavegueram del 
port.  
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RESIDUS MARPOL V 
- Plàstics (voluminosos) 
- Deixalles d’aliments (matèria orgànica) 
- Deixalles domèstiques (paper i cartró, vidre, envasos i rebuig) 
- Deixalles operacionals (fusta, ferralla, voluminosos, filtres d’oli i gasoil, absorbents 

contaminats, envasos contaminats, etc.) 
- Arts de pesca (xarxes fóra d’ús, etc.) 
- Deixalles electròniques (equips elèctrics i electrònics, bombetes i fluorescents, 

etc.) 

Instal·lacions portuàries receptores 
Contenidors i dipòsits ubicats en diversos punts de la dàrsena pesquera, identificats 
segons tipologia de residus que s’hi poden abocar.  

Sol·licitant o usuari del servei 

Armador o mariner. 

Requisits del servei 
- Els residus generats han de ser dipositats en contenidors o dipòsits destinats per 

a cada tipus de residu, sense barrejar en un mateix recipient residus de diferent 
naturalesa. 

- Els contenidors o dipòsits que hagin de contenir residus nocius han d’estar 
etiquetats, segons normativa vigent en matèria de residus. 

- Els residus líquids o que puguin generar lixiviats han de disposar d’un recipient 
que impedeixi els abocaments accidentals. 

- Si durant el lliurament de residus es produeix un vessament accidental, s’haurà 
d’actuar amb celeritat aplicant material absorbent. En tot cas, se n’informarà al 
responsable de la prestació i control del servei.  

- Les zones d’emmagatzematge de residus s’han de mantenir en adequades 
condicions d’ordre i neteja.  

Responsable de prestació i control del servei 
La Confraria de pescadors realitzarà la supervisió de la quantitat i residus lliurats, a 
més de les obligacions que té atribuïdes per la legislació vigent com a productor i/o 
posseïdor de residus.  
En cas que els residus siguin lliurats a les empreses autoritzades per a la retirada de 
residus Marpol, seran aquestes les responsables del servei. 

Procediment d’entrega de rebuigs 
Els residus seran abocats de manera segregada als contenidors i dipòsits existents al 
port o seran entregats directament a les empreses autoritzades per a la retirada de 
residus Marpol 

Registres associats 
La Confraria de pescadors i, si és el cas, l’empresa autoritzada per a la retirada de 
residus Marpol emplenaran el registre de serveis amb la informació establerta per la 
legislació vigent, així com també emetran les notificacions i rebuts dels residus 
Marpol lliurats pel sol·licitant o usuari del servei.  

Productor o posseïdor de residus  
La Confraria de pescadors de l’Ametlla de Mar, en representació del sol·licitant o 
usuari del servei, està donada d’alta a l’Agència de Residus de Catalunya com a 
productora de residus amb el codi P-52663.1. 

Transport de residus 
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Quan la quantitat generada de residus sigui suficient per efectuar una recollida o 
abans del termini d’emmagatzematge de sis mesos, establert en la normativa vigent 
en matèria de residus perillosos, el responsable de control i prestació del servei 
sol·licitarà al transportista de residus la retirada dels mateixos. Els residus seran 
retirats per les empreses transportistes autoritzades per l’Agència de Residus de 
Catalunya i Ports de la Generalitat.   

Gestió de residus 
Els residus seran tractats per les empreses gestores autoritzades per l’Agència de 
Residus de Catalunya.  
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5 – Mètodes de registre d’ús real de les instal·lacions portuàries receptores i de 
les quantitats de rebuigs generats per vaixells i residus de càrrega rebuts 

 

Any: 

DATA EMBARCACIÓ 
MATRÍCULA 
(opcional)

BANDERA TIPUS DE RESIDU HORA INICI HORA FI
QUANTITAT 

ESTIMADA (Litres)
INCIDÈNCIES DURANT LES 

OPERACIONS

LLIBRE DE RESIDUS MARPOL (port)
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6 – Eliminació dels rebuigs generats per vaixells i dels residus de càrrega 

A continuació es relacionen els rebuigs generats pels vaixells i residus de càrrega, així 
com les empreses autoritzades per al seu transport i gestió.  

Residu Codi CER Transportista (T-) Gestor (E-) 

Rebuig 200199 
Hermanos Pellicé, S.L. 
(T-868) 

Hermanos Pellicé, S.L. 
(E-312.96) 

Rebuig1 200199 
Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A. (T-081) 

Dipòsit controlat de 
residus municipals de 
Mas de Barberans  

Matèria orgànica1  200108 
Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A. (T-081) 

Planta de compostatge 
de Mas de Barberans 

Paper i cartró1 200101 
Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A. (T-081) 

Fornós Contenidors, 
S.L. (E-1194.10) 

Vidre1 200102 
Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A. (T-081) 

Recuperadora de Vidrio 
Barcelona, S.A. (E-
132.95) 

Envasos1 150102 
Fomento de 
Construcciones y 
Contratas, S.A. (T-081) 

Griñó Ecològic, S.A. – 
SANEA (E-1042.08) 

Xarxes fora d’ús 
020104 
200111 

Textil Massanes, S.L. 
(T-2018) 

Textil Massanes, S.L. 
(E-233.96) 

Fusta 200138 

Construcciones, 
Excavaciones y 
Transportes Arjona (T-
2810) 

Fornós Contenidors, 
S.L. (E-1194.10) 

Voluminosos 200307 

Construcciones, 
Excavaciones y 
Transportes Arjona (T-
2810) 

Fornós Contenidors, 
S.L. (E-1194.10) 

Olis minerals usats 130205 
Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L. (T-3653) 

Cisternas del Vallès, 
S.A. (E-712.00) 

Aigües de sentina2 130402 
Griñó Ecològic, S.A. 
(T-3325) 

Integració i Gestió de 
Residus, S.L. (E-
1275.11) 

Aigües de sentina3 130402 
Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L. (T-3653) 

Optima Environmental 
Services, S.L. (E-
1015.07) 

Aigües residuals 200304 
Abocat a la xarxa de 
clavegueram 

EDAR de l’Ametlla de 
Mar (Aqualia, S.A.) 

Filtres d’oli i gasoil 160107 
Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L. (T-3653) 

Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L. (E-
1334.12) 

Absorbents 
contaminats 

150202 
Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L. (T-3653) 

Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L. (E-
1334.12) 

Envasos 
contaminats 

150110 
Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L. (T-3653) 

Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L. (E-
1334.12) 
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(1) Recollida de residus mitjançant servei municipal itinerant, gestionat a través del 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE).  
(2) Recollida de residus del dipòsit ubicat al magatzem de Ports de la Generalitat.  
(3) Recollida de residus del mòdul principal d’olis del sector pesquer.   
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7 – Llistat d’empreses autoritzades per a la retirada de residus Marpol 

A continuació s’indica el llistat d’empreses transportistes autoritzades per Ports de la 
Generalitat per a la retirada de residus Marpol.  

Empresa 
Codi 

transportista 
Annex 
Marpol 

Telèfon Correu electrònic 

Ecojet, S.L. T-611 I 977.54.78.68 ecojet@ecojetsl.com  

Limpieza y Transporte 
de Residuos, S.L.  

T-1599 
I, II, IV, 

VI 
93.223.40.86 contabilidad@ltr.es  

Griñó Ecològic, S.A. T-3325 I, IV, V 977.21.52.74 grinyo@grinyo.com  

CATS, S.L.1 T-3312 V i Altres 977.47.00.49 info@cats-serveis.es  

Bergé Marítima, S.L.2 T-3700 V 977.74.00.50 consignacion.aca@berge-
m.es  

Ferralla i Metalls 
Vilamalla, S.L.  

T-3653 I, II, IV, V 972.52.52.10 anna@fmvilamalla.com  

Recuperacions 
Masnou, S.L.  

T-432 I, V 93.867.07.95 recumas@recumas.com  

Serveis Portuaris 
Augusta, S.L. 

T-2485  
T-1854 

I, IV, V 626.288.172 spaugusta@spaugusta.co
m  

Prontoservis, S.L. T-1944 IV 977.70.10.11 prontoservis@prontoservi
s.es  

Contenidors Baix-Mont, 
S.L. 

T-1854 V 977.70.36.98 oficina@baix-mont.com  

Neteges Industrials 
Hurpi, S.L. 

T-1932 I, IV 972.46.13.63 info@hurpi.com  

(1) Empresa autoritzada únicament als ports de Sant Carles de la Ràpita i al port 
industrial d’Alcanar. 
(2) Empresa autoritzada únicament al port industrial d’Alcanar.  
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8 – Plec de condicions de prestació del servei Marpol 

 

CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI MARPOL 

 

1. Aquesta autorització faculta al seu o la seva titular per a la prestació del servei per 
un termini d'un (1) any, prorrogable. 

En el cas que el/la titular de l’autorització estigués interessat en continuar amb la 
prestació d’aquest servei, haurà de sol·licitar una pròrroga amb una antelació 
mínima d’un (1) mes abans de l’acabament de l’activitat, i adjuntarà aquella 
documentació que no es mantingui en vigor. 
 

2. Els titulars de l’autorització han d’estar inscrits al Registre de transportistes de 
residus de Catalunya per realitzar el transport del residu sol·licitat, la qual cosa 
s’acredita mitjançant certificat emès per l’Agència de Residus de Catalunya. 

3. L’empresa prestadora rebrà la sol·licitud del servei de recollida de residus del 
capità del vaixell, armador o consignatari, via telèfon, fax o transmissió electrònica 
de dades. En aquesta sol·licitud es detallarà: 

- Tipus i quantitats de residus a lliurar 
- Lloc d’atracada 
- Hora estimada d’arribada 
- Hora estimada de sortida 
- Limitacions o particularitats del servei 

 
4. Els representants del vaixell i de les empreses prestadores acordaran l’hora en què 

es realitzarà el servei i el mitjà utilitzat per a la recollida. Un cop confirmada la 
contractació dels servei, les empreses prestadores disposaran dels mitjans i 
materials necessaris per realitzar el servei segons les condicions acordades. 

5. El vaixell haurà de lliurar els residus Marpol V degudament segregats i mantindrà 
els residus Marpol IV en els tancs destinats al seu emmagatzematge. Així mateix 
haurà de disposar dels mitjans tècnics adequats per al seu lliurament: connexions, 
brides i bombes, ...d’acord amb l’establert al Conveni Marpol 73/78 i les seves 
esmenes. 

6. Prèviament a l’inici de cada operació de lliurament, el capità o oficial de guàrdia del 
vaixell acordarà amb el prestador del servei de recollida de residus el procediment 
a seguir, de manera que no obstaculitzin les altres operacions del vaixell al port. 

7. Finalitzada l’operació, el prestador del servei lliurarà al Capità o representant del 
vaixell el rebut de residus Marpol, firmat i segellat per l’empresa prestadora i 
refrendada per la Capitania Marítima. Es recomanable que el rebut de Residus 
Marpol sigui firmat i segellat pel Capità o representant del vaixell. 
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8. L’operador de la instal·lació portuària receptora haurà de complimentar 
documentalment un registre dels serveis que presten a vaixells, a on haurà de 
figurar com a mínim les següents dades: 

 
a) Data i hora d’inici de la prestació del servei 
b) Data i hora d’acabament del servei 
c) Nom i bandera del vaixell 
d) Quantitat i tipus del residu rebut 
e) Incidències durant la prestació del servei 

 
9. El RD 1381/2002, de 20 de desembre, sobre instal·lacions portuàries de recepció 

de residus generats pels vaixells i residus de càrrega, estableix que les 
reclamacions relacionades amb possibles deficiències en la prestació del servei de 
recepció de residus generals pels vaixells i residus de càrrega, hauran de ser 
dirigides a la Zona Portuària corresponent a on es presti el servei, i es transmetran 
d’acord amb les normes i procediments administratius aplicables a la seva 
naturalesa. 

 

Aquestes condicions generals han estat aprovades pel Comitè Executiu de Ports 
de la Generalitat en sessió de data 27.02.06. 
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9 – Models de notificació i rebut de residus Marpol 

- Annex II: Model de notificació abans d’entrar al port de destinació 
- Annex III: Model de rebut de lliurament de rebuigs Marpol 
- Annex V: Model de notificació reduïda per a embarcacions de pesca fresca i 

esportives o d’esbarjo 
- Altres: Model de declaració anual de residus Marpol 
- Altres: Model de rebut de lliurament de rebuigs Marpol abreujat de la Capitania 

Marítima de Tarragona  
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10 – Full de queixes, suggeriments i sol·licitud d’informació 
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11 – Enquesta de satisfacció i valoració del servei 
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13 – Plànol d’instal·lacions portuàries receptores  

 


