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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 Les Cases d'Alcanar 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 Les Cases d'Alcanar

Raó social:

Ports de la Generalitat – Zona Portuària Sud
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NIF:

Q0840002J

Adreça postal:

Port, s/n – 43569 Les Cases d'Alcanar

Telèfon:

977.74.04.56

Fax:

977.74.23.72

Correu electrònic:

port.lescases@gencat.cat

Pàgina web:

ports.gencat.cat

5 – Descripció de les activitats del port
A continuació s’indiquen les activitats existents al port de Les Cases d’Alcanar, segons
l’àrea a la que corresponen.
Dàrsena pesquera
La superfície total de la dàrsena pesquera és de 19.736 m2. Inclou tots els
equipaments i infraestructures concessionats a la Confraria de pescadors de Les
Cases d’Alcanar, els quals corresponen a: amarraments, llotja, fàbrica de gel, zona de
rentat de caixes, zona d’estesa de xarxes, zona d’estacionament de vehicles, pallols de
pesca, contenidor per a la recollida d'oli mineral usat, punt de recepció d'aigües
residuals i de sentina, i contenidors de residus.
Per al procés de fabricació del gel s’utilitza el R-404A, gas refrigerant diferent a
l’amoníac.
Cal tenir en compte que les oficines de la Confraria de pescadors s’ubiquen fora del
port, concretament al carrer Lepanto número 6 de Les Cases d’Alcanar.
Dàrsena esportiva
La superfície total de la dàrsena esportiva és de 11.700 m2. Inclou tots els
equipaments i infraestructures concessionats al Club Nàutic de Les Cases d’Alcanar,
els qual corresponen a: amarraments, edifici d'administració i social, magatzem-taller,
magatzem-grua, bar restaurant, zona d'estacionament de vehicles, lavabos i vestidors,
escar i grua fixa de 10 tones, rampa, benzinera i punt net per a l’emmagatzematge de
residus.
Disposa de 129 punts d’amarratge per a embarcacions de fins a 12 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 40 punts
d’amarratge per a embarcacions de fins a 7 metres d’eslora.
Zona pesca de conreu
Aquesta zona està formada per l’espai per a l’atracament de les embarcacions de
pesca de conreu i la superfície coberta de 180 m2 destinada a l’emmagatzematge de
pinsos, els quals són transportats per les embarcacions esmentades fins a les gàbies
d’orades i llobarros ubicades mar enfora.
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Subministrament de carburants
El subministrament de carburants a embarcacions pesqueres es realitza en la dàrsena
pesquera, a banda del servei prestat en les instal·lacions de la dàrsena esportiva. El
punt de subministrament correspon a l'empresa Repsol, la qual disposa d'una
benzinera amb un sortidor, ubicada al final de la palanca que parteix de la primera
alineació del moll de ponent, i d’un dipòsit soterrat amb una capacitat de 25.000 litres
de gasoil, situat al principi de la primera alineació del dic d’abric, sobre el passeig
marítim.
Zona serveis
Aquesta zona correspon al vial i aparcaments distribuïts al llarg de la façana marítima
del port, així com a les activitats de restauració, terrasses i l’oficina d’informació
turística de l’Ajuntament d’Alcanar.
6 – Ubicació de les instal·lacions portuàries receptores
La ubicació de les instal·lacions per a la recepció de residus Marpol al port de Les
Cases d’Alcanar 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:
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.
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-

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.

-

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.

Sector pesquer
Els rebuigs que poden generar els vaixells que formen part de la dàrsena pesquera
són:
Origen rebuig
Residus captats del mar per
les embarcacions

Residus generats per
l’activitat de les
embarcacions

Tipologia rebuig
Troncs de fusta i voluminosos

V (C)

Xarxes

V (I)

Matèria orgànica
Rebuig, envasos, vidre, i paper i
cartró
Arts de pesca i xarxes fora d’ús

V (B)

1

Aigües de sentina
Aigües residuals

2

Olis minerals usats i llots oliosos
Residus generats pel
manteniment de les
embarcacions

Annex Marpol

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

V (C)
V (I)
I
IV
I
V (C)

V (F)

(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.)
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-

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:
Origen rebuig
Residus generats per
l’activitat de les
embarcacions

Tipologia rebuig

Annex Marpol

Matèria orgànica
Rebuig, envasos, vidre, i paper i
cartró
Aigües de sentina

V (B)
V (C)
I

Aigües residuals

Residus generats pel
manteniment de les
embarcacions

IV

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

I

V (F)

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.)

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.
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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.
Annex Marpol

Núm.

Capacitat (m3/ut.)

Contenidors rebuig

V

2

1,1

Contenidors envasos

V

1

3

Contenidors vidre

V

3

3

Contenidors paper i cartró

V

1

3

V

1

5

I

1

1

I

1

Dipòsits aigües residuals2

IV

0

Contenidor filtres d’oli i gasoil
Contenidors absorbents
contaminats
Contenidors envasos
contaminats

V

2

1,5
Abocat a
clavegueram
0,2

V

2

0,2

V

2

0,2

Tipologia instal·lació

Contenidors voluminosos
Dipòsits olis minerals usats
Dipòsits aigües de sentina

1

2

(1)

En l’Annex 3, es descriu el mòdul de recollida d’olis minerals usats.

(2)

En l’Annex 3, es descriu l’equip d’aspiració d’aigües residuals i de sentina.

No es disposa de contenidors per a residus de matèria orgànica, ja que el volum
generat és molt baix i són abocats als contenidors de rebuig.
No es disposa de contenidors específics per a arts de pesca (xarxes fora d’ús, etc.) i
fusta, ja que aquests es dipositen al contenidor de voluminosos.
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 Les Cases d’Alcanar 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.
Annex Marpol

Núm.

Capacitat (m3/ut.)

Contenidors matèria orgànica

V

4

0,12

Papereres rebuig

V

2

0,12

Contenidors rebuig

V

2

0,12

Contenidors envasos

V

4

0,12

Contenidors vidre

V

1

0,12

Contenidors paper i cartró

V

4

0,12

Filtres i absorbents contaminats

V

1

0,2

Tipologia instal·lació

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

PRMR PORT LES CASES D'ALCANAR

MARÇ 2018_v2

PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS
PORT DE LES CASES D'ALCANAR (TARRAGONA)
Envasos contaminats

V

1

0,12

Restes de pintura

V

1

0,12

No es disposa de mòdul d’aspiració d’aigües residuals i de sentina, ja que el sector
esportiu fa ús del mòdul existent a la dàrsena pesquera.
A causa de la baixa generació de residus d’olis, el sector esportiu aboca puntualment
aquests residus al mòdul de recollida d’olis minerals usats de la dàrsena pesquera.
Per a l’emmagatzematge dels rebuigs i residus que poden generar els vaixells de la
nàutica popular, s’utilitza un dels contenidors de rebuig que disposa el sector pesquer,
atès el baix volum de residus generats i la proximitat d’aquest contenidor a la zona de
la nàutica popular.
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.
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).
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.
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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.
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
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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 Les Cases d’Alcanar (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 Les Cases d’Alcanar està donada d’alta a l’Agència de
Residus de Catalunya com a productora de residus amb el codi P-55676.1 (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 Les Cases d’Alcanar.
El Club Nàutic de Les Cases d’Alcanar està donat d’alta a l’Agència de Residus de
Catalunya com a productor de residus amb el codi P-58574.1 (veure Annex 12).
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 Les Cases d’Alcanar.
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
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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 Les Cases d’Alcanar.
Sector esportiu
El Club Nàutic de Les Cases d’Alcanar no ha establert cap tarifa pel servei de gestió de
residus, el qual queda inclòs en la quota que periòdicament abonen els seus associats.
Tanmateix, s’ha establert una tarifa d’1 € (sense IVA) als transeünts pel servei de
retirada i gestió de les aigües de sentina i les aigües residuals.
La retirada de rebuigs generats pels usuaris de la nàutica popular és assumida per
Ports de la Generalitat.
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
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.
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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

2015 (tn)

2016 (tn)

2017 (tn)

Voluminosos

1,46

4,72

5,44

Olis minerals usats

2,45

1,52

1,28

1

1

Aigües de sentina

0,00

0,00

1,022

Aigües residuals

0,003

0,003

0,003

Filtres d’oli i gasoil

0,25

0,07

0,24

Absorbents contaminats

0,05

0,02

0,07

Envasos contaminats

0,05

0,035

0,12

(1)

No s’ha rebut cap sol·licitud per al lliurament d’aigües de sentina.

(2)

Aigües de sentina lliurades directament al transportista de residus, sense fer ús del
mòdul d’aspiració d’aigües de sentina.

(3)

No s’ha rebut cap sol·licitud per al lliurament d’aigües residuals.

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

Sant Carles de la Ràpita, març de 2018
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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 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.

-

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.

-

Directiva 2000/59/CE, de 27 de novembre, d’instal·lacions portuàries de recepció
de rebuigs generats pels vaixells i residus de càrrega, modificada per la Directiva
2002/84/CE, de 5 de novembre.

-

Directiva 2007/71/CE, de 13 de desembre, per la qual es modifica l’annex II de la
Directiva 2000/59/CE, sobre instal·lacions portuàries de recepció de rebuigs
generats pels vaixells i residus de càrrega.

-

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.

-

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.

-

Resolució MEPC.201 (62) adoptada el 15 de juliol de 2011. Revisió de l’Annex V
del Conveni MARPOL.

-

Resolució MEPC.203 (62) adoptada el 15 de juliol de 2011. Inclusió de normes
sobre l’eficiència energètica dels vaixells en l’annex VI del Conveni MARPOL.

-

Resolució MEPC.216 (63) adoptada el 2 de març de 2012. Acords regionals
relatius a les instal·lacions portuàries de recepció en virtut dels Annexos I, II, IV i V
del Conveni MARPOL.

-

Resolució MEPC.217 (63) adoptada el 2 de març de 2012. Acords regionals
relatius a les instal·lacions portuàries de recepció en virtut de l’Annex VI del
Conveni MARPOL i certificació dels motors diesel marins equipats amb sistemes
de reducció catalítica selectiva en virtut del Codi Tècnic sobre els NOx, 2008.
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-

Directiva (UE) 2015/2087 de la Comissió, de 18 de novembre de 2015, per la qual
es modifica l’annex II de la Directiva 2000/59/CE, sobre instal·lacions portuàries de
recepció de rebuigs generats pels vaixells i residus de càrrega.

Estatal
-

Reial Decret 833/1998, 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.

-

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 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.

-

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.

-

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel
qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

-

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.
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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
Les Cases d’Alcanar, 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
Guardamolls del port de Les Cases d’Alcanar
Oficina de la Zona Portuària Sud
Oficines del port, s/n
43540 Sant Carles de la Ràpita

Contacte
977.74.04.56
port.lescases@gencat.cat

Oficina de la Zona Portuària Sud

977.74.04.56
zona.sud@gencat.cat

Oficines del port, s/n
43540 Sant Carles de la Ràpita

Confraria de pescadors de Les Cases d’Alcanar
C/ Lepanto, 6
43569 Les Cases d’Alcanar

Club Nàutic de Les Cases d’Alcanar
Port, s/n
43569 Les Cases d’Alcanar
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3 – Equip i processos de pretractament del port
Mòdul 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, una bomba
d’aspiració amb llança, la qual s’introdueix dins els bidons per aspirar els olis, i diversos
dipòsits per acumular els olis aspirats. A l’interior del mòdul i sobre la plataforma
enreixada, es disposa de contenidors per a residus nocius (filtres d’oli i gasoil,
absorbents contaminats, etc.).
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 un dipòsit
que s’extreu del mòdul per buidar-ne el contingut al punt més pròxim de la
xarxa de clavegueram portuària, ja que el mòdul no en disposa de connexió
directa.

-

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 del dipòsit del mòdul d’aspiració, amb una capacitat de 1.500 litres, sense
passar pel procés de pretractament ni ser abocades al mar, ja que són retirades i
gestionades en la seva totalitat per una empresa de residus autoritzada.
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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.
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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
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 Les Cases d’Alcanar, en representació del sol·licitant o
usuari del servei, està donada d’alta a l’Agència de Residus de Catalunya com a
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productora de residus amb el codi P-55676.1.
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.
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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 Les Cases d’Alcanar, 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-55676.1.
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.

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

PRMR PORT LES CASES D’ALCANAR
ANNEXOS

MARÇ 2018_v2

PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS
PORT DE LES CASES D'ALCANAR (TARRAGONA)
RESIDUS MARPOL V
- Residus alimentaris: matèria orgànica
- Residus domèstics: paper i cartró, vidre, envasos, fusta, ferralla, rebuig i
voluminosos.
- Residus nocius: filtres d’oli i gasoil, absorbents contaminats, envasos
contaminats, etc.
- Arts de pesca: xarxes fóra d’ús, 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 Les Cases d’Alcanar, 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-55676.1.
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
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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
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LLIBRE DE RESIDUS MARPOL
DATA

EMBARCACIÓ

BANDERA

TIPUS DE RESIDU

HORA INICI

HORA FI

QUANTITAT
ESTIMADA

Any:
INCIDÈNCIES DURANT LES
OPERACIONS

PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS
PORT DE LES CASES D'ALCANAR (TARRAGONA)
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-)
Acciona
Infraestructuras, S.A.
(T-1458)
Acciona
Infraestructuras, S.A.
(T-1458)
UTE: Acciona Servicios
Urbanos i Contenidors
Baix-Mont, S.L.
(T-4962)
UTE: Acciona Servicios
Urbanos i Contenidors
Baix-Mont, S.L.
(T-4962)
UTE: Acciona Servicios
Urbanos i Contenidors
Baix-Mont, S.L.
(T-4962)
Contenidors Baix-Mont,
S.L. (T-1854)
Ferralla i Metalls
Vilamalla, S.L. (T-3653)

Rebuig1

200199

Matèria orgànica1

200108

Paper i cartró1

200101

Vidre1

200102

Envasos1

150102

Voluminosos

200307

Olis minerals usats

130205

Aigües de sentina

130402

Griñó Ecològic, S.A.
(T-3325)

Aigües residuals

200304

Abocat a la xarxa de
clavegueram

Filtres d’oli i gasoil

160107

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

Absorbents
contaminats

150202

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

Envasos
contaminats

150110

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

Gestor (E-)
Dipòsit controlat de
residus municipals de
Mas de Barberans
Planta de compostatge
de Mas de Barberans
Contenidors Baix-Mont,
S.L. (E-1026.08)
Recuperadora de Vidrio
Barcelona, S.A. (E132.95)
Griñó Ecològic, S.A. –
SANEA (E-1042.08)
Contenidors Baix-Mont,
S.L. (E-1026.08)
Cisternas del Vallès,
S.A. (E-712.00)
Integració i Gestió de
Residus, S.L. (E1275.11)
EDAR de Les Cases
d’Alcanar (Acciona
Agua, S.A.U.)
Ferralla i Metalls
Vilamalla, S.L. (E1334.12)
Ferralla i Metalls
Vilamalla, S.L. (E1334.12)
Ferralla i Metalls
Vilamalla, S.L. (E1334.12)

(1)

Recollida de residus mitjançant servei municipal itinerant, gestionat a través del
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE).
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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
Ecojet, S.L.
Limpieza y Transporte
de Residuos, S.L.
Griñó Ecològic, S.A.

Codi
transportista
T-611

T-3325

Annex
Marpol
I
I, II, IV i
VI
I, IV, V

T-3312

Telèfon

Correu electrònic

977.54.78.68

ecojet@ecojetsl.com

93.223.40.86

contabilidad@ltr.es

977.21.52.74

grinyo@grinyo.com

V i Altres

977.47.00.49

T-3700

V

977.74.00.50

info@cats-serveis.es
consignacion.aca@bergem.es

T-3653

I, V

972.52.52.10

anna@fmvilamalla.com

T-432

I, V

93.867.07.95

recumas@recumas.com

T-2485
T-1854

I, IV, V

626.288.172

serveisintegralsmontornes
@gmail.com

Saica Natur, S.L.

T-387

I, II, III,
IV, V, VI

93.570.62.02

info@santfost@saica.com

Prontoservis, S.L.

T-1944

IV

977.70.10.11

prontoservis@prontoservi
s.es

Neteges Industrials
Hurpi, S.L.

T-1932

IiV

972.46.13.63

info@urpi.com

CATS, S.L.

1

Bergé Marítima, S.L.2
Ferralla i Metalls
Vilamalla, S.L.
Recuperacions
Masnou, S.L.
Serveis Portuaris
Augusta, S.L.

T-1599

(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
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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
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08017 Barcelona
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refrendada per la Capitania Marítima. Es recomanable que el rebut de Residus
Marpol sigui firmat i segellat pel Capità o representant del vaixell.
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.

PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS
PORT DE LES CASES D'ALCANAR (TARRAGONA)
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

C. Dr. Roux, 59-61
08017 Barcelona
Tel.: 93.206.09.30
Fax: 93.206.09.31
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ANNEX II
Model de notificació abans d'entrar al port de destinació
1

2
3
4
5
6
7

8

Nom del vaixell
(Name)
Distintiu de crida
(Call Sign)
Companyia (Company)

Número OMI
(IMO number)
Bandera (Flag)
Número OMI
(IMO number)

Data i hora estimada d'arribada (ETA)
(Estimated date and time of arrival)

____ / ____ / ____

_____ : _____

Data i hora estimada de sortida (ETD)
(Estimated date and time of departure)

____ / ____ / ____

_____ : _____

Anterior port d'escala
(Previous port of call)
Pròxim port d'escala
(Next port of call)
Data de l'últim lliurament de rebuigs
(Date of the last waste-generated
delivery)
Port de l'últim lliurament de rebuigs
(Port of the last waste-generated
delivery)
En aquest port vull (In this port I would like):(*)
Lliurar-hi tots els rebuigs
(Deliver all waste)
No lliurar-hi rebuigs
(Do not deliver waste)

País
(Country)

____ / ____ / ____

Lliurar-hi una part dels rebuigs
(Deliver some waste)

(*) Marqueu el que correspongui (Tick as appropiate)
9. Els rebuigs que es lliuren i/o els que es queden a bord, així com la capacitat d'emmagatzematge màxima
figuren al revers d'aquesta notificació.
(Waste that will be delivered and/or those which will remain on board, as well as the maximum storage
capacity appear at the back of this document)
CONFIRMO que les dades que conté aquest document són exactes i correctes i que a bord hi ha suficient
capacitat específica per emmagatzemar tots els rebuigs generats entre aquesta notificació i el pròxim port
en què lliuraré rebuigs.
(I CONFIRM that the information of this document is accurate and correct and that there is sufficient
dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which
waste will be delivered)
Data (Date): __/__/____

Hora (Time): __:__
El capità (Master)

Notes
1. Aquesta informació es pot utilitzar als efectes de control de l'estat del port i altres finalitats d'inspecció.
2. Els estats membres han de determinar quins organismes han de rebre còpies de la notificació: a Espanya, l'original
d'aquesta notificació s'ha d'adreçar a la capitania marítima i a l'entitat gestora del port a cada port d'escala.
3. Aquest imprès s'ha d'emplenar, excepte si el vaixell s'acull a l'exempció que preveu l'article 9 del Reial decret 1381/2002, de
20 de desembre, sobre instal·lacions portuàries de recepció de rebuigs generats pels vaixells i residus de càrrega (article 9 de
la Directiva 2000/59/CE).
Notes
1. This information may be used for port State control and other inspection purposes.
2. Member States will determine which bodies will receive copies of this notification: in Spain, the original of this notification
shall be addressed to the Harbour Mastery and to the port manager body of each port of call.
3. This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with article 9 of Real Decreto
1381/2002,December 20, on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues (Article 9 of Directive
2000/59/EC).

Si lliureu tots els rebuigs, completeu la segona columna i les últimes segons correspongui (If delivering all waste, complete second and last
columns as appropriate.)
Si lliureu una part dels rebuigs o no en lliureu cap, completeu totes les columnes (If delivering some or no waste, complete all columns.)
REBUIGS DEL VAIXELL (SHIP'S WASTE) (m3)
Tipus (Type)
Per lliurar
(Waste to
be
delivered)
Capacitat màxima
d'emmagatzematge
(Maximum dedicated
storage capacity)

Queden a bord
(Amount of waste
retained on board)

Port en què es
lliuraran els rebuigs
restants (Port at
which remaining
waste will be
delivered)

Estimació de la
quantitat de rebuigs
que es generaran
entre la notificació i
el port d'escala
següent.
(Estimated amount
of waste to be
generated between
notification and next
port of call)

Quantitat de
rebuigs lliurats a
l’últim port de
descàrrega que
indica el punt 7
(Waste that has
been delivered at
the last port of
delivery identified
under point 7
above)

1.-Rebuigs oliosos (Waste oils)
ANNEX I MARPOL
Aigua oliosa de sentina
(Oily bilge water)
Residus oliosos (llots)
(Oily residues (sludges))
Altres (especifiqueu-los)
(Other: specify)
2.- Aigües brutes (Sewage (1))
ANNEX IV MARPOL
Aigües brutes
(Sewage)
3.- Escombraries (Garbage)
ANNEX V MARPOL
Plàstics (Plastic)
Restes d’aliments
(Food wastes)
Rebuigs domèstics (p.e.,
productes de paper,
draps, vidre, metalls,
ampolles, pisa, etc.)
(Domestic wastes (e.g.
paper products, rags,
glass, metals, bottles,
crokery, etc.)
Oli de cuina
(Cooking oil)
Cendres d’incinerador
(Incinerator ashes)
Rebuigs d’explotació
(Operational wastes)
Cadàvers d’animals
(Animal carcass(es))
4.- Residus de càrrega (2) (Especifiqueu-los) (3) (Cargo residues)
ANNEXOS I, II i V MARPOL
Aigua bruta - annex I
(Tank washing – Annex I)
Aigua bruta – annex II
X
(Tank washing – Annex II)
Y
Z
Altres (Others)
5.- Substàncies de l’annex VI de MARPOL (MARPOL Annex VI related substances
Que esgoten la capa
d’ozó
(Ozone-depleting
substances)
Residus de neteja de
gasos d’escapament
(Exhaust gas-cleaning
residues)

(1) Les aigües brutes es poden descarregar al mar, d'acord amb les disposicions de la norma 11 de l'annex IV del Conveni MARPOL. No és
necessari emplenar les caselles corresponents si la intenció és efectuar una descàrrega autoritzada al mar.
(1) (Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Marpol Annex IV. The corresponding boxes do not need to be
completed if it is the intention to make an authorized discharge at sea.)
(2) Poden ser estimacions.
(2) (May be estimates).
(3) Els residus de càrrega s'han d'especificar i categoritzar d'acord amb els annexos pertinents del MARPOL, en particular els annexos I, II i
V.
(3) (Cargo residues shall be specified and categorised according to the relevant Annexes of Marpol, in particular Marpol I, II and V).

ESPA
ANYA

SPAIN

REBUT DE LLIURAMENT
LL
DE REBUIGS MARPOL
MARP
RPOL WASTE DELIVERY RECEIPT

La instal·lació portuària receptora esm
smentada més avall, autoritzada per l'Administració espanyola
la,
The below reception facility, authorize
rized by the Spanish Administration,
1.1 Nom de la localitat/terminal:
1.1 Location/Terminal name:
1.2 Proveïdor(s) de la instal·lació de recep
epció:
1.2 Reception facility provider(s):
1.3 Proveïdor(s) de la instal·lació de tracta
tament, si difereixen de l'anterior:
1.3 Treatment facility provider(s) -if differen
rent from above:
1.4 Data i hora de la descàrrega de rebuigs
igs:
1.4 Waste Discharge Date and Time

des de
from:

/

/

fins a
to

/

/

Certifica que el vaixell:
Certifies that the ship:
2.1 Nom del vaixell:
2.1 Name of ship:

2.5 Propietari o armador:
2.5 Owner or operator:

2.2 Número IMO:
2.2 IMO number:

2.6 Número o lletres distintives:
2.6 Distinctive number or letter:

2.3 Arqueig brut:
2.3 Gross tonnage:
2.4 Tipus de vaixell:
2.4 Type of ship:

ROPAX
ROPAX

Petrolier
Oil tanker

Un altre vaix
aixell de
càrrega
Other cargo
rgo ship

2.7 Estat d'abanderament:
2.7 Flag State:
Vaixell tanc de
Vaixell de
càrrega química
mercaderies a granel
Chemical tanker
Bulk carrier
Vaixell de passatge
Passenger ship

Ha lliurat al port de:
Has delivered in the harbour of:
Annex I del MARPOL –
Hidrocarburs
MARPOL Annex I – Oil

Vaixell de transbord
rodat
Ro-ro

Quantitat (m3)
Quantity (m3)

Annex II del MARPOL –
Substàncies nocives líquides
s
MARPOL Annex II – NLS
Substància de categoria X
Category X substance

Residus oliosos (llots)
Oily residues (sludge)

Substància de categoria Y
Category Y substance

Aigües olioses procedents del rentatge de
e
tancs
Oily tank washings

Substància de categoria Z
Category Z substance

Dipòsits i llots procedents de la neteja de
tancs
Scale and sludge from tank cleaning
Altres (especifiqueu-los)
Other (please specify)

Un altre
(especifiqueu-lo)
Other (specify)

els residus següents:
the following residues:

Aigües de sentina olioses
Oily bilge water

Aigua de llast bruta
Dirty ballast water

Vaixell
portacontenidors
Container

Quantitat (m3)
Nom1
Quantity (m3)
Name1

Altres substàncies
OS - other substances
Annex IV del MARPOL –
Aigües brutes
MARPOL Annex IV – Sewage

Quantitat (m3)
Quantity (m3)

CAT. MARPOL
Annex V – Annex V

DESCRIPCIÓ TIPOLOGIA RESIDUS
Waste description

V Plàstics - plastic
CATEGORY A

Plàstics -plastic

V Residus alimentaris – food wastes
CATEGORY B

Residus alimentaris – urban waste – kitchen
Residus alimentaris de fora de la UE– food waste originating outside U.E.

V Residus domèstics – domestics
wastes
CATEGORY C
(residus diferenciats i indiferenciats)
(separated and unseparated wastes)

Paper – paper
Vidre– glass
Metall – metal
Fusta– wood
Material d’embalatge – packaging materials
Residus indiferenciats– unseparated wastes

V Oli de cuina – cooking oil
CATEGORY D

Oli de cuina – cooking oil

V Cendres – incinerator ashes
CATEGORY E

V Residus d’operacions – operational
wastes
CATEGORY F
(residus nocius – hazardous waste)

METRES
CÚBICS
Cubic metres

Cendres – ashes
Residus hospitalaris – medical waste
Pintures i vernissos – waste paint
Llots perillosos – contaminated muds (paints/rust)
Bateries amb plom – lead batteries
Embalatges contaminats– contaminated packaging
Absorbents contaminats per matèries nocives – absorbents contaminated
by hazardous materials
Neó/bombetes – neon/bulbs

V Residus de la càrrega – cargo
residues
CATEGORY G
V Carcasses animals – animal
carcass(es)
CATEGORY H

Residus de la càrrega – cargo residues

Carcasses animals – animal carcass(es)

V Arts de pesca – fishing gear
CATEGORY I

Annex VI del MARPOL
MARPOL Annex VI – related

Arts de pesca – fishing gear

Quantitat (m3)
Quantity (m3)

Substàncies que esgoten la capa d'ozó i
equip que contingui aquestes substàncies.
Ozone-depleting substances and
equipment containing such substances

1

Indiqueu el nom d'expedició correcte de la substància nociva líquida
en qüestió.
1
Indicate the proper shipping name of the NLS involved.
2
Indiqueu el nom d'expedició correcte de la càrrega seca
2
Indicate the proper shipping name of the dry cargo

Residus de la neteja dels gasos
d’escapament
Exhaust gas-cleaning residues

Data / Date:__________ / ___________/2______

Firma i segell de la Instal·lació Portuària Receptora.
Sign and stamp of the Reception Facility.

Signatura i segell de la Capitania Marítima.
Sign and stamp of the Maritime Authority of the harbour.

Categorització segons Resolució MEPC.201(62) – Annex V revisat del Conveni Marpol
Defined categories as per Resolution MEPC.201(62) – Annex V MARPOL Convention Amendments

Aquest rebut no és vàlid sense el segell i la signatura de la Capitania Marítima del port on s'hagi realitzat el lliurament de
residus.
El Capità del vaixell ha d'exigir a la instal·lació portuària receptora que mostri l'autorització de l'entitat gestora del port per
a la recepció dels residus procedents dels vaixells o una còpia autenticada d'aquesta.
Només les instal·lacions autoritzades estan facultades per expedir aquest rebut.
This receipt is only valid when signed and stamped by the Maritime Authority in the harbour where the residues have
been delivered.
The ship's Captain must require the Port Reception Facility to show the Port Authority Authorization for receiving residues
from ships, or a certified copy.
Only authorized port Reception Facilities are allowed to deliver this receipt.
El representant designat de la instal·lació de recepció haurà de facilitar aquest formulari al Capità d'un vaixell que acabi
d'efectuar el lliurament de rebuigs. Aquest formulari s'haurà de portar a bord del vaixell juntament amb els llibres registre
d'hidrocarburs, de càrrega o de brosses.
The designated representative of the reception facility provider should provide the following form to the master of a ship
that has just delivered waste. This form should be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo
RB or Garbage RB.

Model de notificació reduïda per a embarcacions de pesca fresca
I esportives o d’esbarjo

Nom (Name)
1

Distintiu de crida
(Call Sign)

Bandera
(Flag)

2

Data i hora estimada d'arribada (ETA)
(Estimated date and time of arrival)

___ / ___ / ______

___ : ___

3

Data i hora estimada de sortida (ETD)
(Estimated date and time of departure)

___ / ___ / ______

___ : ___

4

Anterior port d'escala
(Previous port of call)

5

Pròxim port d'escala (Next
port of call)

País (Country)

Data de l'últim lliurament de rebuigs (Date of
the last waste-generated delivery)

___ / ___ / ______

6
Port de l'últim lliurament de rebuigs (Port of
the last waste-generated delivery)
En aquest port vull (In this port I would like):(*)

7

Lliurar-hi tots els rebuigs
(Deliver all waste)

•

No lliurar-hi rebuigs
(Do not deliver waste)

•

Lliurar-hi una part dels rebuigs
(Deliver some waste)

•

(*) Marqueu el que correspongui (Tick as appropriate)

CONFIRMO que les dades incloses en aquest document són exactes i correctes i que a bord hi ha
prou capacitat específica per emmagatzemar tots els rebuigs generats entre aquesta notificació i el
pròxim port on lliuraré rebuigs.
(I CONFIRM that the information of this document is accurate and correct and that there is sufficient
dedicated onboard capacity to store all waste generated between notification and the next port at which
waste will be delivered)
Data (Date): __/__/____ Hora (Time): __:__

El capità (master)

ESPAÑA

SPAIN

RECEPCIÓN DE RESIDUOS MARPOL
RECEPTION OF MARPOL RESIDUES
La instalación portuaria abajo mencionada, autorizada por la Administración española
The below Reception Facility, authorized by the Spanish Administration.

Nombre - Name

Código - Code

Declara que el buque :
Declare that the ship:
Nombre
Name
Bandera
Flag

Distintivo
Call Signal

Durante el año <…> ha entregado regularmente los desechos generados en nuestra instalación.
During the year <…> the ship has delivered regularly the residues generated in our facilities.

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio Internacional "Marpol 73/78, la Directiva de la
Unión Europea 2000/59/CE y la legislación española aplicable.
In compliance with "Marpol 73/78" Convention, European Directive 2000/59/CE and spanish regulations.
Fecha / Date:

Firma y sello de la Instalación Portuaria
Receptora
Sign and stamp of the Reception Facility.

Firma y sello de la Capitanía / Distrito Marítimo.
Sign and stamp of the Maritime Authority of the harbour.

Nº de Certificado:

ESPAÑA

SPAIN

RECEPCIÓN DE RESIDUOS MARPOL
RECEPTION OF MARPOL RESIDUES
La Instalación Portuaria Receptora abajo mencionada, autorizada por la Administración española,
The below Reception Facility, authorized by the Spanish Administration,
Nombre – Name

Código – Code

Certifica que el buque:
Certifies that the ship:
Nombre
Name
Bandera

Distintivo

Flag

Call Signal

Ha entregado en el Puerto de:

los siguientes residuos:

Has delivered in the harbour of:

the following residues:
Tipo / Type

Anexo Marpol /
Marpol Annex

Residuos oleosos (sentinas, …)

Cantidad (m3)
Quantity (m3)

I

Aguas sucias (inodoros, urinarios, lavabos, …)

IV

Basuras (plásticos, tablas, papel, trapos, vidrio, metales, restos de alimentos, …)

V

En cumplimiento de lo establecido en el Convenio Internacional “Marpol 73/78”, la Directiva de la Unión Europea
2000/59/CE y la legislación española aplicable.
In accordance with “Marpol 73/78” Convention, European Directive 2000/59/CE and the Spanish regulations.
Fecha / Date:

/

/2

Firma y sello de la Instalación Portuaria Receptora
Sign and stamp of the Reception Facility
CONFIRMO que la información contenida en este documento es correcta y que existe a bordo suficiente capacidad para
almacenar residuos entre este puerto y el próximo puerto o próxima fecha en que entregaré residuos.
(I CONFIRM that the information of this document is correct and that exists on board sufficient capacity to store residues
between this port and the next in wich I will deliver residues).
Fecha (Date):

/

/2

Hora (Time):

/

El Capitán (Master).

Solamente las instalaciones autorizadas están facultadas para expedir el presente recibo.
Only authorized Reception Facilities are allowed to deliver this receipt.

PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS
PORT DE LES CASES D'ALCANAR (TARRAGONA)
10 – Full de queixes, suggeriments i sol·licitud d’informació
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FULL DE QUEIXES, SUGGERIMENTS I
SOL·LICITUD D’INFORMACIÓ

Codi:

Data d’entrada:
Nom de la persona
interessada:
DNI:

Voleu rebre resposta de Ports de la Generalitat a la vostra petició?
NO
SI

Si desitgeu rebre resposta per part de Ports de la Generalitat de la
vostra comunicació, seleccioneu la via preferent i les dades
necessàries:
Correu electrònic: @.......................................................................
Correu:
Adreça..........................................................................
..........................................................................

Comentaris

Nom:

Data i Signatura:

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
vostres dades seran incorporades al fitxer “comunicació” del qual és responsable la gerència de Ports de la Generalitat.
La finalitat del fitxer és la difusió d’informació relativa al domini públic portuari i a l’entitat portuària, així com la tramitació
i resolució d’incidències i consultes. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un
escrit adreçat a Gerència de Ports de la Generalitat: carrer Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona; o bé a través de
l’adreça electrònica atenciousuarisports@gencat.cat , ports.gencat.cat.

Les caselles ombrejades son complimentades per personal propi de Ports de la Generalitat

PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS
PORT DE LES CASES D'ALCANAR (TARRAGONA)
11 – Enquesta de satisfacció i valoració del servei
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ENQUESTA SOBRE SATISFACCIÓ DE CLIENTS
VALORACIÓ EXTERNA DE QUALITAT DE SERVEI
Primer de tot us agraïm l’esforç d’emplenar l’enquesta i us demanem que:
- Mireu de contestar totes les preguntes,
- Sigueu sincers (ens ajudarà a millorar),
- Feu servir l’apartat d’Observacions per fer comentaris addicionals (i el revers de la pàgina, si
us falta espai),
- Ens remeteu l’enquesta el més aviat possible.
Escriviu les vostres dades com a client per poder identificar-vos i personificar les millores que
es derivin d’aquest qüestionari:
Empresa:
Port:
Telèfon de contacte:
Persona que ha emplenat l’enquesta:
Càrrec:
QUALIFIQUEU EL NOSTRE SERVEI:
Valoreu el vostre grau de satisfacció:

significa millorable,

bé i

☺molt bé.

Quin és el vostre nivell de satisfacció amb el nostre personal del port quant a:

☺
☺
☺
☺
☺

Imatge
tracte rebut
preparació del personal
informació o assessorament rebut
temps de resposta en cas de problemes

Quin és el vostre nivell de satisfacció amb el nostre personal de les oficines quant a:

☺
☺
☺
☺

tracte rebut
preparació del personal
informació o assessorament rebut
temps de resposta en cas de problemes
Quin és el vostre nivell de satisfacció quant a:

estat de neteja general

☺
☺
☺

Quina és la opinió global que té sobre Ports de la Generalitat

☺

informació ambiental rebuda
mesures ambientals implantades

Observacions:

Data:

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les
vostres dades seran incorporades al fitxer “gestió econòmica” del qual és responsable la gerència de Ports de la
Generalitat. La finalitat del fitxer és la tramitació i gestió econòmica respecte les persones proveïdores i clientela. Podeu
exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a Gerència de Ports de la
Generalitat: carrer Doctor Roux, 59-61, 08017 Barcelona; o bé a través de l’adreça electrònica
atenciousuarisports@gencat.cat , ports.gencat.cat.

PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS
PORT DE LES CASES D'ALCANAR (TARRAGONA)
12 – Codi de productor de residus
-

Port de Les Cases d’Alcanar de Ports de la Generalitat
Confraria de pescadors de Les Cases d’Alcanar
Club Nàutic de Les Cases d’Alcanar
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PLA DE RECEPCIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS
PORT DE LES CASES D'ALCANAR (TARRAGONA)
13 – Plànol d’instal·lacions portuàries receptores

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