


1. IMPORTÀNCIA D’UN CORRECTE 
     LLIURAMENT DELS RESIDUS GENERATS 
    PER VAIXELLS  I RESIDUS DE CÀRREGA A PORT

L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS en compli-

ment de la normativa vigent (R.D. 1381/2002 i 

R.D. 1084/2009) ha confeccionat la present infor-

mació, resum del “Pla de recepció i manipulació 

de residus procedents dels vaixells dels ports de 

Palma, Alcúdia, Maó, Eivissa i la Savina”, que es 

posa a disposició de tots els seus usuaris.

Dins de la política general de protecció del medi 

ambient, reduir les descàrregues a la mar dels 

residus produïts pels vaixells és un objectiu prio-

ritari per a la protecció del medi marí. Conside-

rant, entre d’altres, els requisits del “Conveni per a 

prevenir la contaminació pels vaixells”, Conveni 

Marpol 73/78, a la seva darrera edició.

Des de temps immemorials s’ha considerat a la 

mar com el receptor dels residus generats per 

l’activitat humana, tant a terra com a la pròpia 

mar. L’efecte acumulatiu en el temps, així com 

l’augment dels residus, tant en quantitat com en 

efecte nociu, estan esgotant la capacitat de rege-

neració biològica dels mars i oceans.

La contaminació marina causada per l’ús humà 

dels mars causa alteracions a l’ecosistema oceà-

nic de tal forma que els efectes estan retornant a 

l’esser humà en forma de contaminació 

d’aliments, alteració de les costes, etc.

2. RESIDUS DE VAIXELLS I RESIDUS DE CARRE-

GA QUE ES GENEREN ALS PORTS DE PALMA, 

ALCÚDIA, MAÓ, EIVISSA I  LA SAVINA

TIPUS                        DESCRIPCIÓ

RESIDUS                   Aigües de sentines.

OLIOSOS                  Llots.

                                    Olis usats.

AIGÜES BRUTES     Aigües brutes de banys, 

                                    cuines i  rentadores.

FEMS                        Residus d’aliments, domèstics,   

                                   operacionals plàstics, residus

                                   de càrrega, cendres                  

                                   d’incinerador, oli de cuina, arts 

                                   de pesca, cadàvers d’animals.

SUBSTÀNCIES         Substàncies que esgoten la  

QUE                           capa d’ozó i els equips

CONTAMINEN         que les contenen quan 

L’ATMOSFERA         aquests es retiren dels vaixells.

                                   Residus de la neteja dels 

                                   gasos d’escapament 

                                   procedents d’un sistema de    

                                   neteja dels gasos

                                   d’escapament aprovat.   



3. INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES RECEPTORES

EMPRESA TIPUS DE RESIDU QUE   PORTS ON CONTACTE1

 RETIRA   OPERAN

 

AGENT MARPOL I

Gestor autoritzat de

Residus Perillosos

(bateries, olis, envasos,

etc..)

AGENT MARPOL  I

Gestor autoritzat de

Residus Perillosos

(bateries, olis, envasos,

etc..)

AGENT MARPOL IV i V

AGENT MARPOL IV i V

AGENT MARPOL IV i V

SERTEGO, S.L.

SERVMAR 

BALEAR, S.L.

SERVIPORT 

BALEAR, S.L.

MALIMAR, S.L.

HERBUSA, S.A.

PALMA

ALCÚDIA

MAÓ

EIVISSA

LA SAVINA

PALMA

ALCÚDIA

MAÓ

EIVISSA

LA SAVINA

PALMA

ALCÚDIA

MAÓ

PALMA

LA SAVINA

EIVISSA

Tfn.: (+34) 971.405.105

Fax: (+34) 971.405.105

Mail: 

rpalomino@sertego.com 

jgrimalt@sertego.com

Tfn.: (+34) 971.400.408

Fax: (+34) 971.400.561

Mail: 

servmar@servmar.com

Tfn.: (+34) 971.703.346

Mòb.: 670.300.687

Mail: 

serviport@serviport.es

Tfn.: (+34) 971.798.840

Fax: (+34) 971.456.945

Mail:  

malimarsl@gmail.com

Tfn.: (+34) 971.312.612

Mail:  

herbusa@herbusa.es

1 Contactar telefònicament, amb al manco 24 hores d’antelació (llevat de circumstàncies excepcionals)



4. PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT

4.1. PROCEDIMIENT GENERAL DE NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT DE RESIDUS

A continuació es presenta un diagrama de flux dels tràmits pertinents per a la notificació i lliurament 

de residus de vaixells.

    

AUTORITAT PORTUÀRIA

CAPITANÍA MARÍTIMA

GESTOR MARPOL

AGENT CONSIGNATARI 
ó CAPITÀ DEL VAIXELL

1º

Presentació sol·licitud   
d’escala davant Autoritat Portuària

2º

Revisió de la notificació
de residus del DUE i avaluació
de la necessitat de descarregar

tots els residus

OK
3º

Recepció sol·licitud de servei, 
confirmació de recollida  i recollida

4º
Enviar sol·licitud 

de servei a 
instal·lació receptora

Enviar rebut MARPOL

Emissió del rebut 
MARPOL i sol·licitud 
de referèndum a CM 

OK

6º

5º



5. PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ DE SUPOSADES DEFICIÈNCIES
     DE LES INSTAL·LACIONS PORTUÀRIES RECEPTORES

Totes les parts que intervenen al servei de recollida de residus de vaixells i residus de càrrega tenen la 

obligació de notificar les deficiències que troben al respecte. A continuació es descriu el procés de noti-

ficació per a cada entitat:

· RECEPTORES DEL SERVEI: Sempre que s’hagi sol·licitat amb suficient antelació, el servei de recollida 

de residus de vaixells o residus de càrrega s’ha de  prestar el servei sense ocasionar una demora al buc. 

No obstant, si això no succeeix així, el capità del buc, o en el seu lloc, el consignatari, HA DE NOTIFICAR-

HO com més aviat millor a Autoritat Portuària, utilitzant el model corresponent.

· EMPRESES PRESTATÀRIES: Si l’empresa prestatària observa deficiències en els medis u operativa del 

vaixell que incompleixin la normativa mediambiental aplicable, ho ha de notificar a Capitanía Marítima. 

També ha de fer arribar la  notificació sobre las deficiències detectades a Autoritat Portuària.

6.1. TARIFES FIXE A ABONAR PER TOTS ELS VAIXELLS QUE VISITEN EL PORT

El pagament de la tarifa fixa de recepció de residus generats per vaixells és obligatori per a tots els 

vaixells a cada escala que realitzin al port, amb un màxim d’una vegada cada 7 dies.

L’esmentada tarifa fixa els hi dona dret a descarregar per medis de recollida terrestre a la Zona I del port, 

sense cost addicional, durant els set primers dies de l’escala, tots els residus dels annexes I i V del Conve-

ni Marpol 73/78.

Per les descàrregues corresponents als residus dels annexes IV i VI, així com, per les realitzades després 

del setè dia de l’escala, els vaixells abonaran directament al prestador del servei la tarifa que correspon-

gui pels volums recollits.

 

6. RÈGIM DE TARIFES

Per a mes informació mirar la web www.portsdebalears.com 



TARIFES 

Grandària del vaixell Tarifa fixa

Registre brut (GT) (€)

0-2500 120

2501 – 25000 0,048 x GT

25001 – 100000 (0,0096GT) + 960

> 100.000 1920

TARIFES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI APLICADES ALS PORTS DE BALEARS

Tarifes màximes per a l’abonament pel vaixell al titular de la llicencia pels serveis prestats, no inclosos 

al pagament pel vaixell de la tarifa fixa. 

Estaran subjectes al règim d’aquestes tarifes els serveis corresponents a:

· la recepció de residus dels Annex IV i VI 

· la recepció de residus dels annexes I i V quan:

    · siguin prestats a un vaixell després del seu setè dia d’escala 

 · siguin prestats a vaixells exempts del pagament de la tarifa fixa establerta 

 a l’article 132.8 del TRPEMM.

 

Per a mes informació mirar la web www.portsdebalears.com 



TARIFES PER A SERVEIS DEL ANNEX I

TIPUS DE RECOLLIDA TARIFA  

Recollida de productes oliosos  (€/litre) 0,0914

Serveis de medis auxiliars  (€/hora)

Camió cisterna  36,55

Camió auto aspirant 49,71

Barcassa (fins a 25 tonelades) 65,79

Gavarra (fins a 25 tonelades) 208,34

TIPUS DE RECOLLIDA PALMA/ALCÚDIA MAÓ EIVISSA

Recollida des de terra 56,50 €/m3 56,5 €/m3 77,87 €/m3

Recollida des de la mar   90,15 €/m3 90,15 €/m3 124,25 €/m3

TIPUS DE RECOLLIDA PALMA/ALCÚDIA MAÓ EIVISSA

Serveis des de terra 61  €/m3 55 €/m3 32 €/m3

Serveis des de la mar 201 €/m3 182 €/m3 150 €/m3

 

Segons l’article 113.4.h)  “No s’acceptaran sobre costos o costos diferenciats per als  usuaris en funció 

del dia/hora en que ha esdevingut la prestació”. Per tant, no està permesa l’aplicació de recàrrecs tals 

com nocturnitat, festius, etc.).

Per a mes informació mirar la web www.portsdebalears.com 

TARIFES PER A SERVEIS DEL ANNEX IV

TARIFES PARA SERVEIS DEL ANNEX V




