




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 bucs”, 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 CÀRRE-

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

TIPUS DE RESIDUS INSTAL·LACIONS               PORTS ON ESTAN    CONTACTE

 

DIPÓSITS DE 400 I 100 L.

NAVIERA BALEAR

SERVEI DE RECOLLIDA

MUNICIPAL

RESIDUS 

OLIOSOS

AIGÜES SENTINA I  

RESIDUALS

RESIDUS 

SÒLIDS

PALMA

ALCÚDIA

MAÓ

EIVISSA

LA SAVINA

PALMA 
(DINS NAVIERA 
BALEAR)

PALMA

ALCÚDIA

MAÓ

EIVISSA

LA SAVINA

SAC Ports de Balears:

Tel. 971 228 487

Fax. 971 726 948

Mail:

atcliente@portsdebalears.com

Twitter. @PortsdeBalears

Les embarcacions de més de 

12 metres d’eslora han de 

contactar prèviament (amb 

un mínim de  24 hores 

d’antelació), amb Naviera 

Balear, amb l’objecte de que 

aquesta els hi habiliti l’espai 

on han d’atracar per a realit-

zar el lliurament del residu 

(Tfn.: 971.73.01.61 – Dilluns a 

Divendres 9:00-21:00 hores).

SAC Ports de Balears:

Tel. 971 228 487

Fax. 971 726 948

Mail:

atcliente@portsdebalears.com

Twitter. @PortsdeBalears

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



4. PROCEDIMENT DE NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT

4.1. PROCEDIMENT 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

PORT BASE

CAPITÀ DE L’EMBARCACIÓ

1º

Presentació  notificació 
reduïda de residus

Embarcacions en trànsit

Enviar justificant de 
lliurament de residus

2º
Sol·licitud de justificant 
de lliurament de residus

Enviament Anual 
justificant de gestió 

de residus
  

Emissió del rebut
Marpol i sol·licitud
de referend a CM 

3º



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

Totes les parts que intervenen en el servei de recollida de residus de bucs i residus de càrrega tenen 

l’obligació de notificar a les deficiències que trobin al respecte. 

· POSSIBLES DEFICIÈNCIES: 

1. No es disposa de mitjans per al lliurament d’algun residu, o bé aquests no son suficients, pel fet que 

s'ha desbordat la seva capacitat.

2. Els mitjans habilitats no es troben en adequades condicions d'ús.

3. No es disposa de mitjans per recollida selectiva de residus.

4. Altres persones alienes als reals destinataris del servei, estan fent ús d'aquests mitjans.

5. No funciona l'equip d'aspiració per recollida de residus líquids.

6. Els mitjans estan produint una contaminació a l'entorn.

7. Qualsevol altra.

 

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

GESTIONA 
ADEQUADAMENT 
TOTS ELS RESIDUS

NO llencis runes, escombraries, 
líquids residuals o contaminants, 

ni a terra ni a la mar

Dipositem cada residu 
al contenidor adequat.



TARIFASBONES PRÀCTIQUES EN GESTIÓ DE RESIDUS
PER A EMBARCACIONS RECREATIVES I DE PESCA

ELS RESIDUS QUE ES PODEN RECICLAR HAN DE SER DIPOSITATS EN EL SEU CONTENIDOR 
CORRESPONENT

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

RESIDUS OLIOSOS

Al contenidor verd només 
s'han de dipositar els envasos de vidre

Al contenidor blau només 
es pot dipositar paper i cartró

El contenidor groc està indicat només 
per als envasos de plàstic, llaunes, 

brics, paper d'alumini i bosses de plàstic.

AIGÜES BRUTES I DE SENTINA

ALTRES RESIDUS PERILLOSOS
INSTAL·LACIÓ DE MANTENIMENT 

i REPARACIÓ

VOLUMINOSOS I ALTRES NO PERILLOSOS




