RECULL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

Nom de l’empresa:
Servei que realitza / producte que subministra:
RECULL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS:
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•
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•

•

•
•
•
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L’accés al recinte portuari i la permanència en el mateix de qualsevol persona, usuari,
industrial, propietari de l’embarcació, vehicle i/o remolc només es permet prèvia
acceptació i compliment de totes les normes i directrius establertes per a la Direcció, de
les normes establertes en el Reglament d’Explotació i Policia i tarifari del Club en
particular, el Reglament de Policia dels ports de Catalunya i el Pla d’Emergència del Club,
acceptant en conseqüència les directrius i ordres de la Direcció del Club així com el
pagament de les tarifes vigents segons la seva Declaració. En el cas d’excedir els previstos
el Club girarà una liquidació complementària.
Tots els moviments de l’Escar i de la grua en particular hauran de sol·licitar-se a la
Secretaria del Club amb una antelació mínima de 24 h., qui confirmarà la seva
disponibilitat.
Tots els treballs s’hauran de realitzar en l’àrea destinada a tal efecte. En general queda
prohibit dur a terme treballs en les embarcacions mentre romanguin a l’aigua, i,
ocasionalment, només es podran autoritzar els que no puguin suposar l’emissió o
abocament de productes contaminants a l’exterior.
El Club Nàutic Costa Brava, l’Administració del Port, i el seu personal queden exonerats de
qualsevol responsabilitat per qualsevol dany i prejudici que es pugui causar o produir
degut a ruptures, avaries, males maniobres robatoris, furts, etc., durant la seva estança en
el Port i la prestació, dels serveis contractats. En cap cas queda inclòs el servei de
vigilància de l’embarcació, vehicles, etc., de la que es responsabilitza personalment
l’usuari.
Queda totalment prohibit l’abocament o dipòsit d’olis, aigües negres, grises, brutes o de
sentina, carburants i qualsevol material o producte en l’àrea de carenatge i dàrsenes del
port, habent-se de dipositar en els contenidors especialment previstos a tal efecte. La
descàrrega d’aquests productes contaminants es realitzarà només amb els mitjans
autoritzats i en els llocs destinats a l’efecte.
Els industrials i qualsevol persona que realitzi treballs dins del recinte portuari, escar o
àrea de carenatge, haurà de recollir totes les restes, materials, pinzells, pots de pintura,
draps, escombraries, etc. que es produeixin com a conseqüència de l’execució del treball i
dipositar-les en els contenidors corresponents.
La zona d’avarada del voltant de l’embarcació es mantindrà neta en tot moment, com a
conseqüència tots els treballs de neteja de la zona de carenatge i escar que hagi de
realitzar el personal del Club per a deixar neta la zona de treball, es facturaran al preu
horari de mà d’obra del Club incrementada en un 100% en concepte de penalització.
L’aparcament de vehicles en l’àrea de carenatge / escar no està permesa.
No es pot fumar.
No es pot pintar a pistola.
Els treballs que generin soroll i per tant puguin ser molestos es duran a terme dins de
l’horari que es fixi.
En qualsevol cas els industrials hauran de complir totes les mesures ambientals, de
seguretat, soroll, hores de treball i procediment, establertes de forma general per la
Direcció del Club.

NOTA: El Club considerarà acceptades les condicions establertes en aquest document per part de l’empresa /
industrial si no s’ha rebut resposta en el termini màxim de trenta dies.
F.553.01/02 Rev.0

RECULL DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS
•

Sense l’autorització per escrit prèvia de la Direcció del Port no es permet la realització de
cap classe de treball o prestació de serveis a embarcacions o als seus amarradors amb
base al port, o estància en la zona d’avarada, o recinte portuari, per industrials, empreses,
o persones alienes al Club Nàutic Costa Brava.
• Aquells residus generats al Club a partir de l’activitat desenvolupada per l’empresa
subcontractada, es separaran i emmagatzemaran d’acord amb l’establert per contracte o
seguint les indicacions del departament de marineria.
• En el subministrament de matèries primeres i/o auxiliars, l’empresa subcontractada
informarà al personal del Club, sobre el grau de perillositat del producte, i prendrà les
mesures de seguretat pertinents per a evitar abocaments incontrolats.
• Queda terminantment prohibit l’abocament de qualsevol substància perillosa al
clavegueram o al mar, ni sense l’autorització del responsable del Departament afectat.
• Els treballs eventuals de neteja que puguin derivar-se de l’activitat de la subcontracta es
realitzaran sense contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’afluents
i abocaments.
• En cas de dubte o de situació d’emergència, el personal de l’empresa subcontractada es
comunicarà urgentment amb personal del Club per a seguir les indicacions d’actuació en
cas d’accident. A tall d’exemple: en cas d’abocament accidental, generació d’un residu no
contemplat en la gestió de residus, etc
• Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats dins de les instal·lacions del Club es
mantindran en bones condicions de manteniment, sobre tot en el què respecta a emissió
de sorolls, gasos i sense vessaments ni fugues d’olis o d’altres productes.
• Els possibles danys en matèria de sòls, aigües, emissions o impactes sobre el medi
ambient derivats de la negligència de l’activitat de la subcontracta hauran de ser
esmenats i reparats abans de donar per acabat el servei prestat.
• Si durant el transport de residus especials al gestor corresponent, es produís alguna
desaparició, pèrdua o escapament dels mateixos, el transportista de residus haurà de
posar-se en contacte amb el Club per a comunicar el succeït. (Tel: 972 314 324)
Documents de Consulta i/o suport
Consulta a la pàgina web del Club: Política de qualitat i medi ambient i bones pràctiques
ambientals.
Mitjançant la signatura del present document, l’empresa / industrial es compromet a complir amb
els requisits establerts anteriorment i a consultar la política de qualitat i medi ambient que té a la
seva disposició a la pàgina web del Club (www.cncostabrava.com) quan actuï dins de les nostres
instal·lacions. Així mateix, es responsabilitza de comunicar aquests requisits al seu personal.
Accepto les condicions descrites en aquest document, i perquè consti signo a continuació:
Signat:
Segell de l’empresa

Data:
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