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Port Ginesta, sensibilitzats i compromesos amb el Medi Ambient, per tal de donar un servei de qualitat
a tots els usuaris (incloent personal intern, amarristes i proveïdors) i per preservar la Seguretat i Salut
en el treball, disposa d’un sistema de gestió integral (SGI) certificat segons el Reglament Europeu EMAS,
norma internacional ISO 14001, ISO 9001 i OSHAS 18001.
A través del present protocol, volem transmetre la necessitat d'influir en els aspectes ambientals
associats a les nostres activitats, amb la finalitat de minimitzar els efectes adversos dels mateixos sobre
el medi ambient.
Els principals aspectes ambientals, propis de la gestió del port, són:

ASPECTE AMBIENTAL

IMPACTE AMBIENTAL

Element d'una activitat, producte o servei que
interactua o pot interactuar amb el medi
ambient (consum aigua, energia,
generació residus, etc.)

Canvi en el medi ambient, ja sigui advers o
beneficiós, com a resultat total o parcial dels
aspectes ambientals

Consum d'energia elèctrica
Consum de combustible i emissions a
l'atmosfera (propi)
Consum de paper en oficines
Consum de productes de neteja
Abocament d'aigües residuals del Port
Dinàmica litoral: Onatge i
balanç
sedimentari

Exhauriment de recursos naturals
Exhauriment de recursos naturals i
contaminació atmosfèrica
Exhauriment de recursos naturals
Contaminació ambiental i de sòls
Contaminació de les aigües urbanes
Alteració del règim de les onades per
l'existència dels dics i Modificació de la
dinàmica litoral
Contaminació d'aigües, afectació la medi
biòtic marí. Eutrofització
Amenaça a espècies protegides

Qualitat de les aigües arrecerades
Medi biòtic terrestre: Fauna

En aquest sentit, sol·licitem la vostra col·laboració per a poder assolir entre tots una gestió responsable
a la nostra organització.
Us animem a que tingueu en compte les recomanacions d’aquest Protocol, així com els requisits que si
exposen si us són d’aplicació.
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CONSUM D’AIGUA.
L’aigua és un bé comú i escàs, no el malgastem!
Feu un ús racional de l’aigua, no deixeu aixetes obertes quan no sigui necessari.
No utilitzeu el WC com a paperera.
Utilitzeu els sistemes de doble descàrrega en aquells WC que en disposin.
Comuniqueu al personal del port si observeu que hi ha alguna fuïta d’aigua en algun punt de les
instal·lacions, ja sigui per mal funcionament o per pràctiques de consum irracional.

CONSUM D’ENERGIA
La millor font d’energia és l’estalvi!
Aprofiteu al màxim la llum natural.
Apagueu els llums sempre que no siguin necessaris.
Desconnecteu els aparells elèctrics quan no els utilitzeu.
Apagueu els equips al finalitzar la jornada laboral.
Comuniqueu al personal del port si detecteu que el funcionament de les instal·lacions no és correcte o si
hi ha alguna avaria o malmesa a la xarxa.

GESTIÓ DELS RESIDUS
El millor residu és el que no es genera!
Llenceu cada residu no perillós al seu contenidor específic.
Pregunteu al personal port quina segregació de residus hi ha implantada a la zona on treballeu,
per tal de poder segregar al màxim els residus que genera la vostra activitat.
No barregeu els residus perillosos amb la brossa general.
No aboqueu mai residus al clavegueram ni els abandoneu a les instal·lacions.
Si el desenvolupament de la vostra activitat contractada genera residus perillosos, us heu de
responsabilitzar de la seva correcta gestió.

ÚS DE PRODUCTES PERILLOSOS
Evitem en el possible la utilització de substàncies perilloses!
No traieu mai l’etiqueta de l’envàs o contenidor, garantint sempre que estigui ben identificat.
Assegureu-vos que disposeu de les Fitxes de Seguretat dels productes perillosos que utilitzeu
durant la vostra activitat.
Utilitzeu les dosis adequades.
En el cas de vessament, utilitzeu material absorbent per a recollir-ho.
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COMPRA VERDA
Un primer pas, comprem de forma responsable!
Opteu per productes ecològics (biodegradables, reciclats, amb ecoetiqueta, eficients, etc.).
Escolliu productes de llarga duració.
Eviteu els productes que utilitzin una gran quantitat d’embalatges.
Eviteu els productes que continguin substàncies perilloses per al medi ambient o per a les persones.

EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES I SOROLLS
Evitem la contaminació acústica!
Respecteu els horaris per no provocar molèsties per soroll.
Assegureu que la maquinària utilitzada compleix amb la normativa pel que fa a marcatge CE.
Adopteu els mecanismes suficients i adients per a evitar la contaminació atmosfèrica.

ORDRE I NETEJA
L’ordre i neteja és cosa de tots!
Manteniu l’ordre i la neteja de les instal·lacions després de les vostres actuacions.
Comuniqueu al personal responsable si detecteu algun desperfecte a les instal·lacions.

FORMACIÓ I CAPACITACIÓ
Si les activitats que desenvolupeu precisen d’una formació regulada per l’Administració, ens haureu de fer
arribar còpia dels carnets professionals o altres elements justificatius.

Port Ginesta posa a la vostra disposició un full de Suggeriments, en el que hi podeu transmetre les
vostres queixes, suggeriments i sol·licituds d’informació per tal de que ens ajudeu a millorar la nostra
gestió. Així mateix, també ens podeu fer arribar les mateixes a través del email del port:
info@portginesta.com
En el compliment de tots els requisits que comporta la implantació del SGA, a Port Ginesta, realitza
anualment una Declaració Ambiental, amb el fi de proporcionar informació a tots els agents implicats
en la gestió i també als nostres usuaris sobre el nostre comportament ambiental.

FEU CONÈIXER AQUEST PROTOCOL A TOTS ELS VOSTRES TREBALLADORS
PER TAL D’ASSOLIR UNA GESTIÓ RESPONSABLE.
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