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Annexos 

 

1. Normativa aplicable i tràmits per al lliurament. 

2. Identificació de la persona o persones responsables de l’aplicació del pla. 

3. Equip i processos de pretractament del port. 

4. Mètodes de registre d’ús real de les instal·lacions portuàries receptores i de les 

quantitats de residus generats per vaixells i residus de càrrega rebuts. 

5. Eliminació dels residus generats per vaixells i dels residus de càrrega. 
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Propi Intern Port per embarcacions de Pesca Fresca i Embarcacions d’esbarjo 

(2). 
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1. Objecte. 

 

L’objecte del present pla és donar compliment a l’article 5 del RD 1381/2002, de 20 

de desembre, sobre instal·lacions portuàries de recepció de residus generats pels 

vaixells i residus de càrrega, que transposa a l’ordenament intern la Directiva 

2000/59/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27 Novembre del 2000 

(actualment derogada per la Directiva (UE) 2019/883 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 17 d’abril de 2019, pendent de transposició a l’ordenament intern), així 

com el que recull el RD 1084/2009, de 3 de juliol, que modifica el RD 1381/2002.  

 

“5.1. L’entitat gestora del port aprovarà i aplicarà, prèvia consulta amb les parts 

interessades i els usuaris del Port Esportiu d’Aiguadolç i de conformitat amb els 

articles 4,6,7,10 i 12 d’aquest reial decret, així com les directrius establertes en 

l’annex I, un pla de recepció i manipulació de residus. El contingut d’aquest 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 sempre 

que s’introdueixin canvis significatius que afectin el funcionament del servei.” 

 

Aquest pla està redactat pel Concessionari del Port Esportiu d’Aiguadolç per 

assegurar la correcta gestió ambiental dels residus generats per les embarcacions 

d’esbarjo que  tenen la seva base o fan escala en el Port Esportiu d’Aiguadolç i 

la qualitat del servei portuari prestat per les empreses autoritzades, conforme a la 

política Comunitària de medi ambient, que té per objectiu aconseguir un nivell de 

protecció, basada en els principis de Cautela, Acció Preventiva i “Qui Contamina 

Paga”. 

 

2. Àmbit d’aplicació. 

 

L’article 3 estableix l’àmbit d’aplicació: 

 

a) Els vaixells, inclosos els de pesca i les embarcacions d’esbarjo. 

b) Tots els ports espanyols en els que normalment i habitualment fan escala 

els vaixells anteriors. 

c) Residus generats per els vaixells: Tots els residus, inclosos les aigües 

residuals y els residus diferents als de la càrrega, produïts durant el servei 

del vaixell i que estiguin regulats per els annexos I, IV, V i VI del Conveni 

MARPOL 73/78, així com els residus relacionats amb la càrrega segons es 

defineixen en les directrius per l’aplicació del annex V del esmentat 

conveni. 

http://www.portdesitges.com/
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Aquest pla comprèn tots els tipus de rebutjos generats per les embarcacions 

d’esbarjo que facin escala al port. 

 

Als efectes de definir l’àmbit d’aplicació d’aquest pla s’entén per “embarcació 

d’esbarjo”: tot  tipus d’embarcació destinada a activitats de recreació o d’oci, tals 

com les matriculades sota la llista 7a i 6a .  S’entén per “Rebutjos generats per les 

embarcacions”: Tots els rebutjos, incloses les aigües residuals i els residus  que 

estiguin regulats pels annexos I, IV, i V del Conveni Marpol 73/783. 

 

3. Antecedents.  

 

La concessió administrativa per a la construcció i explotació del Port Esportiu 

d’Aiguadolç, va ser atorgada a ORDENACION DE TERRENOS S.A., i posteriorment 

traspassada a favor de PORT D’AIGUADOLÇ-SITGES S.A. segons l’acord de la 

Dirección General de Puertos y Señales del Ministerio de Obras Públicas per O.M. de 

19 de febrer de 1972 i de la Direcció General de Ports i Costes, per un termini de 

50 anys.  

 

El Port Esportiu d’Aiguadolç disposa de 742 amarraments aptes per rebre 

embarcacions esportives de 5,00 fins a 32,00 metres d’eslora.  Per a això disposa 

de pantalans i molls i zones de serveis terrestres inclòs una zona específica per a 

reparacions i manteniment amb mitjans de varada i avarada.  

 

4. Dades administratives. 

 

Port: PORT ESPORTIU D’AIGUADOLÇ. 

Administració Portuària tutelar del Port: PORTS DE LA GENERALITAT 

Empresa Concessionària: PORT D’AIGUADOLÇ-SITGES S.A. 

Adreça del Port: Torre de Capitania, s/nº     08870 SITGES 

Situació, Lat: .41º 14’ N  Long: 01º 49’ E    

Director de operacions/Cap d’Explotació: ANTONIO FRANCO TORREGROSA   

Telèfon: 93.8942600    

Fax:  93.8942750     

NIF:  A 08837247    

Correu electrònic: aft@portdesitges.com   

Pàgina web: www.portdesitges.com    
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5. Descripció de les activitats dins el port. 

 

En el Port Esportiu d’Aiguadolç s’exerceixen activitats esportives i tècniques de 

manteniment d’embarcacions  d’esbarjo, així com una amplia oferta de serveis per 

als usuaris del mateix, incloent-hi les de lleure i restauració entre d’altres.  

 

6. Ubicació de les instal·lacions. 

 

S’adjunta planta del Port Esportiu d’Aiguadolç (plànol 1),  en el que es grafia el moll 

de serveis i la ubicació de l’estació receptora d’aigües residuals i de sentina, el Punt 

Blau i el Punt Net (matèries perilloses). 

 

7. Avaluació de les necessitats d’instal·lacions portuàries receptores, en 

funció dels vaixells que normalment fan escala en el port. 

 

Segons el RD 1381/2002, de 20 de desembre, es considera com a residu generat 

per les embarcacions i residus de càrrega tots aquells residus, incloses les aigües 

residuals i els residus diferents del carregament, produïts durant el servei de 

l’embarcació i que estan regulats pels annexos I, II, IV i V de Marpol 73/78. 

 

En funció del tipus de residus, les instal·lacions portuàries receptores es classifiquen 

en les següents categories: 

 

Marpol Annex I: les que reben residus generats per embarcacions o residus de 

càrrega oliosos de les embarcacions inclosos en l’annex I del Conveni Marpol 73/78. 

Aquesta classe se subdivideix, a la vegada, en les següents categories: 

 

• Tipus A: Les que reben residus generats per embarcacions o residus de 

càrrega de petroli cru i aigua de fons de l’embarcació contaminada amb oli 

cru. 

 

• Tipus B: Les que reben residus generats per embarcacions o residus de 

càrrega de petroli cru i aigua de fons de l’embarcació contaminada amb 

productes petrolífers diferents del petroli cru i amb una densitat menor o 

igual a 1. 

 

• Tipus C: Les que reben residus generats per embarcacions procedents de les 

sentines de la cambra de màquines o dels equips de depuració de 

combustible i olis dels motors de les embarcacions. 

http://www.portdesitges.com/
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Marpol Annex II: les que reben residus de càrrega de substàncies nocives líquides 

de les embarcacions, incloses en l’annex II del Conveni Marpol 73/78. 

 

Marpol Annex IV: les que reben aigües brutes de les embarcacions, incloses en 

l’annex IV del Conveni Marpol 73/78. 

 

Marpol Annex V: les que reben residus sòlids de les embarcacions, incloses en 

l’annex V del Conveni Marpol 73/78. 

 

Marpol Annex VI: Les que reben substancies 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 residus: S’inclou els residus no inclosos en les categories anteriors i dels 

quals l’embarcació tingui la necessitat de desfer-se. S’inclouen en aquest apartat 

materials com  bateries elèctriques , restes de material procedent d’obres de 

manteniment realitzats a bord (folres d’aïllament tèrmic, restes de revestiments de 

pintura), etc. 

 

Al Port Esportiu d’Aiguadolç es desenvolupen activitats esportives. 

 

Sector esportiu 

 

Els residus que es generen per les embarcacions d’esbarjo. 

 

• Residus generats pels tripulants: orgànic, envasos, paper - cartró, vidre. 

• Residus generats per les embarcacions: oli, bidons llaunes, filtres d’oli i de 

combustible, bateries, pots de pintura i de dissolvent, aigües de sentina. 

• Generació d’aigües brutes. 

 

El Port Esportiu d’Aiguadolç realitza la recepció dels residus procedents de les 

embarcacions que es troben dins la seva concessió. Disposa de papereres, 

contenidors, un punt net i un punt d’aspiració d’aigües residuals i de sentina.  

 

 

8. Tipus i capacitat de les instal·lacions portuàries receptores. 

 

Sector esportiu:  

 

http://www.portdesitges.com/
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1.  PORT ESPORTIU D’AIGUADOLÇ 

 

 Núm. Capacitat Capacitat Total 

Papereres 40 100 lts. 4.000 lts. 

Contenidors  REBUIG 5 200 lts. 1.000 lts. 

Contenidors REBUIG 5 2.000 lts. 10.000 lts. 

Contenidors VIDRE 15 200 lts. 3.000 lts. 

Contenidors VIDRE 4 1.000 lts. 4.000 lts. 

Contenidors PAPER/CARTRO 16 200 lts. 3.200 lts. 

Contenidors PAPER/CARTRO 2 2.000 lts.  4.000 lts. 

Contenidors ORGÁNICA 38 120 lts. 4.560 lts. 

Contenidors ORGÁNICA 2 1.000 lts. 2.000 lts. 

Contenidors d’ENVASOS 16 200 lts. 3.200 lts. 

Contenidors d’ENVASOS 2 2.000 lts. 4.000 lts. 

Contenidor residus marins 1 120 lts. 120 lts. 

Contenidors llots contaminats 1 200 lts. 200 lts. 

Contenidor de piles  1 10 lts. 10 lts. 

Dipòsits d’olis 2 1.000 lts. 2.000 lts. 

Dipòsit de petits envasos, filtres i draps 3 200 lts. 600 lts. 

Dipòsit restes pintures 1 200 lts. 200 lts. 

Dipòsit dissolvents 2 50 lts. 100 lts. 

Dipòsit ànodes de zenc 1 200 lts. 200 lts. 

Dipòsit hidrocarbur procedent aigües de 

sentina 

2 200 lts. 400 lts.  

Dipòsit d’aigües residuals dels vaixells 1 400 lts. 400 lts. 

 

A part dels esmentats, es disposa de 1 Contenidor/Caixa d’uns 10 m³ per la  

recollida de residus voluminosos dipositats a les instal·lacions de la Zona de àrea de 

Carena del port. 

 

9. Procediments de recepció i recollida de residus generats per vaixells i 

residus de càrrega. 

 

Els propietaris i tripulants de les embarcacions han d’abocar els residus municipals 

dins del contenidor, i retirar les aigües de sentina i residuals al punt d’aspiració. Els 

treballadors i empreses que efectuïn tasques de manteniment i reparació de vaixells 

a l’escar han d’abocar els residus, una vegada seleccionats, dins dels dipòsits 

respectius. S’ha establert un procediment específic per realitzar aquestes 

http://www.portdesitges.com/
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operacions, paral·lelament al que recull el compliment del Reglament d’Explotació i 

Policia del port, que de forma general és d’aplicació a tots els usuaris i que aquestes 

operacions s’han de realitzar en els horaris establerts i prèvia autorització de la 

Direcció del Port.  

 

Donat que el Port Esportiu d’Aiguadolç esta certificat amb la ISO 14001:2015 i 

EMAS, i per tant es compleixen els procediments establerts del Reglament (CEE) 

numero 1836/93 del Consell, de 29 de juny de 1993, la recepció, manipulació i 

tractament es du a terme de la manera establerta en el mateix i d’altres de obligat 

compliment.  

 

Per les embarcacions d’esbarjo autoritzades per a un màxim de dotze passatgers, la 

instal·lació portuària receptora ha d’expedir un únic rebut anual que declari el 

lliurament regular a aquesta instal·lació, al llarg del període esmentat, dels rebuigs 

de l’embarcació. El rebut s’ha de presentar a la Capitania Marítima per a la seva 

ratificació. 

 

S’adjunten el models de rebut anual de residus Marpol, Annex V i propi del port per 

a embarcacions de pesca fresca i d’esbarjo, annex 6.1 i 6.2 respectivament.  

 

 

10. Règim de tarifes. 

 

“5.8.3.-  ...Les embarcacions d’esbarjo per a un màxim d 12 passatgers abonessin 

les tarifes que corresponguin al cost del servei efectivament rebut”. 

 

Per al càlcul de les tarifes es tindrà en compte: 

• El cost de les instal·lacions, el seu manteniment i amortització. 

• El cost de la prestació del servei pel personal portuari. 

• Els costos de retirada per les empreses encarregades de la recollida i 

posterior gestió. 

• La tarifa d’ús del moll de serveis. 

• El cost dels subministraments emprats per efectuar les operacions d’aspiració 

i abocament. 

 

Les tarifes es publicaran via Reglament Interior del port, es revisaran  segons les 

variacions de les bases utilitzades per al seu càlcul, i actualitzades anualment 

conforme al IPC de Catalunya i formaran part de les tarifes oficials del Port.   

 

http://www.portdesitges.com/
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11. Procediments per assenyalar suposades deficiències de les 

instal·lacions portuàries receptores. 

 

En el cas que es detecti qualsevol deficiència en les instal·lacions i/o servei de 

recollida de qualsevol de les tipologies de residus MARPOL, es podrà comunicar a 

les oficines del Port Esportiu d’Aiguadolç, dirigides al responsable corresponent.  

 

Un cop rebuda la notificació, la Direcció del port prendrà les mesures necessàries 

per solucionar les possibles deficiències detectades. 

 

 

12. Procediments de consulta permanent amb usuaris del port, 

contractistes de residus, operadors de terminals i d’altres parts 

interessades. 

 

Un exemplar del present Pla i del Reglament d'Explotació i Policia Intern del Port es 

troba a les oficines del port a disposició dels usuaris, amarristes, armadors i 

col·lectius que representen als sectors econòmics relacionats amb les activitats 

portuàries i que presten els seus serveis al port . 

 

En el moll de serveis i punt d’aspiració de les aigües residuals i de sentina i en el  

Punt Blau, s’exposa una taula d’anuncis amb el procediment resumit de manipulació 

i indicació d’horaris de la prestació dels serveis,  telèfons de contacte i persona 

responsable.  La informació i consulta es reforça mitjançant comunicació escrita a 

tots els interessats.  

 

 

13. Tipus i quantitats de residus generats per vaixells i residus de càrrega 

rebuts i manipulats. 

 

La Direcció d’operacions/Capitania del port podrà portar un registre informàtic dels 

tipus i quantitats de residus generats per les embarcacions i dels residus de càrrega 

rebuts i manipulats, conforme a la informació rebuda de les empreses prestadores 

del servei. 

Les quantitats de residus generats per embarcacions i usuaris de les instal·lacions 

del port esportiu d’Aiguadolç i que han estat tractats amb el corresponent gestor 

autoritzat durant els anys 2018 al 2020, han estat els següents:  

 

http://www.portdesitges.com/
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Cantidad de residuos generados (kg)

Res iduos  Pel igrosos 2018 2019 2020

080111 - RESTOS DE RESIDUO PASTOSO Y LIQUIDO PINTURAS 56 180 136

080317 - TONER 14 10 13

130205 - ACEITES DE MOTOR 3.550 3.542 2.745

130899 - MEZCLA ACEITES Y HC 1.140 0 0

140603 - OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES 25 0 10

140605 - LODOS Y OTROS DISOLVENTES Y MEZCLAS DE DISOLVENTES 185 258 235

150110 - ENVASES CONTAMINADOS 1.037 819 668

150202 - ABSORBENTES ( TRAPOS Y PAPELES CONTAMINADOS ) 290 82 138

160107 - FILTROS DE ACEITE ( CON ABSORBENTE ) 696 510 333

160114 - ANTICONGELANTE 72 0 80

160504 - AEROSOLES 4 1 9

160601 - BATERIAS DE PLOMO 0 10 0

161001 - RESIDUOS ACUOSOS CON SUBSTANCIAS PELIGROSAS (SENTINAS) 1.218 1.225 1.060

200121 - FLUORESCENTES 8 9 35

200123-  NEVERAS RECHAZADAS 0 100 0

200135 - RAEEs 111 76 100

Total (kg) 8.406 6.822 5.562

Total (Tn) 8,4 6,8 5,6

Comparativa 218 - 2019 - 2020

 
Res iduos  No Pel igrosos 2018 2019 2020

150203 - FILTROS DE AIRE 0 25 11

160117 - CHATARRA FERROSA 0 6.513 2.871

160604 - PILAS ALCALINAS 0 18 6

200301 - MEZCLAS DE RESIDUOS MUNICIPALES 34 70 43

200307 - VOLUMINOSOS 22.512 24.120 9.648

Carton / Papel 21.048 21.718 16.329

Plastico 8.789 8.893 9.695

Cristal 67.939 63.484 32.670

Fracción orgánica 427.005 354.060 263.520

Fracción no recogida selectivamente 816.750 887.625 719.550

Total (kg) 1.364.076 1.366.500 1.054.332

Total (Tn) 1.364,1 1.367 1.054  
 

A Sitges, a 21 de maig de 2021. 

 

 

 

Port d’Aiguadolç-Sitges, S.A. 

Xavier Cuyás Ortells.  

Director-Gerent. 

http://www.portdesitges.com/
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1. Normativa aplicable i tràmits per al lliurament 

 

Normativa aplicable 

- Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i 

continentals. 

- 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 206/2001, de 24 de juliol, d’aprovació del reglament de policia portuària 

- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes. 

- Reial Decret 876/2014, de 10 de octubre, pel qual s’aprova el reglament general 

de Costes. 

- Reial Decret Legislatiu 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. 

- Ordre FOM/1194/2011, de 29 d'abril, per la qual es regula el procediment 

integrat d'escala de vaixells als ports d'interès general. 

- Conveni MARPOL 73/78 Conveni Internacional per a prevenir la contaminació 

ocasionada per les embarcacions, de 1973, modificat pel protocol de 1978. 

- Conveni Internacional per al control i la gestió de les aigües de sentina i els 

sediments de les embarcacions, 2004. 

- Real Decret 1381/2002, de 20 de desembre, sobre instal·lacions portuàries de 

recepció de residus generats per les embarcacions y residus de càrrega. 

- Reial Decret 1084/2009, de 3 de juliol, que modifica el Reial Decret 1381/2002 

de 20 de desembre.  

- Reial Decret 145/1989, de 20 de gener, pel qual s'aprova el Reglament Nacional 

d'Admissió, manipulació i emmagatzematge de mercaderies perilloses als ports. 

- Conveni internacional sobre cooperació, preparació i lluita contra la 

Contaminació per Hidrocarburs, 1990. 

- Protocol sobre cooperació, preparació i lluita contra els successos de 

contaminació per substàncies nocives i potencialment perilloses, 2000. 

- Conveni Internacional sobre Responsabilitat Civil per Danys deguts a la 

Contaminació per Hidrocarburs, 1969. 

- Reial Decret 253/2004, de 13 de febrer, pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció i lluita contra la contaminació en les operacions de càrrega, 

descàrrega i manipulació d’hidrocarburs en l’àmbit marítim i portuari. 

- Reial Decret 1695/2012, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Sistema 

Nacional de Resposta davant la contaminació marítima. 

- Real Decret 258/1989, de 10 de març, pel qual s’estableix la normativa general 

sobre vessaments de substàncies perilloses des de terra fins a mar. 

http://www.portdesitges.com/
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- 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. 

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

- Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que 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 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el trasllat de residus a 

l'interior del territori de l'Estat. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei reguladora dels residus. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del 

tractament de les deixalles i residus. 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de 

distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels 

residus municipals. 

- 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 

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies 

de gestió dels residus a Catalunya. 

- Reial Decret 679/2006 de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis 

industrials utilitzats. 

- Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i 

l’eliminació dels olis usats. 

- Reial Decret 106/2008, de 1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió 

ambiental del seus residus.  

- Reial Decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i 

electrònics. 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s'aprova el 
procediment telemàtic relacionat amb la formalització de la documentació de 

control i seguiment de residus i la sol·licitud d'inscripció al Registre de 

productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes 

vigents que gestiona l'Agència de Residus de Catalunya. 

- Ordre MAH/134/2010, de 26 de febrer, per la qual es dóna publicitat a la relació 

de les taxes vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge. 

 

Els tràmits per al lliurament dels residus són els descrits a l’apartat 9 d’aquest Pla. 

http://www.portdesitges.com/
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits/normativa/normativa_catalana_en_materia_de_residus/decret_197_2016.pdf
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2. Identificació de la persona o persones responsables de l’aplicació del 

pla. 

 

La persona que exercirà el control de l’aplicació del pla serà el Cap d’Explotació, 

Sr. Antoni Franco Torregrosa, i en absència d’aquest, el Capità de Port, Sr. 

David Vellet Serramalera.   

 

Telèfon: 93.8942600 

Fax:  93.8942750 

E mail:  

aft@portdesitges.com   

davidvellet@portdesitges.com     

info@portdesitges.com  

 

Seran responsables de: 

• Control  Seguiments dels processos. 

• Control de la informació de tipus i quantitats descarregades i manipulades. 

• Intercomunicador amb els Usuaris i empreses gestores. 

• Control i seguiment de les Notificacions de deficiències. 

• Crear i desenvolupar els objectius de creixement en les mesures de 

contenció, control i millora dels processos. 

• Remissió d’informes i les seves incidències. 

 

 

3. Equip i processos de pretractament del port. 

 

El mòdul funciona mitjançant un sistema combinat d’aspiració que permet donar el 

servei de recepció dels residus líquids dels vaixells de forma ràpida i senzilla. Es 

tracta d’un equipament fix dissenyat per fer una doble extracció, d’una banda, un 

primer circuit recull les aigües de les sentines emmagatzemades en els tancs de les 

embarcacions, i, d’altra, un segon circuit recull les aigües residuals o grises. A més, 

aquesta instal·lació disposa d’un separador d’hidrocarburs per al tractament de les 

aigües de sentina, amb capacitat per poder emmagatzemar 400 litres 

d’hidrocarbur. 

 

Un cop realitzada la recepció, les aigües residuals es recullen en un dipòsit que es 

buida a la xarxa de clavegueram. Les aigües de les sentines es tracten en el mateix 

port mitjançant el separador d’hidrocarburs. L’hidrocarbur s’emmagatzema en un 

http://www.portdesitges.com/
mailto:aft@portdesitges.com
mailto:davidvellet@portdesitges.com
mailto:info@portdesitges.com
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dipòsit i l’aigua, un cop neta, es torna a la dàrsena. L’hidrocarbur emmagatzemat 

serà retirat i gestionat per una empresa autoritzada (SIRCAT).  

 

Tots els mòduls s’han dissenyat amb un quadre de control on s’indiquen les 

instruccions d’ús, i unes característiques ergonòmiques per facilitar-ne la 

maniobrabilitat, així qualsevol usuari el pot posar en funcionament. Els 

equipaments s’instal·len en el moll de serveis, 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.  

 

A més del mòdul, es disposa d’un kit d’emergència que inclou un contenidor plegat 

que té una capacitat d’absorció de 650 litres de líquid, 25 metres lineals de barrera 

de contenció marina, 50 sacs de sepiolita de 25 quilos, Papers absorbents i mantes 

absorbents.   

 

       
 

 

4. Mètodes de registre d’ús real de les instal·lacions portuàries receptores i 

de les quantitats de residus generats per vaixells i residus de càrrega 

rebuts 

 

El Port Esportiu d’Aiguadolç porta  un registre del servei de recollida de les aigües 

residuals i de sentina de les embarcacions esportives on figuren 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 de residu rebut. 

e) Incidències ocorregudes durant la prestació del servei. 

http://www.portdesitges.com/
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5. Eliminació dels residus generats per vaixells i dels residus de càrrega 

 

L’empresa CESPA realitza el transport del rebuig fins a la instal·lació del gestor 

Serveis d’incineració de residus urbans corresponent, on  és incinerat.  

 

L’empresa CESPA realitza el transport de residus voluminosos, fustes, palets, 

ferros, mobles, etc... a l’abocador que li correspon, del gestor especialitzat,  on es 

realitza una deposició controlada dels residus. 

 

L’empresa SIRCAT realitza el re-refinatge de l’oli usat i obté olis destil·lats i betums 

asfàltics a la seva planta d’Alcover o d’altres. 

 

L’empresa SIRCAT realitza el transport dels filtres, draps, dissolvents i d’altres 

residus perillosos, amb bidons que són portats amb el corresponent Full de 

Seguiment Itinerant de Residus a les instal·lacions dels gestors Serveis Integrals de 

Residus de Catalunya, SL (SIRCAT) a Polinyà, o al gestor autoritzat, que sempre  

són centres de recollida i transferència. 

 

Les bateries, pots de pintura, de dissolvent i resta de materials procedents de 

tasques de manteniment de les embarcacions són tractades per part de SIRCAT de 

la mateixa manera. 

       

       

http://www.portdesitges.com/
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Annex 6.1 
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Annex 6.2 
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