CUIDEM EL MEDI AMBIENT
BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS A SA RIERA

Generació de residus
·
·
·
·

Separem els residus que es generin.
Dipositem els residus generats als contenidors que els correspon.
Portem els residus especials o perillosos a la deixalleria (oli del motor, envasos
bruts d’oli de lubricació, o de pintures, bateries esgotades, piles,...).
Intentem utilitzar productes biodegradables.

Emissions a l'atmosfera - Aire net
·
·
·
·

Controlem que les embarcacions tinguin els motors en bon estat per a una bona
combustió, a més millorarem el seu rendiment.
Si l’embarcació està amarrada, limitem al màxim el temps que els motors estan
engegats.
Evitem utilitzar pintures i vernissos a la platja de Sa Riera i en el recinte del Club.
Evitem l'ús de productes de neteja amb dissolvents orgànics.

Generació d'aigües brutes
·
·
·
·
·

No llencem cap tipus de deixalla o objecte a l'aigua.
Evitem vessaments quan omplim de combustible les embarcacions.
No aboquem l’oli brut a la sentina, ni buidem la sentina de l’embarcació quan
aquesta estigui fondejada o en navegació.
Netegem la coberta de l'embarcació amb sabons biodegradables
Està totalment prohibit l'abocament de substàncies perilloses a l'aigua.

Estalvi d’aigua
·
·
·
·
·
·

Fem un ús racional de l'aigua.
No deixem desateses les mànegues del recinte del Club Nàutic quan surti aigua.
Si utilitzem els serveis del Club Nàutic, cal que mesurem el consum d'aigua i ens
hem d’assegurar que les aixetes quedin ben tancades.
Utilitzem aigua dolça únicament en les operacions necessàries.
Avisem als treballadors del Club Nàutic en cas de detectar alguna fuita.
Si disposem de dipòsit d’aigua dolça a l’embarcació, evitem que sobreeixi quan
l’omplim.
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Consum de recursos
·
·
·

Procurem utilitzar envasos reciclables.
Utilitzem paper reciclat quan sigui possible.
Utilitzem criteris de compra verda, escollim productes amb ecoetiqueta.

Generació de sorolls
·
·
·

Respectem els horaris en les activitats que generen sorolls per evitar molèsties
als veïns.
Controlem el límit de velocitat de les embarcacions a l’entrada de Sa Riera
(màxim 3 nusos).
Controlem que els motors de les embarcacions estiguin aturats quan aquestes
estiguin amarrades.

Estalvi d’energia
·
·

Revisem periòdicament el motor i els acumuladors per estalviar gasoil i benzina.
Quan haguem de canviar el motor i els acumuladors, considerem la instal·lació de
motors alimentats per combustible menys contaminant.

Quan naveguem, respectem el mar
·
·
·
·

Informem-nos sobre les normatives particulars dels espais naturals protegits.
Respectem els límits de velocitat, adequant la velocitat a la zona de navegació.
Fondegem en els llocs establerts i evitem tirar les àncores en les zones on hi hagi
posidònia.
Cal mantenir net el mar i portem bosses d’escombraries a les embarcacions per
dipositar les deixalles i les restes de menjar, per llençar-les als contenidors un cop
arribem a Sa Riera.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.
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