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POLITICA AMBIENTAL 

 

MARINA PORT PREMIÀ, S.L. en el seu centre Premià de Mar, realitza la següent Declaració de 
Política Ambiental, que és aplicable a totes les instal·lacions i les operacions realitzades dins del 
nostre port i que recull el compromís i principis generals de la nostra empresa envers el medi 
ambient. 
 
Prenem el Compromís de desenvolupar la nostra activitat amb el màxim respecte i protecció al 
medi, millorant de forma continuada sempre que estigui al nostre abast, les tècniques, pràctiques 
i actuacions ambientals, per tal de col·laborar en la sostenibilitat del turisme.  
 
Reconeixem les nostres responsabilitats envers el medi i ens marquem com a Principis Generals:  
 
 Mantenir un control permanent per tal de garantir el compliment de la normativa ambiental 

aplicable i sempre que sigui possible superar les exigències legislatives. 
 
 Promoure la recollida selectiva dels residus generats pels usuaris del port, gestionar 

correctament els residus especials generats i minimitzar sempre que sigui possible el residu.  
 
 Promoure l’eficiència energètica i prendre les mesures oportunes per disminuir el consum 

d’aigua. 
 
 Gestionar correctament les aigües residuals abocades. 
 
 Controlar la qualitat de les aigües de les dàrsenes per tal que l’impacte sobre el medi sigui 

compatible. 
 
 Involucrar a tots els agents implicats en les tasques relacionades amb les millores de 

respecte al medi ambient: 
 

- Promoure la participació dels treballadors en la Gestió ambiental, i informar i formar als 
treballadors eventuals. 

 
- Informació als clients de la situació ambiental del port i consell de les bones pràctiques a 

realitzar. 
 

- Informació als proveïdors del compromís ambiental adquirit i formació sobre les tasques 
que a ells els comporta. 

 
 Gestionar la comunicació amb els clients com a instrument d’educació i promoció del 

respecte pel medi ambient. 
 
 Elaborar un programa anual d’objectius on es reflecteixin les fites ambientals. 
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