
  

 
CODI DE CONDUCTA MARINA EMPURIABRAVA  
 
 
 
1.-Marina Empuriabrava farà tots els esforços que estiguin a la seva mà per a comportar-se de 
manera compatible i evitar causar perjudicis a tots els usuaris del Port i la Marina de 
Empuriabrava.  
 
 
2.-Intentarà mantenir el mirall d'aigües net i promourà que no es llencin materials contaminants 
especialment líquids tòxics o nocius ni tampoc materials plàstics o escombraries als canals i port 
de la Marina.  
 
3.-Ajudarà a defensar els espais protegits, reserves naturals i àrees d'importància científica.  
 
4.-Defensarà la vida marina. Respectarà els espais protegits, no pertorbarà les àrees de 
nidificación d'aus i respectarà als mamífers marins i altres espècies amenaçades.  
 
5.-Marina Empuriabrava denunciarà a les autoritats pertinents sobre qualsevol atemptat a la 
legislació del que tingui coneixement especialment els de contaminació per hidrocarburs o 
qualsevol substància química que pugui danyar l'ecosistema.  
 
6.-Utilitzarà sempre que sigui possible, productes bio-degradables i no agressius amb el medi 
ambient.  
 
7.-Marina *Empuriabrava vetllarà perquè les restes de pintures, olis i altres materials usats en les 
seves instal·lacions es *despositen en els dipòsits adequats que es troben degudament habilitats 
en el port.  
 
8.-Procurarà estar informat de la situació de les àrees sensibles i ecosistemes protegits per a 
evitar que se'ls causi danys accidentalment.  
 
9.-Ajudarà a la difusió d'informació sobre els espais protegits propers a la Marina de 
Empuriabrava.  
 
10.-informarà als usuaris de la Marina de la necessitat de no malgastar aigua durant el valdeo de 
les embarcacions.  
 
11.-Informarà als usuaris de la Marina de la importància de dur bon manteniment de les 
embarcacions a l'hivern per a evitar enfonsaments i evitar contaminació a causa dels mateixos.  
 
 
12.-Informarà als usuaris de la Marina de la prohibició de col·locar pneumàtics o altres sistemes 
mediocres com protecció dels murs dels seus amarres 
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