Normativa del Distintiu Ecoturístic para a Installacions nàutiques per l’any 2016.
Àrea de Medi Ambient - Ajuntament d’Alcúdia.

NORMATIVA ESPECÍFICA PER A INSTALLACIONS NÀUTIQUES.
A) Les installacions nàutiques interessades hauran de dirigir la sollicitud per escrit a la
Comissió Ecoturística de l'Ajuntament d'Alcúdia, amb la qual hauran d'aportar la
documentació següent:
1. En el moment de presentar la sollicitud s'abonarà la taxa vigent en concepte de
despeses de tramitació. Per al 2016, la dita taxa és de: 70 euros.
2. Llicència municipal d'obertura.
3. Impost d'activitats econòmiques.
4. Declaració jurada d'estar al corrent en el pagament dels imposts municipals.
5. Certificat d'assistència a un curs sobre "Gestió ambiental i turisme sostenible".
6. Documentació de les mesures d'estalvi elèctric adoptades. Sempre que sigui
possible, s'indicarà la despesa elèctrica mitjana de les installacions de la temporada
anterior, adjuntant-hi còpia dels rebuts de la companyia elèctrica.
7. Documentació de les mesures d'estalvi d'aigua adoptades. Sempre que sigui
possible, s'indicarà el consum d'aigua mitjà de les installacions de la temporada
anterior, adjuntant-hi còpia dels rebuts de la companyia subministradora.
8. Relació de tots els serveis i activitats gestionats directament pel titular de la
concessió.
9. Darrers certificats vigents de revisió de les installacions que ho requereixin
(elèctriques, tancs, elevadors, etc.).
10. Inscripció en el registre de productors de residus de la Conselleria de Medi
Ambient.
11. Còpia dels justificants de lliurament dels residus tòxics i perillosos a gestors
autoritzats.
12. Llista de productes reciclats o ecològics utilitzats.
13. Tota quanta documentació annexa es consideri oportuna, que doni suport a la
sollicitud i que tingui relació amb el compliment de les recomanacions dictades per la
Comissió (fullets, fotos, informació mediambiental, suggeriments, etc.).
14. Còpia d'altres certificacions ambientals obtingudes.
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B) Una vegada rebuda i comprovada la sollicitud, els tècnics designats per la Comissió
faran una inspecció mediambiental a les installacions. Per obtenir el distintiu serà
imprescindible superar aquesta inspecció.
C) Les installacions nàutiques que compleixin els requisits i superin la inspecció
(després que la Comissió Ecoturística hagi estudiat les sollicituds i els informes
tècnics), obtindran el distintiu de “Installació nàutica Ecoturística”.
D) El Distintiu Ecoturístic es refereix exclusivament a les installacions i als serveis
nàutics que estiguin gestionats directament per el concessionari que l’hagi sollicitat.

PERÍODE DE VALIDESA I TERMINI DE SOLLICITUD
A) El període de validesa del distintiu ecoturístic serà d'un any. L'ús comercial del
distintiu es mantindrà durant la temporada següent, de manera que pugui ser inclòs en
els fullets publicitaris.
L'Ajuntament d'Alcúdia es compromet a incloure la relació de tots els establiments
ecoturístics a la pàgina WEB, i també en els fullets informatius sobre ecoturisme.
B) Les sollicituds es podran presentar del 6 al 30 de juny de 2016.
C) Quan la Comissió ho cregui oportú, els tècnics nomenats per aquesta podran
realitzar inspeccions periòdiques a les installacions, per garantir el compliment del
reglament durant l'any de vigència.
D) El distintiu podrà ser retirat si durant el termini de validesa s'observàs qualque tipus
d'incompliment del reglament seguit per a la seva concessió.
E) Les installacions nàutiques hauran de renovar el distintiu ecoturístic anualment,
amb el compromís d'uns criteris cada vegada més exigents.
No obstant, una vegada aconseguit el distintiu, en els anys successius, juntament amb
la sollicitud de renovació, bastarà presentar la documentació addicional o
complementària d'aqueix any.
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REGLAMENT PER A L'OBTENCIÓ DEL DISTINTIU "ECOTURÍSTIC" PER A
INSTALLACIONS NÀUTIQUES.

Aquest reglament consta de 13 requisits, dels quals 11 són d'obligat compliment i els
restants són optatius.
Els obligatoris s'hauran de complir necessàriament per obtenir el distintiu ecoturístic;
tindran un valor màxim de 2 punts cada u. Els optatius corresponen als nombres 12 i
13 i valdran 1 punt.
Per obtenir el distintiu serà necessari aconseguir almenys 20 punts.

REQUISITS OBLIGATORIS:

1- COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ
APLICABLE A AQUESTA ACTIVITAT.

I

REGLAMENTACIÓ

AMBIENTAL

S'haurà de complir tota la legislació marítima, litoral i ambiental en vigor, dels diferents
àmbits: autonòmica, estatal i europea.
Especialment, s'acreditarà l'existència dels plans contraincendis i d'emergències
corresponents.

2- FORMACIÓ DEL PERSONAL (CURS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL)
S'hauran de fer campanyes o cursos de conscienciació per al personal sobre les
mesures de gestió ambiental que es poden desenvolupar a les installacions, fomentant
que adoptin comportaments respectuosos en el seu treball.
Serà necessari que qualcú del personal especialitzat/directiu de les installacions hagi
realitzat un curs sobre "Gestió Mediambiental" impartit per una empresa especialitzada
en aquests temes.
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3- REDUCCIÓ DE FEMS I RECOLLIDA SELECTIVA
Es reduirà la producció de fems, evitant els embalatges innecessaris i els productes
d'un sol ús.
Es realitzarà la recollida selectiva dels fems i es disposarà de contenidors adequats per
a cada tipus de material que sigui possible reciclar (vidre, envasos, paper, olis, etc...).
Es controlarà la recollida dels residus perillosos que hauran lliurar-se als gestors
autoritzats corresponents
Es controlarà especialment la neteja i la retirada dels residus flotants del mirall d'aigua.
En tot cas, els contenidors de residus s'utilitzaran adequadament, complint les Normes
de l'Ordenança municipal de gestió de residus i neteja.
4- ESTALVI EN EL CONSUM ELÈCTRIC
S'exigirà un estalvi en el consum elèctric. Es valoraran les mesures d'estalvi adoptades
i l'ús d'energies alternatives.

5- ESTALVI EN EL CONSUM D'AIGUA
S'exigirà un estalvi del consum d'aigua. Es valoraran les mesures d'estalvi adoptades.
Es valorarà la recollida i la utilització de l'aigua de pluja per a reg o altres usos.

6- TRACTAMENT DE L'AIGUA RESIDUAL I DE SENTINES
Haurà de funcionar un sistema de recollida de l'aigua residual de les embarcacions.
També haurà de funcionar un sistema de recollida i/o tractament de l'aigua de sentines
de les embarcacions.
S'exigirà la connexió directa al clavegueram de tota l'aigua residual provinent de les
installacions. A les zones sense xarxa de clavegueram, l'aigua residual rebrà un
tractament adequat.

7- CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
S'evitarà qualsevol tipus de contaminació atmosfèrica. Es valoraran les mesures
correctores adoptades per evitar problemes de: renous, pudors, fums, etc.
Especialment, es complirà la Normativa vigent respecte a la Regulació de renous.
4

Normativa del Distintiu Ecoturístic para a Installacions nàutiques per l’any 2016.
Àrea de Medi Ambient - Ajuntament d’Alcúdia.

8- ÚS DE MATERIALS RECICLATS I DE PRODUCTES ECOLÒGICS EN EL
MANTENIMENT DE LES INSTALLACIONS
Per al manteniment i el funcionament general de les installacions nàutiques s'utilitzaran
productes i materials ecològics o reciclats sempre que es trobin en el mercat.
S'utilitzaran productes de neteja totalment biodegradables o que siguin els menys
perjudicials per al medi ambient i es dosificaran correctament.
En general, s'adoptaran les opcions més respectuoses amb el medi ambient i que
permetin aconseguir els altres objectius inclosos en aquest reglament.

9- RESPECTE MEDIAMBIENTAL
S'exigirà un comportament totalment respectuós amb el medi ambient per part de les
installacions, i no es permetrà cap actuació que pugui ser perjudicial per a l'entorn.
S'exigirà informació del comportament mediambiental dels subministradors. Es valorarà
que es tinguin en compte criteris mediambientals en la política de compres i
contractació de serveis.

10- INFORMACIÓ ALS USUARIS
Es facilitarà informació als usuaris sobre els plans de gestió ambiental establerts per
l'empresa i de les mesures de protecció del medi ambient adoptades. Es valorarà la
seva inclusió en la pàgina web.
Especialment, els informaran i facilitaran la separació selectiva dels diferents residus
sòlids i de la recollida de l'aigua residual i de sentines de les embarcacions.
També els recomanaran que adoptin mesures d'estalvi d'aigua i energia i que el seu
comportament sigui el més ecològic possible, tant dins les installacions nàutiques, com
a la mar.
S'informarà els usuaris sobre les activitats respectuoses amb l'entorn natural, i es
renunciarà a les ofertes perjudicials per a la naturalesa. Es donarà informació sobre els
transports públics i es fomentarà l'ús de vehicles no contaminants.
S'installarà una bústia de suggeriments o reclamacions ambientals.
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11- VIGILÀNCIA I CONTROL DELS USUARIS
S'establirà un servei de vigilància i control dels usuaris per vetllar pel correcte
compliment del sistema de gestió ambiental establert a les installacions nàutiques.

REQUISITS OPTATIUS:

12- ZONES ENJARDINADES
Es valorarà l'ús d'espècies vegetals autòctones i de baix consum d'aigua a les zones
enjardinades.
També es valoraran els sistemes de reg i de manteniment més adequats.

13- RESPECTE A LA CULTURA I A LA LLENGUA DE LES ILLES BALEARS.
En les informacions es respectarà la cultura i s'emprarà l'idioma de Mallorca. Les
promocions turístiques tindran en compte l'aspecte cultural de Mallorca (llengua,
monuments, festes tradicionals, història,...).
Es valorarà que l'aspecte general de les installacions s'adapti a les característiques
típiques de la regió, utilitzant els elements d'arquitectura i construcció locals, de manera
que s'integri tant com sigui possible al paisatge. També es valorarà la decoració amb
objectes tradicionals i típics de les Illes Balears.
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