PRINCIPALS
MILLORES
ACONSEGUIDES

CONSELLS I BONES PRÀCTIQUES
• Utilitza les papereres de recollida selectiva i, en la mesura del possible, envasos i bosses reutilitzables

• No deixis residus de cap tipus ni a la sorra ni a l’aigua
• Instal.lació de lavabos a

• Respecta els altres usuaris de la platja
• Utilitza els lavabos públics

la platja de Llafranc

• Estalvia aigua fent un ús racional de les dutxes i renta• Disposar de dades reals
de consums d’aigua pota-

peus

• Si fumes, no llencis la cendra ni les burilles a la sorra

ble i energia en l’àmbit
de les platges “EMAS”
• Implantació de la recollida

selectiva

SISTEMA DE GESTIÓ
AMBIENTAL DE LES
PLATGES DE
LLAFRANC,
TAMARIU
I CALELLA (PORT BO
I CANADELL)

d’envasos,

paper i vidre mitjançant
contenidors específics
• Instal.lació de lluminàries de baix consum als
passeigs i disminució de
la contaminació lumínica
• Reducció del nombre de

Amb el suport de:

concessions de boies per
a embarcacions
• Millora

de

les

ins-

tallacions de salvament i
socorrisme

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL
Àrea de Medi Ambient
Cervantes, 16
17200 PALAFRUGELL
Tel: 972613139
Fax: 972302804
www.palafrugell.cat / e-mail: mediambient@palafrugell.cat
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SISTEMA DE GESTIÓ
AMBIENTAL DE LES PLATGES
DE LLAFRANC, TAMARIU I
CALELLA (PORT BO i
CANADELL)
L’Ajuntament de Palafrugell disposa, des
de finals del 2007, d’un Sistema de Gestió
Ambiental de les platges de Llafranc,
Tamariu i Calella (Port Bo i Canadell), el
qual té les certificacions EMAS
(Reglament Europeu d’Ecogestió i Ecoauditoria) i la norma internacional ISO
14.001.

QUÈ TROBEM EN UNA
PLATJA “EMAS”?
•
•

•
•

La política de medi ambient es basa en:

•
Garantir la conservació dels valors
naturals

•

•

Gestionar correctament qualsevol
residu generat a les platges

•

•

Fer un ús eficient i racional de
l’aigua potable i de tots els recursos naturals

•

Controlar i reduir al màxim les
actuacions i els accidents que produeixin la degradació de l’ambient

•

Compromís amb la millora contínua del desenvolupament ambiental de les activitats que es porten a
terme a les platges

•

Compliment de tots els requisits
legals aplicables

•

Recollida selectiva dels residus
Control del consum d’aigua i
energia i aplicació de mesures d’eficiència i estalvi
Seguiment de la qualitat de
l’aigua de bany i de la sorra
Prevenció i anàlisis periòdica dels riscos higiènics i sanitaris de les installacions
(legionel.losi i fongs a les
dutxes, etc.)
Control periòdic de la contaminació acústica i lumínica
Protocols d’actuació en cas
d’emergència ambiental
Control dels usos i concessions de temporada

Mostra de punt de recollida selectiva

OBJECTIUS 2009 DEL SISTEMA
DE GESTIÓ AMBIENTAL
•

Assolir un 10% de segregació respecte el total de residus generats

•

Millorar la resposta
d’emergència ambiental

•

Reduir un 5% el consum energètic

•

Reduir un 5% el consum d’aigua

•

Potenciar la sensibilització ambiental

•

Complir amb la legislació sobre la
contaminació lumínica

•

Collaborar en l’obtenció de la “Q”
de Qualitat de les platges de Palafrugell

•

Difusió de les certificacions del
Sistema de Gestió Ambiental

en

cas

