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L’Ajuntament de Palafrugell és conscient de la necessitat de desenvolupar eines de
gestió que permetin un ús del litoral compatible amb la conservació i sostenibilitat del
medi ambient.
És per aquest motiu que s’ha implantat i acreditat un SISTEMA DE GESTIÓ
AMBIENTAL d’acord amb el Reglament Europeu (CE) 1221/2009 (EMAS) i la Norma
UNE-EN-ISO 14001:2004 per a les platges de Llafranc, Tamariu i Calella (Canadell i
Port-Bo).

El compromís amb la prevenció de la contaminació i la millora ambiental continua està
present en totes les activitats que es porten a terme a les platges per tal d’assegurar
que es desenvolupen amb el màxim respecte pel medi ambient.
La qualitat en la gestió de les activitats de l’Ajuntament és l’eix principal de l’estratègia
d’actuació i de la prestació dels serveis a les platges. Un alt grau de satisfacció dels
usuaris de les platges, i el servei al ciutadà és la fita última dels serveis provinents de
l’Ajuntament.
L’Ajuntament de Palafrugell ofereix i desenvolupa els seus serveis a les platges
mitjançant els recursos humans propis i externs. Tots ells tenen assumit un compromís
principal en la consolidació de la qualitat i el respecte i la protecció del medi ambient
com a elements diferenciadors.
Els conceptes descrits es resumeixen en els següents principis bàsics de la política de
Medi Ambient de l’Ajuntament de Palafrugell:

-

La prevenció de la contaminació i el respecte del medi ambient son aspectes
fonamentals i presents en tot moment en la gestió de l’Ajuntament.

-

L’ús eficient i racional de l’aigua potable, i en general dels recursos naturals.

-

La conservació dels valors naturals.

-

La gestió correcta de qualsevol residu generat a les platges.

-

El control i la reducció al màxim de les actuacions i els accidents que produeixen la
degradació de l’ambient.

-

Els nivells de qualitat es tradueixen en un servei adequat als usuaris de les
platges, en funció de les seves necessitats i expectatives, amb l’objectiu
d’aconseguir la seva satisfacció.
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-

La col·laboració, la comunicació i la professionalització del personal a càrrec de les
activitats i serveis a les platges és fonamental per a la qualitat del servei.

-

La seguretat dels usuaris a les platges i també del personal que hi treballa
mitjançant una política preventiva basada en la vigilància, el pla de prevenció de
riscos higiènico-sanitaris, el pla d’emergència bàsic i els plans d’emergència en
situacions excepcionals.

-

El compliment de tots els requisits legals aplicables.

L’Ajuntament de Palafrugell entén que la qualitat i el respecte al medi ambient és
responsabilitat del conjunt de l’organització i els seus col·laboradors externs i es
compromet a dotar dels recursos necessaris per assolir els objectius i fites que
planteja el SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL (SGA).

Aquesta política forma part de la cultura general de l’Ajuntament de Palafrugell i És
compresa i entesa per tot el personal implicat en la gestió de les platges. Per aquest
motiu, l’alcaldia considera imprescindible la implicació de tot el personal per tal
d’aconseguir un funcionament eficaç del SGA.
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