«Política de Medi Ambient»

L’ Ajuntament de Ferreries s’ha implicat amb el desenvolupament d’un turisme sostenible, i amb
la conservació del medi natural, especialment el relacionat amb la platja de Cala Galdana,
principal atractiu turístic del municipi, i conscient de la necessitat de gestió ambiental sostenible
de les seves activitats i prestacions de servei en la platja.
Amb l’objecte de complir amb els compromisos esmentats anteriorment, des de octubre de 2008
s’ha implantat el sistema de gestió ambiental (SGA) certificat segons la Norma UNE-EN- ISO
14001: 2015; s’ha obtingut el guardó de la bandera blava, concedit per ADEAC- FEE,(Asociación
de Educación Ambiental y del Consumidor, rama espanyola de la FEE, Foundation for
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Environmental Education), i s’ha seguit amb la implementació de l’Agenda Local 21.

Els objectius de la política ambiental de l’Ajuntament de Ferreries són els següents:

•

Realitzar una gestió ambiental adaptada a la naturalesa, magnitud i impactes derivats de
les activitats i serveis desenvolupats en la platja.

•

Prevenir la contaminació i milloraren l’acompliment ambiental de tota la organització.

•

Complir amb els requisits legals, normatius i de qualsevol altre tipus subscrits per
l’organització en matèria de medi ambient, de forma que es garanteixi la permanent
evolució i sensibilització en aquesta matèria.

•

Aportar els recursos humans i materials que garanteixin una correcta formació i
conscienciació del personal en matèria mediambiental, i cuidar que les operacions
subcontractades es realitzin sota l’empara de les directrius marcades en aquesta política.

•

Posar adisposició del públic interessat informació sobre l’organització, l’evolució del seu
acompliment ambiental i dels treballs i col·laboracions realitzades.

•

Desenvolupar les vies de comunicació eficaces entre les parts interessades i els
responsables del Sistema de Gestió Ambiental per augmentar el grau de sensibilització i
conscienciació ambiental.

•

Difondre els objectius ambientals a tota la població, per tal que la ciutadania participi
activament en el desenvolupament d’aquests.

•

Minimitzar l’impacte dels processos de gestió de la platja sobre la posidònia oceànica i
les seves dinàmiques naturals. D’aquesta manera s’evitaran la destrucció de les praderies
submergides de posidònia, i la retirada de restes de posidònia dipositada a les platges es
realitzarà seguint criteris tècnics i tenint en compte altres paràmetres com l'inici de la
temporada turística.

•

Monitoritzar i tenir un control operacional que permeti millorar tots els aspectes ambientals
de l'entorn de la platja (qualitat de l'aigua, estat del sòl, emissions, gestió de residus i
conservació de la biodiversitat).

•

Utilitzar eines com el sistema de gestió ambiental, i la Bandera Blava per contribuir a la
mitigació del canvi climàtic i els seus efectes sobre la platja.

•

Revisar i renovar els objectius ambientals per garantir la sostenibilitat de les platges i del
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seu entorn a llarg termini.

El Regidor de turisme
Antoni Salord Febrer
A Ferreries, signat electrònicament a la data que consta en aquest document.
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