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L’Ajuntament de l’Escala lidera la preservació de l’entorn natural de les platges i les
activitats que s’hi portin a terme d’una manera respectuosa amb el medi ambient i
l’entorn social, protagonistes naturals a la vida del municipi.
Amb aquest objectiu, ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb el
Reglament EMAS i la Norma ISO 14001, a les platges de: Riells, Portitxol, La Platja, Port
d’en Perris, Les Muscleres i Moll Grec.
En aquest sentit, l’Alcaldia de l’Ajuntament de l’Escala concreta el seu compromís
ambiental atenent els següents principis:



Assegurar el compliment intern, i fer complir als principals subcontractistes, la
legislació ambiental d’aplicació, i tots aquells compromisos subscrits per
l’organització, prioritzant la selecció de proveïdors de productes i serveis
compromesos amb el medi ambient



Adreçar tots els esforços humans i materials necessaris per minimitzar els
potencials impactes ambientals generats per les activitats de les platges sobre
l’entorn, mitjançant la identificació, valoració, i resolució dels aspectes
ambientals generats



Adoptar mesures de respecte al medi ambient i actuacions de millora continua
i de prevenció de la contaminació en funció de les possibilitats reals de
l’organització i dels aspectes ambientals identificats, mitjançant la definició i
seguiment periòdic d’objectius i fites.
En concret, orientar la millora a:
•

Fer un ús eficient i racional de l’aigua potable i en general, dels recursos
naturals

•

Gestionar correctament qualsevol residu generat a les platges i
minimitzant-ne la seva producció

•

Establiment de mesures de prevenció, actuació i correcció davant de
situacions de degradació del medi ambient

•

Adoptar les millors tècniques disponibles sempre que siguin
econòmicament viables per a la consecució dels nostres objectius



Fomentar la cultura ambiental a les platges, mitjançant la informació, formació i
sensibilització de tot el personal de l’organització, dels seus principals
col·laboradors i dels seus usuaris



Difondre la Política Ambiental i resta de documentació aplicable, a totes les parts
implicades: usuaris i grups d’interès, personal municipal, altres administracions i
proveïdors, serveis subcontractats i concessions, pel seu coneixement i aplicació
L’Escala, 30 d’agost de 2022
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