
� Ajuntament de Calafell 
Secretaria General 

Agueda Subirana Alvarez, secretaria accidental de l'Ajuntament de Calafell. 

CERTIFICO: Que la sessió de caracter ordinari del/de la Junta de Govern Local celebrada el dia 8 
d'agost de 2016 entre d'altres adopta el següent acord: 

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA POLITICA AMBIENTAL A LES PLATGES DEL MUNICIPI DE 
CALAFELL 

Fets 

1. L'Ajuntament de Calafell té implantat a les 3 platges del municipi els Sistema de Gestió
Mediambiental ISO 14001 i EMAS 111 des de l'any 2003.

2. Transcorregut un termini de 13 anys des de la seva implantació, cal sotmetre a revisió la Política
inicial adaptant-la als actuals escenaris ambientals i socials. 

3. L'adaptació a aquests canvis socials comporta que en la Política s'introdueixin accions per mitigar el 
canvi climatic, que es promogui l'estalvi deis recursos naturals, que es preservin i regenerin els 
ecosistemes litorals i que es millorin i s'adeqüin a les noves tecnologies les vies de comunicació amb els 
usuaris de les platges.

4. La Política Mediambiental s'inspira en tres principis basics: 
- El compliment de tota normativa mediambiental aplicable
- La millora contínua de les activitats desenvolupades amb la finalitat de protegir el medi
ambient.
- la mitigació del canvi climatic.

Fonaments de dret 

1. Norma UN-EN ISO 14.001 :2015, i el Reglament EMAS 111 
2. Decret 2666/2015 de 22 de juny de delegacions de l'Alcaldia en la Junta de Govern Local 
3. Decret 2669/15 de 22 de juny de delegacions de I' Alcaldia en els tinents d'alcalde

Proposta de resolució 

1. APROVAR la Política Mediambiental aplicada a la gestió de les platges de Calafell, en compliment a
� - - r t - - - la norma UN-EN ISO 14.001 :2015, i el Reglament EMAS 111 que es transcriu literalment a continuació:

"POlÍTICA MEDIAMBIENTAL APLICADA A LA GESTIÓ 

DE LES PLATGES DE CALAFELL 

La Política Mediambiental de l'Ajuntament de Calafell aplicada a la gestió de les seves platges s'inspira 
en tres principis basics: 

El compliment de tota la normativa mediambiental aplicable, la millora continua de les activitats 
desenvolupades ambla finalitat de protegir el medi ambient i la promoció d'accions de mitigació del 
canvi climatic . 

Per a portar a la practica aquests principis, I' Ajuntament de Calafell es comprometa realitzar la gestió 
de les platges: 
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• Adoptant les mesures necessaries per a eliminar i, quan no sigui possible, prevenir la 
contaminació associada a les activitats que es desenvolupen, implantant les mesures de 
millora corresponents i tenint en compte tots aquells aspectes necessaris per garantir la 
protecció del medi ambient i de mitigació del canvi climatic .

• Avaluant anticipadament les repercussions potencials sobre el medi ambient de tates les 
noves activitats i serveis i adoptant les mesures preventives necessaries. 

• Adoptar les mesures necessaries per garantir el compliment de tata la normativa
ambiental aplicable a les nostres activitats.

• Promoure l'estalvi deis recursos naturals mitjan<_;ant la sensibilització deis usuaris per un ús 
sostenible de l'aigua i fomentant la recollida selectiva a les platges així com la reducció
d'emissions.

• Preservar i protegir els ecosistemes litarais mediterranis presents a les platges a1x1 com
regenerar els sistemes dunars litorals que han desaparegut en el espais que sigui possible.

• Millorar les vies de comunicació amb els usuaris de les platges, manteniment els Canals 
habituals i obrint tots aquells que la tecnología posi a l'abast, pagina web, xarxes socials .

• Formar i sensibilitzar a cada treballador, fent-lo partícip de la política mediambiental en 
tates les activitats, prioritzant la comunicació i informació de manera que la 
responsabilitat de la gestió mediambiental incumbeixi a tots els membres involucrats i
estenent aquesta formació als usuaris de les platges i altres serveis públics.

• Difonent la política mediambiental als treballadors i parts interessades assegurant el 
compliment de la mateixa en les activitats i serveis desenvolupats a les platges de Calafell.

• Definint i revisant periodicament els objectius i fites mediambientals establerts en 
compliment d'aquesta política mediambiental dins el procés de millora contínua de 
l'actuació de les activitats i serveis a les platges de Calafell en relació amb el medi
ambient.

El litoral és un espai comú i públic i és per aixo que volem fer partícips d'aquest sistema de gestió 
mediambiental a tots els usuaris, així com aquells que hi desenvolupen les seves activitats, promovent 
la seva col·laboració i cercant la satisfacció de tots aquells que d'una o altra manera gaudeixen de les 
platges de Calafell." 

2. Donar compte al Ple de la Corporació.

3. Difondre la Política Mediambiental a les parts interessades i publicar-la a la plana web de 
l'Ajuntament de Calafell.

1 perqué consti, expedeixo el present certificat, amb la salvetat del text definitiu de l'acta. 

Calafell, 25 d'agost de 2016 


