
 

 

POLÍTICA AMBIENTAL 

L’Ajuntament del municipi de Roda de Barà conscient de l’impacte ambiental que sofreixen les 
seves platges degut a les activitats que hi tenen lloc i a l’ús públic d’aquestes, busca, en 
concordança amb la seva política, redirigir la gestió que aquest ajuntament realitza en les seves 
platges per tal de conservar i mantenir el seu entorn natural per a les generacions futures. 
 
Per aquest motiu, l’Ajuntament del municipi de Roda de Barà adquireix els següents compromisos: 
 

• La política ambiental que traslladem tant al personal que intervé en la gestió i/o explotació 
de la platja com al públic usuari, és apropiada a la naturalesa, magnitud i impactes 
ambientals de les nostres activitats i serveis. 

 

• Complir amb les obligacions ambientals legals i amb la normativa aplicable a les nostres 
activitats i serveis, així com amb tots els requisits que s’hagi subscrit relacionats amb els 
aspectes ambientals detectats. 

 

• Mantenir un sistema de gestió ambiental que compleixi amb els requisits establerts en la 
norma UNE EN ISO 14001:2015 i el Reglament EMAS 

 

• Millorar de manera continua i prevenir la contaminació, disminuint  l’impacte ambiental de la 
nostra activitat i servei en les platges mitjançant  l’establiment d’objectius concrets que 
afectin tant a les nostres instal·lacions com  als serveis que s’ofereixen: 

 
o Minimitzar el consum d’energia i de matèries primeres. 
o Gestionar de manera correcta qualsevol residu generat en les platges.  
o Minimitzar la producció de residus, i facilitar la manipulació (recollida, 

emmagatzematge i transport) dels mateixos. 
o Controlar y reduir al mínim les actuacions i accidents que produeixin la degradació 

de l’ambient (vessaments, filtracions). 
o Adoptar les millors tècniques disponibles sempre que siguin econòmicament viables 

per a la consecució dels nostres objectius. 
o Promoure aspectes que van més enllà al respecte ambiental de les activitats a 

l’àmbit de platges, tot promovent bones conductes i l’anàlisi de cicle de vida. 
 

• Establir un sistema de control i revisió periòdic dels objectius i fites ambientals amb les que 
el nostre Ajuntament s’hagi compromès. 

 

• Proporcionar als nostres empleats la informació i formació adequada, en relació amb els 
aspectes ambientals de les activitats i serveis que afecten a les platges del municipi, així 
com la gestió dels mateixos. 

 

• Informar i fomentar als usuaris de la necessitat de realitzar totes les activitats per afavorir el 
desenvolupament sostenible traslladant-los la nostra política i pràctiques ambientals. 

 

• La present política ambiental està documentada, implantada i actualitzada i es comunica a 
totes les persones que treballen per nosaltres o en el nostre nom. 

 
L’Ajuntament del municipi Roda de Barà posa a disposició del públic interessat, (col·lectiu i/o 
particular) la nostra política ambiental pel seu coneixement.    
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