
 

POLÍTICA AMBIENTAL DE LES PLATGES DE SES SALINES 

L’Ajuntament de Ses Salines ha decidit implantar un Sistema de Gestió Ambiental d’aplicació 
a les platges del municipi, (Platja els Estanys, Es Coto, Cala Galiota, Platja del Port, Platja es 
Dolç, es Dofí, es Carbó, sa Bassa d’es Cabots, Cala en Tugores i Can Curt)  ja que és conscient 
de la riquesa d’aquestes com de la pressió turística que sofreixen les mateixes. La 
implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental té la finalitat de millorar el comportament 
ambiental i prevenir el deteriorament de la zona costanera. D’aquesta forma s’ha establert 
una Política Ambiental basada en els següents principis: 

 Identificar els aspectes ambientals i posar les mesures d’actuació, control i correcció 
necessàries, per aconseguir la millora continua del Sistema de Gestió Ambiental 

 
 Complir amb la Normativa ambiental vigent, amb els requisits de les normes de 

referència UNE EN ISO 14001:2004, i en un futur, el Reglament Europeu  (EMAS III) 
per la qualitat turística de les platges. 

 
 Incrementar les actuacions de recuperació, rehabilitació y conservació del nostre 

litoral, amb millores  continues i innovant els serveis i instal·lacions de les platges. 
 

 Promoure la informació ambiental a totes les persones y empreses incloses en la 
gestió i explotació de les platges, sense oblidar als usuaris. 

 
 Avaluar per anticipat les repercussions potencials sobre el medi ambient de totes les 

noves activitats i serveis desenvolupats, adoptant les mesures preventives 
necessàries per minimitzar o eliminar el seu impacte. 

 
 Així mateix, involucrar a totes les empreses que donen servei a les platges en el 

Sistema de Gestió, amb l’objectiu de motivar-los per implantar el seu propi sistema i 
assegurar una correcta gestió dels residus.  

 

 Posar en pràctica els  criteris de compra verda, sempre que sigui viable tècnica i 
econòmicament  
 

 Implantar Bones pràctiques enfocades a la gestió ambiental preventiva. 
 
 
Ses Salines, 3 d’octubre de 2011 

 

Batle de Ses Salines 


