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La implantació d’un sistema de gestió ambiental segons el reglament europeu  EMAS, 

és una eina vàlida no només per la minimització d’agressions al medi, sinó per ser 

també una bona eina per aconseguir una millora contínua des del punt de vista 

ambiental, i a la que a més es poden integrar altres metodologies molt importants, com 

són les de qualitat, riscs o plans d’emergència, raons socials, culturals.  

 

Els principals beneficis de la implantació d’un sistema de gestió ambiental en les 

platges són els següents: 

 

- Millora de la imatge del municipi com destí turístic 

- Millora ambiental 

- Estalviar costs 

- Augment de la motivació del personal 

- Millora de la qualitat de vida dels seus habitants 

- Dur a terme un desenvolupament sostenible respectuós amb el medi ambient 

 

L´Ajuntament de Capdepera ha decidit implantar un Sistema de Gestió Ambiental 

d´aplicació a les platges del municipi amb més afluència: Cala Agulla, Cala Mesquida, 

Son Moll, Canyamel, Font de Sa Cala, Cala Lliteres i Cala Gat,  ja que és conscient 

tant de la seva riquesa com de la pressió turística que aquestes sofreixen. La 

implantació d´un Sistema de Gestió Ambiental té la finalitat de millorar el 

comportament ambiental i prevenir el deteriorament de la zona costera. 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 el Reglament Europeu 761/2001 (EMAS) 

per a la qualitat turística de les platges. 

 



 

� Incrementar les actuacions de recuperació, rehabilitació i 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 i 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 necessàrias 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. 

 

� Implantar bones pràctiques enfocades a la gestió ambiental preventiva. 

 


