
AMBIENTALITZACIÓ DEL SERVEI DE PLATGES 

 
 
IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL A LES PLATGES 

DE CALONGE-SANT ANTONI 
 
 

Calonge i Sant Antoni és un municipi amb una pressió turística important. Quan 
vam començar a treballar en l’ambientalització del servei de platges l’objectiu 
va ser: 

1. implantar una gestió eficaç dels aspectes ambientals 
2. una gestió eficaç dels serveis 
3. millora de l’atenció a l’usuari 

 
Vam obtenir la ISO 14001  i la verificació del SGM d’acord amb el Reglament 
EMAS l’octubre del 2004 i el vam renovar el novembre del 2005. Vam aplicar el 
sistema a les platges grans del municipi que són quasi la totalitat: Les platges 
d’Es Monestri, Sant Antoni, Torre Valentina i Cala Cristus-Ses Torretes. 
 
Fins fa poc temps els ajuntaments estàvem més interessats en guardons més 
coneguts pel públic com les banderes blaves que per aquest tipus de 
certificacions, i això realment està evolucionant cap a la implantació de 
sistemes de gestió ambiental com a garantia de prevenció de la contaminació i 
de reducció de riscos ambientals. 
 
Aquests últims anys Espanya i Itàlia han estat els països amb més 
implementacions de EMAS. 
 
Els objectius anuals són el Punt fort dels sistema. Els objectius anuals 
signifiquen un esforç de millora continuat per part de l’Ajuntament en la seva 
millora constant d’una gestió ambiental que proporciona transparència i 
credibilitat. El fet que aquests objectius s’aprovin per Junta de Govern implica 
l’acord comú dels governants. Els objectius es defineixen en base als aspectes 
ambientals significatius i els requisits legals. 
 
El primer que es va fer fou identificar aquests aspectes ambientals més 
significatius: 
 

1. Generació d’aigües residuals dels lavabos químics 
2. Elevat consum d’aigua i generació d’aigües residuals de les dutxes i 

rentapeus 
3. Residus d’envasos lleugers a les concessions. 
4. Restes de burilles a la sorra de la platja. 
5. Residus sanitaris del servei de socorrisme 
6. Consum d’energia elèctrica a l’enllumenat del passeig 
7. Generació de sorolls a la platja per les activitats 
8. Possibilitat d’accidents/incidents ambientals a la platja 
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Seguidament us mostrem els objectius  per a la temporada 2005 

1.-  Objectius sobre els aspectes ambientals significatius 
  
Consum d’aigua potable 
Reduir el consum d’aigua a les dutxes un 5% 
    Instal·lació de rellotges programadors  
    Realitzar un inventari del comptadors i les connexions  
 
Aigües residuals 
Incrementar en un 10% el nombre de connexions a la xarxa de 
clavegueram 

Instal·lar el bombeig cap a xarxa de sanejament en alguns sanitaris químics (Cala 
Cristus i Espigó Costa Brava) 

    Preveure la instal·lació d’un WC d’obra a Sant Antoni 
 
Millora de les compres i la gestió dels residus 
Gestionar un 10% de compres amb criteris ambientals 
   Elaboració d’un Manual de Bones compres per a les platges 
   Sol·licitar subvenció al Departament de Medi Ambient 
   Reposició de material de gestió de residus (kioskans, papereres,...) 
   Implantar la recollida selectiva dels envasos als quioscos de platja 
 
Millora de la informació sobre el SGM 
   Valorar la possibilitat de seguir els paràmetres segons la directiva de l’Aigua 
   Assistència a les reunions de seguiment de l’ACA i millora de la coordinació 
 
Sistema d’emergències 
    Realitzar un simulacre d’emergències per vessament a la badia 
 
Gestió de l’energia 
Reduir el consum energètic al passeig un 5% 
     Proposar un sistema de reducció de la potència elèctrica sobre el passeig 
marítim 
 
2.- Millora dels serveis a les platges 
Dutxes 
Incrementar un 10% el núm. de dutxes per a minusvàlids 
  Afegir una dutxa de minusvàlids a Torre Valentina 
  Acostar les dutxes cap als accessos per evitar la instal·lació de passarel·les 
  Millorar el drenatge de les dutxes a principi de temporada 
 
Intervenir en el carril bici 
Incrementar en un 10% els m lineals de recorregut amb bici amb 
senyalització 

Assegurar la continuïtat en tot el tram de Sant Antoni (senyalització i 
recorregut) 
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Realitzar el concurs de concessions a la platja 
Assegurar el compliment del 80% dels criteris establerts en el plec de 
condicions  
 
Intervenció a la riera de Calonge 
Preveure’n els treballs de manteniment  
Posar baranes i condicionar els espais per als contenidors   
 
Executar l’enjardinament del passeig 
Incrementar en un 25% els m lineals d’enjardinament al passeig 
  Redistribuir els contenidors d’escombraries 
  
Millora del camí de ronda 
Incrementar en un 10% els m lineals adequats del camí de ronda 
 Promoció de l’itinerari en el marc del projecte Descobreix Calonge i Sant 
Antoni 
 Establir diàleg amb el Servei de Costes pel projecte de remodelació 
 Preveure una millora del tancat i dels accessos  
 Retolar cada accés a les platges 
 
Projecte de millora dels accessos per a discapacitats a les platges 
Incrementar un 10% els aparcaments de minusvàlids  
 Preveure aparcaments i accessos a Cala Cristus i Ses Torretes per a 
minusvàlids 
 
Passarel·les 
Disminuir un 50% el nombre d’incidències en les passarel·les 
 Revisar-les diàriament per part de la brigada 
 
Neteja i manteniment 
Disminuir un 50% el nombre d’incidències per residus a les platges 
 Demanar el reforç de personal per a la neteja manual de platges, sobretot a 
les tardes (Pla d’ocupació) 
 Demanar el reajust de l’horari de funcionament de la barca 
  
3.- Altres propostes 
 
Participació en el projecte Compass 
 
Realització del seguiment del Sistema de Gestió Ambiental- Auditoria Interna 
 
Realització de l’auditoria externa 

 
Publicitat del SGA 
Incrementar el núm. de mesures de difusió del SGA 
 Encarregar adhesius per a la correspondència de l’Ajuntament (Platges i Medi 
Ambient) 
 Donar més publicitat dels objectius i resultats del SGM als agents interessats 

Assistència al Congrés de platges de Santander 
Actualitzar continguts a la pàgina web de l’Ajuntament 
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Formació del personal 
 Formació als vigilants de platja 

Formació a empreses subcontractades 
 A través dels vigilants de platja, recordatori continu de les obligacions 
Formació al personal propi 
 Valorar de l’assistència del personal a actes i jornades de formació en 

SGM 
 

Dels objectius cal destacar que han de poder ser quantificables i valorats 
al llarg  d’un període que ens permeti avaluar les millores que anem 
introduïnt. 
 

 

 

 

Us avancem els principals objectius del 2006: 
 

Instal·lem tres dutxes més adaptades , cobrint així quasi la totalitat de les 

platges del municipi. 

 

Reforcem la neteja manual per les tardes. 

Reforcem la neteja de l’aigua litoral per les tardes. 

Instal·lem plaques informatives a les dutxes: el valor de l’aigua 

Substituïm tres dutxes per rentapeus 

Repartim gots reciclables als quioscos de platja 

Instal·lem panells informatius amb els codis de conducta a la platja 

Repartim cendrers de platja 

Canviem l’enllumenat del passeig  a bombetes de vapor de sodi 

Acabem l’elaboració del Manual de Bones Compres. 

 

Us mostrem imatges d’alguns d’aquests objectius com poden ser: 

- La boia paperera 

- La substitució de wc químics per altres connectats a la xarxa 

- La compra d’una nova màquina de neteja sorra 

- Polsadors permanents i programadors a les dutxes 
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- Recollida selectiva dels envasos als quioscos 

- Campanya de cendrers de platja doble reciclatge 

- El projecte “La Platja a l’Abast de tothom” 

- Etc.... 

 

El SGA ens  aporta altres eines de millora, com són : 

- Millora de la comunicació entre diferents departaments de l’Ajuntament, 

mitjançant reunions periòdiques 

- Millora de la comunicació amb les empreses subcontractades i els 

concessionaris, a través de la recollida d’incidències, formació, etc... 

- Realització de simulacres 

- Les Auditories com a eines de millora 

- La millora de la comunicació amb els usuaris a través de les enquestes 

d’opinió i de les campanyes. 

 

Parlem de les campanyes que són l’element bàsic per fer arribar a la gent el 

missatge del sistema i la importància de la seva cooperació com a usuaris de 

les platges. 

Aquestes campanyes estan en consonància amb els objectius ambientals que 

ens proposem cada any i , en general, tenen una bona acollida. 

Alguns exemples: els fulls informatius sobre les meduses, els panells de millora 

de la informació amb la informació de la qualitat sanitària de les aigües de 

bany, fulls informatius amb els codis de conducta a les platges del municipi, la 

neteja de platges  i del fons marí, el simulacre d’emergència ambiental de 

l’estiu passat..... 

 
 
Conclusions: 
Les platges són un bé natural que cal gestionar amb objectius a curt, mitjà i 

llarg termini. En les quals hi realitzem activitats i serveis respectuosos amb el 

medi: 

- que l’usuari formi part d’aquesta gestió 
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- monitors que ajudin a la teràpia marina amb cadires 

amfíbies,passarel·les,dutxes adaptades,etc....”La platja a ‘abast de 

tothom” 

- àrees de jocs infantils 

- àrees de relax : “platja tot l’any” 

- Esports nàutics. Creació i funcionament de l’Estació Nàutica. 

- Abalisament i senyalització per un ús segur de la platja 

 

Tot això ens porta a una gestió conscient i controlada des dels agents implicats 

( bona coordinació): reunions, controls,recollida d’incidències...... 

Per qui? 

No segmentem, les nostres platges són per nens , adults ,discapacitats, gent 

del país, gent de fora.... Potser és l’únic “producte turístic” que cuidat com cal 

és per a TOTHOM. 

 

Núria Bofill  

Coordinadora de Platges 

platges@ajcalonge.org
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