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Annex a la Declaració Ambiental Platja d’Empuriabrava 2017 

 

Del 21 de juny a l’11 de setembre 

 

Aplicació del Document de Referència Sectorial (DRS) 

 

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries aplica els requisits pertinents de la 

Decisió (UE) 2016/611 de la Comissió de 15 d’abril de 2016 relativa al 

document de referència sobre les millors pràctiques de gestió ambiental, els 

indicadors sectorials de comportament ambiental i els paràmetres 

comparatius d’excel·lència pel sector turístic en el marc del reglament (CE) 

1221/2009, de la següent manera: 

 

1.- De l’apartat 3.1, són d’aplicació pertinent els punts 3.1.1. Aplicació d’un 

Sistema de Gestió Ambiental i 3.1.2. Gestió de la cadena de subministrament, 

en tant que: 

 

- S’ha implantat un SGA dins l’àmbit de la platja d’Empuriabrava basat 

en la Norma ISO 14001:2015, el distintiu europeu EMAS i la Norma 

UNE-ISO 13009:2016. S’utilitzen indicadors apropiats per fer un 

seguiment continu de tots els aspectes pertinents del comportament 

ambiental, inclús aspectes indirectes i més complicats de mesurar, com 

els impactes sobre la biodiversitat. Tot el personal rep informació sobre 

els objectius ambientals i formació sobre les actuacions de gestió 

ambiental pertinents. S’apliquen les millors pràctiques de gestió 

ambiental, si procedeix. 

- S’ha aplicat el concepte de cicle de vida en els aspectes ambientals 

indirectes per identificar possibles opcions de millora.  

 

2.- De l’apartat 3.2, són d’aplicació pertinent els punts 3.2.1. Plans 

estratègics de gestió de destins, 3.2.2. Conservació i gestió de la biodiversitat 

i 3.2.3. Infraestructures i prestació de serveis, en tant que: 

 

- L’abast definit pel  Sistema de Gestió Ambiental de l’Ajuntament de 

Castelló d’Empúries és el de: Ús, Ordenació, Informació, Promoció i 
Gestió de l’Explotació i dels serveis externs de la platja 
d’Empuriabrava. 

- L’Ajuntament de Castelló d’Empúries protegeix a la part nord de la 

platja d’Empuriabrava, un espai amb ecosistemes dunars on hi crien 

espècies protegides de fauna i flora. Aquest espai està envoltat 

d’estaques i cordes perquè els usuaris no hi puguin accedir i disposa 
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de cartells informatius. A més, amb el nou enjardinament del passeig 

marítim, la biodiversitat s’ha vist incrementada en vuit espècies més 

de plantes autòctones. 

- S’han gestionat correctament els residus provinents dels usuaris de la 

platja facilitant la segregació de residus amb àrees d’aportació 

selectiva i nombroses papereres repartides per tota la platja. 

En els serveis de restauració és obligat adherir-se al sistema de 

recollida porta a porta on han de segregar les cinc fraccions 

corresponents (envasos, paper-cartró, vidre, rebuig i orgànica). 

- Tots els serveis de la platja estan connectats a la xarxa de clavegueram 

del municipi, per tant, les aigües reben el tractament adequat. 

- Es controla el consum d’aigua de les dutxes de la platja per part dels 

seus usuaris fent una lectura quinzenal dels comptadors. 

 

3.- De l’apartat 3.7 són d’aplicació els punts 3.7.2 Gestió dels residus 

orgànics, 3.7.3 Optimització del rentat de vaixella, la neteja i la preparació 

d’aliments i 3.7.4. Optimització de la cocció, la ventilació i la refrigeració, en 

tant que: 

 

- L’Ajuntament obliga a tots els establiments de restauració a segregar 

la fracció orgànica i aquesta es recull diàriament. 

També recomana als diferents establiments la utilització de productes 

de neteja que siguin el menys tòxics possibles per al medi ambient i 

amb etiqueta ecològica. 

També aconsella que els aparells elèctrics i la maquinària siguin 

eficients energèticament. 

S’aconsella que s’adquireixin productes i serveis de proximitat. 


