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Arenys de Mar és una vila costanera del Maresme que compta amb un important front litoral d’uns 3,7 

quilòmetres, en el que destaca el Port i les platges del Cavaió, la Picòrdia, les Roques d’en Lluc i la 

Musclera, totes elles amb un important ús social i econòmic i un elevat potencial com a espais naturals. 

Per tal de millorar la gestió ambiental de les platges d’Arenys i minimitzar la incidència que tenen sobre el 

seu medi els usos i les activitats que s’hi desenvolupen, és voluntat de l’Ajuntament d’Arenys de Mar 
implantar i verificar un Sistema de Gestió Ambiental de les platges d’acord amb el Reglament 

1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell (reglament EMAS) i la norma internacional ISO 14001. 

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Arenys de Mar estableix els següents principis i compromisos que 
determinaran i guiaran la gestió ambiental de les platges del nostre municipi: 

• Compliment de la normativa vigent aplicable a les platges d’Arenys de Mar, així com d’altres 

requisits voluntaris als que ens adherim.  

• Establir un únic sistema de gestió per a tot allò que fa referència a les platges (usos i concessions, 

neteja, manteniment, vigilància i socorrisme, equipaments, mobiliari, protecció i recuperació del 

litoral, comunicació, etc.), garantint en tots els casos la incorporació de la variable ambiental. 

• Garantir la millora ambiental contínua de les platges i de tots els serveis i activitats associats 

• Promoure la coordinació i interrelació entre tots els agents que participen en la gestió i la 

dinamització de les platges. 

• Vetllar per què les empreses externes que desenvolupen serveis a les platges estableixin mesures 

de gestió ambiental, preferentment a través de sistemes similars al de les platges d’Arenys. 

• Establir els plans de formació, sensibilització i informació adients que assegurin que el personal 

municipal que participa en la gestió de les platges, així com les empreses que desenvolupen serveis 

a les platges i també les concessions, tenen la informació suficient sobre el Sistema de Gestió 

Ambiental per tal que puguin aplicar les seves determinacions. 

• Potenciar la informació ambiental d’interès adreçada a les persones que fan ús de les platges i a la 

població en general, en el marc del que preveu la nova Directiva d’aigües de bany. 

• Oferir a els/les usuaris/es de les platges d’Arenys de Mar la garantia d’una correcta i eficient gestió 

d’aquests espais, així com els sistemes de comunicació i informació adients. 

• Optimitzar els consums de recursos utilitzats a les platges, de manera especial l’aigua i l’energia, i 

garantir el màxim aprofitament dels residus a través del seu reciclatge.  

• Recuperar, protegir, conservar i divulgar els sistemes naturals de les platges. 

• Prevenir i corregir aquelles situacions d’emergència que puguin afectar a les platges. 

Per tal de donar compliment a aquests principis, periòdicament es planificaran i es programaran les 

actuacions de millora ambiental que cal desenvolupar a les platges d’Arenys, i tanmateix es farà difusió de la 

Política Ambiental i de la Declaració Ambiental anual als agents interessats. 

 

 

Ramon Vinyes i Vilà 

Alcalde 

Arenys de Mar, 26 de juliol de 2010 


