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Introducció

D’acord  amb  el  Sistema  de  Gestió  Ambiental  que  està  implantant 
l’Ajuntament  d’Eivissa  a  les  platges  del  municipi,  segons la  norma UNE –EN ISO 
14001:2004 l’Ajuntament d’Eivissa ha adquirit el compromís de publicar i actualitzar de 
manera anual a la seva pàgina web i comunicar a les empreses concessionàries de 
l’Ajuntament  amb  incidència  sobre  les  platges,  la  informació  relativa  als  aspectes 
ambientals  identificats  i  valorats  com  a  significatius  en  l’àmbit  d’aplicació  del  seu 
sistema  de  gestió  ambiental  (Platges  de  Talamanca,  Figueretes,  den  Bossa  i 
dependencies de la Regidoria de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment Urbà).

Segons s’estableix a la norma UNE-EN ISO 14001:2004 entenem com a 
aspecte ambiental l’ element de les activitats, productes o serveis d’una organització 
que  pot  interactuar  amb el  medi  ambient  i  com a aspecte  ambiental  significatiu  l’ 
element de les activitats , productes o serveis d’una organització que provoca un major 
impacte ambiental que la resta d’aspectes ambientals generats per l’activitat.

En una primera fase l’Ajuntament s’ha encarregat de identificar i valorar 
els aspectes ambientals que poden afectar a les platges municipals i dependències 
associades per tal de definir posteriorment per a cada platja  aquells tres aspectes que 
tenen un major importància sobre el medi i  per tant han de ser considerats com a 
significatius  i tinguts en compte alhora de definir objectius i propostes de millora.
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Aspectes ambientals significatius identificats per l’any 2014

Platja de Talamanca

Llistat d’Aspectes Ambientals Significatius
Aspecte Significatiu Activitat de major rellevància en l’aspecte
Ocupació de la làmina d’aigua Fondeig no regulat d’embarcacions
Consum d’aigua Ús de dutxes, rentapeus i serveis.
Contaminació de l’aigua Emisari submarí

Dependències municipals de la Regidoria de Medi Ambient, Mobilitat i Manteniment  
Urbà

Llistat d’Aspectes Ambientals Significatius
Aspecte Significatiu Activitat de major rellevància en l’aspecte
Consum d'electricitat Il·luminació i aparells elèctrics
Consum d' aigua Utilització del banys

Objectius i metes fixats

En la definició dels objectius i metes a portar a terme a la platja s’han tingut en compte 
les següents consideracions:

- Aspectes ambientals significatius
- Tendències legislatives o futurs compromisos que puguin afectar als aspectes 

ambientals
- Punt de vista de les parts interessades (personal, concessionaris, usuaris, 

administracions, empresaris…)
- Resultat de les verificacions de requisits ambientals
- Informes de no conformitats, accions correctives i preventives.
- Resultats de les auditories ambientals
- Política ambiental
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Objectiu Perióde 
excecució

Actuacions previstes Actuacions realitzades

Millora de la neteja i 
recollida selectiva de les 
platges (Increment de la 
recollida selectiva un 2% 
respecte l’any 2013)

2014 Campanyes de conscienciació 
sobre neteja de platges i recollida 
selectiva de residus.

El més d’agost es va 
realitzar una campanya de 
conscienciació consistent 
en l’exposició de burilles, 
taps d’ampolla i pipes 
gegants a la platja indicant 
que la platja no necessita 
aquests elements. 
Es va acompanyar d’un 
punt informatiu sobre 
recollida selecitva.

Reducció dels fondejos 
sobre posidònia oceànica

2014 Campanya informativa a les 
embarcacions fondejades a la 
badia dels efectes dels fondejos 
sobre la posidònia oceànica i de la 
importància de gestionar els seus 
residus.

La campanya es 
posposarà fins la 
temporada 2014.

Increment de la recollida 
selectiva a les 
dependències municipals

2014 Redefinir el sistema de recollida 
selectiva de les instal·lacions 
municipals afavorint el reciclatge de 
paper. 
Campanyes de consicienciació al 
personal municipal

En procés.

Implantació de l’ús de 
paper reciclat a les 
oficines municipals

2014 Homegeneitzar els criteris de 
compra de paper a les 
dependències municipals de 
manera que es garantitzi l’ús del 
paper reciclat.

En procés.
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