CODI DE CONDUCTA PER EMPRESES I ACTIVITATS QUE ES
DESENVOLUPEN A LES PLATGES D’ ALCUDIA
L´Ajuntament d’Alcúdia compte amb un Sistema de Gestió Ambiental i de la Qualitat certificat
segons les normes internacionals ISO 14.001:2004 i ISI 9001:2000 d´aplicació a les platges
del municipi amb major afluencia: Port d’ Alcudia, Aucanada, Morer Vermell, San Joan, San
Pere, S’ Illot, Sa Marina, Ca’ n Cap de Bou.
La finalitat d´aquest sistema de gestió és millorar el comportament ambiental i prevenir el
deteriorament de la zona costera, seguent conscients dels seus valors i de la pressió
humana que soporta. Així mateix preten garantir uns estandars de qualitat en els serveis
oferits a les platges. Per aquest motiu és necessari involucrar a totes les empreses que
donen servei a les platges per garantir el seu control operacional, motivant-les a implantar el
seu propi sistema o almenys fer-les partíceps de la gestió de les platges de l´Ajuntament.
Per tot això s´ha creat aquest Codi de Conducta per empreses i/o activitats que es
desenvolupen a les platges:

Activitats d´explotació a les platges en general
Tots els serveis que es donen a les platges vetllaran per mantenir les platges netes i
respectant els requisits derivats del control dels seus aspectes ambientals:

-

Els seus procesos no perjudicaràn les condicions morfològiques de sa platja

-

No es faràn tasques de manteniment damunt s´arena

-

No s´empraràn productes químics a les platges per neteja d´artefactes o material

-

Es respectaran les zones d´abalissament

-

S´ evitarà el pas de vehicles a les platges, coordinant els trajectes mínims necessaris
i respectant les rutes establertes, sobretot a espais protegits.

-

Està prohibit manipular la posidònia oceànica que pugui sortir de la mar a l´arena,
avisant en cas de que provoqui molèsties al personal responsable de la neteja de
platges, qui coordinarà la seva retirada o no amb el Departament de Medi Ambient de
l´Ajuntament d’Alcúdia
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-

S´avisarà a l’empresa de salvament en cas de detecció d´animal mort a la platja.

-

No es poden vessar cap tipus d´aigües residuals a l´arena o a la mar. S´han d´establir
processos de recollida d´aquestes en cas de generar-se.

-

Es realitzarà segregació de residus sòlids urbans: rebuig, envasos lleugers, paper i
cartró

-

S´ha de dur una correcta gestió de residus perillosos (envasos buits contaminats,
aerosols, fluorescents i làmpares de vapor de mercuri obsolets, piles, bateries,
material absorbent contaminat,etc...) els quals els recollirà el personal de l’Ajuntament
durant les visites que realitzi a les platges.
L´empresa de salvament es fa càrrec dels possibles residus perillosos que puguin
aparèixer a la platja o que generin els usuaris.

-

Es collaborarà en el foment de l´ ús de cendrers portàtils ecològics

-

Es respectaran els nivells màxims de renou permesos, evitant molèsties als usuaris
de les platges i residents

-

Es participarà en el foment de bones pràctiques ambientals a les platges per part dels
usuaris (Guía Bones Pràctiques Ambientals a les Platges de l´Ajuntament d’ Alcúdia)
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Explotació hostelera (bars i restaurants)

A part dels requisits generals esmentats per activitats d´explotació a les platges en
general, els bars i restaurants han de controlar també els següents aspectes específics:

-

Manteniment de la installació elèctrica i inspeccions obligatòries

-

Manteniment de les càmares frigorífiques i equips de climatització, i control dels
gasos refrigerants emprats, respectant les prohibicions actuals dels CFC´s i HCFC´s.

-

Manteniment dels equips contraincendis, revisions anuals per empresa
installadora i internes trimestrals.

-

Connexió a clavegueram o en el seu defecte correcte manteniment de sistemes de
recollida d´ aigües residuals

-

Correcte emmagatzematge i manipulació de productes químics

-

Correcte emmagatzematge d´oli vegetal i usat i recollida per gestor autoritzat

-
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-

No es permetrà la sortida d´ampolles de vidre de l´establiment, d´acord amb la
prohibició d´entrada de vidre a les platges. En cas de que es comercialitzi alguna
puntualment s´haurà d´establir un sistema de depòsit pel retorn de l´ampolla per part
del client.

-

En cas de generació de residus voluminosos, s´ han de gestionar amb transportista
autoritzat cap a Mac Insular

Actuacions en cas d´ emergències ambientals

ACTUACIÓ EN CAS DE VERTIT DE
SUBSTÀNCIES PERILLOSES AL TERRA

 AÏLLAR EL PRODUCTE VERTIT, PER EVITAR LA SEVA PROPAGACIÓ
 RECOLLIR EL PRODUCTE DE TAL MANERA QUE ES PUGUI REUTILIZAR, O BE GESTIONAR
CORRECTAMENT COM RESIDU PERILLOS ( MAI LLENÇAR-LO ALS FEMS)

 AVISAR AL PERSONAL DE SALVAMENT EN CAS D´ACTIVITAT A L´AIRE LLIURE
 NETEJAR LA ZONA ON HA ESDEVINGUT EL VERTIT
 DEPOSITAR EL MATERIAL ABSORBENT CONTAMINAT A BIDÓ CORRESPONENT DE ZONA
D´ENMAGATZAMENT DE RESIDUS PERILLOSOS
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ACTUACIÓ EN CAS DE VERTIT DE
SUBSTÀNCIES PERILLOSES A LA MAR

 AVISAR INMEDIATAMENT AL PERSONAL DE SALVAMENT EN CAS DE DETECTAR UN
VERTIT DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES A LA MAR (COMBUSTIBLES, AIGÜES DE
SENTINES,G)
 EN CAS DE PETIT VERTIT L´EMPRESA DE SALVAMENT PROCEDIRÀ AMB TOVALLOLES
ABSORBENTS QUE POSTERIORMENT ES TRACTARÀN COM A RESIDU DE MATERIAL
ABSORBENT CONTAMINAT
 EN CAS DE VESSAMENT IMPORTANT L´EMPRESA SE SALVAMENT AVISARÀ A LA POLICIA
LOCAL
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