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ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT

L’Ajuntament de Badalona, conscient que la platja és un dels millors actius de la ciutat, vol fer
d’aquest espai i dels serveis i equipaments que s’hi ofereixin, un model de qualitat adaptat a
tothom, que sigui sostenible amb l’entorn i que alhora en potenciï els valors naturals, el
coneixement científic i ambiental l’ús familiar, esportiu, d’oci i turístic.

Per això, l’Ajuntament de Badalona es compromet a seguir una política basada en la
qualitat, a revisar-ne periòdicament els resultats per a comprovar el grau de compliment i a
adoptar un procés de millora contínua. Les línies d’actuació a seguir són les següents:



Assignar els recursos necessaris per implantar i mantenir un sistema de gestió de la
qualitat que garanteixi la millora continuada, tant del grau de protecció ambiental, com
dels equipaments, i serveis que s’ofereixen a les platges del municipi.



Complir amb la legislació vigent i amb aquells compromisos adquirits pel municipi de
manera voluntària i que ajudin a millorar els aspectes ambientals i els serveis oferts a
la platja.



Garantir un ús racional dels recursos naturals mitjançant la implantació de les mesures
necessàries i l’educació i sensibilització dels usuaris.



Protegir la platja de la contaminació, dels riscos higiènic-sanitaris i d’altres situacions
d’emergència, mitjançant l’aplicació de les mesures i serveis necessaris, així com
assegurant la coordinació amb les altres administracions implicades.



Incentivar que les empreses contractades o concessionàries que treballin a les platges
de la nostra ciutat adoptin aquesta política de qualitat en les seves activitats.



Assegurar la informació a les persones usuàries de la platja, fent-les participar
d’aquest projecte, per tal que amb la seva col·laboració fem que tothom pugui gaudir
d’aquest espai.



Potenciar el coneixement històric, científic i ambiental de la ciutat i el mar, i utilitzar-lo
per desvetllar comportaments respectuosos, així com difondre els valors naturals del
litoral badaloní i sensibilitzar a la ciutadania envers la seva importància mediambiental
mitjançant l’equipament d’educació ambiental Escola de Mar, Centre d’estudis marins
de Badalona.
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