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Política Ambiental 

• Principis fonamentals i compromisos pels quals es regeix la seva 

gestió dins de l’abast del Sistema de Gestió ambiental implantat 

d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 14001:2015: 

– Respecte, preservació i protecció dels recursos ambientals i dels 

ecosistemes que componen les platges del municipi, així com la 

contribució activa en la minimització i eliminació dels impactes 

ambientals negatius que puguin ocasionar-se en la seva utilització. 

Principalment:  

• Prevenint els agents contaminants de tot tipus 

• Gestionant de manera racional els recursos naturals de les platges 

• Minimitzant la generació de residus sòlids, aigües residuals i 

emissions        contaminats a l’atmosfera 

• Protegint la biodiversitat i els ecosistemes. 

• Avaluant contínuament els possibles riscos i impactes accidentals i 

actuant sobre ells de manera preventiva.  

 



Política Ambiental 

- Compliment de tots els requeriments derivats de la legislació i 

reglamentació aplicable, així com d’altres requeriments derivats de veïns, 

usuaris, administracions, associacions i qualsevol part interessada de les 

platges del municipi d’Eivissa, amb la finalitat d’obtenir un sistema dinàmic i 

obert al seu entorn social, cultural i demogràfic.  

- Seguiment, monitoratge i avaluació contínua dels indicadors i objectius 

ambientals establerts anualment amb la finalitat d’aconseguir una millora 

contínua del sistema i del desenvolupament ambiental.  

- Disposició de tots els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris per 

al compliment dels compromisos establerts en la present política 

ambiental.  

- Comunicació, formació i responsabilització de tots els usuaris, veïns, 

administracions, associacions i qualsevol altra part interessada mitjançant 

la sensibilització i educació ambiental com a incentiu per a la seva 

participació i aportació per al compliment dels compromisos establerts en la 

present política ambiental.  
 



Política Ambiental 

 El nostre litoral és un bé comú de primera magnitud per als nostres veïns i 

visitants, per la qual cosa volem involucrar i motivar tots els seus usuaris, la 

resta d’administracions, organismes i entitats amb competències i efectes 

en la gestió integral de les platges, i totes les persones que treballen en 

nom de l’organització a ser partícips d’aquest projecte de millora ambiental 

de les nostres platges del municipi. 
 



Avaluació d’Aspectes i Impactes 2017-2018 

• Platja de Talamanca 

– Ocupació de làmina d’aigua 

– Consum de combustible no renovable. Efecte 
hivernacle.  

– Contaminació de l’aigua 

 

• Platja de Figueretes 

– Ocupació de làmina d’aigua 

– Consum de combustible no renovable. Efecte 
hivernacle.  

– Contaminació de l’aigua  

 



Avaluació d’Aspectes i Impactes 2017-2018 

• Platja den Bossa 

– Ocupació de làmina d’aigua 

– Consum de combustible no renovable. Efecte 

hivernacle.  

– Contaminació de l’aigua 

  

• Dependències municipals 

– Consum elèctric 

– Consum d’aigua 



Avaluació d’Aspectes i Impactes 2017-2018 

• Aspectes accidentals 

– Durant 2017 es varen realitzar simulacres sobre les situacions 

accidentals següents: 

• ARRIBADA D’ANIMALS MORTS A LA PLATJA, 24/08/2017, PLATJA DE 

FIGUERETES 

• FUITES DE VEHICLES AVARIATS SOBRE LA SORRA, 24/08/2017, 

PLATJA DE FIGUERETES 

 

– Durant 2018 s’han realitzat simulacres sobre les situacions 

accidentals següents: 

• ACCIDENT, FUITA, RUPTURA D’EMBARCACIÓ A LA PLATJA, 23/08/2018, 

PLATJA DEN BOSSA. 



Objectius Ambientals 2017 

 
Nº Objectiu Consecució 

1 

Reducció dels fondejos irregulars 

presents a la badia de Talamanca 

mitjançant  la implantació d'un 

sistema de gestió dels fondejos, en 

un 95 %. 

En curs 

2 

Reducció del nombre d'incidències 

generades per l'ocupació de la 

platja amb instal·lacions temporals 

respecte del 2015. 

No aconseguit 

3 

Increment d’un 1%  la recollida 

selectiva de les platges respecte 

l'any anterior 

Aconseguit 

4 
Reducció de l'erosió de les platges 

per causes artificials 
Aconseguit 



Objectius Ambientals 2018 

 
Nº Objectiu Consecució 

1 

Reducció dels fondejos irregulars 

presents a la badia de Talamanca 

mitjançant  la implantació d'un 

sistema de gestió dels fondejos, en 

un 95 %. 

En curs 

2 

Reducció del nombre d'elements 

instalats temporalment (hamaques 

i parasols) respecte del 2017 (398 

en total, 4,02 elements d’excés de 

mitjana).  

Aconseguit 

3 

Realització de les obres de 

separació de pluvials i fecals a la 

Platja de Figueretes 

En curs 



Recollida Selectiva 2017 

 



Recollida Selectiva 2017 

 



Recollida Selectiva 2017 

 



Recollida Selectiva 2017 

 Talamanca i Platja den Bossa, milloren en més d’un 1% el grau de recollida 

selectiva fixat com a valor de referència, que és del 23,86 %. 

 

 Figueretes presenta un valor lleugerament inferior, sobre el 22%. 



Recollida Selectiva 2018 

 



Recollida Selectiva 2018 

 



Recollida Selectiva 2018 

 



Recollida Selectiva 2018 

 Talamanca millora el percentatge de recollida selectiva passant del 28% de 

2017 al 30% en 2018. 

 

 Figueretes es manté en el 22% de recollida selectiva, tenguent en compte 

un augment de la quantitat total de recollida.  

 

 A Platja den Bossa s’ha produït una reducció del percentatge de recollida 

selectiva del 29% en 2017 al 26% en 2018, haguent-se mantingut la 

quantitat de recollida selectiva davant un augment de la quantitat total. 



Consums 2017 

• PLATJA DE TALAMANCA 

– Consum d’energia elèctrica 

 El consum d’energia elèctrica a la platja de Talamanca durant l’any 2017 ha 

comportat un resultat lleugerament pitjor ja que s’ha produït un augment del 

40,98% en el consum d’energia elèctrica per usuari, degut principalment a una 

reducció del nombre d’usuaris. 

 Mitjana KW / Usuari: 

 

 

 

– Consum d’aigüa 

 El consum d’aigua a la platja de Talamanca durant el 2017 ha comportat un 

resultat lleugerament pitjor en comparació al l’any 2016, ja que s’ha produit un 

augment del 20% el consum d’aigua / usuari, degut principalment a una reducció 

del nombre d’usuaris. 

 Mitjana m3/ Usuari: 

 

2014 2015 2016 2017 

0,00444 0,00721 0,00366 0,00516 

2014 2015 2016 2017 

0,01101 0,01367 0,01201 0,01435 



Consums 2017 

• PLATJA DE FIGUERETES 

– Consum d’aigüa 

 A la platja de Figueretes el consum per usuari ha estat de 0,01408 

m3/usuari, dada que no podem comparar per no tenir històric.  

 

 

 

• PLATJA DEN BOSSA 

– Consum d’aigüa 

 A la platja den Bossa el consum per usuari ha estat de 0,01408 

m3/usuari, dada que no podem comparar per no tenir històric.  

 

 

2017 

0,01408 

2017 

0,00921 



Campanyes sensibilització Ambiental 

• Campanya “Una platja per a tothom”, 5ª edició. 31 d’agost a Platja den 

Bossa, 1 de septembre Talamanca i 2 de septembre Figueretes.  



Campanyes sensibilització Ambiental 

• “UNA PLATJA PER A TOTHOM” 

 Els dies 31 d’Agost, 1 i 2 de Septembre de 2018 es va celebrar la 

cinquena edició de la campanya de sensibilització ambiental a les 

platges de Talamanca, Figueretes i Platja den Bossa. 



Campanyes sensibilització Ambiental 

• Campanyes de sensibilització ambiental realitzades per concessionaris de 

platja com a resposta al requisit establert per l’Ajuntament d’Eivissa. 



Campanyes sensibilització Ambiental 

• Campanyes de sensibilització ambiental realitzades per concessionaris de 

platja com a resposta al requisit establert per l’Ajuntament d’Eivissa. 




