NORMA ISO 14001. SISTEMA DE GESTIO AMBIENTAL
l’Ajuntament de València, es compromet amb el desenrotllament sostenible per mitjà de
l’aplicació d’un sistema de gestió ambiental, d’acord amb els requisits de la norma ISO 14001,
en les platges La Malva-rosa, El Cabanyal, Pinedo, Arbre del Gos i Devesa.
L’Ajuntament de València, des de Platges, interessada a aconseguir i demostrar un sòlid exercici
ambiental per mitjà del control dels impactes de les seues activitats, productes i servicis sobre el medi
ambient i d’acord amb la seua política i objectius ambientals, va implantar l'any 2010 la certificació de
les seues platges La Malva-rosa i El Cabanyal segons la norma ISO 14001.
Pinedo, Arbre del Gos i Devesa. va implantar l'any 2014 la certificació de les seues platge
Ho fa en el context d’una legislació cada vegada més exigent i amb l’objecte de fomentar la protecció
ambiental, tot això reflectix l’augment de preocupació per part de Platges, pels temes ambientals,
inclòs el desenrotllament sostenible i la preservació del litoral, demostrat encara més amb la
verificació del Reglament EMAS.
"Anualment i fins a l'actualitat les auditories de seguiment i renovació del certificat han sigut
superades amb èxit, verificant la validesa i viabilitat del Sistema de Gestió"

Esta norma internacional, ISO 14001, especifica els requisits per a un sistema de gestió ambiental,
destinats a permetre que una organització desenrotlle i implemente una política i uns objectius que
tinguen en compte els requisits legals i la informació relativa als aspectes ambientals significatius.
S’aplica a aquells aspectes ambientals que l’organització identifica que pot controlar i a aquells sobre
els quals l’organització pot tindre influència.
Un sistema d’este tipus permet a l’Ajuntament desenrotllar una política ambiental, establir objectius i
processos per a aconseguir els compromisos de la política, prendre les accions necessàries per a
millorar el seu rendiment i demostrar la conformitat del sistema amb els requisits d’esta norma
internacional.
L’objectiu global d’esta norma és recolzar la protecció ambiental i la prevenció de la
contaminació en equilibri amb les necessitats socioeconòmiques.
L’Ajuntament, d’esta manera, ha d’establir, implementar, mantindre i millorar contínuament un
SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL d’acord amb els requisits d’esta norma internacional, esta millora
contínua suposa un procés recurrent d’optimització del dit sistema per a aconseguir millores en
l’exercici ambiental global, és a dir, millores en els resultats de la gestió que fa l’Ajuntament dels seus
aspectes ambientals, de forma coherent amb la política ambiental de l’Ajuntament.
Esta norma requerix que l’Ajuntament:
1. Establisca una política ambiental apropiada
2. Identifique els aspectes ambientals que sorgisquen de les activitats, productes i servicis,
passats, existents o planificats de les Organització, i determine els impactes ambientals
significatius que hauran d’atendre’s com prioritaris pel sistema de gestió ambiental de
l’organització
3. Identifique els requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització subscriga

4. Identifique les prioritats i establisca els objectius i metes ambientals apropiats
5. Establisca una estructura i un o més programes per a implementar la política i assolir els
objectius i metes
6. Facilite la planificació, el control, el seguiment, les accions correctives i preventives, les
activitats d’auditoria i revisió, per a assegurar-se de que la política es complix i que el sistema
de gestió ambiental continua sent apropiat
7. Tinga la capacitat d’adaptació a circumstàncies canviants
La Implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental permet l’obtenció d’un millor control tant sobre els
aspectes ambientals generats, com sobre la qualitat dels servicis realitzats en les platges, constituint
una ferramenta per a la millora contínua de les activitats a què s’aplica.
Entre els avantatges que un Sistema de Gestió Ambiental pot reportar a les platges de València
destaquen les següents:
•

Millora Ambiental de les activitats exercides en el marc litoral i per tant, disminució de
l’impacte ambiental sobre les mateixes que contribuïsca a preservar i millorar la qualitat
existent.

•

Potenciació de la imatge del municipi, compromesa amb la preservació del seu entorn, i en
particular, de les seues platges.

•

Obtenció d’un reconeixement internacional, a través de la certificació en gestió ambiental.

•

Atracció de turisme de qualitat que valore l’esforç realitzat per a oferir majors i millors servicis
i preservar els valors naturals del municipi.

L’abast del sistema comprén a tots els servicis que es realitzen en les platges del municipi de
València: La Malva-rosa, El Cabanyal, Pinedo, Arbre del Gos i Devesa.
Per això, l’Ajuntament de València, des de Platges, treballa a projectar i executar activitats
relacionades amb la conservació, protecció i millora de la naturalesa amb la intenció de
millorar la tecnologia i l’organització social de manera que el medi ambient puga recuperar-se
al mateix ritme que és afectat per l’activitat humana.

