
 

POLÍTICA DE LES PLATGES DE SITGES 

 
L’Ajuntament de Sitges és conscient de la importància de la satisfacció dels 
usuaris de la platja a partir d’una bona experiència, els serveis de les platges 
siguin de qualitat així com que cal preservar la sostenibilitat i l'entorn natural 
de la platja, minimitzant els efectes ambientals negatius produïts sobre ella 
fruit del desenvolupament de diverses activitats. 
 
Per tot això, l’Ajuntament, amb l’objectiu de fer una gestió de la platja 
respectuosa amb el seu entorn i amb serveis de qualitat, es compromet a 
implantar i mantenir el Sistema de Gestió a les platges de Sitges. 
 
El compromís de l’Ajuntament de Sitges pel que fa a la gestió de la platja, es 
concreta en les següents línies d’actuació: 
• Assegurar el compliment dels requisits legals, ambientals reglamentaris, 

assumits voluntàriament per l’Ajuntament  com ara la “Carta Mundial del 
turisme sostenible” i altres, aplicables.  

• Assegurar una bona experiència en l’ús de la platja, gràcies a la qualitat 
de les platges com a la gestió ambiental i respecte a la sostenibilitat socio-
cultural, econòmica i ambiental que en fem. En la mesura del possible ens 
comprometem a la protecció del medi ambient, ús sostenible de recursos 
i a la protecció de la biodiversitat autòctona de les platges de Sitges i dels 
seus ecosistemes. 

• Compromís de prevenció d’impactes negatius de les instal·lacions i 
activitats, i maximització dels impactes positius. 

• Establir uns objectius i dotar dels recursos necessaris, que seran revisats 
i actualitzats periòdicament per la Regidoria de Platges, per assegurar la 
millora continua de la qualitat,  comportament ambiental i de la prevenció 
de la contaminació a les platges de Sitges amb l’objecte d’ajudar a la 
mitigació i adaptació al canvi climàtic.  

• Involucrar als veïns i usuaris de les nostres platges a la seva gestió, a 
través de la seva col·laboració i recolzament, en aquest projecte de millora 
continua de la qualitat i gestió ambiental. 

• Establir els plans de formació i sensibilització apropiats que assegurin que 
els empleats i col·laboradors de l’Ajuntament, així com els 
subcontractistes rellevants, estiguin compromesos, estan informats i 
entenen la política, els objectius i obligacions a les platges de Sitges del 
Sistema de Gestió.  

 
Aquesta Política de les Platges de Sitges, s’aplicarà a totes les activitats i 
serveis de les platges certificades en funcionament normal, anormal i en 
situacions d’emergència. 
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