POLÍTICA DE GESTION DE LAS PLAYAS
Les platges del municipi d'Oliva destaquen, dins de la Comunitat
Valenciana, pel seu elevat valor natural i paisatgís c amb un cordó dunar
que s'estén pràc cament per la totalitat del seu litoral.
Este fet converteix a Oliva en un punt molt atrac u per al turisme tant
nacional com
internacional.
L'Ajuntament d'Oliva pretén amb la implantació en totes les seues
platges d'un sistema de ges ó mediambiental d'acord amb la norma UNE
EN-ISO 14001, oferir un ferm compromís de protecció del medi ambient,
man ndre la riquesa del litoral oferint un ecosistema protegit i amb un
elevat valor natural per a tots aquells que ho visiten.
Conscients del paper que exercixen els usuaris de les platges en la seua
conservació, des de l'Ajuntament es busca, al seu torn, oferir uns serveis
de qualitat, buscant aconseguir la màxima sa sfacció dels usuaris de les
nostres platges durant la seua estada en les mateixes; per això i a ﬁ de
promoure i potenciar la millora con nua, ha decidit implantar en la platges
Pau Pi, l'Aigua Morta i en la zona urbana de la platja l'Aigua Blanca la
norma de qualitat UNE ISO 13009: Platges, coneguda com “Q” de qualitat
turís ca de l'Ins tut per a la Qualitat Turís ca Espanyola –ICTE-.
L'Ajuntament, es compromet a desenrotllar una sèrie d'estratègies
en l'àmbit local, que permeten deﬁnir unes línies d'actuació adequades
per a la correcta ges ó mediambiental de les seues platges; per a això es
deﬁnixen i avaluen periòdicament objec us de qualitat i medi ambient a ﬁ
d'impulsar la millora con nua en les seues platges.
L'Ajuntament es compromet dins de les seues possibilitats, a establir els
mitjans tècnics i econòmics necessaris per a frenar la contaminació i
previndre en l'origen, garan nt un seguiment de totes les ac vitats que es
realitzen en les platges, establint mecanismes de millora con nua –en
col·laboració amb tots els sectors del municipi- i assegurant l'evolució, tant
en la qualitat mediambiental del mig com en els serveis prestats.
En el desenvolupament de totes aquelles ac vitats que es realitzen en el
litoral d'Oliva, l'Ajuntament es compromet a complir i fer complir tota
aquella legislació i reglamentació mediambiental que s'aplique, així com
altres requisits que s'es men oportuns, buscant sempre la sa sfacció dels
usuaris que visiten les nostres platges.
El litoral és un bé comú, és per això que des de l'Ajuntament volem
fer par cipes a tots els usuaris de les platges així com a aquells que
desenrotllen les seues ac vitats en les mateixes, del present projecte,
promovent la seua col·laboració, i buscant la sa sfacció de tots els que
d'una manera o un altre gaudeixen de les platges d'Oliva.

