
Carta de Serveis
Platges i Medi Ambient



Carta de Serveis. Platges i Medi Ambient

Presentació

L’Ajuntament de Benidorm, com a organisme públic en l’àmbit local, és conscient de la importància que 
té la prestació de serveis de qualitat a les seves platges, de manera que aposta per una gestió que 
garanteixi la protecció de l’entorn costaner i la preservació dels seus recursos naturals, així com la millora 
de l’accessibilitat en els serveis prestats.

La importància ecològica i turística de les platges dels municipis de la costa mediterrània ha fet que les 
administracions competents recomanin una gestió sostenible de les costes que garanteixi la prestació 
d’un servei de qualitat, tenint en compte la protecció de l’entorn costaner.

Per a això, és imprescindible adoptar eines adequades que integrin tots els aspectes de la gestió de 
platges, com són els sistemes de gestió de qualitat i mediambiental, segons normes internacionals, 
europees i nacionals.

Benidorm és una de les destinacions turístiques més importants de el litoral mediterrani. Les Platges 
de Benidorm, imatge i identitat del municipi, són el principal atractiu turístic de la ciutat. L’Ajuntament al 
seu torn, atenent les demandes dels usuaris / es, ha augmentat la quantitat de serveis, així com la seva 
qualitat i l’entorn de platja, on les seves platges destaquen per la seva alta accessibilitat, la proximitat dels 
diferents serveis i la diversitat que hi ha entre els seus cinc platges (Llevant, Ponent, Mal Pas, Almadrava 
i Oncle Ximo).

Aquesta Carta de serveis pretén ser un instrument a l’servei dels ciutadans i visitants de Benidorm que 
millori la informació i el coneixement dels diferents serveis que l’Concealía de Platges i Medi Ambient 
posa a la seva disposició i en els quals assumim el nostre compromís amb els seus necessitats.

Principis fonamentals de la Carta de Serveis

La Carta de Serveis de la Regidoria de Platges i Medi Ambient és un document informatiu dirigit als 
usuaris, ciutadans i visitants de Benidorm en el qual es recullen els serveis prestats per així com els 
drets que els assisteixen a el temps que s’assumeix el compromís amb la prestació d’aquests serveis i 
s’estableixen les mesures correctives corresponents.
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Què és la Regidoria de Platges i Medi Ambient?

Gestionar la política ambiental en un municipi és, la majoria de les vegades, una tasca dura, ingrata i 
poc reconeguda. No obstant això, tots els que alguna vegada hem tingut responsabilitats en la gestió 
mediambiental, han agraït el repte que se’ls ha marcat. Treballar pel medi ambient recompensa amb 
escreix tots els esforços que es puguin fer.

La Regidoria de Platges determina les qüestions externes i internes que són pertinents per al seu propòsit 
i la seva direcció estratègica i que afecten la seva capacitat per assolir els resultats previstos del seu 
sistema de gestió.

Quina és la nostra visió de futur?

Establir plans d’acció per minimitzar els impactes ambientals i prevenir així la contaminació ambiental 
derivada de les activitats i serveis prestats.

Incidir en els processos de millora contínua del nostre sistema de gestió i així incrementar la qualitat 
dels serveis prestats als nostres usuaris, garantint la satisfacció dels mateixos i les seves necessitats 
d’accessibilitat pel que fa als béns i serveis que els subministrem Implantar un pla de participació i 
sensibilització als treballadors, les concessions i els subcontractistes implicats en la gestió de les nostres 
platges, a la protecció de l’entorn costaner i l’atenció correcta als usuaris, comunicant a tot el personal 
implicat la importància de satisfer els requisits DALCO.

Garantir la informació actualitzada i fiable a tots els usuaris, ciutadans i parts interessades externes 
actualitzada sobre el medi amiente, la qualitat i els serveis prestats a les platges i cales del municipi.

Serveis que prestem

PLATGES

* Servei de neteja de platges i recollida de residus
* Servei de vigilància, salvament i assistència sanitària
* Platges accessibles: assistència i bany a usuaris amb diversa discapacitat física i psíquica mitjançant 
personal especializdo.
* Servei d’hamaques i para-sols.
* Activitats lúdiques: lloguer de hidropedales / caiacs / Paddle surf; excursions amb motos aquàtiques; 
arrossegament amb banana, flyfish, paracaigudes; cable sky; lloguer d’embarcacions de menys de 15 
metres d’eslora i activitats subaquàtiques; excursions marítimes a l’Illa de Benidorm.
* Servei de vigilància policial.
* Servei d’inspecció municipal de tots els serveis prestats a les platges.
* Pla d’Emergències (recull protocols d’actuació per a un correcte funcionament, garantint la seguretat 
de l’usuari).
* Senyalització de l’estat de la mar, zona d’ús de banyistes, etc. Assegurant sempre la correcta visibilitat 
de tots els elements.
* Accessos: passarel·les, aparcaments, etc.
* Lavabos, rentapeus, anàlisi i control de la qualitat de l’aigua, sorra i sortida de barrancs.
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* Transport públic.
* Punts de trobada.
* Panells informatius que proporcionen informació als usuaris sobre els serveis.

MEDI AMBIENT

* Campanyes de sensibilització ambiental
* Control de l’ús de foc (permisos de crema)
* Recollida selectiva
* Ecoparc municipal
* Ecoparc mòbil
* Control d’abocaments
* Parc Natural de la Serra Gelada i el seu entorn litoral
* Paisatge Protegit del Puig Campana i muntanya Ponoch

Compromisos e Indicadors

Compromisos Indicadors
1. Consolidar el servei de vigilància mitjançant un 
Dron

Nombre de vols per la badia mitjançant l’ús de 
drones

2. Reducció de les incidències Nombre incidències de la neteja per dia i platja

Nombre Incidències recollides per les inspeccions

Nombre queixes d’usuaris

3. Reducció de l’emissions Emissions anuals totals de gasos d’efecte 
hivernacle

Consum d’energia elèctrica

Consum de combustibles

Emissions anuals totals de gasos d’SO2 i NOx

Emissions anuals totals de partícules PM10
4. Mantenir un sistema de qualitat i medi ambient 
a les platges.

Percentatge de superació valors guia qualitat de 
sorra

Consum d’aigua de Lavapiés

Nombre de mostres de qualitat d’aigües de bany 
per sota de la valor d’excel·lent / any
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5. Reduir els residus i incrementar la fracció 
reciclable en platja

Tones residus en platges a l’any

Tones recollida selectiva a platges a l’any

Percentatge residus de les platges / total del 
municipi

Drets dels visitants i usuaris

Els visitants i usuaris tenen dret a:

• Identificar amb claredat la unitat administrativa que és competent per a la prestació del servei 
requerit.

• Rebre informació administrativa general de manera presencial, telefònica i electrònica de 
manera eficaç i ràpida.

• Ser tractat amb respecte i consideració.
• Rebre informació administrativa real i veraç.
• Triar el canal a través del qual relacionar-se amb la Regidoria.
• Obtindre informació a través de mitjans electrònics dels procediments i tràmits necessaris per 

a accedir a les activitats del servei i per al seu exercici.
• La seguretat i confidencialitat de les dades que figuren en els fitxers, sistemes i aplicacions 

de la Regidoria.
• La qualitat dels serveis públics prestats per mitjans electrònics per l’agència.
• Col·laborar i participar amb la Regidoria de Sanitat formulant consultes, propostes o comentaris 

a través del correu electrònic, per telèfon o mitjançant correu postal.
• Presentar suggeriments i queixes de manera presencial, a través de la seu electrònica o per 

correu postal.

Incompliment dels compromisos

En cas d’incompliment dels compromisos recollits en aquesta Carta de Serveis, la Regidoria de Sanitat 
proposa les següents mesures:

- Executar preferentment els procediments que es troben afectats pels compromisos adquirits en aquesta 
Carta de Serveis sense perjudici del dret del ciutadà a la presentació de les queixes i suggeriments 
pertinents.

- Comunicació de disculpes del màxim responsable de l’organització en la qual s’informe de les mesures 
correctores per a esmenar l’incompliment.

- A petició de l’afectat o afectats, reunió amb el màxim responsable de l’organització en la qual se’ls 
donarà puntual informació de les mesures correctores per a esmenar l’incompliment.

- La comunicació es realitzarà, preferentment via correu electrònic o a través de la seu electrònica per a 
flexibilitzar i agilitar la resposta.
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Horaris, localització i contacte

Plaza SSMM Los Reyes de España, s/n. 03500 Benidorm – Alicante. Tercera Planta.
Teléfono: 966815467 – Fax: 966815462
E-mail: playasymedioambiente@benidorm.org
Web: http://www.benidorm.org
PLATJA LLEVANT
Situada entre el Racó de Loix i el Castell.
PLATJA PONENT
Situada des del Castell fins a la Cala.
PLATJA MAL PAS
Situada just a sota de l’Castell, entre les platges de Llevant i Ponent.
CALA ONCLE XIMO
Situada als peus del Parc Natural de Serra Gelada, al Racó de l’Oix.
CALA ALMADRAVA
Situada als peus del Parc Natural de Serra Gelada, al Racó de l’Oix, just a la dreta de la Cala de l’Oncle 
Ximo.
ECOPARC MUNICIPAL
Es troba situat a la Pda. Foia de Ca (carretera de Finestrat), al costat de la planta de transferències de 
residus sòlids urbans i la planta d’envasos lleugers.
Telf.- 669.298.566
ECOPARC MÒBIL
Servei que es presta per facilitar als ciutadans que no disposen de vehicle o de temps per accedir a 
l’Ecoparc Municipal, la gestió adequada dels seus residus.
Telf.- 637.873.648.

http://www.benidorm.org/

