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En una província com la de València, on les platges són un pilar important de l’economia, la
neteja de les platges és una activitat clau, tant per al manteniment del mateix ecosistema,
com per a garantir el gaudi dels milers d’usuaris que diàriament vénen a elles en època estival.
El servei de Neteja de Platges de la Diputació de València, creat a principi dels anys setanta,
té la difícil missió de prestar un servei de qualitat als ajuntaments costaners de la província
de València que ho sol·liciten.
Però, a més, la platja és un entorn fràgil, un ecosistema viu, que ha de cuidar-se i respectarse. Per això, la nostra activitat de neteja, a més de contribuir positivament al manteniment i
l’atenció de la platja, ha de fer-se amb les garanties màximes de protecció ambiental.
Desenvolupem la nostra activitat atenent sempre criteris higiènics i ambientals, amb una
atenció especial pel sistema de les dunes, de manera que es preserve la mateixa estructura
de la duna i es respecte la flora i la fauna present.
Per a això, hem incorporat un nou protocol per a augmentar el suport donat als municipis
costaners davant l’alerta sanitària ocasionada per la COVID 19 i, a més de complir
estrictament amb la legislació vigent, ens marcarem nous objectius, mantindrem la nostra
maquinària en les millors condicions possibles, atendrem els criteris de protecció ambiental
que les administracions competents indiquen i gestionarem tots els nostres residus d’una
forma adequada.
En treballar en un entorn tan delicat, són molts els riscos presents en la nostra activitat, riscos
que seran analitzats, tractats i minimitzats mitjançant la gestió diària del nostre treball, basat
en els principis i els requisits de la norma UNE-EN-ISO 14001 de gestió ambiental.
El servei de Neteja de Platges de la Diputació de València pretén ser modèlic en l’aplicació
dels criteris mediambientals que des de la mateixa Diputació es promouen per a aconseguir
un desenvolupament sostenible dels nostres pobles.
València, 14 de juliol de 2020

Mª Josep Amigó i Laguarda
Diputada de Medi Ambient
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