Milieubeleid

PROMOCIONES TURÍSTICAS MEYBRU, S.A. vertegenwoordigd door mevrouw Núria MestresBrugada, heeft voor haar centrum, waar Camping Valldaro deel van uitmaakt, het volgende
milieubeleid geformuleerd. Dit milieubeleid is toepasbaar op alle activiteiten die binnen onze camping
plaatsvinden en is de invulling van de algemene principes en afspraken van ons bedrijf met betrekking
tot het milieu.
De norm voor alle activiteiten binnen ons bedrijf is ze te ontwikkelen met maximaal respect voor en
bescherming van het milieu, op een continue basis en met de middelen die wij binnen ons bereik
hebben. Technieken en activiteiten ter bescherming van het milieu hebben tot doel samen het
toerisme te behouden en te ondersteunen.
Wij erkennen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het milieu en houden ons aan de
volgende algemene principes:
-

-

-

-

Het aanhouden van een permanente controle ter garantie van de naleving van de toepasbare
milieuwetgeving en, zover mogelijk, het nastreven van hogere milieunormen dan door de wet
opgelegd.
Het stimuleren van gescheiden vuilophaling bij de bezoekers van de camping, het ontwikkelen van
gescheiden ophaling van organisch afval, het op de juiste wijze afvoeren van speciaal afval, de
continue minimalisering, zover mogelijk, van al het afval en het verhogen van het te recycleren
aandeel.
Het nemen van gepaste maatregelen ter verlaging van de water- en energieconsumptie.
De natuurlijke omgeving van de camping beschermen, door de integratie van de faciliteiten in het
landschap te bevorderen en de biodiversiteit te behouden. Tevens duurzame activiteiten voor
klanten op en rond de camping promoten.
Het op de juiste wijze afvoeren van afvalwater, zodat de aantasting van het milieu acceptabel blijft.
Het onderwijzen en motiveren van de betrokken personen met betrekking tot activiteiten waarbij
respect voor het milieu van groot belang is:
-

-

Personeel motiveren te participeren bij het behoud van het milieu en het eventueel informeren
en vormen van het personeel.
Klanten informeren over het milieubeleid van de camping en hen adviezen geven met
betrekking tot het behoud van het milieu.
Leveranciers informeren over het milieubeleid van de camping en hen sturen in het uitvoeren
van hun taken met betrekking tot het milieu.

Het gebruiken van de communicatie met de klanten om te onderwijzen en te motiveren het milieu
te respecteren.
Het opstellen van een jaarlijks rapport waarin de doelen met betrekking tot het milieu beschreven
worden.
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