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L’Ajuntament d’Amposta, com a ens municipal i conscient de que del 
desenvolupament de les seves activitats i prestació de serveis, depen en gran 
mesura, la millora de les condicions ambientals del seu terme municipal, i 
tenin en compte que la raó de la seva existència és la millora de les condicions 
i qualiat de vida de ciutadans, visitants i futures generacions, l’Equip de 
Govern mitjançant el Sistema de Gestió Ambiental basat en el 
Reglament EMAS 1221/2009 es compromet a: 

 

 Difondre la nostra Política entre el nostre personal, i fer-la extensiva 
als proveïdors, subcontractistes i a la ciutadania en general 

 Adoptar mesures de respecte al medi ambient, basades en el principi 
de prevenció i reducció de la contaminació en les activitats, serveis i 
processos que es desenvolupen des de les pròpies instal·lacions de 
l’Ajuntament d’Amposta 

 Fer un ús racional dels recursos naturals necessaris i usar materials 
i productes el més respectuosos possible amb el medi ambient  

 Complir amb les obligacions legals i amb la normativa aplicable a 
les nostres activitats i serveis, així com els requisits establerts de forma 
voluntària per l’Ajuntament i relacionats amb els aspectes ambientals 
establerts 

 Establir un marc que permeti el desenvolupament de programes de 
gestió ambiental, així com el seguiment i revisió dels objectius i fites 
que s’estableixin a fi d’assegurar la millora contínua de la nostra 
actuació i enfortir el nostre compromís vers el medi ambient 

 Fomentar les actuacions de formació, motivació i sensibilització al 
nostre personal vers la necessitat de protegir i preservar el medi 
ambient en les seves activitats diàries 

 

Aquesta política és coneguda i assumida per tots els integrants de 
l'Ajuntament, estant a més a la disposició del públic per a la seva consulta. 
Així mateix serà actualitzada a través d'un procés de millora contínua, quan 
s'estimi convenient. 

 

 

Manel Ferré i Montañés 

Alcalde d’Amposta 

Amposta, a 10 de febrer de 2010 

POLÍTICA AMBIENTAL DE L’AJUNTAMENT D’AMPOSTA 


