Política ambiental de l’Ajuntament de
Blancafort
El municipi de Blancafort es troba situat a la part central de la comarca de la
Conca de Barberà, en el vessant meridional de la serra del Tallat. Limita amb els
municipis de Vallbona de les Monges (N), Solivella i Pira (E), Montblanc (S) i
l'Espluga de Francolí (W).
L'agricultura és la principal activitat de la població. Les terres són
majoritàriament de secà i els conreus més importants són la vinya, els cereals,
els ametllers i les oliveres.
L’Ajuntament de Blancafort, com a ens municipal i conscient de que del
desenvolupament de les seves activitats i prestació de serveis, depèn en gran
mesura, la millora de les condicions ambientals del seu terme municipal, i tenint
en compte que la raó de la seva existència és la millora de les condicions de vida
dels ciutadans, visitants i futures generacions, l’Equip de Govern mitjançant el
Sistema de Gestió Ambiental basat en el Reglament EMAS 1221/2008 es
compromet a:
•

Complir la legislació ambiental vigent que li sigui aplicable, així
com d'altres requisits ambientals considerats adequats per l’Ajuntament,
tant en les pròpies activitats com en aquelles on es pugui exercir algun
tipus d'influència mantenint una permanent adequació a les mateixes.

•

Desenvolupar procediments de treball per a prevenir, reduir i
eliminar, sempre que sigui possible, l'impacte ambiental dels serveis
prestats.

•

Fomentar la prevenció de la contaminació tant en les activitats
pròpies com de les empreses contractades, procurant estendre aquest
plantejament a tota la població.

•

Promoure la reutilització, el reciclatge i la recuperació dels materials que
s'utilitzen.

•

Reduir, quan no sigui possible evitar, la generació de residus.

•

Establir periòdicament objectius i fites ambientals.

•

Promoure sistemes de control periòdics de les actuacions ambientals.

•

Revisar la política ambiental incorporant les noves exigències de
l'entorn, sempre sota un enfocament permanent de millora contínua.

•

Apostar per la formació i sensibilització del personal per fomentar la
consciència ambiental tant dins com fora de l'estructura organitzativa.

•

Utilitzar criteris ambientals en la selecció i avaluació de
proveïdors, i requerir-los perquè en la mesura de les seves possibilitats
actuïn adequadament, posant a la seva disposició l’experiència i
coneixements.

Aquests principis constitueixen el marc en el qual s'estableixen els objectius i
fites de l’Ajuntament per al seu Sistema de Gestió Ambiental que seran exigents,
dinàmics i participatius i es revisaran periòdicament per tal d’assegurar-ne el
compliment.
La política ambiental es comunicarà a tot el personal intern i a les persones que
treballen en nom de l’Ajuntament i es posarà a disposició del públic en general.
Blancafort, 21 de març de 2012
Sr. Magí Baltà i Ventura
Alcalde de Blancafort
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