
Política Ambiental de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, conscient de l’impacte ambiental de 
la gestió de les seves activitats, ha optat per la implantació d’un Sistema de Gestió 
Ambiental  segons  el  Reglament  EMAS  1221/2009,  modificat  pel  Reglament 
2017/1505,  i  la  norma  UNE-EN  ISO  14001:2015 amb  la  finalitat  d’integrar  la 
protecció  del  medi  ambient  en  el  seu  desenvolupament  i  minimitzar  els  efectes 
ambientals negatius, concretament en la gestió de:

 Les platges corresponents a: l’Almadrava, el Torn, l’Arenal i la Punta del 
Riu

 La  gestió  dels  residus  municipals  i  de  les  deixalleries  de  Vandellòs, 
l’Hospitalet de l’Infant i la deixalleria mòbil.

 La Casa de la Vila.
 L’edifici de Turisme “Cal Forn”

Per  aquest  motiu,  i  en  línia  amb  les  directrius  marcades  per  la  Política  Ambiental,  
l’Ajuntament es compromet a assumir els següents compromisos:

 Avaluar i conèixer els impactes ambientals derivats de les activitats que es 
desenvolupen  des  de  l’Ajuntament  amb  l’objectiu  d’implantar  mesures  per 
disminuir-los o dins de les seves possibilitats eliminar-los, fomentant l’ús racional 
dels  recursos  naturals  i  implantant  bones  pràctiques  ambientals.  També  es 
prendran  les  mesures  necessàries  per  protegir  el  medi  ambient  inclosa  la 
prevenció  de  la  contaminació,  l’ús  sostenible  de  recursos,  la  mitigació  i 
adaptació al canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat i els ecosistemes.

 Implantar un procés de millora contínua mitjançant l’actualització i revisió 
dels objectius i fites ambientals de l’Ajuntament.

 Donar a conèixer la Política Ambiental a tot el personal de l’Ajuntament, i 
fer-la extensiva a la ciutadania, als proveïdors, als subcontractistes i a la resta de 
parts interessades.

 Complir amb els requisits legals vigents a nivell local, autonòmic, estatal o 
europeu  i  amb  els  requisits  establerts  de  forma  voluntària  pel  mateix 
Ajuntament.

 Realitzar el seguiment periòdic de la gestió ambiental avaluant l’eficàcia de 
les mesures adoptades.

 Facilitar  les  eines  necessàries  per  a  la  formació,  motivació  i 
sensibilització del personal vers el medi ambient.

L’Ajuntament vetllarà perquè aquesta Política sigui el marc de referència conforme la 
millora  contínua  i  es  revisarà  per  assegurar  la  seva  contínua  adequació.  Estarà  a 
disposició  de  tot  el  personal,  públic  i  altres  empreses  que  treballin  en  nom  de 
l’Ajuntament.

Alfons Garcia

Alcalde de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a 18 de juliol de 2018
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