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Política ambiental de la Conca de Barberà
El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, junt amb els 22 municipis que l’integren, conscients de l’impacte
ambiental de les seves activitats d’administració i serveis a la població, ha implantat i manté un Sistema de
Gestió Ambiental, segons el Reglament Europeu EMAS III 1221/2009, el Reglament (UE) 2017/1505 i el
Reglament (UE) 2018/2026 amb la finalitat d’integrar la protecció del medi ambient en el desenvolupament de
la seva gestió general.
El compromís del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i els 22 municipis que en formen part es concreta
en els següents principis d’actuació:


Millora contínua: El programa ambiental que s’elabora anualment és el marc de referència per a la
millora contínua de la protecció ambiental.



Compliment de requisits legals i altres requisits: El Consell Comarcal de la Conca de Barberà i els
22 municipis que en formen part, han de ser exemple, tant en la gestió dels seus aspectes ambientals
com en el compliment dels requisits legals i altres requisits ambientals subscrits pels mateixos.



Prevenció de la contaminació: Potenciem el respecte i la conservació del medi ambient com un
element imprescindible en el desenvolupament de les nostres activitats i apliquem els principis de
prevenció de la contaminació i les bones pràctiques sempre que sigui possible.



Comunicació: Donem a conèixer a les parts interessades la política ambiental i els objectius
ambientals del Consell Comarcal de la Conca de Barberà i els 22 ajuntaments que en formen part.



Formació i sensibilització: Conscienciem a tots els usuaris sobre la seva responsabilitat amb el medi
ambient mitjançant programes de formació i matèria de sensibilització ambiental, i, especialment al
personal del Consell Comarcal i els 22 municipis de la comarca.



Aspectes ambientals: Avaluem i coneixem tots els aspectes ambientals, tant positius com negatius, i
presents o futurs derivats de les nostres activitats i dels serveis que desenvolupem, amb l'objecte de
reduir i prevenir en la mesura de les nostres possibilitats els negatius i promoure la creació de serveis
que contribueixin al desenvolupament sostenible de la societat.



Objectius i fites ambientals: Tenim en compte la identificació dels aspectes ambientals i especialment
dels significatius a l’hora de definir els objectius i fites per tal d’aconseguir un ús racional dels recursos i
materials.



Compra verda: Incloem consideracions ambientals en les nostres decisions de compra, sempre que
sigui possible, així com en la selecció dels nostres subministradors i subcontractistes, sempre que les
seves activitats puguin incidir en el comportament ambiental del Consell Comarcal i els ajuntaments que
en formen part.



Revisió periòdica d’aquesta Política Ambiental per tal d’adequar-la contínuament.
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