POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL*
L’Ajuntament de Granollers, administració pública conscient de la seva interdependència amb l’entorn socioeconòmic i ambiental, i del seu compromís
amb els objectius de desenvolupament sostenible, entén la protecció del medi
ambient com una responsabilitat indelegable en pro de la millora contínua de
les seves activitats i serveis.
Per aquest motiu es compromet a aplicar els següents principis d’actuació:
• Complir la legislació ambiental vigent així com altres compromisos en matèria de medi ambient que l’Ajuntament ha adoptat de manera voluntària
(A21 Local, Carta d’Aalborg, Pacte d’Alcaldes per l’Energia i el Clima, etc.).
• Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i
eliminar els impactes associats amb l’activitat i serveis de l’organització,
que l’afecten en condicions normals de manera directa i indirecta, i els que
l’afecten en condicions d’emergència.
• Reduir, sempre que sigui possible, el consum de recursos naturals i prevenir la contaminació, per prioritzar la minimització dels residus en els punts
de generació i afavorir-ne el reciclatge, reutilització o valorització –sempre
que sigui possible– per contribuir així a l’estratègia d’economia circular de
l’organització.
• Treballar per millorar l’evolució dels objectius i indicadors ambientals, i les
pràctiques.
• Formar, sensibilitzar i implicar tot l’equip humà de l’organització per tal de
fer-los partícips de la política ambiental.
• Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental.
• Difondre aquesta política i compromís ambiental entre els proveïdors, contractistes i ciutadania en general, i promoure una actitud de lideratge en pro
del medi ambient.

Josep Mayoral i Antigas
Alcalde de Granollers
Granollers, juny de 2019

* Ratificada per
Alba Barnusell i Ortuño,
alcaldessa de Granollers
des de l'1 d'abril de 2022

* Acord de la Junta de Govern Local de data 31/07/2018 d’aprovació de la modificació del Manual del Sistema
de Gestió Ambiental implantat a 6 dependències municipals i de la Política ambiental municipal.

