
L’Autoritat Portuària de Tarragona és conscient dels reptes i desafiaments que ha d’afrontar 
permanentment per mantenir la competitivitat en una economia global, així com per atendre la 
demanda social de protegir el medi ambient i fer un ús responsable dels recursos energètics.

Per aquestes raons, és un objectiu permanent assolir l’excel·lència en la gestió ambiental i energètica 
dins l’àmbit del Port de Tarragona. La consecució d’aquest objectiu requereix el ferm suport de la 
Presidència i la Direcció General de l’Autoritat Portuària de Tarragona, qui ho expressa assumint els 
compromisos inclosos en la següent política:

Controlar i minimitzar els impactes ambientals derivats de l’activitat portuària, especialment en 
els àmbits de les emissions atmosfèriques, abocaments d’aigües residuals, generació de residus 
i consums de recursos naturals.

Cooperar amb les empreses del Port i altres administracions públiques en la prevenció i lluita 
contra la contaminació de l’entorn portuari.

Fomentar la minimització, la reutilització, el reciclatge i la gestió eficaç dels residus generats 
al Port.

Promoure la conscienciació ambiental i energètica a través de programes de formació i 
sensibilització, i fomentar el treball en equip de totes les persones de l’organització amb 
incidència en la gestió ambiental i energètica.

Millorar de manera contínua l’acompliment energètic a les nostres instal·lacions i activitats durant 
tot el seu cicle de vida, optimitzant la tecnologia i el disseny dels processos així com l’operació 
de les instal·lacions i donant suport a l’adquisició de productes i serveis energèticament eficients.

Establir objectius i metes anuals de millora ambiental i eficiència energètica. Per al seu compliment 
la direcció de l’organització es compromet a assegurar la disponibilitat de la informació i assignar 
els recursos necessaris.

Assegurar el compliment legal dels requisits ambientals i energètics vigents, així com altres 
requisits relacionats que l’organització subscrigui, promovent, a més,l’adaptació de la seva 
operativa i instal·lacions als canvis que es puguin produir en el marc regulador vigent.

Comunicar la política ambiental i energètica a tots els empleats i difondre-la entre els seus grups 
d’interès (comunitat portuària, contractistes, etc.), i posar-la a disposició del públic.
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