POLÍTICA AMBIENTAL
L'administració portuària de Dénia manifesta públicament el seu compromís ambiental per
mitjà de la present política i el disseny d'un sistema de gestió que li permeta previndre la
contaminació i millorar de forma contínua.
Com a seu d'activitats pesqueres i esportives, i a causa de la seua important implicació
econòmica i social en el municipi de Dénia, al port es generen aspectes ambientals que han
de ser controlats eficaçment a fi d'evitar l'afecció a la qualitat del seu entorn marí i terrestre.
En este sentit, l'administració portuària de Dénia es compromet a conéixer i complir els
requisits legals que li siguen d'aplicació, així com qualsevol altre requisit ambiental que es
propose de forma voluntària.
El seu compromís ambiental es traduïx en les línies d'actuació següents:
•

Arreplegar selectivament els residus generats al port i proporcionar-los la millor
gestió. S’ha d’evitar la seua eliminació, sempre que siga possible, i fomentar el seu
reciclatge.

•

Evitar qualsevol abocament contaminant a les aigües marines.

•

Reduir i controlar la contaminació acústica emesa a l'exterior per part de les activitats
portuàries.

•

Controlar els consums de recursos naturals implantant polítiques d'estalvi d'aigua i
energia.

•

Lluitar contra la contaminació marina accidental posant els mitjans materials i
humans més adequats.

•

Establir i mantindre elements que ajuden a la integració entre el port i la ciutat (zones
verdes, passeig marítim, etc.), així com cuidar l'estètica del port a fi de reduir
l'impacte paisatgístic.

•

Establir accions de sensibilització ambiental dirigides tant als treballadors de les
distintes concessions del port, com als pescadors i als usuaris de les instal·lacions
portuàries.

•

Plantejar objectius de forma periòdica que concreten estos compromisos generals i
que permeten al port avançar en el seu compromís de millora contínua.

A Dénia, a 6 de Setembre del 2007
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