
 

 

POLITICA MEDIOAMBIENTAL 

CAP UN CONSUM RESPONSABLE 

 

Compromís amb el mediambient i el consum responsable 

Des que l´empresa inicià la seva activitat econòmica l´any 2009, el seu propòsit fundacional en 

termes medioambientals ha estat doble:  

Per una banda, mantenir viva la consciència en tots els treballadors, de l´impacte positiu que una 

bona administració dels recursos energètics fruit dels bons hàbits, pot tenir en la vialibitat 

ecònomica i social de l´empresa; 

Per l´altra, la importància d´un bon ensinistrament en el reciclatge de residus, tant el propi de 

l’empresa com del que s´ha anant trenant coordinadament amb les necessitats dels clients, per 

poder complir amb els requisits de la legislació medioambiental.  

Al llarg dels anys, el nostre compromís amb el mediambient s´ha anat concretant cada vegada 

més en projectes de reciclatge i recollida de residus prou flexibles com perquè li permetés adaptar-

se millor a les necessitats del moment i dels clients.  

Aquesta trajectòria ha convertit la nostra empresa en referència de la sostenibilitat. 

El nostre codi deontològic  basa la seva integritat en:  

 el compliment dels requisits de la Norma ISO 14001 

 les ordenances municipals d´estalvi energètic 

 la legislació europea de prevenció de la contaminació. 

 

Objectius medioambientals 

Els objectius medioambientals que planteja la nostra empresa per als propers 5 anys són: 

PLANIFICACIO FORMACIO CONTINUA 

Una planificació dels objectius a llarg termini relatius a l´educació medioambiental: trets culturals 

bàsics, recollida i reciclatge de residus i estalvi de recursos energètics. 

 

 

 

 



 

 

APORTACIO DE LA NOSTRA FLOTA DE VEHICLES A LA DESCONTAMINACIO DEL 

MEDIOAMBIENT 

La nostra empresa ha decidit reorientar la política económica de inversions a la compra d´actius 

ecològics, que afecta especialment a la seva flota de transport: 

 Us de vehicles de baixes emissions que permet circular en ambients urbans 

 Proposta, a mitjà termini, de compra de vehicles híbrids. 

 Plantejament d´un horitzó a llarg termini de l´us generalitzat de vehicles elèctrics.  

 

INTEGRACIO EN ELS SISTEMES DE RECOLLIDA I RECICLATGE DE RESIDUS DELS 

NOSTRES CLIENTS 

Malgrat que l´empresa segueix immersa en un PROCES PROPI de millora del sistema de recollida 

i reciclatge de residus, el nostre principal esforç s´ha centrat, darrerament, en integrar les nostres 

pràctiques de segregació i recollida en les dinàmiques de recollida dels clients, siguin en oficines 

corporatives de gran dimensió o en empreses privades de serveis que donen suport al sistema 

públic de salut.  

Com que la majoria de clients disposen d´un sistema de recollida selectiva de residus ben 

organitzat i degudament documentat,  la nostra voluntat ha estat, en tot moment, reforçar-lo anb 

la nostra particular aportació. 

Per aconseguir-ho, els nostres treballadors han hagut de canviar conscienciès i, també, interioritzar 

noves mentalitats. 

 A hores d´ara, molts d´ells ja han assumit la importància de tractar adeqüadament els residus 

generats pels seus veïns, treballant en la separació per tipologies i assegurant la seva recollida, 

tractament i reutilització en la futura activitat económica.  

 

REUTILITZACIO DE UTENSILIS DE NETEJA I EPIS 

Tot aquell material i utensilis que no han esgotat la vida útil, especialment de tots aquells que han 

comptabilitzat 1 o 2 usos: baietes microfibres, draps de cotó, mopes de cotó o microfibra així com 

els uniformes de treball, es recupen i després de la seva corresponent posada a punt, es reutilitzen, 

de bell nou, en l´activitat diària d´explotació. 

 

 

 



 

 

CONSUM DE RECURSOS ENERGETICS 

L´aigua: 

Es posa ènfasi en el consum EFICIENT,i alhora, RESPONSABLE, de l´aigua, fonamental en el 

desenvolupament de la major part de processos de neteja. 

Eficient, perquè si no es canvia o renova l´aigua tant com calgui (la major part dels nostres 

treballadors no empren galledes de recuperación), la neteja i/o desinfecció no dóna resultats 

positius. 

Responsable, l´excés de consum d´aigua té un sobrecost social i econòmic per a la societat. 

 

L´electricitat: 

Es planifica el consum d´electricitat per evitar el malbaratament amb hores d´encès i apagat que 

aprofita la temperatura ambient prèvia a la finalització de la jornada de treball. 

 

VALIDACIO DELS PRODUCTES QUIMICS 

Tots els nostres químics tenen l´aval del registre sanitari espanyol, és a dir, són productes amb la 

mínima càrrega de contaminació medioambiental i perillositat per a la salut humana. 

Així mateix, l´empresa manté actualitzada tota la legislació medioambiental que s´ha consolidat en 

l´actual UNE-EN ISO 14001,i que és la base de tota la nostra política  medioambiental. 
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