
                                                                            

GESTIÓ AMBIENTAL

Des  de  2016,  Obrelsa  compta  amb un  Sistema  de  Gestió  amb l’objectiu  de  reduir  l
´impacte de la nostra activitat en el medi ambient, certificat per TÜV des de 2017.

 Les principals accions son:

Principals accions administratives:

 Manteniment i renovació de les certificacions de TÜV d’acord amb la norma UNE-
EN ISO 14001:2015.

 Revisió  de  procediments  generals,  documentació,  identificació  i  avaluació
d’aspectes mediambientals.

 Realització d’auditories internes i externes.
 Identificació i avaluació d’aspectes tant en instal·lacions fixes com en obres.
 Perfeccionar els plans de control d’actuacions ambientals.

Principals accions correctores 

 Promoure la formació interna i la participació responsable de tota l’organització
en el desenvolupament i funcionament que permeti aconseguir els objectius  de
millora continua establerts.

 Gestió eficient de l´aigua i consum elèctric en oficines i obra. 
 Gestió  eficient  dels  residus  i  Productes  químics  identificant,  emmagatzemant  i

gestionant segons la normativa aplicable.
 Reducció del  consum de carburant mitjançant la transformació progressiva del

parc de vehicles dièsel i benzina a Híbrid. 
 Reducció del suport paper en benefici del suport ofimàtic i telemàtic.
 Reducció dels embalatges en obra. 
 Reducció dels suports tipus Pallet.
 Reciclatge del cable sobrant. Reducció i reciclatge de metalls i ferralla.
 Disminució del consum de aerosols. 
 Optimització dels  recursos materials,  optant sempre per els de major qualitat i

millor justificació mediambiental.
Promoure entre els nostres proveïdors i subcontractistes el compliment de totes
les  disposicions  establertes  por  l’Organització  en  matèria  de  Qualitat  i  Medi
Ambient.  Garantir  el  compliment  dels  requisits  del  Client,  així  com  d´altres
requisits que l’Organització pugui subscriure a l´efecte. Utilitzar la satisfacció dels
Clients com un indicador clau en la Política de Millora Continua de l’organització.



                                                                            

- Anteriorment i a pesar de no disposar encara de las certificacions de qualitat i ambient, ja disposàvem d´índexs
que ens permetien afrontar accions correctores (veure dades de 2015 i 2016). 

- Podem apreciar  la  disminució  de  consums  de  aigua,  KW,  carburants  i  paper  (veure  dades  2017 i  primer
semestre de 2018).

CONSUMS DE RECU RSSOS 2015 2016 2017
2018 ( 1e r 
s e mes tre)

Aigua m 3 184,00 180,00 0,00 0,00
Electricitat  KW 1,00 10,00 0,00 0,00
Carburant  litres 656,00 1.196,00 1.393,00 140,00
Fotocopies 490,70 237,76 42,09 3,45


