-REQUISITS AMBIENTALS PER A SUBCONTRACTISTES/ PROVEÏDOR

PROVEÏDOR / SUBCONTRACTISTA:
Amb motiu de la implantació d'un Sistema de Gestió Ambiental a ECOTÈCNIC, d’acord amb la norma ISO
14001:2015, els hi comuniquem a continuació els requisits ambientals que s’apliquen en funció de l’activitat
que desenvolupen:
 Comunicar al responsable de la nostra empresa encarregat de verificar el seu treball, els tipus de residus
que es generen durant la seva activitat, per poder informar de la manera de procedir amb cadascun
d'ells.
 Dipositar els residus generats per la seva activitat en les zones de dipòsit definides per als mateixos a
ECOTÈCNIC. Aquestes zones es troben perfectament identificades mitjançant cartells.
 No barrejar residus de diferent tipus.
 En cas de dubte, preguntar sempre al personal responsable de la nostra empresa.
 No dipositar en zones no habilitades residus de caràcter tòxic i perillós, ni recipients i envasos que hagin
contingut substàncies perilloses, com ara: pintures, olis, greixos, dissolvents, etc.
 Evitar vessaments en manipular substàncies perilloses i si és possible estableixi els seus propis mètodes
per evitar aquests incidents.
 Utilitzar de manera racional els recursos naturals, com ara: aigua, energia elèctrica, combustible.
 No utilitzar ni els desguassos de la nostra empresa, ni les clavegueres exteriors per abocar productes o
substàncies tòxiques. Davant qualsevol dubte preguntar al nostre personal.
 Adoptar les mesures necessàries per evitar sorolls anormals.
 Tenir present que abocaments reiterats de residus, encara que sigui en petites quantitats, poden danyar
de forma irreversible el nostre medi ambient.
 Aquells residus generats en les oficines d’ECOTÈCNIC S.A.U. o al magatzem amb responsabilitat pròpia, a
partir de l’activitat desenvolupada per l’empresa subcontractada, es separaran i emmagatzemaran
d’acord amb allò comunicat pel Responsable de Medi Ambient.
 En el subministrament de matèries auxiliars, l’empresa subcontractada informarà a l’encarregat de
recepcionar el material sobre el grau de perillositat del producte, i aquest prendrà les mesures de
seguretat pertinents per evitar vessaments incòmodes.
 Està terminantment prohibit l’abocament de qualsevol substància contaminant al clavegueram.
 Els eventuals treballs de neteja que puguin derivar-se de l’activitat de l’empresa subcontractada, es
realitzaran sense contravenir cap norma externa o interna referent a la qualitat d’efluents i vessaments.
 En cas de dubte o de situació d’emergència, el personal de l’empresa subcontractada es comunicarà
urgentment amb el Responsable de Medi Ambient per a seguir les indicacions d’actuació en cas
d’accident.
 Els vehicles i maquinària que hagin de ser utilitzats dintre de les instal·lacions responsabilitat
d’ECOTECNIC S.A.U. es trobaran en bones condicions de manteniment, sobre tot en el que respecta a
l’emissió de sorolls, gasos, i vessaments o fuites, d’olis o d’altres productes.
 Els possibles danys en matèria de sols, aigües, emissions o impactes sobre el medi ambient derivats de
la negligència de l’activitat de l’empresa subcontractada hauran de ser esmenats i reparats abans de
donar per finalitzat el servei prestat.
 Si durant el transport de residus especials cap al gestor corresponent, es produeix alguna desaparició,
pèrdua o escapament dels mateixos, el transportista dels mateixos haurà de posar-se en contacte amb el
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Gerent i el Responsable de Medi Ambient d’ECOTECNIC S.A.U. per comunicar-li els fets ocorreguts. Tel.:
00 376 800215.
Tanmateix es sol·licita si l’empresa està registrada conforme un Sistema de Gestió Mediambiental, complint els
requisits de les normes internacionals ISO 14001:2004 o equivalent, una còpia de la certificació.
Si l’empresa té la intenció d’obtenir qualsevol dels registres, indicar quin i la data prevista per a la seva
obtenció:
ISO 14001
EMAS
ALTRES
Data prevista:
PROVEIDOR
GESTOR DE RESIDUS EN LA CATEGORIA
D’EMMAGATZEMATGE O TRACTAMENT
GESTOR DE RESIDUS EN LA CATEGORIA DE
TRANSPORT

DOCUMENTACIÓ
• Enviar copia del document acreditatiu de Gestor
Autoritzat de Residus en la categoria corresponent.
• Enviar còpia del certificat de la resolució
d’autorització corresponent.
• Enviar còpia del document acreditatiu de la inscripció
al Registre de Transportistes.

LABORATORI D’ANALÍTIQUES
MEDIAMBIENTALS O CALIBRATGE D’EQUIPS
O INSTRUMENTS DE CONTROL

• Enviar còpies d’acreditacions disponibles per els
anàlisis a realitzar (ENAC, Ministeri de Medi Ambient,
etc...)

SERVEI DE CONTROL, INSPECCIÓ I MESURA

• Enviar còpia dels certificats de calibració dels equips
utilitzats per a realitzar els controls o mesures.

SERVEI DE NETEJA D’EQUIPS I
INSTAL·LACIONS

• Emprar productes respectuosos amb el medi ambient
i enviar còpia d’un llistat amb les seves propietats.
• Enviar còpia de la fitxa de seguretat de cada
producte.

PROVEÏDOR DE PRODUCTES QUÍMICS I
COMBUSTIBLES O D’ALTRES PERILLOSOS

• Enviar còpia del document acreditatiu de l’empresa
com a transportista per als productes que ens
subministra.
• Enviar còpies del llistat de matrícules dels transports
aptes per a realitzar el servei. Enviar còpia del
certificat de formació o autorització especial del
conductor.

Mitjançant la signatura del present document, l’empresa es compromet a complir amb els requisits establerts,
quan actuï dintre de les instal·lacions responsabilitat d’ECOTECNIC S.A.U. Així mateix, es responsabilitza a
comunicar aquests requisits al seu personal.
Data i signatura i/o segell:
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