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Entendre i aplicar la legislació ambiental

Tramitar i resoldre aspectes operatius difícils.

Traslladar al personal bones pràctiques de gestió.

La inexistència de dades suficients per conèixer quins
són les febleses i punt forts de l’organització.

Barreres / Dificultats



Apropar empreses i administració local al voltant de
la gestió ambiental sota una òptica de col� laboració.

Identificar oportunitats per millorar la gestió ambiental
i reduir costos mitjançant una sistemàtica senzilla i
pràctica.

Donar suport per corregir mancances i solucionar
possibles obstacles en la gestió ambiental de les empreses.

El projecte vol:



I com treballem?

5 SESSIONS COL·LECTIVES

4 sessions
individuals

Treball
d’empresa

Feedback



Com hem començat....

Primers passos per conèixer la gestió ambiental actual.

Identificar les principals problemàtiques ambientals de
l’empresa.

Quantificar algunes dades i costos.

Identificar els punts forts i les oportunitats de millora de
la vostra empresa.

Introducció a la gestió
ambiental i al Ecomapping



Més concretament....

Enquesta entre el personal per saber què en pensen de
la gestió que fa l’empresa de diferents aspectes (residus,
consum  d’aigua, d’energia, etc...)

Hem preparat un petit díptic amb consells d’estalvi i
bones pràctiques domèstiques.

Hem iniciat xerrades formatives amb el personal de les
empreses.

Implicació del personal i treball
en equip



Hem començat a treballar...



Sectorització i
priorització de
l’enllumenat de les
oficines per aprofitar
la llum natural

Alguns exemples.....



Reducció del
consum d’aigua
mitjançant la
instal·lació de
reductors de cabal,
regulació de la
pressió i
sensibilització del
personal

Alguns exemples...



Reducció de residus
mitjançant la substitució
de gots de plàstic per
gots reutilitzables.

Millores en la gestió dels
productes químics i
reducció del nombre de
productes utilitzats.

Alguns exemples...



PIMES dinàmiques
que volen

optimitzar la seva
gestió ambiental...

Qui s’apunta?

Productos Riba SA
(Comercialització de productes
alimentaris i envasament de
productes per al sector
alimentari)

Frainkin (Lloguer de vehicles
industrials sense conductor)

Plasticband (Fabricació de
maquinària i bobines de cinta
plàstica)

Velutex Flock S.A. (Tèxtil
tècnic)

Pilz Industrieelektronik, SL
(Magatzem i venda a l’engròs de
material elèctric i disseny de
sistemes de seguretat)

Applus ECA-ITV
(Activitat d’ inspecció
de vehicles)

Laboratori municipal


