
COMPROMÍS
MEDI AMBIENT



Germans Homs reconeix i accepta la seva responsabilitat de la protecció i conservació del medi ambient. El compliment d'aquesta responsabilitat és aconseguit mitjançant la millora
contínua en aspectes de seguretat relacionats amb els processos productius i amb els productes, en la salvaguarda de la salut de tots els empleats en els seus llocs de treball i en la
protecció del nostre entorn. L'acceptació d'aquesta responsabilitat constitueix una part essencial dels objectius corporatius de la Companyia.

Per a complir aquests propòsits, s'implementen pràctiques de protecció del medi ambient i de la seguretat de la salut en tots els llocs de treball de la Companyia, tenint com a prioritat
la prevenció. A aquest efecte es disposa d'una política corporativa basada en els productes, clients, empleats i en les relacions amb el nostre entorn.

D'acord amb aquesta política, GERMANS HOMS persegueix les següents estratègies:

 Assegurar la identificació i compliment de tots els requisits legals aplicables, així com d'altres requisits que voluntàriament subscrigui l'organització per a la millora dels aspectes
relacionats.

 Evitar o almenys minimitzar els riscos relacionats amb la salut i el mal al medi ambient, implicats en la fabricació, emmagatzematge, transport i ús dels nostres productes.
 Usar respectuosament les matèries primeres, l'energia i els recursos de l'aigua.
 Reutilitzar productes i materials d'envasament, quan sigui viable econòmicament.
 Supervisar les instal·lacions, emissions, aigües residuals, residus, així com la qualitat i seguretat del producte.
 Minimitzar la generació de tots els residus mitjançant la reducció del consum de materials i el reciclatge d'aquests, i assegurar que tots els residus siguin gestionats, tractats i

eliminats d'acord amb les lleis vigents i d'una manera mediambientalment acceptable.
 Garantir la millora contínua i la prevenció de la contaminació i dels riscos laborals mitjançant l'actualització i revisió de la gestió, la consecució dels objectius i l'avaluació dels

aspectes i riscos existents. Adequar la nostra gestió a la realitat de l'entorn en què ens movem, fomentant el desenvolupament i ús de noves tecnologies i processos.
 Conscienciar a tot el personal que treballi per a l'organització o en nom d'ella sobre la seva responsabilitat amb el medi ambient, la seguretat i la salut mitjançant programes

d'informació i formació.
 Assegurar que tots els contractistes, subcontractistes, proveïdors i clients siguin conscients de la política i les pràctiques de protecció de la salut, la seguretat i el medi ambient de

GERMANS HOMS.
 Desenvolupar una relació activa i de cooperació amb les autoritats, així com un dialogo obert i objectiu amb els nostres veïns i el públic en general.
 Informar els nostres clients respecte a la protecció del medi ambient, la seguretat en el lloc de treball i la protecció de la salut, en la utilització dels nostres productes.

Els administradors de l'empresa, donada la importància que té una eficaç gestió Ambiental i de Seguretat i Salut en l'organització, a més de dotar de mitjans materials i personals i
asseguren que els sistemes de gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat i Salut en l'organització, siguin revisats de forma regular seguint la línia d'actuació descrita en
aquesta política.



GESTIÓ DE 
RESIDUS
CONVENIS DE RECICLATGE 
AMB ENTITATS AUTORITZADES

_ Olis
_ Filtres
_ Aerosols
_ Tubs fluorescents
_ Esprais
_ Paper/cartró
_ Absorbents



MAQUINÀRIA 
SOSTENIBLE
_ Incorporació de Grups Electrògens Stage 5
_ Màquines a bateria
_ Màquines diésel



VEHICLES 
_ Nova flota de vehicles pel 
compliment de la normativa de 
zones de baixes emissions
_ Renovació renting vehicles per 
l’equip comercial amb cotxes
híbrids.



PAPER
LESS
_ Codis QR a màquines per a 
la descàrrega de Manuals
_ Digitalització de factures, 
albarans i ordres de treball
_ Ús de paper reciclat
_ Fitxes tècniques a la web



ECONOMIA 
SOSTENIBLE
DONACIÓ EQUIPS 
INFORMÀTICS A CÀRITAS



SOM SOSTENIBLES
SOM COMPROMESOS

SOM-HI!
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