
 

 

 

 

COMUNICAT EXECUCIÓ AMBIENTAL 

  

A GOLDSERVICE ens preocupem per la repercussió que la nostra activitat pugui ocasionar al 
medi ambient, per això tenim implantat un sistema de gestió ambiental basat en la ISO 14001: 
2015. 

Basant-nos en el nostre sistema de gestió ambiental, vam realitzar una sèrie d'accions per 
minimitzar els aspectes ambientals derivats de la nostra activitat, així com els seus impactes. 

Per a això: 

- Controlem tots els consums de recursos naturals sobre els quals podem actuar. 
- Controlem i gestionem correctament els residus perillosos i no perillosos que es deriven de        
la nostra activitat, lliurant els perillosos a gestors autoritzats i els no perillosos a gestors 
municipals. 
- Comuniquem a tots els nostres proveïdors els requisits a nivell de medi ambient que 
Goldservice exigeix per poder treballar junts, sol·licitant per a això la conformitat per part 
dels nostres proveïdors. Així mateix, els sol·licitem evidència de la correcta gestió ambiental 
als nostres proveïdors que tinguin incidència ambiental. 
- Anualment estudiem l'evolució dels consums, la generació de residus i els aspectes 
ambientals significatius plantejant objectius ambientals de reducció, minimització, 
substitució, etc. Per aconseguir ser cada vegada més respectuosos amb el medi ambient. 

Al 2018, Goldservice s'havia marcat com a objectiu disminuir el consum de matèria activa dels 
nostres productes utilitzats com a mínim en un 3%. Ens sentim orgullosos de comunicar que a 
finals de l'any 2018 havíem aconseguit reduir el consum i per tant hem aconseguit el nostre 
objectiu. 
També podem comunicar que hem reduït consums de paper, tintes, envasos plàstics i de 
combustible. 

En l'actualitat, Goldservice es planteja les següents actuacions: 

- Continuarem informatitzant cada vegada més el sistema de treball per minimitzar al màxim 
el consum de paper. 
- Estudiarem i analitzarem en detall el consum de combustible. Ens centrarem en optimitzar 
les rutes dels nostres tècnics. Tenint tot en compte de cara a la compra de nous vehicles 
perquè aquests siguin més respectuosos amb el medi ambient. 

 

                                   

        A Sant Jordi a 30 de gener de 2019. 


