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POLÍTICA MEDIAMBIENTAL 
 
 

Qualsevol activitat humana genera un efecte sobre el medi ambient que 

pertorba l’equilibri dels ecosistemes i la natura en general, essent l’activitat 

econòmica la que produeix un major impacte ambiental.  

Per contribuir a un major benestar global, Fupar impulsa a través de la seva 

política de gestió mediambiental accions que promouen la conservació i la cura 

dels principis naturals de la vida i fomenta el desenvolupament sostenible. Amb 

aquest objectiu, s’estableixen mesures de gestió i actuacions concretes que 

incideixen en cinc àrees prioritàries. 

Gestió de residus. Es prioritza el reciclatge i la reutilització: 

 Es disposa de contenidors específics per a cada fracció residual, distribuïts 

en les diferents instal·lacions, per fomentar el reciclatge de deixalles. La 

gestió dels petits volums es realitza a través de la deixalleria municipal. 

 En les àrees generadores de més quantitat de residus, Fupar té contractat 

un servei de lloguer de grans contenidors, on es recullen i gestionen els 

residus generats segons la seva tipologia (destaca la gran producció de 

residus vegetals procedents dels manteniments de jardineria i les restes de 

plàstics i cartrons procedents de les activitats industrials, tots ells recollits en 

dipòsits específics).  

 La recollida dels residus potencialment contaminants (residus sanitaris, 

restes d’envasos que contenen productes perillosos com pintures, aerosols, 

olis, fitosanitaris, cartutxos de tinta, fluorescents, piles, ....) es realitza en 

espais o recipients específics, degudament etiquetats i separats de la 

resta dels residus. La seva eliminació i gestió posterior es porta a terme a 

través de la deixalleria municipal o mitjançant empreses autoritzades.    
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 El túnel de rentat de vehicles disposa de dipòsits decantadors que 

recullen els greixos procedents de les operacions de neteja, que són 

posteriorment tractats com a residus especials, a través d’empreses 

autoritzades.  

 Fupar està adherit a Ecoembes i, com a productor de residus industrials, 

presenta la declaració anual de residus segons la normativa vigent.  

Ús sostenible de recursos. Es fomenta la bona gestió dels recursos i la 

minimització de consums: 

 En els edificis i en actuacions de millora de les diferents instal·lacions, s’ha 

apostat i s’aposta per dissenys que fomenten la llum natural. Aquesta 

mesura es tradueix en un estalvi del consum elèctric al llarg de l’any. 

 Es promou, també en les actuacions de millora de les instal·lacions, la 

incorporació progressiva d’equips i mecanismes que milloren els 

processos d’eficiència energètica en els edificis, com són l’ús 

d’accionadors de presència en l’encesa de llums (sensors de moviment) i 

automatismes de parada de les aixetes d’aigua.  

 Es disposa d’una planificació de manteniment preventiu de la maquinària 

per allargar la seva vida útil i evitar al màxim els residus associats a una 

mala conservació. 

 S’apliquen mesures d’estalvi d’aigua en activitats específiques que en 

requereixen consums importants: 

o El túnel de rentat de cotxes disposa d’un sistema de recirculació i 

tractament d’aigua que permet la reutilització del 70% del consum. 

o Els serveis de jardineria i el garden estableixen programes de reg 

que s’adapten (en temps i cabal) a les necessitats reals per tipologia 

d’espècies i segons l’època de l’any. 

o Es promou i prioritza l’ús d’espècies autòctones i de baix consum 

d’aigua en els manteniments de jardineria que ho permeten. 

 Es fomenten mesures que minimitzen el consum de paper:  

o S’utilitza paper reciclat en tots els documents i impressions DIN-A4. 

o En les activitats d’oficina, s’estableix la impressió de documents, per 

defecte, a doble cara. 

o Es prioritzen les gestions telemàtiques enfront dels enviaments en 

paper (factures, pressupostos, albarans, documentació comercial...). 

o Es reutilitza part del paper consumit a les instal·lacions per generar 

pasta de paper emprada en la producció d’ambientadors i altres 

productes artesanals. 
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o S’estableix un doble ús del paper utilitzat en l’activitat de neteja de 

vehicles, que s’empra primer per a l’assecament dels elements més 

delicats (vidres, manetes de portes, guanteres, ..) i que és recollit en 

uns dipòsits específics per, posteriorment, reaprofitar-lo per a la 

neteja de les parts més brutes. 

 Es fomenta la minimització del consum de bosses de plàstic: 

o Durant les operacions de recollida de brossa i residus vegetals de les 

activitats de neteja i jardineria, s’estableix com a procediment 

prioritari l’ús de cabassos, big bags reutilitzables o càrregues directes 

a la caixa del camió, per a ser descarregats, posteriorment, als 

contenidors habilitats per a cada ús. 

o Es prioritza l’ús i entrega de les vendes del garden en safates de 

cartró.   

Mesures contra el canvi climàtic. S’estableixen mesures que minimitzin les 

emissions atmosfèriques: 

 Es fomenta l’ús dels vehicles d’empresa de manera responsable, així 

com el compliment de la normativa de velocitat de cada via, amb la 

finalitat de reduir el consum de carburants i minimitzar les emissions 

atmosfèriques. S’estableixen les rutes de desplaçament més eficients en 

aquells serveis que requereixen moviments freqüents de personal.  

 Es preveu la substitució gradual de la flota de vehicles de transport 

més contaminants per altres models més eficients, prioritzant, sempre que 

es pugui, l’adquisició de vehicles elèctrics. 

 Es prioritza també, quan sigui possible, l’ús de maquinària elèctrica. 

 Es planifica el manteniment preventiu de tots els equips per controlar les 

emissions de CO2 i allargar-ne la vida útil.  

 S’incorpora la missatgeria ecològica en els serveis que requereixen 

distribució de comandes, com el garden, a través de l’ús de vehicles 

elèctrics. 

 Es fomenta la incorporació a les instal·lacions de Fupar d’àrees aparcament 

per a bicicletes, elements de mobilitat personal i motocicletes que fomenten 

l’ús de mitjans de transport menys contaminants per part dels 

treballadors i treballadores. 
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Mesures de preservació del medi ambient i la salut. S’apliquen mesures de 

minimització de la contaminació i de millora del confort ambiental:   

 Es fomenta l’estudi i anàlisi de les millores tècniques disponibles en els 

processos industrials per a la substitució de les matèries utilitzades poc 

degradables per opcions més sostenibles (envasos plàstics 

convencionals per cartró o plàstics compostables).   

 En activitats de jardineria i garden, es fomenten les accions positives per 

reduir l’ús de fitosanitaris convencionals en favor de tractaments 

naturals que afavoreixin el medi ambient i la salut de les persones 

treballadores i els clients. 

 S’incorpora, sempre que sigui possible, l’ús de maquinària i vehicles 

elèctrics per reduir l’impacte de la contaminació acústica. 

 S’aplica la legislació vigent en matèria d’aïllament i confinament dels 

equips més sorollosos (equips refrigeradors de la nau industrial) per tal de 

reduir-ne l’impacte acústic. 

 S’utilitza maquinària que disposa dels certificats CE, on s’especifica el 

compliment de la legislació obligatòria en matèria de sorolls. 

 S’utilitza maquinària i vehicles en perfecte estat de manteniment gràcies a 

l’establiment d’un programa de revisions periòdiques de caire preventiu per 

tal de garantir el seu correcte funcionament i evitar la generació d’emissions 

acústiques i atmosfèriques per sobre dels límits permesos.  

 S’utilitzen bosses d’escombraries i productes de neteja ecològics 

biodegradables,  per fomentar l’ús de matèries compostables i evitar la 

generació de residus químics.  

 Es fomenta l’ús de consumibles ecològics en les tasques de jardineria i 

neteja: benzines menys contaminants, olis de cadena d’origen vegetal, olis 

de mescla biodegradables, fil de niló ecològic i lliure de colorants... 

 En les activitats d’oficina s’estableix la impressió en blanc i negre per 

defecte en tots els documents, amb la finalitat de reduir el consum de 

cartutxos de tinta de color. 
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Natura i biodiversitat (en activitats de jardineria i/o garden). S’impulsa el 

canvi de criteris paisatgístics per minimitzar l’ús d’espècies foranes en favor 

d’espècies autòctones més adaptades al clima i la tipologia de sòls locals:  

 Quan escau, en les operacions de manteniment d’espais naturals es 

realitzen desbrossades i podes selectives que eviten l’impacte negatiu 

sobre les espècies de flora autòctona a conservar. 

 Es realitza l’assessorament als clients i clientes sobre el foment d’espècies 

que generin un augment de la biodiversitat dels seus espais verds i un 

increment d’espècies autòctones de baixos requeriments hídrics.  
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