POLÍTICA D’FGC TURISME I MUNTANYA
La política de Turisme i Muntanya es fonamenta en la preservació, la conservació, la millora i el
respecte pel medi ambient i el patrimoni, com també en la qualitat del servei, l’atenció al client,
la satisfacció dels grups d’interès i la seguretat. Aquests són alguns dels principals valors i
estratègies de l’empresa:
1. Fer evident el respecte i el compromís amb el territori, tenint-ne en compte la situació
geogràfica, per acostar els clients als espais naturals i integrar serveis relacionats amb el
turisme actiu, els esports, els transports, la cultura i les tradicions.
2. Executar les característiques del servei que li donen valor afegit i en confereixen l’aptitud per
satisfer les necessitats del client tant intern com extern.
3. Complir els requisits legals aplicables relacionats amb aspectes ambientals, de seguretat i
prevenció de riscos laborals (PRL), així com qualsevol altre requisit que afecti el conjunt de les
unitats d’explotació d’FGC Turisme i Muntanya.
4. Aconseguir un creixement sostingut i continuat en el nombre de visitants i fer que la
preservació i el respecte pel medi ambient constitueixin un valor i una estratègia d’empresa i,
com a tals, s’integrin en l’operativa i el model de gestió propis.
5. Dissenyar i aplicar els nostres productes i operar els nostres equips de manera que permetin
una oferta flexible, oportuna en el temps, adequada al client i amb un alt nivell de qualitat i
de respecte pel medi ambient.
6. Donar a tot el personal la formació adequada i dotar-los dels recursos necessaris perquè
puguin operar els serveis en virtut dels procediments ambientals, de seguretat i de qualitat
definits.
7. Fomentar la responsabilitat social empresarial, incidint en els àmbits dels grups d’interès
identificats, i donar satisfacció de manera equilibrada a totes aquelles persones i col·lectius
que interactuen amb FGC Turisme i Muntanya.
8. Fer que aquesta política formi part de la cultura de l’empresa i contribueixi al procés de millora
contínua i a la prevenció de la contaminació, i fer partícips d’aquest fet totes les persones que
treballin a FGC Turisme i Muntanya, així com les seves parts interessades.
9. Fer evidents els criteris ambientals, de seguretat i de qualitat en els nostres serveis, productes
i activitats per tal que els nostres grups d’interès hi participin activament i els percebin com
un valor fonamental.
10. Documentar, implementar, mantenir i revisar aquesta política, així com establir i planificar
objectius que permetin avaluar el comportament ambiental positiu d’FGC Turisme i
Muntanya, incidint en l’ús raonable, sostenible i eficient de l’energia i els recursos naturals
disponibles.

Criteris ambientals
per a proveïdors i subcontractistes
Proveïdors de béns i serveis, incloent-hi subcontractistes:
-

Proveïdors de productes químics i/o substàncies perilloses
Proveïdors de materials, components i/o accessoris
Compra i/o lloguer de maquinària
Manteniment de maquinària, vehicles i instal·lacions
Gestors i transportistes de residus
Organismes de control autoritzats
Subcontractacions i treball temporal
Proveïdors d’embalatge
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Establiment de requeriments generals i d’altres d’específics:
1.- Requeriments generals de proveïdors i subcontractistes:
-

-

Conèixer i complir la legislació vigent nacional, autonòmica i local aplicable a les seves activitats,
productes i serveis en matèria ambiental.
Disposar de tots els permisos i llicències necessàries per a la prestació del servei o execució de
l’obra que correspongui, així com acomplir amb la normativa de PRL.
Gestionar els residus generats correctament, d’acord amb el que marca la legislació vigent i
complir els requisits documentals associats, els quals estaran a disposició si FGC TIM fes el
requeriment.
Comunicar a FGC Turisme i Muntanya qualsevol informació i/o documentació que els pugui ser
requerida sobre els aspectes ambientals dels seus productes i/o serveis.
Acceptar el compliment d’altres requeriments que es puguin sol·licitar puntualment en funció de
l’activitat que es realitzi.

2.- Requeriments específics de proveïdors i subcontractistes:
2.1.- Proveïdors de productes químics i/o substàncies perilloses
-

-

-

Subministrar únicament materials que compleixin amb els estàndards de seguretat i medi ambient
aplicables
Comunicar a FGC Turisme i Muntanya qualsevol risc potencial ambiental o de seguretat i salut dels
seus productes i enviar actualitzada la corresponent Fitxa de Seguretat dels productes
subministrats
Informar, si s’escau, sobre substàncies alternatives més respectuoses amb el medi ambient i la
salut dels treballadors
Etiquetar els envasos dels productes químics conforme al que s’estableix a la legislació vigent,
incloent-hi informació sobre els riscos, mesures de seguretat, i gestió dels residus dels productes
i envasos buits que es puguin generar.
En cas de mercaderies subjectes a ADR, remetre a FGC Turisme i Muntanya còpia del certificat
d’aprovació de la unitat de transport i del certificat de formació o autorització especial del
conductor

2.2.- Proveïdors de materials, components i/o accessoris
-

Subministrar únicament materials que acompleixin amb els estàndards de seguretat, qualitat i
medi ambient aplicables
Facilitar els corresponents certificats de qualitat i/o conformitat dels productes subministrats

2.3.- Compra i/o lloguer de maquinària
-

-

Subministrar únicament maquinària i equipaments que disposin de marcatge CE, remetent la
declaració CE de conformitat i els manuals d’instruccions com a mínim en llengua castellana si no
se’n disposa en català.
Informar sobre el consum de recursos naturals (energia, matèries primeres, combustible...).
Informar sobre els residus que genera la maquinària o equipament i les seves característiques
Informar sobre la gestió del manteniment a dur a terme
Informar sobre mesures correctores aplicables per minimitzar l’impacte ambiental de la
maquinària o equipament (soroll, emissions, etc.)
Informar sobre accidents potencials, avaries, funcionament en condicions anòmales i el seu efecte
al medi ambient

2.4.- Manteniment de maquinària, vehicles i instal·lacions
-

-

-

En el cas d’instal·ladors/mantenidors d’instal·lacions elèctriques, sistemes d’ACS, climatització,
equips de protecció contra incendis, etc. remetre a FGC Turisme i Muntanya còpia del registre que
acrediti l’autorització de l’empresa per efectuar els treballs d’instal·lació i/o manteniment
Comunicar immediatament qualsevol tipus d’incidència que pugui suposar un risc pel medi
ambient (vessaments de productes químics, vessaments de residus, etc.)
Gestionar els residus perillosos que es generin d’acord a la normativa vigent, remetent, si s’escau,
a FGC Turisme i Muntanya la documentació que evidenciï l’esmentada gestió, així com còpia del
registre com productor de residus perillosos
En el cas de proveïdors/mantenidors de residus elèctrics i/o electrònics retirar els aparells i
components usats quan es substitueixin per altres de nous

2.5.- Gestors i transportistes de residus
-

Remetre còpia a FGC Turisme i Muntanya de l’autorització vigent com a transportista i/o gestor de
residus
Complimentar les dades corresponents dins de la plataforma de l’Agència Catalana de Residus
(SDR)
Comunicar immediatament qualsevol tipus d’incidència que es produeixi com a conseqüència de
la prestació dels seus serveis i pugui tenir un impacte significatiu en el medi ambient
Proporcionar a FGC Turisme i Muntanya tota la documentació de la gestió dels seus residus de
manera que internament es pugui valorar estadísticament

2.6.- Organismes de control autoritzats
-

Enviar còpia de les acreditacions disponibles per les mesures i anàlisis a realitzar
Enviar còpia dels certificats de calibració dels equips que s’utilitzaran en les esmentades mesures
i anàlisis

2.7.- Subcontractacions i treball temporal
-

-

-

Disposar dels documents que acreditin que els seus treballadors tenen la competència necessària
i/o han rebut formació adequada per dur a terme les tasques a desenvolupar
Seguir les indicacions de les Instruccions Tècniques d’abocament i separació de residus que es
troben localitzades en punts estratègics, així com també les Fitxes d’Emergència en cas
d’incidència ambiental
Respectar les zones d’acopi i de càrrega i descàrrega
Fer servir de manera racional els recursos naturals (aigua, electricitat, combustible,...)
En cas que durant la prestació del servei es generin residus perillosos, s’han de gestionar d’acord
a la normativa vigent, remetent, si s’escau, a FGC Turisme i Muntanya la documentació que
evidenciï una correcta gestió
Comunicar a FGC Turisme i Muntanya de manera immediata qualsevol incidència que suposi un
risc pel medi ambient
Amb caràcter general, seguir els criteris o operatives ambientals que regeixin en l’explotació que
es tracti.

2.8.- Proveïdors d’embalatges
-

Subministrar únicament materials que compleixin condicions mínimes de seguretat i
puguin ser fàcilment reciclats i valoritzats
Fomentar processos productius respectuosos amb el medi ambient i la implantació de
sistemes de gestió ambiental i/o etiquetes ambientals dels seus productes
Garantir que envasos i embalatges subministrats no excedeixin els nivells de toxicitat
establerts
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En aquest cas es tindran en compte, al menys, els “Requeriments generals de proveïdors i
subcontractistes” recollits en el punt 1 del present document

