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POLÍTICA DE MEDI AMBIENT 
 
 
COPREMAN SERVICIOS S.L. considera el Medi Ambient un element estratègic de gestió, amb 
la finalitat de reduir els impactes i dependències de la seva activitat a través d'un conjunt de 
compromisos que asseguren la implantació i manteniment de sistemes de gestió ambiental 
adequats i eficaços, amb l'objectiu últim del Desenvolupament Sostenible: 
 

1. Protegir el medi ambient en els seus components i integrar-los en processos de presa 
de decisions en les diferents fases de la planificació de l'activitat, incloent la projecció, 
construcció, operació i desactivació d'infraestructures. 

2. Gestionar adequadament el risc ambiental, en particular la prevenció de la 
contaminació i la resposta d'emergència en cas d'accident i/o catàstrofe. 

3. Promoure la millora contínua dels processos, pràctiques i acompliments ambientals, 
estimulant la recerca i el desenvolupament i la innovació. 

4. Complir amb la legislació ambiental aplicable, així com altres obligacions assumides 
voluntàriament. 

5. Considerar les expectatives rellevants dels actors clau en els processos de presa de 
decisions. 

6. Ampliar la gestió i millora de l'acompliment ambiental a la cadena de valor, incloent 
criteris ambientals en la selecció de subministraments.   

7. Comunicar el rendiment de manera regular i transparent, assegurant l'equilibri, la 
comprensió i l'accessibilitat dels grups d'interès, en particular de les comunitats locals. 

8. Formar i sensibilitzar sobre la necessitat de millorar l'acompliment ambiental individual 
i col·lectiu, contribuint al debat públic. 

9. Considerar els compromisos d'aquesta Política en la presa de decisions. 
 
 
 
Basat en les prioritats estratègiques de COPREMAN SERVICIOS S.L. també assumeix 
compromisos específics de protecció del medi ambient i valor del capital natural: 
 
1.- C A N V I  C L I M À T I C  
 

 Aconseguir la neutralitat de carboni de la seva activitat mitjançant: Incrementar la 
cartera renovable. 

 Reducció continuada de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, directes i 
indirectes. 

 Oferta de solucions energètiques baixes en carboni als seus clients, promovent 
l'electrificació del consum i l'eficiència energètica. 

 Promoure l'adaptació, maximitzant la resiliència dels seus actius al canvi climàtic. 
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2.- E C O N O M I A  C I R C U L A R  
 

 Fomentar l'ús eficient dels recursos naturals en les seves activitats, sempre que sigui 
possible, des d'una perspectiva d'anàlisi del cicle de vida, en particular. 

 Minimitzar l'ús dels recursos naturals necessaris per a la correcta realització de les 
seves activitats. 

 Optimitzar i gestionar de manera eficient els productes i serveis interns, que promouen 
l'economia circular en els nostres clients. 

 Maximitzar el valor dels residus i la seva reintroducció a l'economia, com a by-products. 
 Prestar especial atenció a l'aigua com a recurs, promovent la seva gestió sostenible, 

minimitzant el seu consum i mitigant l'impacte en la seva qualitat. 
 
 
3.- B I O D I V E R S I T A T 
 

 Contribuir a reduir la pèrdua de biodiversitat, prioritzar la jerarquia de mitigació i 
perseguir un balanç positiu de biodiversitat a llarg termini. 

 Contribuir a l'aprofundiment del coneixement científic de la biodiversitat i els serveis 
ecosistèmics mitjançant l'establiment de col·laboracions. 

  

   DIRECCIÓ 
     César Pol Sardá  

 
 
 
                                                                             


