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POLÍTICA AMBIENTAL 

Mª DEL TURA FEIXAS, SA, ha establert com a objectiu empresarial prioritari la protecció 
de l'entorn. Amb aquesta finalitat, treballa per aconseguir una millora contínua en pro 
de la prevenció de la contaminació, la reducció de l'impacte ambiental de la seva 
activitat i el compliment de la legislació, reglamentació i altres requisits ambientals. 

L'empresa ha desenvolupat les següents directrius per a la consecució dels seus 
objectius ambientals. 

• Entenem la protecció de l'entorn com una important responsabilitat de la direcció i 
vetllem per que aquesta es dugui a terme en totes les funcions i àrees. 

• La protecció de l'entorn exigeix de totes les persones que componen Mª DEL TURA 
FEIXAS, SA un comportament responsable. 

• La tasca principal de la política ambiental rau en la reducció dels impactes ambientals 
derivats de l'activitat, com és la gestió dels residus (subproductes carnis, residus 
perillosos derivats principalment de les activitats de manteniment i residus 
assimilables a urbans principalment material d'embalatge , cartró, plàstic i paper de les 
nostres oficines), la generació d'aigües residuals, etc. 

• Declarem el nostre compromís de complir les disposicions legals ambientals vigents 
que siguin d'aplicació pel caràcter de les nostres activitats, així com altres requisits que 
l'organització subscrigui. 

• Periòdicament revisem l'estat de la protecció ambiental, amb l'objecte de verificar 
els avenços realitzats i adequar els objectius i metes a la naturalesa i magnitud dels 
impactes ambientals provocats per les nostres activitats, productes i serveis. Els 
programes de gestió ambiental que anualment s'elaboren a partir d'aquesta revisió fan 
possible establir un procés de millora contínua i de prevenció de la contaminació. 

• Informem i formem als nostres empleats àmpliament sobre els aspectes ambientals 
lligats a el desenvolupament de les seves activitats dins de Mª DEL TURA FEIXAS, SA, i 
els motivem perquè el seu comportament en el lloc de treball reflecteixi aquesta 
sensibilització ambiental. 

Per desenvolupar aquests principis bàsics, Mª DEL TURA FEIXAS, SA formula cada any 
objectius i metes ambientals, que seran sempre mesurables i coherents amb aquesta 
política ambiental i amb els principis en ella formulada i efectua el seguiment dels 
mateixos verificant el seu compliment. 

Donada l'actual situació econòmica, ens sembla fonamental incidir en la reducció de 
consums (aigua-llum-gas-oil) com un dels nostres principals objectius, juntament amb  
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una disminució del consum de matèries auxiliars i una millor segregació i recuperació 
dels nostres residus. 

La Política Ambiental estarà a disposició del públic i serà adequadament difosa a tots 
els empleats. 

Tant la direcció com els empleats de totes les àrees, són responsables del correcte 
desenvolupament de el Sistema de Gestió Ambiental. El responsable de Medi Ambient 
serà l'encarregat de l'efectiva implantació i manteniment de el Sistema de Gestió 
Ambiental. 
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