REQUISITS AMBIENTALS APLICABLES PER A
PROVEÏDORS/CONTRACTISTES

Antecedents
Aigües de Mataró és una empresa dedicada a la gestió directa del subministrament
d’aigua potable entre d’altres, i té implantat un Sistema Integrat de Gestió mitjançant
el qual realitza un control de tots els aspectes relacionats amb la qualitat, el medi
ambient, el compliment reglamentari i la prevenció de riscos laborals.
És per això que tenim l’obligació de comunicar explícitament la Política Integrada del
sistema de Gestió de Qualitat i la Política de Medi Ambient, així com dels Requisits
ambientals aplicables als nostres proveïdors i subcontractistes. Sense la col·laboració
de tots ells, no es podria garantir un correcte acompliment dels nostres principis
ambientals durant el desenvolupament de la nostra operativa.
Per tant, hem de traslladar als nostres col·laboradors, la necessitat que el seu
comportament sigui conseqüent i coherent amb els principis d'actuació d’Aigües de
Mataró.
Volem informar-los de la importància de complir tant els principis descrits en les
nostres Polítiques com els requisits establerts en aquest document, amb la finalitat de
garantir que el seu comportament asseguri en tot moment el respecte més gran pel
Medi Ambient.
Requisits
Amb caràcter general, el contractista/proveïdor quan realitzi activitats en el nostre
centre o en el nom d’Aigües de Mataró haurà de:
•
•

Complir amb l’aplicació de la legislació vigent dins de l’àmbit objecte del
contracte/comanda.
En cas que sigui necessària per a l’exercici de la seva activitat, disposar de
l’autorització / acreditació / homologació de l’empresa davant l’administració
competent, el contractista/proveïdor haurà de lliurar anualment còpia
d’aquesta documentació a Aigües de Mataró.

•

•

•

•
•
•
•

Disposar de la competència professional, nivell de formació i recursos materials
necessaris per a dur a terme els treballs i gestionar de manera correcta els
aspectes ambientals derivats de la seva activitat. Complir obligatòriament amb
tots els requisits d’aplicació derivats del Sistema de Gestió Integrat d’Aigües de
Mataró que li siguin comunicats.
Aplicar totes les mesures preventives siguin necessàries per a evitar o
minimitzar impactes ambientals negatius durant l’execució de treballs
contractats.
Informar a Aigües de Mataró dels accidents i anomalies que puguin produir-se
durant la realització del seu treball amb la major de les diligències possibles.
Aigües de Mataró podrà requerir amb posterioritat un informe escrit al
respecte.
Assumir l’operativa establerta per Aigües de Mataró d’establir la segregació en
origen dels diferents tipus de residus generats quan li sigui requerit.
Lliurar la documentació ambiental que se li demani o requereixi.
Vetllar per un ús racional i sostenible dels recursos naturals durant l’execució
del treball.
Davant qualsevol dubte en referència a la forma d’actuar en les instal·lacions
d’Aigües de Mataró, es dirigirà al responsable del contracte o persona de
contacte, amb la finalitat de resoldre la qüestió.
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