BOLLETÍ COMUNICACIÓ DESENVOLUPAMENT AMBIENTAL 2020

Estimats/des senyors/res,
Olot Net, S.L. té incorporades a les seves activitats de neteges tècniques industrials i
domèstiques, així com al transport i la gestió dels residus obtinguts durant els processos
de neteja, un seguit de bones pràctiques per tal de minimitzar els impactes ocasionats
al medi ambient i a les persones que hi treballen.
Tenim identificats els nostres aspectes ambientals i treballem per poder-los gestionar
adequadament, ja que coneixem la importància que aquestes accions representen per
a les generacions futures.
Per tal raó, estem compromesos amb la millora ambiental de la nostra activitat
mitjançant la implantació, ja fa més de deu anys, d’un Sistema de Gestió Ambiental
segons la norma UNE-EN ISO 14001 que ens ajudi a aconseguir una alta eficiència i
qualitat en la prestació del servei sempre complint amb la legislació vigent.
Olot-Net calcula de la seva impremta de carboni anualment, com a mesura del
desenvolupament ambiental. L’any 2020, el resultat total és de 375.821,97 kg/CO2. En
aquest càlcul es contemplen tots els aspectes ambientals significatius de l’organització:
consum de combustibles fòssils, emissions de CO2 a l’atmosfera, consum d’energia
elèctrica i consum de paper.
Com es pot veure en el gràfic, s’està reduint des de fa 2 anys consecutius la nostra
impremta de carboni. Alguna accions portades a terme per aconseguir-ho han estat:
canvi de totes les lluminàries de l’empresa a LED al 2019, planificació eficient dels
serveis per l’estalvi de combustible a través de la utilització de noves tecnologies,
renovació de la flota de vehicles, etc.
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Per que fa a la gestió de residus, Olot-Net realitza, segons RD 952/1997, l’estudi de
minimització de residus perillosos i du a terme el seu seguiment i compliment. Si
necessiten informació addicional sobre el desenvolupament ambiental d’Olot-Net,
poden sol·licitar-la a través del mail iso@olotnet.cat.
Salutacions cordials,

Olot-Net, S.L
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