REQUISITS PER EMPRESES PROVEÏDORES
Mitjançant el present document se'ls informa que TUSGSAL té implementat un Sistema Integrat de Gestió
(qualitat, seguretat, sostenibilitat ambiental i energètica, seguretat viària i empresa saludable) segons les
normes ISO 9001(qualitat), ISO 14001 (medi ambient), OHSAS 18001 (seguretat i salut en el treball), ISO
39001 (Seguretat Laboral Vial), ISO 50001 (eficiència energètica) i la certificació segons Model d'Empresa
Saludable, sent totes elles certificades per AENOR. Així mateix, TUSGSAL disposa del Certificat de Garantia
de Qualitat Ambiental per a la seva flota de vehicles i està adherida al Programa d'Acords Voluntaris per
a la reducció de gasos d'efecte d'hivernacle de la Generalitat de Catalunya.
És per això que l'informem de les següents qüestions:
SISTEMA DE QUALITAT
Referent als requisits del nostre sistema de qualitat, es sotmet a tots els proveïdors a un procés de
selecció, seguiment i re-avaluació, per la qual cosa qualsevol incidència serà tinguda en consideració i
tractada segons correspongui.
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
En referència a la compra de productes o serveis que puguin tenir incidència des del punt d'eficiència
energètica, s'optarà pels productes/solucions que ens aportin major benefici i estalvi energètic, valorant
i avaluant aquests criteris.
GESTIÓ AMBIENTAL
En referència a la gestió ambiental vetllem per un ús controlat dels recursos naturals i la prevenció de la
contaminació ambiental, i sol·licitem que tots els nostres treballadors, col·laboradors, proveïdors, etc.
respectin aquests principis, així com el compliment dels requisits legals de caràcter ambiental.
REQUISITS LEGALS
S'han de complir els requisits legals de caràcter ambiental i eficiència energètica que siguin d’aplicació en
cada servei/subministrament, per la qual cosa en el cas que se li requereixi algun tipus de document,
certificat, etc. per a comprovar el compliment d'aquesta normativa, serà facilitada prèviament a l'inici dels
seus serveis. El no compliment de la mateixa pot ser motiu de baixa del servei/producte que ens
subministra.
SELECCIÓ D’EMPRESES PROVEÏDORES
Per a la selecció dels nostres proveïdors, tenim en consideració criteris ambientals i d'eficiència
energètica, per la qual cosa sempre que sigui possible necessitem que ens ofereixi la varietat del seu
producte o servei que sigui més respectuosa amb el medi ambient (Ex.: Paper lliure de clor o reciclatge,
productes amb ecoetiqueta o algun tipus de certificació ambiental, etc.). Se li sol·licitarà la documentació
legal o similar que es consideri necessària per a comprovar aquests requisits.
AVALUACIÓ D’EMPRESES PROVEÏDORES
Es té en consideració els següents aspectes a nivell d'incidències: termini, qualitat, comportaments en
matèria de seguretat (laboral i viària), ambiental i/o d'eficiència energètica, generació de No Conformitats
per part seva, danys en productes i/o instal·lacions, etc.
INSTAL·LACIONS DE TUSGSAL
En el cas que treballi o ens subministri dins de les nostres instal·lacions, haurà de recordar complir els
següents aspectes:
1.
2.

En el cas de treballar en una de les nostres obres haurà de complir els criteris que s'han inclòs en el
contracte subscrit.
Ha de realitzar un consum respectuós dels recursos mentre estigui en les nostres instal·lacions
(Electricitat, aigua, paper, altres consumibles, etc. ).

3.

No realitzar abocaments en les instal·lacions de l'empresa o en obres de la seva propietat (ja sigui
clavegueram o sòl) que sigui susceptible de produir algun tipus de contaminació.
4. Respecte als residus, es compliran les següents normes:
 Realitzarà en la mesura de les seves possibilitats separació correcta dels residus que genera amb
motiu del seu treball. Per a això ha de recordar que els residus se separen en tres contenidors de
l'ajuntament: Envasos (groc), paper/ cartó (blau), vidre (verd), matèria orgànica i uns altres (gris).
En cas de fer treballs dins de les nostres instal·lacions, farà ús dels contenidors de separació que
tenim situats en les nostres instal·lacions, identificats i etiquetatges.
 En cas de generar-se un altre tipus de residus que no sigui residu urbà, s'haurà d'usar el
contenidor específic que existeixi en les instal·lacions per a això (si no existís, consultar-ho
prèviament).
 En el cas que amb motiu del seu treball es generés algun tipus de residu de caràcter perillós,
haurà de gestionar-lo correctament mitjançant el lliurament del mateix a un gestor autoritzat o
en un punt verd. Se li podrà requerir documentació que acrediti aquesta gestió.
SEGURETAT VIAL
En cas que el seu treball impliqui conduir vehicles, li recordem que han d'haver passat l’ITV en data, segons
normativa. Així mateix, l'informem que per a prevenir la contaminació atmosfèrica (soroll i emissions) és
necessari realitzar una conducció responsable el que implica: respectar velocitat, no apagar i arrencar el
vehicle innecessàriament, mantenir una velocitat constant a 10 km/h en les nostres instal·lacions (no
conduir de forma aleatòria accelerant i frenant sense necessitat).
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
Referent a la seguretat i salut en el treball, l’empresa proveïdora i el seu personal atendrà a tot allò que
estableix el procediment PR19, de “Coordinació de les activitats empresarials”, especialment a les
responsabilitats del proveïdor descrites en l'apartat 4.1.1. d'aquest, que estableixen:
1. Assegurar que el contracte s'estipuli de forma clara i inequívoca, i que inclogui l'obligació del
contractista de complir el procediment de coordinació empresarial.
2. Prendre les mesures necessàries per a assegurar que les persones que intervenen en l'esmentat
procediment compleixen les seves responsabilitats.
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
En el context del Desenvolupament Sostenible i amb la idea d'aplicar els criteris de la responsabilitat social
en totes les nostres activitats, ens plantegem el repte d’integrar responsabilitats econòmiques, socials,
laborals, ambientals i ètiques en la manera d'entendre i de desenvolupar la nostra activitat, recollim
aquests compromisos al nostre Pla d’RSC i al Codi d’ètica corporativa de TUSGSAL.
Per això, implantem en el nostre procés de compra mecanismes per a assegurar una gestió transparent,
íntegra i responsable en la cadena de subministrament.

Poden consultar la nostra Política de gestió i el Codi ètic corporatiu a la nostra web
http://www.tusgsal.cat/cat/

