
 

 

Política de Medi Ambient EMAS 

 
 

 La missió de la UTE Assecatge Rubí II és el servei d’explotació, conservació i 

manteniment de la planta de tractament tèrmic eficient de fangs de l’estació 

depuradora d’aigües residuals de Rubí. 

La depuració de les aigües residuals és una activitat imprescindible per garantir la 

qualitat de les aigües i la salut de la població, com a resultat de la mateixa es 

generen llots de depuració que han de ser correctament gestionats per evitar 

impactes negatius. 

És fonamental que les instal·lacions siguin mantingudes en un estat òptim de 

funcionament i de seguretat. Els treballs no es limiten a l'explotació del sistema, 

sinó que inclouen la gestió de residus, el control d'emissions, la supervisió de 

l'eficiència energètica del sistema, etc., i s'han d'evitar les fallides que puguin 

ocasionar incompliments dels paràmetres requerits, en condicions de seguretat i 

eficiència energètica i d’acord amb els requisits del client i de la legislació 

aplicable. 

Com que la Direcció és conscient de la seva importància, ha decidit establir i 

implantar un Sistema de Gestió Mediambiental d'acord amb la Norma ISO 14001 i 

amb el Reglament EMAS. 

Aquesta Política és l'expressió del compromís de la Direcció, és apropiada al 

propòsit i context de l'organització, inclosa la naturalesa, la magnitud i els 

impactes ambientals de les seves activitats i serveis, donant suport a la seva 

direcció estratègica. Es documenta, implementa i manté, es revisa 

periòdicament, es comunica a totes les persones que treballen per a 

l'organització, està a disposició de les parts interessades, i proporciona el marc per 

establir i marcar els objectius i metes del sistema. Aquest compromís ha de ser 

extensiu a tot el personal dins de les seves respectives responsabilitats i àrees de 

treball. 

Per això, la Direcció té com a Política el compliment dels compromisos següents: 

- Rendibilitzar la inversió de les administracions a les instal·lacions, realitzant un 

rigorós manteniment que garanteixi la qualitat, la seguretat i la protecció 

del medi ambient. 

- El compliment dels requisits del client i dels requisits legals i altres requisits 

mediambientals aplicables. 

- El compromís amb la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de 

la contaminació i l’ús sostenible dels recursos. 

- El compromís de la millora contínua del sistema de gestió per a la millora de 

l'exercici ambiental. 

- El compromís amb la millora continua del comportament ambiental. 
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