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COMPROMÍS AMBIENTAL PER A PROVEÏDORS 

INFORMACIÓ DE L’EMPRESA PRESTADORA DE SERVEIS 

Data Nom 

Activitat 

Persona de contacte 

Nom 

Telèfon      Adreça electrònica 

Contacte de Crèdit Andorrà 

Àrea / Departament / Unitat 

Persona de contacte 

Telèfon      Adreça electrònica 
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Crèdit Andorrà, en compliment de la seva política ambiental i d’acord amb les obligacions 

normatives del seu Sistema de Gestió Ambiental, certificat segons l’ISO 14001:2015, ha establert 

una sèrie de requisits per a les empreses externes contractades per a la prestació de serveis i/o 

proveïment de productes (d’ara endavant, “el proveïdor”), que es detallen tot seguit.  

Crèdit Andorrà facilitarà a les empreses contractades la informació necessària per a la correcta 

aplicació dels requisits del Sistema de Gestió Ambiental i els demanarà la signatura d’aquest 

compromís per part d’un responsable. 

 

Requisits generals 

• Les empreses contractades per Crèdit Andorrà per a la prestació de serveis i proveïment 

de productes es comprometen al compliment de la legislació vigent en matèria ambiental i 

de la normativa interna d’aplicació durant el període de vigència del contracte amb Crèdit 

Andorrà. 

• El proveïdor és responsable d’assegurar l’adequada divulgació —i formació, si escau— al 

personal involucrat en els serveis prestats a Crèdit Andorrà dels requisits derivats de la 

normativa ambiental aplicable així com dels continguts d’aquest compromís ambiental. No 

es considerarà admissible l’al·legació d’ignorància o desconeixement dels continguts 

esmentats anteriorment. 

• En el supòsit que el proveïdor porti a terme la seva activitat en els centres de Crèdit 

Andorrà inclosos en l’abast del Sistema de Gestió Ambiental, vetllarà també per minimitzar 

l’impacte negatiu directe que aquesta activitat pugui tenir en el medi ambient.  

A més, i quan escaigui, en funció de l’activitat: 

o Ha d’utilitzar els recursos de manera racional i sostenible, i preferentment 

materials no contaminants ni tòxics i que generin un baix impacte ambiental.  

o No pot fer cap tipus de vessament, sigui quin sigui el medi receptor (xarxa de 

sanejament, lleres, etc.).  
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o Un cop acabada la feina, es compromet a deixar la zona de treball lliure de 

restes, deixalles i qualsevol altre tipus de residu generat per l’activitat duta a 

terme, en compliment de les indicacions sobre el sistema de reciclatge 

establertes en el Procediment de control operacional del Sistema de Gestió 

Ambiental, que Crèdit Andorrà lliurarà al proveïdor juntament amb el contracte. 

o S’ha d’assegurar que tots els residus generats per la seva activitat són gestionats 

d’acord amb la normativa legal vigent i ha de proporcionar la documentació 

justificativa necessària. En cas de requerir tractament per un gestor extern 

autoritzat, haurà de proporcionar al responsable de la contractació del servei de 

Crèdit Andorrà la documentació acreditativa corresponent. 

o En cas d’incidència amb impacte sobre el medi ambient en el decurs de les 

tasques contractades, el proveïdor ha de comunicar de manera immediata 

l’esdeveniment al responsable de la contractació, per tal que en doni trasllat al 

responsable del Sistema de Gestió Ambiental de Crèdit Andorrà, que decidirà les 

accions correctives que calgui emprendre. 

o En cas de qualsevol dubte relacionat amb la gestió ambiental, el proveïdor l’ha de 

consultar al responsable de la seva contractació, i aquest darrer, si escau, ha de 

traslladar la consulta al responsable del Sistema de Gestió Ambiental. 

• El proveïdor es compromet a facilitar a Crèdit Andorrà tota la informació en matèria 

ambiental i relacionada amb els seus serveis sempre que li sigui sol·licitada. 

• Està totalment prohibit fumar a les instal·lacions de Crèdit Andorrà. 
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Requisits específics per a proveïdors que manipulen productes perillosos o potencialment 

perillosos 

• El proveïdor ha d’utilitzar de manera preferent productes biodegradables i respectuosos 

amb el medi ambient, sempre que sigui possible. 

• El proveïdor ha d’assegurar el correcte emmagatzematge de tots els productes perillosos 

o potencialment perillosos, ha d’adequar un espai reservat, degudament indicat i 

diferenciat de la resta, i ha d’assegurar una bona visibilitat de les característiques 

tècniques dels productes. A més: 

o Tots els productes hauran d’incorporar l’etiquetatge adequat per a la seva 

identificació i haurà d’incloure, com a mínim, les condicions d’emmagatzematge, els 

equipaments de protecció personal necessaris per a la seva manipulació i les 

mesures d’urgència en cas d’accident. 

o En cas de traspàs de l’envàs original a un altre, aquest últim haurà d’estar 

adequadament etiquetat i net, o haver contingut el mateix producte, sempre que 

sigui possible. 

o El proveïdor ha d’emmagatzemar per separat els materials incompatibles o que 

puguin reaccionar entre si, tenint en compte les possibles reaccions entre els 

productes i les seves conseqüències.  

o El proveïdor ha de proporcionar les mesures necessàries per prevenir possibles 

vessaments, així com els elements de contenció, impermeabilització i materials 

absorbents necessaris, que permetin recollir els possibles abocaments. Tots els 

productes en estat líquid s’han d’emmagatzemar sobre superfícies impermeables o 

cubetes de seguretat. 

Requisits específics per a proveïdors que realitzen tasques que produeixen soroll 

• El proveïdor s’ha d’assegurar que es respecten els límits acústics aplicables a 

l’emplaçament segons la normativa vigent. 

• Tots els equips susceptibles de produir soroll han de tenir un manteniment/revisió 

adequats i, si escau, el que estableix la legislació vigent. Així mateix, han de comptar 

amb marcatge CE (Comissió Europea). 
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Requisits específics per a proveïdors de serveis de prevenció contra incendis 

• El proveïdor ha d’assegurar el compliment de la legislació vigent en matèria de gasos 

fluorats en totes les operacions d’instal·lació i retirada dels sistemes de seguretat contra 

incendis. 

• El proveïdor ha d’assegurar la retirada i el reciclatge dels extintors mòbils i portàtils, 

d’acord amb la legalitat vigent, i ha de proporcionar la documentació justificativa 

necessària sempre que Crèdit Andorrà la hi sol·liciti.  

• En les operacions de revisió dels extintors, el proveïdor haurà d’especificar la data en 

l’etiquetatge que certifica la darrera revisió en el format següent: dd/mm/aaaa. 

• El proveïdor es compromet al compliment de les normes de seguretat, i procediments que 

les desenvolupen, que el departament de Seguretat Física de Crèdit Andorrà consideri 

necessaris.  

• El departament de Seguretat Física de Crèdit Andorrà serà l’encarregat de fer el seguiment 

periòdic de les novetats que apareguin en el mercat per traslladar-les als proveïdors, amb 

l’objectiu d’adquirir els aparells que siguin més respectuosos amb el medi ambient, sense 

deixar de banda la seva efectivitat. 
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Aquest document pot ser modificat sempre que Crèdit Andorrà, SA ho consideri necessari. Crèdit 

Andorrà, SA es compromet a presentar el nou document a l’empresa contractada per notificar-li 

els canvis. 

Política d’RSC  

Guia de bones pràctiques ambientals 

En/Na , en representació de (nom de l’empresa) 

,  

es compromet a informar i fer complir als empleats de la seva empresa els requisits 

establerts pel Sistema de Gestió Ambiental de Crèdit Andorrà en matèria mediambiental 

i declara que ha rebut la política ambiental i la guia de bones pràctiques ambientals. 

Data 

Signatura del representant 

https://sga.creditandorragroup.com
https://sga.creditandorragroup.com
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