OUTSOURCING
TÈCNIC AMBIENTAL
CONCEPTE

AVANTATGES

La majoria d'empreses no poden disposar, d’un
tècnic en gestió ambiental per assessorar-los i
fer el seguiment, de forma integral, dels impactes
ambientals que acusa la seva activitat en els
diferents vectors, com ara; soroll, aigua,
emissions atmosfèriques, consum de recursos,
contaminació del sòl, residus, etc.(veure llistat al
darrera).
Aquest és el motiu pel qual els oferim el servei
de OUTSOURCING TECNIC AMBIENTAL
externalitzant els serveis que no formen part de
l’activitat principal de l'empresa.

Reducció de costos
Quota mensuals escalable en funció dels
serveis contractats
Descarrega de la pròpia organització
Relació eficient amb la administració
Coneixement de l’estat legal en medi ambient i
instal·lacions CHEKING ANUAL
Organització i manteniment de l’arxiu
documental, disposant d’un resum de les
actuacions ambientals i instal·lacions
reglamentades, a l’Àrea Privada de la nostre
pàgina web
Control de terminis d’inspeccions periòdiques
automàtiques a traves de l’Àrea Privada de
forma automàtica

RESULTATS
Reducció de costos
Compliment de la legalitat
Millora de productivitat

CARACTERISTIQUES DELS SERVEIS
Els serveis són a mida de cada empresa i
escalables, poden contractar els serveis que
siguin necessaris.
Dins les sinergies del serveis amb l’empresa, es
treballa per detectar oportunitats de millora de
manera permanent en matèria de medi ambient.
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www.vidalenginyeria.com

CLIENTS DE REFERENCIA
Institucions

RESPECTA VIDAL ENGINYERIA
Vidal Enginyeria Integral, S.L. és una empresa
de serveis, sorgida l'any 1999,amb l'afany d'oferir
als seus clients un ampli ventall de serveis
d'enginyeria industrial i arquitectura.
La vocació inicial, derivada dels nostres orígens
com a enginyeria de serveis, s'ha anat
diversificant a altres camps, per tal d'adaptar els
nostres serveis a les demandes dels clients.

Plantegem solucions tècniques que engloben
l'assessorament inicial, el disseny i el control de
l'execució del projecte, oferint un servei integral.

Per aquest motiu valorem en primera instància la
qualitat, proporcionant als nostres clients els
elements que constitueixen l'estructura bàsica de
la nostra capacitat tecnològica: un equip de
tècnics multi disciplinars i una sòlida
experiència, avalada per l'execució de
centenars de projectes, en diferents sectors i
àrees industrials.

Bàsicament la nostra tasca es centra en la
realització dels següents projectes:
Projectes d’instal·lacions
Plans d’emergència i autoprotecció
Projectes ambientals
Projectes d’obres

ACREDITACIONS

Aj Matadepera
Aj Sabadell
Aj Sant Quirze del Vallès
Aj de Begues
Inst. Català de la Salut ICS
Servei de Salut de les Illes Balears ibsalut

Estacions de serveis
Estació de servei Serra i Comas, S.A.
Estació de Servei, S.A.
Estació de servicio Ubach, S.A.
Combustibles Balsareny, S.L.
Petromiralles, S.L.

Industria
Barnices Balentine, S.A.
Barnilac, S.C.C.L.
Brugarolas, S.A.
Butano Sabadell, S.L.
Dupond
GRIT
Mael Ingeniería y Construcciones, S.L.
Miquel Alemany i SRCA, S.A.
Moncosmetic, S.L.
Montan Air, S.L.
Monatan Color, S.L.
Nutriceutics, S.L.
Proquimac Food&pharma, S.A.
Quirosa, S.A.
Radiadores Nadal, S.L.
Rauschert España, S.L.
Renfe
Sarsa Vallès. S.A.
Sevip, S.A.
Spray Planet, S.L.
Stern Motor, S.L.
Tecoman98, S.L.
Transportes Abycer, S.L.
Transp. químics Germans Martínez, S.L.
Tubonvas, S.L.

