
                                           

 

POLÍTICA DE SEGURETAT, SALUT EN EL TREBALL I MEDI AMBIENT 

 

Des de FEDA, FEDA Ecoterm i FEDA Solucions, desenvolupem totes les nostres activitats prenent com 
a valors essencials, la salut de les persones, la seguretat i la protecció del medi ambient. Per fer-ho, 
destaquem el compromís de la Direcció i la participació dels col·laboradors, com a eixos fonamentals 
per generar una cultura de millora continua. 

 

Per aquest motiu, valorem: 

•  La protecció i promoció de la Salut i el benestar dels nostres col·laboradors, 
•  Que tot col·laborador i proveïdor del Grup FEDA pugui desenvolupar la seva tasca en les nostres 

instal·lacions de manera segura, 
•  La protecció del medi ambient, 
•  La limitació dels efectes del canvi climàtic en les nostres activitats, tant de producció, transport i 

distribució d’energia elèctrica, com de calor. 

I ens comprometem a:  

•  Identificar els riscos i oportunitats associats al nostre negoci i planificar les accions pertinents 
per gestionar-los,  

•  Considerar en totes les nostres accions, així com en totes les fases dels projectes que 
realitzem, els requeriments de les nostres parts interessades,  

•  Complir tota exigència reglamentària en matèria de Seguretat i Salut Laboral i Medi Ambient, 
•  Seguir promovent la Cultura Preventiva en totes les nostres activitats, 
•  Vetllar per què els tercers que presten serveis a FEDA compleixin amb els mateixos estàndards 

de Seguretat i Salut Laboral i Medi Ambient que exigim en totes les nostres activitats, 
•  Promoure i facilitar la pujada d’informació i propostes de millora per part dels col·laboradors, 

implicant entre altres el Comitè de Seguretat i Medi Ambient,  
•  Establir la sistemàtica per mesurar la petjada de carboni lligada a la nostra activitat i implantar 

mesures per reduir-la, 
•  Mitigar l’impacte de la nostra activitat sobre el medi aquàtic, assegurant la correcta gestió 

dels cabals ecològics fixats per cadascuna de les nostres preses, 
•  Fomentar la mobilitat sostenible. 

 

En nom de tot l'equip directiu, i en tant que Director General, vetllaré perquè es disposin de tots els 
mitjans i recursos necessaris per portar a terme els reptes de la política de seguretat, salut en el treball i 
medi ambient. 

Encamp, 26 de gener del 2023 

 

Albert MOLES BETRIU 
Director General de FEDA 

President del CA de FEDA Ecoterm i FEDA Solucions 


