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LC Paper 1881, S.A., empresa familiar dedicada a la fabricació de paper amb paper recuperat i 

pasta verge, declara el seu compromís voluntàriament adquirits de millora contínua tenint en 

compte la preservació de la contaminació del medi ambient mitjançant: 

 

• Mantenir un control permanent del compliment legislatiu i reglamentari, i la revisió 

periòdica del comportament ambiental i de la seguretat de les instal·lacions, i de 

l’acompliment energètic,  comunicant els resultats obtinguts. 

• Promoure un grau de sensibilització i consciència per la protecció ambiental i l’eficiència 

energètica i  de l’entorn mitjançant formació interna i externa. 

• Utilitzar racionalment els recursos i reduir la producció de residus, emissions, abocaments i 

impactes ambientals, mitjançant l’aplicació de programes de millora contínua i l’establiment 

d’objectius i  fites ambientals, fent que les instal·lacions i activitats de l’empresa siguin cada 

dia més respectuoses de l’entorn. 

• Minimitzar i optimitzar el consum d’energia. 

• Minimitzar el consum de recursos mitjançant l’estalvi i afavorint l’ús de materials 

reutilitzables, ecològics i reciclats, i recolzant l’adquisició de productes i serveis 

energèticament eficients i el disseny per millorar l’acompliment energètic. 

• Evitar l’ús innecessari de productes químics, limitar-ne l’aplicació als nivells 

imprescindibles i prendre totes les mesures necessàries perquè el seu ús no suposi un risc 

per l’entorn. 

• Desenvolupar una gestió eficient dels residus, de forma que se’n generi el mínim volum i 

que s’eliminin de forma adient. 

• Es comunica a totes les persones que treballen per a l’organització o en nom de ella. 

• Està a disposició del públic. 

• Garantir que el paper que fem servir per fabricar els nostres productes certificats prové 

d’explotacions ben gestionades i certificades PEFC i FSC, on es respecten els valors 

ecològics, socials i la gestió responsable del bosc. 
 

La valoració de l’efectivitat del Sistema de Gestió es basa en revisions periòdiques d’aquest i en 

el seguiment d’uns objectius quantificats que s’estableixen periòdicament i que estan en 

coherència amb la Política de Gestió. 

 
Joan Vila 
LC PAPER 1881 SA 

 

Beuda, a 19 de Novembre de 2015 
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