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La química, un sector transversal
La química és una disciplina que malgrat passar desapercebuda es troba present gairebé
en tots els avenços científics i tecnològics que han permès al llarg de la història, el
progrés de la humanitat; una contribució que ha permès no només millorar i
perfeccionar nombrosos àmbits de la vida quotidiana i empresarial de la societat sinó
que ha contribuït a assolir una millor qualitat de vida.
El sector químic és conegut per ser un sector transversal, ja que tots els altres sectors
en major o menor grau en depenen, a nivell de productes, materials o per la implicació
de la química en els seus processos. La fan un pal de paller de múltiples sectors
industrials i empresarials i d’aquí la importància que té al nostre país.
Algunes xifres ho corroboren. Actualment a nivell d’Estat Espanyol s’hi localitzen més de
3000 empreses del sector químic, establint-se així com un dels sectors més potents i
consolidats, amb empreses la major part de les quals, més del 60%, porten en
funcionament des de fa més de 15 anys. I Catalunya no és menys, ja que gairebé 1.300
d’aquestes empreses són en territori català.
És un sector en constant creixement i renovació constant, on les empreses aposten en
ferm per la innovació en productes. I així ho confirma el fet que en els darrers 10 anys,
l’ús de productes químics ha augmentat un 15%, fent així que el sector químic sigui
actualment el sector econòmicament més estable.
Actualment, a l’Anoia hi ha situades més de 35 empreses del sector químic, les quals
treballen per sectors molt diversos, produint una amplia gamma de productes destinats
a l’agricultura, l’automoció, el tractament d’aigües, el tractament de pells, la producció
d’acabats niquelats, productes per a la construcció, productes d’higiene i neteja, de cura
personal, productes per a la industria farmacèutica i sanitària, perfumeria i cosmètica,
tractaments per a l’alimentació humana i animal, i per a productes de pintures. Una
indústria, doncs, la química anoienca, que reverteix en centenars i milers d’empreses
del territori i també de fora.
Quan parlem de química, doncs, parlem d’un sector consolidat i ferm també a casa
nostra, un sector amb uns valors i una aposta per la feina ben feta i pel compromís amb
el territori i l’entorn. Un sector que té un paper cabdal, i el seguirà tenint en el futur,
davant els reptes que la transformació de l’entorn, des de l’energia, el medi ambient, el
sector industrial, els ciutadans.... precisaran que continuï essent una disciplina
d’avantguarda, amb empreses i professionals de primera línia, que permetin donar una
resposta als desafiaments socials i mediambientals que ens anirà deparant el futur.
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Codi Ètic UEA Química
El present Codi Ètic identifica els valors i principis ètics que les empreses integrants de
la UEA Química considerem que han d’inspirar i guiar la nostra actitud i actuació en el
desenvolupament de la nostra activitat empresarial, tant a nivell individual com a
sectorial.
Aquests valors i principis ètics compartits es tradueixen en el nostre ferm compromís en
el respecte i exercici de bones pràctiques en relació als següents aspectes:

Medi ambient
• Desenvolupament de la nostra activitat amb respecte pel medi ambient, amb
l’objectiu de minimitzar l’impacte ambiental i els riscos que puguin estar associats als
nostres processos productius i productes.
• Ús racional de recursos naturals i matèries primeres, gestió sostenible i responsable
dels residus i aposta per model d’economia circular.

Compliment normatiu
• Actuació d’acord amb la legislació vigent en tots els àmbits del dret que afecten la
nostra activitat i establiment i aplicació rigorosa de procediments de control de
compliment normatiu.

Sensibilitat territorial i social
• Focalització dels nostres esforços per impulsar el desenvolupament econòmic de la
comarca, afavorint i fidelitzant el talent de l’Anoia i proximitats i treballant com a
empreses socialment responsables.

Formació
• Formar i informar el nostre equip humà de manera continua en els aspectes
necessaris per al seu correcte desenvolupament professional i personal i facilitar
l’accés a la formació a altres col·lectius externs a l’empresa.
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• Col·laboració estreta amb els centres educatius de la comarca per tal de facilitar als
seus estudiants la realització de pràctiques curriculars a les nostres empreses.
Seguretat
• Promoció i manteniment d’un entorn de treball segur i saludable i foment del
benestar.
• Vetllar pel rigorós compliment de la política de prevenció de riscos laborals i protocols
de seguretat i emergència, controlant l’aplicació de les millors tècniques disponibles
per al nostre sector.
• Col·laboració estreta amb els serveis d’emergència i l’administració pública per
garantir la seguretat de l’empresa i de la ciutadania en general.

Qualitat. Innovació, recerca i desenvolupament
• Implantació i manteniment de certificacions de qualitat per tal d’establir sistemes de
gestió a les empreses que en garanteixin la qualitat dels productes o serveis.
• Aposta per la innovació, la investigació i el desenvolupament de nous productes més
sostenibles i adaptats a les noves tecnologies d’un mercat en constant evolució.

I així ens hi comprometem:
NOM EMPRESA: COMERCIAL GODÓ, S.L.
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