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SOME S.A. va ser fundada el 1973 pels socis Joan Solà i Ramon Mena els quals varen transformar en una ve-
ritable planta de producció industrial el que havia nascut com un taller. L’empresa ha patit nombrosos canvis 
i ampliacions fins esdevenir el que es avui, un referent en l’estampació i embotició de conjunts metàl·lics per 
peces d’alts requeriments tècnics, treballant entre d’altres pel sector de l’automoció. 

La implantació de SOME, SA en un entorn singular, d’alt valor natural com es Sant Quirze de Besora, al Bi-
saura, i al costat d’un element estructurador i connector de primer ordre com es el riu Ter, van impregnar 
des de l’inici els valors de l’empresa, fent que el respecte per l’entorn sigui màxim i establint aquest criteri 
com element primordial en el disseny de les nostres instal·lacions i processos. 

Aquest marcat respecte pel territori que ens envolta, ha definit el caràcter de l’empresa, no conformant-se 
només amb el compliment de la legislació vigent, sinó establint compromisos que van molt més enllà, defi-
nint un sistema de gestió ambiental basat en la norma ISO 14001 certificat des de l’any 2003, el qual s’ha anat 
reforçant i adaptant amb el pas dels anys, arribant a ser, en l’actualitat, un element estratègic que incideix 
transversalment a tota la nostra organització.

La transversalitat aporta a tots els nivells de l’empresa els principis bàsics de protecció del nostre medi am-
bient, basada en la lluita contra el canvi climàtic, l’estalvi i aprofitament de recursos naturals, la prevenció 
de qualsevol tipus de contaminació, el respecte pel territori i la millora continua de tots aquests aspectes. 

Aquest compromís es materialitza en els següents objectius permanents:

· La legislació vigent el nostre punt de partida en temes ambientals. Establim un estricte control de la ma-
teixa i fixem altres requisits voluntaris molt més ambiciosos. En aquest marc la lluita contra el canvi climàtic 
i la reducció de les emissions tenen un paper rellevant. 

· La transversalitat del nostre model permet que el sistema de gestió ambiental implantat garanteixi l’ús 
responsable dels recursos, mitjançant l’adopció i intercanvi de bones pràctiques. 

· Definir els nostres productes i processos de manera que, sense perjudici de la qualitat, compleixin els 
objectius ambientals establerts, promovent la reutilització i el reciclatge. 

· Formar adequadament al nostre personal i dotar-lo dels recursos adequats amb l’objectiu de que participin 
activa i eficaçment, ja que són una peça clau pel correcte funcionament del sistema de gestió ambiental. 

· Integrar la política ambiental en tots els nivells de l’empresa com a part fonamental de la nostra cultura. 
Donar a conèixer aquesta política a la nostra cadena de compres, promovent així el respecte pel medi 
ambient i una compra responsable.  

· Comunicació externa efectiva, donant  a conèixer als nostres col·laboradors i parts interessades els valors 
d’aquesta política per tal de que hi participin activament. 

· Seguir millorant dia a dia, per tal de fer els nostres processos més eficients i sostenibles, i per millorar 
comportament ambiental establint uns objectius i indicadors adequats. 

Sant Quirze de Besora, Febrer de 2022.
Yago Torrent, Director General SOME Group
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