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MANUAL DE GESTIÓ INTEGRADA
QUALITAT I MEDI AMBIENT

3. Política de Qualitat i Medi Ambient
La Direcció de RECUPERACIONS MASNOU, S.L. està compromesa amb la protecció i conservació del medi ambient, la qualitat dels serveis als seus clients i la seguretat i salut a la
feina, essent una part integrant i prioritària de la política empresarial general. És per això,
que ha implantat un Sistema de Gestió Integrat (ambiental i de la qualitat) segons les Normes
ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015.
RECUPERACIONS MASNOU, S.L. desenvolupa les seves activitats com a Transportista i
Gestor de Residus, autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. Per tant, i donada la
naturalesa de les activitats de l’empresa, contribueix al desenvolupament sostenible de les
generacions futures, mitjançant el tractament dels residus.
Per al tractament dels residus, l’empresa té en compte, en tots els casos, els següents principis de gestió:

Reducció

Reutilització

Reciclatge en
origen

Valorització

Tractament i
reutilització

Com a empresa gestora de residus preocupada per la conservació de l’entorn, la política de
RECUPERACIONS MASNOU, S.L. es basa en el principi de prevenció i minimització en origen.
L’empresa ha adoptat els següents principis i compromisos:
-

Treballar en la línia de la millora continua i l’eficàcia dels Sistemes de Gestió de la Qualitat
i el Medi Ambient.
Aconseguir la satisfacció dels serveis prestats als nostres clients i proveïdors.
Assegurar el compliment de la legislació i reglamentació ambiental i de seguretat i salut
aplicable, així com d’altres requisits als quals l’organització s’adhereixi.
La implantació de la millor tecnologia provada disponible, econòmicament viable, amb
l’objectiu de maximitzar la recuperació de residus gestionats.
Adoptar el compromís de prevenció de la contaminació en els nostres processos.
Prevenir els danys i millorar la salut dels treballadors en el seu lloc de treball.
Tenir en consideració les inquietuds de qualsevol part interessada en relació a les nostres
activitats, i atendre les comunicacions que puguem rebre al respecte.
L’ adopció d’objectius Ambientals, de Qualitat i de Seguretat, per tal d’assolir la millora.
Assessorar i guiar els nostres clients i proveïdors per tant que realitzin una gestió adequada dels seus residus.

RECUPERACIONS MASNOU, S.L. posa a disposició del públic interessat aquesta política, i
en farà difusió a tots els treballadors i col·laboradors de l’empresa.
La Direcció ratifica aquests compromisos i vetllarà per a que sigui coneguda, entesa, implantada i mantinguda al dia.
Salvador Masnou

Sant Celoni, 15 de Juliol de 2018

INFORMACIÓ ESTRICTAMENT CONFIDENCIAL. Prohibida la seva còpia o divulgació sota cap concepte.

