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                            POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 

Gestió de Residus Cirera som una empresa de caràcter familiar, amb més de 35 anys d'experiència, que manté 
un tracte proper i personalitzat per donar als seus clients solucions ràpides, professionals i de qualitat en la gestió 
integral de residus. 

 
Oferim serveis a qualsevol empresa que generi residus dins de l'àrea metropolitana de Barcelona i rodalies, i 
podem donar cobertura a una gran part del territori català. 

 
 La Política de Qualitat i Medi Ambient de gestió de residus Cirera es basa en adoptar un Sistema de Gestió de 
Qualitat i Medi Ambient per a garantir els resultats dels seus serveis de manera sostenible, i es concreta en els 
següents principis: 

 
• Els clients són la nostra prioritat, per això Gestió de Residus Cirera es compromet a posar tots els mitjans 
al seu abast per garantir les seves expectatives, així com complir amb la finalitat dels serveis, costos i terminis. 

 
• Complir amb la legislació i reglamentació vigent d'aplicació en la nostra activitat i altres requeriments 
rellevants per als clients i parts interessades. 

 
• Complir amb els requisits establerts en les normes ISO 9001: 2015 i ISO 14001: 2015 i millorar 
contínuament l'eficàcia del Sistema de Qualitat i Medi Ambient.   

 
 • Promoure la formació i conscienciació als nostres empleats, proveïdors i subcontractistes en matèria de 
Qualitat i Medi ambient. 

 
 • El respecte a la societat i al medi ambient és un pilar fonamental de la nostra empresa. Per això busquem 
aportar una contribució positiva a la societat en l'àmbit de les nostres activitats.  

 
• Reduir en la mesura possible la producció d'emissions, sorolls i pertorbacions innecessàries en 
l'entorn d'actuació, minimitzant les molèsties a la ciutadania i protegint al medi ambient, així com fomentar 
l'ús adequat i l'estalvi de l'energia durant el desenvolupament de les activitats.  

 
  • Analitzar i avaluar permanentment el compliment dels requisits de Qualitat i Medi Ambient, amb l'objectiu 
de prestar un bon servei en condicions sostenibles. 

 
 • Cercar la millora contínua del nostre Sistema de Qualitat i Ambiental, mitjançant mesuraments, 
realitzant auditories o revisant els aspectes clau de la nostra actuació per millorar el nostre sistema i aportar 
noves solucions a problemes ambientals i de qualitat oferint un valor afegit als nostres clients i a la societat. 

La present Política s'aplica a totes les activitats de l'empresa. Aquesta declaració es difon a tots els membres de 
l'organització, de manera que sigui compresa i tinguda en compte en les activitats diàries, i així mateix està 
disponible per a totes les parts interessades. 
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