
  
 

  

 

CONTAINERS DEL BERGUEDÀ, S.L. conscients de la problemàtica ambiental, la 

generació de residus actual i la importància que la gestió dels residus té en la 

comarca del Berguedà,  hem decidit implantar un sistema integrat per a la 

gestió de la qualitat i el medi ambient, apostant així  per obtenir una millora en 

la qualitat de la gestió dels residus i un compromís amb la protecció i 

conservació del medi en totes les activitats que desenvolupem.  

Perquè tot això esdevingui una realitat, mantenim actualitzat el sistema  integrat 

de gestió, establint com a principis bàsics de la nostra política de qualitat i medi 

ambient: 

 Minimitzar els impactes ambientals que implica la nostra activitat, 

disminuint l’ús dels recursos naturals, prevenint la contaminació, i 

reciclant  i reduint els residus que generem. 

 Aconseguir la màxima qualitat en la prestació dels nostres serveis, 

complint sempre amb tots els requisits legals i altres que la 

organització subscrigui, buscant sempre la millora continua dels 

nostres processos. 

 Proporcionar als nostres treballadors la informació i formació 

adequada en relació als aspectes ambientals i la gestió dels mateixos, 

per tal que es puguin implicar en el projecte i complir els objectius de 

millora. 

 Informar i sensibilitzar als ciutadans, administració,  proveïdors i 

subcontractistes del treball que s’està fent i implicar-los en la millora 

del comportament ambiental. 

Tots aquests principis, en els quals es basa la nostra activitat diària és el marc de 

referència per a establir i revisar els objectius i fites de millora contínua del 

Sistema Integrat de Gestió.  Amb el compromís d’aquesta política Containers 

del Berguedà, S.L. vol contribuir a la millora del medi ambient per a que la 

societat actual i les generacions futures puguin gaudir-ne, aconseguint la 

màxima satisfacció dels nostres clients mitjançant  una relació profitosa amb els 

nostres proveïdors i resta de parts interessades. 
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