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MISSIÓ 

Maximitzar l’aprofitament dels residus que rebem a les nostres instal·lacions, separant i condicionant 

les fraccions valoritzables per facilitar el seu reciclatge i l’obtenció d’energia, minimitzant l'impacte 

ambiental sobre l’entorn i proporcionant condicions de treball segures i saludables.  

VISIÓ 

Ser un centre de referència per la valorització de residus urbans en l’àmbit de Catalunya.  

VALORS 

➢ GARANTIA: Complir els requisits i altres compromisos adquirits amb els nostres Clients públics i 

privats, d’optimitzar la valorització de residus, complint tota la reglamentació i legislació vigent, així 

com altres requisits subscrits relacionats amb el Sistema Integrat de Gestió basat en les normes ISO 

9001, ISO14001, el Reglament Europeu EMAS i la ISO 45001. D’aquesta manera s’assegura i millora 

la Satisfacció dels nostres Clients i les nostres parts interessades. 

➢ PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT: Minimitzar els impactes ambientals derivats de les seves activitats 

i supervisar-ho mitjançant controls periòdics  estrictes per tal de prevenir la contaminació (petjada 

de carboni i altres emissions atmosfèriques, residus sòlids, vessaments aigües, olors i minimització 

de consums de recursos naturals). 

➢ INNOVACIÓ: Aplicació de noves tecnologies per millorar l’eficiència i el control dels nostres 

processos afavorint la millora contínua d’aquests.  

➢ VALOR AMBIENTAL: Fomentar la integració de les seves activitats amb la comunitat on opera gràcies 

a un disseny de la planta integrat en l’entorn per disminuir l’impacte visual i d’olors en zones 

properes. 

➢ SOSTENIBILITAT: Aplicació de criteris se sostenibilitat en el desenvolupament i l’exercici de les 

activitats d’acord amb els principis dels accionistes tant públics com privats. 

➢ SEGURETAT I SALUT DE LES PERSONES: Compromís de millora continua en la prevenció dels danys i 

deteriorament  de la salut amb el seguiment de la planificació de l’activitat preventiva, que té com 

objectiu millorar l’acompliment de la SST i en conseqüència la millora dels índexs d’accidentalitat. 

Fomentant la consulta i participació mitjançant el nostre Comitè de Seguretat i Salut i altres eines 

desenvolupades. 

➢ FORMACIÓ: Afavorir com a base de totes les nostres activitats laborals, la formació continuada per 

crear un ambient de treball òptim, per a la motivació del personal i per a la conscienciació dels perills 

i responsabilitats existents en cadascun dels llocs de treball. 

➢ ÈTICA: Garantir el comportament ètic en totes les nostres actuacions i impulsar la implantació de la 

responsabilitat social corporativa i la igualtat d‘oportunitats 
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