electrorecycl i ng
POLfTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT,
SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
A Electrorecycling, S.A., en el nostre afany per a millorar contfnuament la gesti6 dels nostres
processos i activitat de gesti6 de residus d'aparells electrics i electronics, establim la seguent
Polftica corn a mare per a la implementaci6 d'un Sistema lntegrat de Gesti6 de Qualitat, Medi
Ambient, Seguretat i Salut en el Treball, segons les normes ISO 9001, 14001 i OHSAS 18001.
La qualitat, el control sobre la repercussi6 ambiental, aconseguir la minimitzaci6 de residus de
rebuig, complir amb la legislaci6 vigent, aixf corn la seguretat i salut dels nostres treballadors,
s6n objectius prioritaris per a Electrorecycling.
El compliment dels requisits legals ambientals, de seguretat i salut en el treball, i altres
requisits que Electrorecycling subscrigui, es basic per a enfocar el nostre treball diari i controlar
els nostres processos, assegurant aixf que establim premisses de treball basades en la
seguretat i prevenci6 de danys ambientals, juntament amb un compromfs de prevenci6 dels
danys i del deteriorament de la salut.
Per Electrorecycling, la qualitat significa satisfer les necessitats i expectatives dels nostres
clients, tant en l'ambit extern corn intern de l'empresa.
La millora contfnua de les activitats realitzades, un clima laboral satisfactori on tots els
integrants de l'empresa desenvolupen el seu treball amb professionalitat i respecte mutu, aixf
corn el sistema de gesti6 s6n pilars basics de la estrategia competitiva d'Electrorecycling.
Una correcta gesti6 de la qualitat, del medi ambient i de la seguretat i salut en el treball, nomes
s'aconsegueix amb la participaci6 de tots els nostres col·laboradors, de manera que es
imprescindible la seva cooperaci6 tant en la consecuci6 dels nivells de qualitat previstos, corn
en la millora dels mateixos, aixf corn en tots els requeriments que la implementaci6 dels
Sistemes de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut en el treball ha incorporat a l'activitat
d'Electrorecycling.
Totes les persones que formin part i/o col·laborin amb Electrorecycling, hauran d'actuar
segons aquestes premisses, que faran que la nostra Organitzaci6 sigui reconeguda per l'alta
qualitat dels serveis prestats, aixf corn un exemple en materia ambiental i de prevenci6 de
riscos laborals dels nostres treballadors.
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El Pont de Vilomara i Rocafort, 2 de maig de 2019.
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