
 

 

 

Reciclatges Pelegrí, S.L., empresa transportista i gestora autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya dona una solució 

integral als residus dels nostres clients. 

 

El compromís per donar solució als nostres clients i en la protecció del medi ambient ens insereix en la millora continua dels 

nostres processos i alhora destinar inversions per ampliar la nostra línia de negoci, disposant actualment d’una nova línia de 

trituració de plàstics i d’una complerta planta de triatge de residus banals amb un alt percentatge de valorització. 

 

A la nostra planta de gestor de residus portem a terme operacions de classificació i premsat de paper, cartró, plàstic i tèxtil; 

classificació de vidre, fusta, metalls o compostos no metàl.lics i runa.  

 

L’activitat de l’empresa engloba també un Centre de Recollida, Transferència i Emmagatzematge de residus perillosos i no 

perillosos. 

 

La nostra Política persegueix com objectius estratègics, l’augment continu de la competitivitat de l’empresa, satisfer les 

necessitats de les nostres parts interessades (clientes, treballadors, proveïdors, entorn socio-ambiental y Administració), 

adquirir un compromís de protecció del medi ambient, així com el compliment continu dels requisits legals i reglamentaris 

aplicables i dels subscrits voluntàriament, en el marc d’un Sistema Gestió de Qualitat i Medi Ambient basat en les normes 

UNE-EN-ISO 9001 y UNE-EN-ISO- 14001. 

 

Per aquesta raó a Reciclatges Pelegrí, S.L. establim i ens comprometem a seguir els principis següents: 

 

♻ Procurar un bon ambient de treball, respecte per al Medi Ambient, la seguretat i salut laboral, formant i motivant 

als treballadors i involucrant-lo en totes les activitats de la nostra empresa. 

 

♻ Assolir un alt nivell de qualitat, preservació del medi ambient i seguretat i salut mitjançant la millora contínua del 

Sistema Integrat de Gestió: establint objectius i metes viables, fent-ne seguiment i dirigint la revisió periòdica del 

sistema Integrat de Gestió per assegurar la seva adequació i eficàcia. 

 

♻ Establir una metodologia de treball documentada dels nostres processos productius i administratius com a part 

fonamental per a la prevenció, anàlisis i solució de problemes i incidents, en matèria de Qualitat i Medi Ambient. 

 

♻ Protegir i conservar el medi ambient mitjançant la prevenció de la contaminació, fomentant l’optimització dels 

recursos naturals, estalvi energètic i la reducció de la producció de residus, a través de les bones pràctiques 

operacionals i amb l’ús de les noves tecnologies disponibles. 

 

♻ Integrar la gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i la Salut i Seguretat en totes les nostres operacions sense 

comprometre aquests en front als beneficis o la producció. 

 

Tots el membres de Reciclatges Pelegrí, S.L, equip directiu, operaris, transportistes i administratius són coneixedors i 

promotors de la implantació d’aquesta política i dels seus principis, de la seva revisió periòdica i difusió a les parts 

interessades, segons correspongui.   

 

Aquesta Política es comunicada a tot el personal de l’empresa de Reciclatges Pelegrí, S.L.  

 

Sant Vicenç de Castellet, 15 de febrer de 2018                                                              

 

 

 Judit Bergadà Puig 


