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Política ambiental 

 
La direcció de l’empresa SOLIDANÇA TREBALL EI, SL vol posar de manifest que la seva 
trajectòria des de la seva constitució ha estat la de vetllar per la conservació i preservació del 
medi ambient i reduir l’impacte ambiental de les seves activitats i aquesta és la base del SGA 
que desenvolupa aquesta política. Específicament, l’activitat de transport, recollida i gestió de 
residus i la seva preparació per a la reutilització, permet reduir la quantitat de fraccions de 
residus que tenen destins finalistes a través del foment de mesures de reutilització i valorització 
de materials. L’activitat de la venda de roba de segona mà en botigues potencia la reutilització 
del residu tèxtil (roba, sabates, complements de la roba, etc.). Els compromisos ambientals es 
concreten en els següents objectius: 

• Garantir el compliment de la legislació, en especial l’ambiental, i altres requisits legals 
vigents, i afavorir la prevenció de la contaminació per part de les nostres activitats. 

• Reduir la generació de residus i la contaminació de l’atmosfera. També assegurem que els 
residus que s’hagin produït de forma inevitable seran gestionats correctament segons els 
requeriments legals vigents. 

• Augmentar el nivell de motivació i participació del personal de SOLIDANÇA TREBALL EI, 
així com també el seu nivell de formació, per tal de fer possible l’assoliment d’aquests 
objectius i garantir una millora continuada. 

• Fomentar la reutilització i la prevenció de residus a través d’activitats coordinades de 
recollida selectiva i d’educació i sensibilització ambiental. 

• Implantar i mantenir operatiu un Sistema de Gestió Mediambiental d’acord amb el 
Reglament Europeu EMAS, de manera que es garanteixi la millora contínua de gestió 
mediambiental de SOLIDANÇA TREBALL EI en els nostres productes i serveis. 

Per evidenciar aquests compromisos, fem pública aquesta política, així com els detalls del 
nostre comportament mediambiental, restant tota la documentació a disposició de qualsevol 
part interessada i del públic. 
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