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Solidança Treball EI, S.L. som una empresa d’inserció nascuda l’any 2006 i promoguda per 

l’Associació Solidança (1997), l’actual Fundació Solidança. La missió de la nostra entitat és social 

i ambiental, es basa en promoure la inserció sociolaboral mitjançant itineraris d’inserció i les 

accions formatives professionalitzadores de col·lectius en risc d’exclusió social a través 

d’activitats vinculades en la protecció del medi ambient.  

En concert, l’activitat de Solidança s’emmarca en la millora del medi ambient i la prevenció de 

la contaminació a través de projectes que promoguin el model d’economia circular i social 

mitjançant activitats de prevenció,  gestió i preparació per a la reutilització de residus. El 

propòsit és promoure una economia baixa en carboni, amb resiliència climàtica, eficient en l’ús 

de recursos i socialment inclusiva. 

Alguns dels nostres valors, són: el compromís amb les persones i el medi ambient, la solidaritat, 

la integració, la responsabilitat, la diversitat, la transparència o la cooperació que són el 

fonament per a desenvolupar el projecte social i ambiental de l’entitat. 

L’abast del sistema de gestió ambiental són les activitats principals de l’entitat: la recollida i 

transport de residus tèxtils, residus d’aparells elèctrics i electrònics, la seva gestió i la preparació 

per a la reutilització. 

Els compromisos que assumeix Solidança es concreten en el següent: 

- La integració sociolaboral de persones en risc d’exclusió social mitjançant itineraris 

d’inserció i formació professionalitzadora en l’àmbit de l’economia verda inclusiva. 

- Protegir el medi ambient, incloent la prevenció de la contaminació i afavorir el model 

d’economia circular i l’assoliment dels diferents objectius de desenvolupament 

sostenible. 

- Complir amb els requisits legals i altres requisits, en especial els relacionats amb l’àmbit 

del medi ambient. 

- Millorar contínuament els sistema de gestió ambiental per millorar el rendiment 

ambiental de l’entitat, amb l’objectiu de reduir els impactes negatius i augmentar els 

positius. 

- Millorar contínua de la gestió de residus, com activitat principal de l’entitat, integrant la 

jerarquia de redius: prevenir, preparar per a la reutilització, reciclar, altres valoracions i 

eliminació. D’acord amb l’article 8 de la llei 22/2011. 

- Fer pública i estar disponible per a les parts interessades la política ambiental i la 

declaració ambiental. 
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https://solidanca.cat/
https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/why-does-green-economy-matter
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-13046

