
 
POLÍTICA AMBIENTAL 
 

GERMANS CAÑET XIRGU, SL, constituïda l’any 1998, dedicada a la Gestió i reciclatge de 

residus de la construcció, Gestor autoritzat E-809.03. Ha establert la present Política 

Ambiental per assumir el compromís de desenvolupar de forma sostenible les activitats. 

Conscient que la protecció del medi és cosa de tots, i de la necessitat de assegurar la millora 

contínua del comportament ambiental de l’organització té implantat un sistema de gestió segons 

ISO 14001 i el Reglament 1221/2009 Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria 

Ambientals (EMAS III). Assegurant així, el compliment amb les normes i requisits legals 

d’aplicació i amb els altres requisits que  GERMANS CAÑET XIRGU, S.L.  pugui subscriure. 

L’activitat desenvolupada consisteix en la Gestió de residus de la construcció i demolició 

mitjançant les operacions de reciclatge (neteja de la fracció pètria i classificació granulomètrica) 

per a la producció d’àrids reciclats. La recollida i transferència de residus perillosos i no 

perillosos, segons autorització núm. E-809.03. Així doncs, els conceptes de reducció, reutilització 

i reciclatge són integrats en l’activitat diària.  

Des de la direcció s’integra la Política ambiental en l’estratègia de gestió de l’empresa i es 

compromet totalment amb aquesta Política. 

Les bases principals de la Política són: 

1. La present política s’utilitza com a marc de referència per fixar i revisar els objectius i fites 

que s’estableixin. 

2. Prevenció i reducció de la contaminació dels impactes ambientals generats a conseqüència de 

l’activitat de Gestió de residus de la construcció i demolició i de la recollida i transferència de 

residus. 

3. Involucrar les empreses que presten els serveis a Germans Cañet-Xirgu, perquè apliquin 

bones pràctiques ambientals. 

4. Generar informació, formació i sensibilització ambiental entre el personal de l’empresa i de les 

persones que puguin actuar en nom de l’empresa, fent-lo partícep d’aquesta política. 

5. Vetllar per l’adequació de la nostra política ambiental i difondre-la entre als treballadors i 

proveïdors, així com també deixar-la a disposició dels nostres clients i el públic en general pel 

seu coneixement. 
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