POLITICA QUALITAT I MEDI AMBIENT
(UNE EN ISO 9001:2008 / UNE EN ISO
14001:2004)
Hermanos Pellicé, S.L. és una empresa dedicada al Transport i Gestió de Residus autoritzada per
l’Agència de Residus de Catalunya.
Amb la finalitat de mantenir-nos com empresa de referència, garantint la màxima satisfacció dels
nostres clients i prevenint la contaminació que pot derivar de la nostra activitat hem definit la nostra
Política Integrada de Qualitat i Medi Ambient basada en els següents punts:
Promoure el treball en equip, la formació continua i un ambient de treball segur. Tots els
membres de Hermanos Pellicé S.L. coneixeran i promouran la implantació d’aquesta
política.
Promoure una filosofia d’empresa basada en la millora, la proactivitat i la prevenció de la
contaminació, procurant un clima favorable i involucrant al personal de la nostra empresa
en totes les activitats per aconseguir una bona comunicació i una millora continua.
Oferir un servei de qualitat, amb personal qualificat en tots els nostres processos per atendre
les demandes dels nostres clients. Garantir la total satisfacció dels nostres clients i mantenir
una actitud positiva i una comunicació constant des del inici fins la finalització dels nostres
serveis.
Planificar i desenvolupar les nostres activitats i serveis orientats a reduir els impactes
ambientals.
Complir amb la legislació i normativa vigents i avançar en la aplicació voluntària d’altres
requisits que subscrivim. Implicar-nos en la prevenció de la contaminació i assegurar una
gestió sostenible de les nostres activitats
Davant les continues i creixents exigències del mercat, HERMANOS PELLICÉ S.L. està immers en
un procés de millora continua dels seus serveis. D’aquesta manera es fixaran objectius en
matèria de qualitat i medi ambient que assegurin la millora continua de la empresa. Tanmateix
ens comprometen a revisar periòdicament el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat i el Medi
Ambient de forma que es pugui garantir que aquest es manté sempre actualitzat i controlat.
Tot el personal de la empresa coneix i es compromet a aplicar els principis de la nostra política
de qualitat i medi ambient en les seves activitats diàries.
Francisco Javier Pellisé Fuegirola
Amposta, 17 de Juliol de 2013.

