
 

POLÍTICA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
I DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

 
SIRUSA cerca aconseguir processos i procediments d’actuació per a minimitzar els riscos 

laborals i l’impacte ambiental de la seva activitat, i amb aquesta motivació procura prevenir, 

controlar i disminuir els efectes ambientals i els riscos laborals que les seves activitats 

d’incineració, transferència i valoració energètica de residus sòlids urbans, generen sobre l’entorn 

i els treballadors, i d’aquesta manera assegurar la protecció i conservació de la salut dels 

treballadors i del Medi Ambient. 

 

La direcció de SIRUSA, assumint el lideratge de l’empresa, adquireix el compromís de millora 

continuada, de prevenció de la contaminació, dels riscos laborals, sempre que això sigui possible. 

 

Amb la present política, SIRUSA es compromet a: 

 

1. Establir, implantar i mantenir el nostre Sistema de Gestió  d’acord amb les normes de 

referència: ISO en Gestió de Seguretat / Salut en el Treball i la ISO en Sistemes de Gestió 

Ambiental, de manera adequada al propòsit de l’organització, per tal de millorar contínuament 

l’eficàcia del mateix. 

 

2. Adoptar el compromís de protecció del medi ambient, prevenció de la contaminació, eliminació 

dels perills i reducció dels riscos per a la SST. Reducció dels incidents laborals i malalties 

professionals. 

 

3. Complir amb tots els requeriments legals que ens apliquen, entre altres, les relacionats amb 

Seguretat i Salut Laboral, Medi Ambient així com altres requeriments que la mateixa 

organització pugui subscriure. Com el compliment del Pla d’Igualtat, del Codi ètic i Codi de 

Conducta, integrats dins dels procediments de riscos penals (Compliance).  

 

4. Proporcionar un marc de referència per a avaluar, establir i revisar l’acompliment ambiental, 

qualitat i de seguretat i salut laboral, els objectius i metes i la seva contínua revisió i adequació, 

per tal de complir sempre amb la política ambiental i de seguretat laboral. 

 

5. Millorar de manera continua el Sistema de Gestió Ambiental i el Sistema de Gestió de la SST, 

sempre que sigui econòmicament viable, mitjançant l’ús de les millors tècniques disponibles, 

de manera que les mateixes proporcionin una major fiabilitat en matèria ambiental i de 

prevenció de riscos laborals, minimitzant d’aquesta manera el risc laboral dels treballadors i 

l’impacte ambiental, per a aconseguir una millora continua de l’acompliment del Sistema de 

Gestió Integral. 

 



6. Formar, entrenar i sensibilitzar tots els empleats en la gestió mediambiental i de la seguretat 

laboral, per tal que desenvolupin bones pràctiques mediambientals i de prevenció de riscos 

laborals. 

 

7. Adoptar el compromís de generar i afavorir un ambient participatiu i de consulta entre els 

empleats i els seus representants adaptant el treball a les persones, integrant-se en l'objectiu 

comú i millorant les comunicacions que facilitin el treball en equip, el reconeixement individual i 

els suggeriments de millora. 

 

8. Exigir el compliment de la Política a tot el personal propi i a les empreses externes que 

exerceixin activitats a les instal·lacions de l’empresa. 

 

9. Mantenir una relació oberta i de col·laboració amb els poders públics, els nostres veïns i altres 

col·lectius interessats en la nostra activitat. 

 

10. Tenir a disposició de qualsevol persona, institució o organització la present Política. 

 

La correcta implantació d’aquest compromís requereix la cooperació de tots els empleats. 

 

 

La Direcció de SIRUSA       

 

Tarragona, a 4 de juny de 2021 

 


