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ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. és una empresa que realitza tota mena de treballs forestals i
excavacions, creada a principis dels anys 90, prenent forma jurídica l’any 2000.
Disposa d'una instal·lació fixa a Cassà de la Selva, autoritzada per l'Agència de Residus de
Catalunya amb codi E-969.07, per a la valorització de fustes i restes vegetals on es tracten
aquest tipus de materials (socs, soques, restes de poda i jardineria, palets, mobles vells...).
En aquesta instal·lació fixa també hi ha una línia de producció d'estella forestal que subministra
a Catalunya. I finalment, també es produeix biomassa forestal per a l'exportació a Europa.
Per a poder realitzar totes aquestes tasques, ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. gestiona un ampli
parc de maquinària forestal, industrial i de vehicles, que es van renovant progressivament
segons les innovacions tecnològiques existents. En els últims anys, l’empresa ha invertit gran
part dels seus recursos en ampliar la línia de Producció de Biomassa Forestal i la de Valorització
de Fustes i Restes Vegetals.
ALAMEDA-TORRENT, S.L.U. vol executar totes les feines que els clients sol·liciten oferint el
millor servei possible amb maquinària d'última generació, seguint una línia de millora contínua
i amb eficàcia en tots els passos que es realitzen, ja siguin administratius o tècnics.
Els treballs forestals que es realitzen hauran de portar-se a terme amb la màxima cura amb
l’entorn per evitar, en la mesura del possible, qualsevol interacció negativa que pogués
esdevenir un impacte ambiental significatiu.
Conscients de que el desenvolupament de les seves activitats s’ha d’orientar a la satisfacció dels
clients i la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, considerem que
la gestió de la qualitat d’aquestes ha de ser un marc de referència de la feina diària.
Els principis que han de regir aquesta gestió són:








La comunicació amb el client ha de ser propera i personalitzada però també efectiva,
per tal de conèixer perfectament els seus requisits i poder valorar-ne la millor solució.
Executar la feina en els temps establerts amb el client, mostrant organització, capacitat
de resposta i eficàcia en els treballs.
Considerar la gestió del manteniment de la maquinària, vehicles i eines com un valor
imprescindible per poder executar els treballs en les millors condicions possibles.
Donar importància a la formació interna dels treballadors per assolir l’expertesa
necessària en l’ús de la maquinària.
Compromís de millora contínua del sistema de gestió a partir d’una gestió coherent i
eficaç de tots els processos definits.
Compromís de complir amb els requisits legals ambientals i de qualitat en tots els
àmbits de treball i amb els altres requisits que la organització estableixi relacionats amb
els aspectes ambientals.
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