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Llorens|gmr és una empresa dedicada al transport i gestió integral de residus industrials, tant 
perillosos com no perillosos. La nostra activitat inclou tots els processos necessaris per aquesta 
tasca: emmagatzematge, recollida, transport, separació, valorització, reciclatge…

La direcció de Llorens|gmr basa la seva política de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos 
en els següents principis:

- Complir amb els requisits legals que li siguin aplicats, especialment els de caràcter ambiental, i 
qualsevol tipus de requisit adquirit per l’empresa amb els nostres clients i les parts interessades.

- Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, reduint els impactes ocasionats per 
l’activitat o serveis de la nostra empresa com la reducció de les emissions de CO2 o landfill zero, 
seleccionant en tot moment la millor estratègia possible per la gestió dels residus. 

- Difondre a tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat i medi 
ambient establerts, com també als nostres proveïdors i clients.

- Garantir un procés de millora continua que permeti perfeccionar el funcionament i gestió dels 
serveis de l’empresa amb el propòsit d’augmentar la seva eficàcia i eficiència, així com la 
satisfacció dels clients.

- Desenvolupar programes de formació continua adequats a les necessitats dels nostres treballa-
dors, com també als nostres clients i/o proveïdors que ho desitgin.

- Fomentar i establir un bon ambient de treball, en el qual la prevenció dels riscos laborals i la 
salut sigui peça fonamental per minimitzar i eliminar els riscos laborals existents.

- Tenir una política de Responsabilitat Social Corporativa que faciliti la participació en la 
societat (donacions, col·laboracions amb entitats..)

- Projectar una imatge de modernitat, futur, professionalitat.

- Impulsar l’I+D en l’àmbit de la gestió de residus.


