QUÈ ÉS ENGRUNES

HEM DE SABER...

SERVEIS QUE OFERIM

Engrunes és la denominació comercial de dues entitats:
Fundació Engrunes i Engrunes, Recuperació i
Manteniment, Empresa d’Inserció, S.L.U.

L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques,
utilitzat fa uns anys en els sectors industrial i de la
construcció, així com en l’àmbit domèstic, donat les seves
propietats aïllants i ignífugues.

- Recollida Selectiva i neteja de zones i espais
municipals.
- Recollides específiques ajustades a les necessitats del
client.
- Desmuntatge i substitució d’elements amb
fibrociment (dipòsits, sostres, baixants,...) en
comunitats de propietaris, domicilis particulars i
empreses.
- Reparació i canvi de materials per a Comunitats de
Propietaris i Empreses.
- Transport al Gestor final per al seu tractament.
- Mostreig i anàlisi per identificar materials amb amiant.

El nostre objectiu principal és lluitar contra la
pobresa i l’exclusió social a través de la inserció
laboral i social de persones en situació de
marginació o exclusió.
Proporcionem a les persones en risc d’exclusió social o
excloses, suport personal mitjançant un treball retribuït
que els permeti reincorporar-se novament a una vida
normal, amb l’ajut del seu propi treball i l’esforç personal.
La nostra activitat està centrada en els mercats de la
Construcció i del Medi Ambient.

Com empresa d’inserció, tots els treballadors tenen
contracte de treball i complim el nostre objectiu mitjançant
la producció de béns i serveis.
Els beneficis que generen les nostres activitats es
reinverteixen al 100% per millorar la tasca social amb la
que estem compromesos.

El principal actiu d’Engrunes és la solvència i llarga
experiència de totes les persones que formem l’equip
d’Engrunes i del conjunt de tota l’organització.
COL·LABORA AMB NOSALTRES
CONTRACTANT ELS NOSTRES SERVEIS!

Si el fibrociment està en bon estat no és
perillós per a la salut. El perill s’esdevé si
aquest material es trenca, es desgasta o
es manipula indegudament. En aquests
casos, les fibres d’amiant es poden
desprendre i quedar suspeses en l’aire,
per això la inhalació mantinguda
d’aquestes fibres pot produir malalties
com el càncer de pulmó, l’asbestosi o
fibrosi pulmonar i la mesotelioma. (un
cabell humà = 1800 fibres d’amiant)
Des de l’any 2002 se'n prohibeix la
utilització, la producció i la
comercialització a Espanya.
Des d’Engrunes, els
oferim un ser vei
integral destinat a
r e a l i t z a r e l
desamiantat a
domicilis particulars,
empreses, etc,
garantint la seva
exe c u c i ó a m b e l s
millors recursos,
essent estrictes amb la normativa vigent i respectuosos
amb el medi ambient i amb la salut de les persones. La
gestió, la formació, la preparació i l’experiència dels nostres
treballadors ens ha facilitat
poder oferir un servei integral,
optimitzant els recursos per
realitzar els serveis, minimitzant
els temps d’execució i en les
millors condicions.

El nostre servei integral facilita una execució ràpida,
respectuosa amb el medi ambient i assegurant la
seguretat de la recollida i de les condicions de l’entorn.

LES NOSTRES DADES
Fundació Engrunes
- Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA).
- Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA)
número 46/AB/08.
- Transport de residus amb el codi T-1893.
- Transport de residus no especials procedents de la
construcció o demolició amb codi TRC-7.
- Gestor de residus de Catalunya amb codi E-1198.10.
Engrunes, Recuperació i Manteniment, Empresa
d’Inserció, S.L.U.
- Registre d’Empreses Acreditades de Catalunya (REA).
- Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA)
número 87/AB/09.

