
 
 

OBJECTIU SOCIAL DE SERRADORA BOIX : 
 
A Serradora Boix tenim com a objectiu social l’aprofitament integral de la fusta en tronc, prioritzant 
les zones de proximitat, en especial la zona de Catalunya i prioritzant la sostenibilitat dels recursos 
emprats, per a usos domèstics i industrials. La contribució del nostre equip humà es clau pel 
nostre èxit i la sostenibilitat.  
 
Els nostres boscos i la seva producció fustera, és el nostre punt de partida.  
 
Serradora Boix considera la gestió forestal el pilar fonamental de l’estratègia de l’empresa i és per 
això que la promovem. La gestió forestal garanteix la persistència de les masses forestals 
compatibilitzant-la amb l’aprovisionament de béns i serveis i la multifuncionalitat dels boscos. 
Permet la resiliència i millora dels boscos davant dels riscos, com els incendis forestals, i ajuda a 
combatre el canvi climàtic. 

Per aquests motius Serradora Boix certifica la seva tasca mitjançant la Cadena de Custòdia 
PEFC. Aquest segell garanteix l’obtenció de fusta legal, sense violació dels drets civils, preservant 
la persistència de les masses forestals, la biodiversitat i assegurant les condicions laborals dels 
implicats.  

A Serradora Boix en tots els processos i activitats treballem per la millora continua amb els 
estàndards marcats per els Sistemes de Gestió de la Qualitat (ISO 9001) i el Sistema de Gestió 
Medi Ambiental (ISO 14001).  
 
Considerem les persones com els nostres principals actius, per això  cerquem la millora continua 
mitjançant la formació de l’equip humà, la seva professionalització i la millora continua del sistema 
de seguretat i de salut en el treball. L’objectiu de Serradora Boix és consolidar un equip humà 
capacitat per assolir la màxima implicació en el nostre projecte i fer-ho amb excelꞏlència.  
 
La totalitat de les activitats realitzades per Serradora Boix estan planificades amb l’objectiu de 
minimitzar, prevenir i reduir els possibles impactes ambientals que puguem generar. Així mateix, 
mantenim el compromís de complir amb qualsevol requisit legal o d’altre àmbit que ens pugui 
afectar. 
 
Els nostres productes són el resultat de la transformació de la matèria primera de proximitat, per 
satisfer les necessitats de mercat dels nostres clients amb un producte competitiu, de la millor 
qualitat i compromès amb la sostenibilitat.  
 
La nostra producció de fusta serrada incorpora els principis de l’economia circular, per l’impacte 
positiu en el capital natural que implica la seva obtenció, el baix consum energètic que implica 
transformació respecte altres material substitutius, per la minimització de residus en el procés 
productiu, per la retenció carboni dels nostres productes acabats i la contribució positiva que tot 
plegat que ajuda a resoldre el repte de l’escalfament global del planeta. 
 
Per tot això, el nostra lema és :   “ FUSTA AVUI, BOSC PER SEMPRE ! “ 
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