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POLÍTICA INTEGRADA.
A–
estableix la present política com un compromís que abasta a totes les activitats de construcció d’obra civil,
edificació, sostenibilitat i medi-ambient i de restauració de bens immobles historicoartístics realitzades en l’àmbit de la nostra
comunitat autònoma.
B – El Sistema de Gestió permet executar processos que satisfacin els requisits dels clients d’
, prevenint en tot
moment la contaminació ambiental, utilitzant racionalment i equilibradament els recursos naturals i complint els requisits legals i
reglamentaris locals, nacionals i comunitaris aplicables, així com els que voluntàriament subscrigui l'organització, relacionats amb la
responsabilitat social i amb els perills per la SST així amb una operativa que asseguri condicions adequades de treball.
C – Compromís per proporcionar condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions i deteriorament de la salut
relacionades amb el treball de la construcció i tot el que deriva d’aquesta activitat: riscos electrònics, psicològics, ergonòmics,
caigudes, caigudes d’objectes o ensorraments, projecció de partícules, etc.
D - Garanteix que l'organització és sensible a les necessitats expresses i implícites de les parts interessades.
E - Respecte el compromís per complir amb els requisits legals i altres requisits, establir canals d'intercanvi d'informació amb els
subcontractistes per assegurar una coordinació eficaç i eficient de les activitats empresarials.
F – Es manté actualitzat, de manera que mantingui la seva eficàcia davant dels canvis de productes, i evolució de les exigències del
mercat induint en la gestió de l'organització una dinàmica de millora contínua.
G - La gestió de la nostra organització és apropiada a la natura, escala, impactes, riscos de l'organització en el desenvolupament
d'activitats, processos, productes i serveis.
H - Es fonamenta en la prevenció com a mitjà més eficaç per aconseguir nivells de qualitat de productes i serveis satisfactoris pels
nostres clients, l'acompliment més adequat de la gestió ambiental i dels objectius de qualitat, gestió ambiental, de SST y de
responsabilitat social, incloent el compromís de prevenció dels danys i el deteriorament de la salut.
I - La gestió respecta els principis bàsics de responsabilitat social, com ara; rendició de comptes, transparència, comportament ètic,
respecte als interessos de les parts interessades, respecte al principi de legalitat, respecte a la normativa internacional de
comportament i respecte als drets humans.
J - Es considera fonamental la participació i integració de tots els grups d’interès, incloent la plantilla, subcontractistes i proveïdors
en la gestió de la qualitat, gestió ambiental, de SST i de responsabilitat social de l'organització, per a això s'establiran els mitjans
necessaris per mantenir una comunicació i participació eficaç i permanent a tots els nivells.
K - Es garanteix la formació, motivació i implicació de tot el personal en l'aplicació del nostre sistema de gestió de qualitat,
ambiental, de SST i de responsabilitat social, fomentant el treball en equip, la responsabilitat personal i la satisfacció per la feina ben
feta, en condicions de seguretat adequades.
L - A més, s'establiran objectius i metes de qualitat, gestió ambiental, SST i de responsabilitat social que es revisaran periòdicament
per mantenir una gestió de millora permanent, de manera que les accions de millora constitueixin una part fonamental i obligatòria
en la gestió de l'organització.
M - Es controlaran periòdicament tots els aspectes ambientals i de responsabilitat social associats a la nostra activitat per tal de
mantenir una gestió correcta i responsable.
N - El compromís de disposar les certificacions UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001, UNE-EN-ISO 45001 i IQNET SR 10 forma
part del camí seguit per eurocatalana cap a la millora contínua.
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