POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ
La Direcció de Copcisa Corp estableix, declara i assumeix el compromís permanent en oferir la màxima
satisfacció als seus Clients executant els seus treballs amb seguretat, amb respecte al medi ambient, amb la
màxima qualitat possible i aplicant sempre que sigui possible, tècniques i mètodes eficients i innovadors, tot
d’acord amb els nostres valors i principis de comportament i tenint en compte les parts afectades per les
nostres activitats.
Per aquest motiu la Direcció ha implantat, manté i millora contínuament el Sistema de Gestió Integrat (SIG)
d’aplicació per cada una de les empreses que formen part de Copcisa Corp.
El nostres compromisos es concreten en els següents principis:
 La millora continua és una constant en tots els nivells de les empreses del grup, buscant i fomentant la
prevenció integral i la reducció dels riscos en el desenvolupament de les seves activitats.
 Promoure i aplicar condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions, la protecció
activa de la salut i la seguretat dels treballadors i instal·lacions, com a principi bàsic per al
desenvolupament de l’activitat, sent característiques aquestes de professionalitat i excel·lència.
 La completa integració de la prevenció dels riscos en l’estructura productiva de l’empresa donant prioritat
a la seguretat front qualsevol altra consideració i comprometent professionalment a tot el personal que
presti els seus serveis en l’àmbit de l’empresa,
 Avaluar i minimitzar l’impacte ambiental, preveure la possible contaminació, potenciar l’ús sostenible de
recursos i reduir els residus, sempre que sigui viable tècnicament i econòmicament.
 Fomentar l’ús eficient de l’energia i donar suport a l’adquisició de productes i serveis energèticament
eficients.
 Utilitzar mètodes constructius i emprar medis i maquinaria que no danyin i respectin el medi ambient.
 Potenciar l’ús de materials reciclats, reutilitzables o sostenibles en les obres, serveis i oficines de
l’organització.
 Complir amb la legislació vigent i amb altres compromisos que l’organització subscrigui en cadascun dels
àmbits i llocs on es desenvolupen.
 La qualitat final de l’obra o servei realitzat és el resultat de les accions planificades i sistematitzades de
prevenció, detecció, correcció i millora contínua dutes a terme durant el procés d’execució dels treballs.
 Per establir el patró de la qualitat de les nostres obres i serveis és determinant el compliment de les
exigències contractuals amb els nostres clients i les exigències pròpies de qualitat internes de la nostra
organització.
 Tots els empleats de Copcisa Corp són responsables de la qualitat dels seu treballs i sempre actuaran
amb transparència i honradesa.
 Fomentar entre els nostres treballadors el desenvolupament de projectes de Recerca, Desenvolupament
i Innovació (R+D+i) que ens permetin obtenir nous productes i tecnologies i millorar els processos de
producció aportant avantatges competitius per a l’empresa.
 Els treballadors de les empreses de Copcisa Corp hauran de respectar i complir en tot moment els
principis establerts en el Codi Ètic.
 El compliment i foment del principi de igualtat de tracte i oportunitats, així com la no discriminació entre
dones i homes en les empreses de Copcisa Corp.
 Els responsables del Sistema Integral de Gestió de cada empresa s’encarreguen de impulsar i
documentar aquesta política i mantenir el Sistema de Gestió Integrat (SIG) en l’Organització. Per a
mesurar i supervisar el comportament de l’empresa es realitzaran visites periòdiques i cicles d’auditories.
 La direcció es compromet a aportar els recursos materials i humans per a formar i sensibilitzar als equips
de l’organització en la política del Sistema Integrat de Gestió de les empreses de Copcisa Corp.
 La direcció vetllarà per transmetre i fer complir la Política del Sistema Integrat de Gestió de Copcisa Corp
a tots els empleats, proveïdors, subcontractistes i clients.
Aquesta política està a disposició pública, forma part de la política general de Copcisa Corp i ha de ser
assumida per tota l’Organització per a garantir als nostres clients una millora continua de les nostres obres i
serveis.
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