POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Certis obres i Serveis, S.A.U. i Certis Infraestructuras S.A., tenen per objecte la realització d’obres públiques o
privades de tota classe. Amb el fi de millorar contínuament, el Director General d’ambdues empreses difon la següent
política integrada de gestió que utilitza com a marc de referència per a definir els seus objectius i recolzar la direcció
estratègica.
La política integrada de gestió es basa en els següents compromisos principals:
-

Implementar, desenvolupar i sostenir un Sistema de Gestió Integrat basat en les norma ISO 9001/2015, ISO
14001/20015 i ISO 45001:2018.

-

Aconseguir la satisfacció del client complint tots els requisits amb estricta observança dels terminis i dels
pressupostos establerts i assegurar que aquesta consciencia arriba a tots els nivells de l’organització.

-

Aportar els recursos humans i tècnics competents per atendre els seus requeriment així com la sistemàtica per
garantir el compliment dels compromisos adquirits.

-

Eliminació de perills i la reducció de riscos per a la SST

-

Protecció del medi ambient inclosa la prevenció de la contaminació i la millora contínua

-

La participació i consulta dels treballadors, i si hi han, dels seus representants

-

Desenvolupar activitats formatives relacionades amb les activitats d’obres i serveis de l’empresa per a tot el
personal, potenciant la comunicació i el treball en equip. Propiciar la seva participació activa en la implantació dels
nous processos i en la resolució de problemes que permetin la millora en el desenvolupament de cada activitat.

-

Complir amb els requisits legals si altres requisits que afecten a les nostres activitats, productes i/o serveis.

-

Identificar i avaluar els aspectes ambientals que intervenen en cada obra, introduint les millores necessàries amb el
fi de protegir de forma eficaç les persones, instal·lacions i entorn, ajudant amb això a una minimització de la
contaminació i les seves possibles conseqüències.

-

Desenvolupar i aplicar en tot l’àmbit de l’empresa bones pràctiques ambientals. Crear un esperit comú de respecte
al Medi Ambient, que motivi als empleats, proveïdors i clients.

-

Identificar i avaluar els riscos per a la seguretat i salut aconseguint una protecció activa dels empleats i instal·lacions
que participen en els processos i operacions de la organització per proporcionar condicions de treball segures i
saludables per a la prevenció de lesions i el deteriorament de la salut vers el treball i apropiades a la realitat de les
activitats i la naturalesa específica dels seus riscos i oportunitats per a la SST dins d'un marc de millora contínua

Tot el sistema es sosté en les persones que participen en cada un dels processos clau, sent el nostre principal actiu.
Aquesta política es troba a disposició de qualsevol part interessada i del públic en general.

A Balenyà, el 01 d' Abril de 2021

Iván Blázquez
Director General
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