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

 

L’organització ENGITEC,SA empresa de “Disseny i desenvolupament d’estudis relacionats amb 

arquitectura, urbanisme, edificació, enginyeria civil, enginyeria industrial i telecomunicacions. 

Direccions d’obra. Taxacions i valoracions de bens immobles”, manifesta la voluntat empresarial i 

objectiu prioritari en posar la màxima atenció en cadascuna de les activitats que executem, en cada 

decisió que adoptem i en cada acció que realitzem amb el fi i efecte de mantenir la Qualitat, els Aspectes 

Ambientals i la Seguretat i Salut en el Treball els nostres serveis. 

• Consolidació dels equips de treball qualificats i altament professionals seguint amb la nostre política 

de combinar formació tècnica constant per oferir QUALITAT i valors AMBIENTALS. 

• Compromís per proporcionar les condicions de treball segures i saludables per la prevenció de 

lesions i deterioro de la salut i fomentar la consulta i participació dels treballadors en la millora 

contínua del Sistema Integrat de Gestió 

• Les exigències contractuals, necessitats, requeriments i expectatives dels clients, la presa de 

mesures i els comportaments adequats per a prevenir els efectes sobre les persones i les 

repercussions en matèria ambiental i de SST, així com els requeriments legals i reglamentaris. 

• Continuar sent una empresa amb implantació nacional i suficients mitjans humans, financers i 

tecnològics, per donar resposta a les demandes de servei que planteja l’Administració Pública. 

• Complir amb la legislació vigent, la seva reglamentació i els acords voluntaris amb els nostres clients 

aplicables a l’activitat, producte i serveis. 

• Desenvolupar un Sistema Integrat de Gestió amb objectius i fites definides, fomentant la millora 

continua en QUALITAT, MEDI AMBIENT i SEGURETAT I SALUT. 

• Fer revisions periòdiques del Sistema Integrat de Gestió per preservar la seva vigència, adequació 

i eficàcia en relació als objectius plantejats per l’empresa. 

• Incorporar als nostres treballadors el compliment dels objectius i fites establertes, mitjançant una 

formació continua en relació a la QUALITAT, AMBIENT i SEGRUETAT I SALUT EN EL TREBALL. 

La Gerència es compromet a divulgar la nostre política a tots els nivells de la organització, proveïdors i 

tercers que tinguin relació amb ENGITEC,SA amb el compromís de complir amb línies establertes. 
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