POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓ
La nostra Política Integrada té com a objectiu primordial, el compliment dels
compromisos acordats amb els clients, la societat, els treballadors, els proveïdors i
col·laboradors.
Com a part d’un procés, i d’acord amb els principis i voluntat d’EXLAND
EXCAVACIONS I TRANSPORTS, vam adquirir mitjançant el present document, el
compliment dels objectius descrits.
• Definir, implantar i mantenir al dia el nostre Sistema Integrat de Gestió de
Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut (SGI), els elements bàsics es
desenvolupen en el Manual Integrat, per tal d'aconseguir una millora contínua en
l'eficiència de l'acompliment de l'organització.
• Establir, implementar i mantenir una política integrada, que asseguri que cada
col·laborador entén, participa i pren com propis els objectius i metes de la
mateixa.
• Establir com a prioritat el Sistema de Gestió Integrat (SGI), aplicant-lo en la feina
diària a través de la qualitat, la protecció del medi ambient, i la seguretat i salut,
envers nostres clients, treballadors, entorn i societat.
• Millorar contínuament l'eficàcia del nostre SGI, en cadascun dels nostres serveis,
prevenint lesions, malalties professionals i contaminació al medi ambient.
• Proporcionar un indret de treball segur, sa i lliure de danys potencials que pugui
generar deteriorament en la salut de nostres treballadors, col·laboradors i clients.
• Vetllar contínuament pel compliment dels requisits del client, legals i
reglamentaris aplicables, i aquells que se sotmeten voluntàriament relacionats
amb la qualitat, seguretat i medi ambient, que promoguin les millors pràctiques
en l'organització.
• Afavorir la consulta i participació dels treballadors en l’àmbit de la Seguretat i
Salut, cooperant amb l’empresa per augmentar els estàndards de seguretat.
Es per això que la Direcció donarà suport i disposarà dels recursos necessaris per a la
aplicació del Sistema de Gestió Integrat de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut a
EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL, d'acord amb les normes internacionals
UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018, delegant en el
Responsable de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut, l'autoritat per adoptar les
decisions necessàries per a mantenir i millorar contínuament el Sistema de Gestió
integrada.
L'èxit d'aquest permanent desafiament, necessita del compromís de cada un de
nosaltres, que som els protagonistes de la política i servei prestat als nostres clients.
La present política es troba a disposició de totes les parts interessades (personal que
integra l'organització, clients i col·laboradors), i és revisada anualment per la Direcció
General.
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