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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE LA 
QUALITAT, PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS I MEDI AMBIENT 

 

ENGISIC és una empresa que  va iniciar l’activitat en el desenvolupament de projectes, 

consultoria i estudis tècnics i direcció i coordinació d’obres l’any 2018. Des dels nostres orígens, hem 

desenvolupat projectes relacionats amb el cicle integral de l’aigua. En el disseny dels projectes hem 

apostat sempre per la innovació, l'eficàcia i l’eficiència per realitzar serveis de la més alta qualitat als 

nostres clients i per guanyar-nos la seva confiança. Un alt nivell d’implicació abans, durant i després 

del desenvolupament dels projectes, una ràpida resposta davant de qualsevol imprevist, 

l’experiència, la professionalitat i èxit que ens avalen fan que cada dia més administracions públiques 

i empreses confiïn en els nostres serveis.  

La Direcció d’ENGISIC,  ha definit i implementat el Sistema Integrat de Gestió (SIG) de la Qualitat 

(UNE-EN ISO 9001), Prevenció de Riscos Laborals (UNE-EN ISO 45001) i Medi Ambient (UNE-EN 

ISO 14001), a partir de la integració dels processos de la seva organització, de la satisfacció plena 

de les necessitats dels seus clients, de la seguretat i salut dels seus treballadors i del respecte pel 

medi ambient. 

Per això, establim les següents prioritats: 

● La satisfacció plena de les necessitats dels clients. 

● El compliment dels requisits reglamentaris associats a la realització del producte i de la 

legislació aplicable en medi ambient, prevenció de riscos laborals i altres àmbits. 

● La formació i competència dels treballadors. 

● La participació de tot el personal i dels proveïdors. 

● Que els processos de la nostra empresa siguin respectuosos amb el medi ambient. 

● Definir els llocs de treball de forma segura tendint als 0 accidents. 

● Potenciar la coordinació de les activitats de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos 

laboral. 

● Que qualsevol suggeriment dels treballadors en matèria de qualitat, medi ambient i prevenció 

de riscos laborals sigui tractat com una oportunitat de millora. 

● Proporcionar el marc de referència per establir i revisar els objectius i fites. 

La millora contínua del Sistema Integrat de Gestió (SIG) es durà a terme mitjançant la revisió per 

la Direcció dels resultats obtinguts. 

A Igualada, a 29 de gener de 2021 
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