
 

 

POLÍTICA DEL 
SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT 

QUALITAT-PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS-MEDI AMBIENT 
 

GRUP VISCOLA treballa en el sector edificació i rehabilitació, obra pública, infraestructures, manteniment d’edificació i 

indústries, instal·lacions esportives i d’oci.  

GRUP VISCOLA és una empresa de referència en el DISSENY I EXECUCIÓ D’OBRES D’EDIFICACIÓ (VIVENDES I 

INDUSTRIALS), REHABILITACIÓ, URBANITZACIÓ, VENDA I LLOGUER D’HABITATGES I NAUS INDUSTRIALS. 

 

Per aquest motiu la Direcció del GRUP VISCOLA ha definit i implementat el Sistema de Gestió Integrat (SIG) que inclou: 

Qualitat UNE-EN ISO 9001:2015, Prevenció de Riscos Laborals OHSAS 18001:2007 i Medi Ambient UNE-EN ISO 

14001:2015, per a recolzar la Direcció estratègica a partir de la integració dels processos de la nostra organització, de la 

satisfacció plena de les necessitats dels nostres clients i altres parts interessades, de la seguretat i salut dels seus 

treballadors, de la protecció i respecte pel medi ambient, de la prevenció de la contaminació i reduint els impactes 

ambientals negatius. 

Per això establim les següents prioritats: 

• La satisfacció plena de les necessitats dels clients i altres parts interessades. 

• El compliment dels requisits reglamentaris i altres associats a la realització de les nostres obres i serveis i de la 

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

• La formació i competència dels empleats. 

• 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 amb el compromís de la prevenció dels danys i 

deteriorament de la salut, i millora contínua de la gestió i l’acompliment de la seguretat en el treball. 

• Potenciar la coordinació de les activitats de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals amb totes les 

empreses del Grup i altres parts interessades si s’escauen. 

• Compromís per la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i altres compromisos 

específics pertinents a la organització, tals com l’ús sostenible de recursos, la mitigació y adaptació al canvi 

climàtic i la protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes. 

• Tenir en compte els suggeriments dels treballadors en matèria de qualitat, medi ambient i PRL, i poder-ne 

extreure oportunitats de millora. 

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

Prendre el  compromís de la millora continua del Sistema de Gestió Integrat (SIG) que s’analitzarà a la Revisió del 

Sistema per la Direcció.                                              GRUP VISCOLA 
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