POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I PREVENCIÓ
L’abast de la activitat desenvolupada per IPLAN GESTIÓN INTEGRAL S.L , és de: Serveis de Project Management
als sectors energètics, d’obra civil, assistència tècnica ambiental i de seguretat i salut. Serveis d’enginyeria de
projectes.
Els objectius generals de la nostra empresa són:
1.- Assegurar que a través de la present política de qualitat de IPLAN GESTIÓN INTEGRAL S.L, arribem a ser més
competitius, ampliant el nostre mercat en el sector de la Gestió de Projectes.
2.- Augmentar el grau de satisfacció dels nostres clients externs i interns.
3.- Augmentar la participació dels nostres empleats per a millorar la convivència en la empresa, i augmentar la
qualitat dels serveis als nostres clients.
4.- La millora contínua.
5.- Estar al servei dels nostres clients, compromès amb la societat, el medi ambient i la salut dels nostres
treballadors, respectant el marc legal i normatiu establert per a cada cas.
Compromisos de IPLAN GESTIÓN INTEGRAL S.L.
En matèria de medi ambient:
a.- Assegurar el compliment de la reglamentació, legislació i normativa mediambiental a aplicar no
sols en règim intern, sinó en els serveis propis del Procés de Medi Ambient.
b.- Realitzar Gestió Ambiental aplicable en tots els àmbits d’actuació de IPLAN GESTIÓN INTEGRAL S.L,
integrant la variable ambiental en el desenvolupament de tots els projectes a realitzar des de
l’Empresa.
c.- Elaborar i impartir accions permanents de formació, sensibilització i motivació
sobre protecció ambiental a través dels nostres agents de control per aconseguir una
participació més activa dels treballadors.
En matèria de prevenció de riscos laborals:
a.- Assegurar el compliment de la reglamentació, legislació i normativa en matèria de prevenció de
riscos laborals.
b.- Realitzar una adequada gestió que permeti adoptar las mesures per a la identificació, avaluació i
control dels possibles riscos associats als accidents de treball o a qualsevol lesió generada en ell.
c.- Realitzar les activitats sense comprometre els aspectes de seguretat i salut per consideracions
econòmiques o de productivitat.
d.- La empresa promou i estableix els medis necessaris per a que la comunicació de deficiències i/o
propostes de millora siguin analitzades i, a ser possible, aplicades.
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e.- Informar i formar als treballadors sobre els riscos inherents al seu lloc de treball, així com de els
medis i les mesures a adoptar per a la seva prevenció.
Tots els objectius controlats per la Direcció a través d’una sèrie d’objectius particulars quantificables, els quals
seran revisats per a comprovar que s’adeqüen al propòsit de la nostra política.
Convé que aquests indicadors estiguin gestionats per el Responsable de Qualitat, Medi Ambient i Prevenció,
que informarà puntualment a Direcció sobre la seva evolució.
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