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ELECTRICITAT INTEGRAL GENERAL, S.L (darà endavant EIG Integral) és una empresa de muntatges elèctrics de baixa i mitja tensió.
Realització de quadres elèctrics. Revisió d’instal·lacions de baixa i mitja tensió i termografies i d'instal·lacions de climatització.
La Política del nostre Sistema Integrat de Gestió (darà endavant SIG) és mantenir una competitivitat que asseguri la permanència de EIG
Integral en el mercat, per assolir la satisfacció de les parts interessades, considerant el context de l'organització i determinant els riscos i
oportunitats, de manera sostenible pel medi ambient i segura pel seu personal.
Els principis fonamentals de la Política del SIG de EIG Integral són:

EL CLIENT és l'element essencial i la raó de ser d’EIG Integral. Per tant, conèixer les seves necessitats, expectatives, i els seus judicis és
fonamental per a nosaltres. Només així podrem satisfer i fidelitzar.
EL PERSONAL és un valuós actiu amb què compta EIG Integral. Per això, és missió de cada responsable d’aconseguir la màxima
satisfacció del seu personal, facilitant la formació adequada per al desenvolupament de la seva activitat, aportant així mateix, informació
sobre els resultats que afecten al seu acompliment i proporcionant, condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions
i deteriorament de la salut relacionats amb el treball, implantant mesures que permetin, en la mesura possible, eliminar els perills i
reduir els riscos per a la seguretat i la salut, complint amb la legalitat vigent en matèria de riscos laborals, i promovent models
organitzatius que afavoreixin la participació i consulta del personal.
LA MILLORA CONTÍNUA, en totes les àrees, és l'única garantia de supervivència. El nostre objectiu és reduir els errors, eliminant les
causes que els produeixen: Introduint esquemes preventius, millorant la gestió ambiental, potenciant les bones pràctiques ambientals
del personal i els proveïdors, i prioritzant la seguretat i salut laboral del personal i d'aquelles persones que desenvolupin treballs en les
nostres instal·lacions.

ELS NOSTRES PROVEÏDORS I COL·LABORADORS contribueixen de manera valuosa a aconseguir l'objectiu de satisfer les necessitats del
Client. La seva contribució és clau per a aconseguir l'èxit en els mercats d'avui i de demà. Per això, la nostra actitud cap a ells ha de ser
sempre de total honestedat i franquesa, informant-los en tot moment dels requisits ambientals i de seguretat laboral que es puguin
derivar del seu treball.
EL MEDI AMBIENT compromís de protecció de l'entorn, treballant en la prevenció de la contaminació derivada principalment dels
nostres residus i de les emissions dels nostres vehicles de flota i en la gestió eficient dels nostres recursos naturals i energètics.
COMPROMÍS. A través de la present Política, EIG Integral aferma el seu compromís per la identificació, compliment i avaluació periòdica
dels requisits legals relacionats amb els nostres serveis, el medi ambient i la seguretat laboral. Igualment EIG Integral, complirà tots
aquells requisits que tant els clients, com la societat, el seu personal, els proveïdors o altres parts interessades comuniquin i/o siguin
aplicable a l'Empresa i que estiguin relacionats amb el nostre SIG.
IGUALTAT. Fomentar la igualtat d'oportunitats entre tot el nostre equip i garantir un ambient de treball òptim, on es pugui desenvolupar
tot el potencial del nostre personal i contribuir així a la millora contínua, independentment de la seva raça, gènere, religió o discapacitat.
Per a assegurar l'assoliment dels objectius d'aquesta Política, la Direcció de l'Empresa està compromesa a complir i fer complir, tots els
procediments i conceptes definits en el nostre SIG i a dotar, en la mesura de les possibilitats, dels mitjans i recursos necessaris per a la
seva obtenció.
La present Política del SIG és comunicada a tot el personal de EIG Integral i a aquells agents externs que treballen en el nostre nom o
aquelles persones interessades. Igualment aquesta Política serà revisada periòdicament per la Direcció de l'Empresa amb la finalitat de
comprovar que és adequada a l'activitat que desenvolupem.

Gerent

“....la qualitat no s'improvisa.....”

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA POLITICA DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
La Direcció de Electricitat Integral General, S.L. dins de la preocupació per a la seguretat
i salut del seus treballadors, no només pretén donar compliment a les prescripcions
establertes per la Llei en matèria de prevenció de riscos laborals, si no que també vol,
aprofitant el esmentat compliment, millorar en tot el possible les condicions de vida
laboral dels nostres treballadors.

Per a assolir aquests objectius, entenent que la millora de l'activitat ha de ser continua,
la Direcció de Electricitat Integral General, S.L. es compromet a:
•

Complir amb tots i cadascun deis preceptes establerts en les lleis i reglaments
d'aplicació en matèria de prevenció

•

Comprometre a l'organització en el compliment de tots els requisits preventius i
legals, a través de la informació, formació, consulta i participació deis treballadors.

•

Analitzar els processos, tècniques i matèries primes utilitzades, elegint aquells que
generin menys riscos als treballadors.

•

Donar participació, a través deis òrgans de representació, als treballadors en tots
aquells aspectes que afectin a la seguretat i salut deis treballadors.

•

Assignar recursos suficients per al desenvolupament de les activitats preventives

•

Crear una cultura positiva en matèria de prevenció de riscos laborals.

Per a assolir aquests objectius s'ha dissenyat el PLA DE PREVENCIÓ
Canovelles, a 26 de novembre del 2018

