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La Gerència de EXCAVACIONES Y PINTURAS, S.AU. i de TÈCNIQUES I CONTRACTES, S.L.
estableix que:
La Política de qualitat i medi ambient de EXCAVACIONES Y PINTURAS, S.A.U. i de TÈCNIQUES I
CONTRACTES, S.L. , està orientada a aconseguir la satisfacció dels clients, garantir la qualitat dels nostres
serveis, permetre desenvolupar l’estratègia empresarial de negoci de l’organització, així com el compliment
dels requisits legals i reglamentaris aplicables. La nostra activitat diària es desenvolupa en contacte amb el
medi, motiu pel qual la prevenció de la contaminació, el respecte pel medi ambient i l’ús racional dels
recursos són pilars centrals de la nostra política empresarial.
L’abast del sistema de Gestió d’EPSA és “Treballs d’urbanització, construcció de vials i pistes, moviments
de terres i enderrocs d’edificis. Fabricació, subministrament i aplicació d'aglomerat asfàltic en calent”.
L’abast del sistema de Gestió de TEICON és “Extracció, trituració, rentat i classificació d’àrids per formigó i
construcció de carreteres. Fabricació de formigó en central. Valorització de residus de la construcció.”
Per a aconseguir l'aplicació eficaç d'aquesta política s'hauran de tenir en compte els aspectes següents:
-

Formar, implicar i responsabilitzar a tot el personal en la consecució de la política i objectius de
l'empresa.
Mantenir el sistema de qualitat i medi ambient que compleixi els requisits de la norma UNE-EN-ISO
9001:2015 i ISO 14001:2015.
Mantenir l’acompliment del Reglament Europeu de productes de la construcció nº 305/2011, de les
normes EN 12620, EN 13043 i EN 13242 pel que fa al Marcatge CE d’àrids, la EHE vigent pel que
fa el formigó i la norma EN 13108 pel que fa el Marcatge CE de les mescles bituminoses.
Compliment de tots els requisits legals i reglamentaris aplicables i, sempre que sigui possible, altres
requisits subscrits voluntàriament, relacionats amb els nostres aspectes ambientals.
Millorar la gestió de runes mitjançant el seu reciclatge, en consonància amb el Programa general de
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
Compromís de millora contínua del Sistema de Qualitat i Medi Ambient.
Definir documentalment i difondre la política a tot el personal i parts interessades de l’organització.
Aplicar control de costos per obra per tal d’ajustar els preus i millorar la competitivitat.
Utilitzar els mitjans més idonis per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients,
que serviran de base per a establir els requisits del servei i assegurar la seva satisfacció.
Procurar els recursos tecnològics innovadors en la mesura que la seva rentabilitat econòmica o
estratègica es consideri provada i que els recursos disponibles així ho permetin.
Reduir l’impacte dels aspectes ambientals posant èmfasi en els aspectes significatius.
Aprovació periòdica d'objectius i fites de qualitat i medi ambient mesurables i assignació de
responsabilitats pel seu seguiment i consecució.
Aplicar les mesures necessàries per a preveure els defectes.
Que totes les no conformitats s'analitzen i es posen en pràctica les accions correctives i de millora.
Aprovat per Gerència
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La política de qualitat i medi ambient està disponible al públic en general a la plana web de l’organització.

