
POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, SEGURETAT I SALUT LABORAL, 
GESTIÓ D'ACTIUS, RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA I GESTIÓ ETICA

SIM RUBATEC té el compromís d'integrar els aspectes socials, ambientals, ètics i de bon govern a les seves 
operacions i estratègia amb l'objectiu de maximitzar l'impacte positiu a les nostres parts interessades. Per això, 
ens comprometem a:

• Assegurar, tant als clients com als proveïdors, que l'empresa disposa de sistemes i d'una organització que
permet aconseguir els nivells de qualitat europeus, a través d'un enfocament basat en els processos, per
mantenir el seu compromís amb la millora contínua.

• Aconseguir que la qualitat sigui la base de la imatge de marca de l'empresa, condició indispensable per al
desenvolupament i la millora contínua.

• Garantir que tot el personal té el nivell de coneixements necessari per al desenvolupament de les activitats.
• Obtenir un alt grau de satisfacció del client integrant la consecució dels requisits i l'anàlisi de les

expectatives, i el compliment dels requisits legals aplicables.
• Implantar un sistema de gestió d'actius que permeti alinear les estratègies, els objectius i les activitats de gestió

d'actius amb els objectius estratègics de RUBATEC, que en promogui la millora contínua i que en garanteixi un ús
eficaç i eficient dels actius, el manteniment i la conservació, a al llarg del cicle de vida.

• Assolir la màxima qualitat dels nostres serveis mitjançant el compromís i la responsabilitat dels treballadors
en la seva tasca diària.

• Garantir un nivell adequat de seguretat i salut als centres de treball, proporcionant unes condicions de
treball segures per a la prevenció de les lesions i el deteriorament de la salut, orientades a l'eliminació dels
perills ia la reducció dels riscos per a la seguretat i salut laboral, complint amb la legislació vigent i assumint
els principis de la millora contínua a l'acció preventiva.

• Assegurar la formació, la informació i la participació de tots els treballadors en matèria de prevenció de
riscos laborals.

• Requerir al treballador el compliment de les normes de seguretat i higiene a la feina i el respecte a les
mesures de prevenció adoptades per l'empresa.

• Aconseguir un alt grau de satisfacció dels treballadors pel que fa a les condicions de treball.
• Aconseguir un alt grau de satisfacció del client pel que fa a la gestió dels riscos laborals i impactes

ambientals derivats de la nostra activitat.
• Assegurar la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació, considerant els nostres

principals vectors amb impacte (població, sòl i subsòl, atmosfera i residus):

o complint amb la legislació mediambiental i energètica aplicable, així com altres compromisos subscrits
per l'organització, tot des d'un enfocament de prevenció de la contaminació.
dotant dels recursos i informació necessaris per a la consecució dels objectius i metes establerts.o

• Implantar els principis de la millora contínua en la gestió mediambiental i energètica de les activitats de
l'empresa i donar suport a l'adquisició de productes i serveis energèticament eficients.

• Fomentar la participació activa i exigir la responsabilitat de tots els treballadors en relació amb la
repercussió de la seva feina sobre el medi ambient, a través de la formació i la informació necessàries.

• Promoure la gestió ètica a través del nostre Codi de Conducta, que ha de ser conegut i aplicat per tot el
nostre personal i per aquells que treballen en nom nostre.

Barcelona,   31 de gener de 2023

C/ Doctor Trueta, 13 – 08005 Barcelona
www.rubatec.es
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http://www.rubatec.es/
https://www.onlinedoctranslator.com/en/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution

