
 

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 

 
La Direcció de BIGAS CONSTRUCTORA està totalment convençuda de la utilitat i la importància de la Gestió 
de la Qualitat, com a part de la gestió general enfocada a Riscos  de empresa i al cicle PDCA (PHVA) per al 
lideratge de la millora contínua i satisfacció del client, així com de Gestió Ambiental, conscient de la incidència 
de les seves activitats sobre el medi ambient. Per aquest motiu es disposa implementar un Sistema de Gestió 
de Qualitat i Medi Ambient, basat en les normes UNE EN-ISO 9001:2015 i UNE EN-ISO 14001:2015, 
respectivament. 

 
Amb aquest compromís de la Direcció, s’involucra tot el personal de l’empresa, tant pel que fa als processos 
operatius com els estratègics i als de suport amb la finalitat de seguir la Política de Qualitat i Medi Ambient 
definida i assolir els objectius establerts: 

 
● Implementar, desenvolupar i mantenir un Sistema de Gestió de la Qualitat i Gestió Ambiental. 

 
● Seguir l’evolució del mercat detectant en tot moment els riscos i oportunitats i , si es possible avançant-se 

a les seves exigències o conseqüències per l’empresa i per ales les parts interessades. 

● Fomentar el compromís de la Direcció en el Sistema de de la Qualitat i Gestió Ambiental. 

 
● Fomentar la participació i formació del personal de cara a la millora continua del Sistema de Gestió.  

 
● Garantir la qualitat de les nostres obres i en el compliment dels terminis d’entrega establerts. 

 
● Satisfer els requisits legals i reglamentaris, i altres que subscrigui l’organització, així com los 

compromisos adquirits amb el client.  

 
● Assistir als nostres clients aportant saber fer i intentant sempre solucionar i innovar en benefici de 

ambdues parts, mantenint amb ells una relació oberta i de col·laboració.  

 
● Aconseguir una relació mútuament beneficiosa amb els proveïdors amb la finalitat d’augmentar la 

capacitat de tots dos per crear valor. 

 
● Identificar i avaluar els aspectes ambientals que intervenen a cadascun dels processos, introduint les 

millores necessàries, amb la finalitat de protegir de forma eficaç a les persones, les instal·lacions i 
l’entorn, ajudant així a la prevenció i minimització de la contaminació i les seves possibles 
conseqüències. 

 
● Fomentar un uso racional dels recursos energètics i de les matèries primeres, i promoure la 

sostenibilitat de les activitats realitzades. 

 
Per assegurar el compliment d’aquesta Política s’establiran objectius que, a través del seu anàlisi i seguiment, 
quantificaran la millora continua acomplida per l’organització. D’aquesta manera es pretén aconseguir un 
Sistema de Gestió eficient i eficaç, amb la intenció de que sigui garantia de futur per a BIGAS 
CONSTRUCTORA.  

 
Barcelona , a 6 de març de 2018. 
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Jordi Batllori Josep Bigas  

Director de Construcció Gerent 

 


