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La Direcció d’EUROFIRMS GROUP SLU defineix la Política que regeix els aspectes del nostre 
Sistema de Gestió, desenvolupat sota las Normes ISO9001, ISO 14001, ISO45001 i UNE158301, 
implicant a tots els  serveis de l’Empresa. Aquesta política està sustentada pels següents 
compromisos d’acció: 
 

o Buscar i mantenir la satisfacció dels nostres clients i la d’altres parts interessades, 
aportant bones solucions a les seves diferents necessitats de Recursos Humanos i 
complint els requisits relacionats amb els perills aplicables de SSO especificats i acordats 
pels projectes i obres que ens siguin atorgades. 

 
o Desenvolupar, implementar i mantenir un sistema de gestió basat en l'estricte 

compliment de les lleis, reglaments i normes nacionals i internacionals aplicables a 
l'empresa i als projectes i obres que executem, així com la legislació ambiental 
d'aplicació. La present política proporciona el marc per l'establiment d'objectius de 
qualitat, medi ambient i seguretat i salut. 

 
o Propiciar i mantenir una millora contínua del sistema integrat de Gestió, dels seus 

processos i el seu desenvolupament a partir de resultats en auditories, l’anàlisi 
d’estadística i dades, accions correctives, preventives i altres fonts de millora. L’equip 
de persones que integren EUROFIRMS estem compromesos amb la millora contínua de 
les nostres actuacions, desenvolupades sempre en el marc de la protecció del medi 
ambient i incloent la prevenció de la contaminació relacionada amb els nostres aspectes 
ambientals identificadors. D’aquesta manera, compartim uns valors que traslladem a 
tota la nostra activitat diària: Transparència, Responsabilitat i Respecte.  

 
o Fomentar una cultura d’empresa oberta i integradora, compromesa amb una gestió 

ètica i socialment responsable, on tots hem de tenir la voluntat de realitzar accions 
positives i innovadores. 
 

o Identificar els perills i riscos presents en totes les nostres activitats i àrees de treball, 
notificar-los al nostre personal juntament amb les mesures de prevenció i control 
corresponents, per tal d’eliminar o minimitzar accidents, lesions i malalties laborals 
derivades d’aquests. 
 

o Protegir la salut i el benestar laboral del nostre personal, proporcionant-los un ambient 
i condicions de treball segur, sa i saludable d’acord amb les lleis aplicables. 
 

o Desenvolupar plans de formació, entrenament i conscienciació del nostre personal 
sobre les obligacions i responsabilitats inherents a la seguretat i salut ocupacional, i 
fomentar la seva participació en el sistema i la vigilància perquè aquestes polítiques 
de SSO siguin efectives. 

 
Volem que EUROFIRMS sigui una empresa de referència en el sector, d'ampli abast geogràfic, 
representativa, amb una alta qualitat de servei i de gestió ambiental, amb una imatge 
d'excel·lent proveïdor pels nostres clients, i una oportunitat de progrés pels nostres treballadors 
i col·laboradors. 
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