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POLÍTICA DE QUALITAT I AMBIENTAL
L’empresa ICC, des de la seva constitució ha estat sempre una consultoria i enginyeria en el camp de
l’obra civil, realitzant Project Management (gestió integrada de projectes), direccions d’obra i
projectes, oferint sempre com a argument prioritari en la seva oferta, la seva serietat i qualitat, amb
l’objectiu d’aconseguir la satisfacció del client.
La qualitat és un objectiu compartit per tota l’organització i està sota la nostra responsabilitat directa.
Els nostres clients, a l’escollir-nos poden estar segurs de trobar una fiabilitat de resposta des del primer
contacte fins a la finalització.
ICC es troba a més implicada directament en l’esforç de fer compatible el desenvolupament
econòmic amb la protecció del nostre medi ambient, amb objecte de proporcionar a les futures
generacions un entorn pròsper i saludable. Això implica el compliment de la legislació i normes
promulgades a l’efecte, així com fixar-se una meta a curt i mig termini basada en la reducció i
aprofitament de residus generats durant la prestació del servei.
L’objectiu de la política de Qualitat i ambiental de la nostra empresa és consolidar aquesta realitat
adoptant el concepte de millora contínua, millorant sempre el servei i l’atenció als requeriments dels
nostres clients dins d’unes pràctiques de seguretat ambiental. Creiem fermament que aquests són
factors claus per demostrar una gestió empresarial adequada i així assegurar la continuïtat del nostre
negoci en el futur.
El Sistema de Qualitat i de Gestió ambiental descrit en aquest manual ha estat desenvolupat sota la
nostra direcció i compta amb tot el nostre recolzament, adquirint el compromís de complir amb la
legislació, reglamentació ambiental aplicable i requisits que l’organització estableixi diferents dels
reglamentaris, establint i revisant objectius i fites mediambientals.
Tots els detalls de la política, dels procediments i dels aspectes pràctics es descriuen en el Manual de
Qualitat i Gestió ambiental i els procediments de forma simple i dinàmica.
La Direcció controla, confirma i notifica tota aquesta documentació i sol.licita a tot el personal que
assumeixi un compromís amb aquests aspectes de Qualitat i Medi Ambient, i portar-los a la pràctica de
manera permanent amb la finalitat que la seva influència i exemple beneficiïn a tot el col.lectiu i als
nostres clients.
La Direcció és la primera en assumir-lo i per això recolzarà amb tots els medis necessaris al seu abast la
consecució dels objectius fixats. En matèria de Medi Ambient, es crearan procediments per establir
objectius i metes així com per a la revisió d’aquestes i de la pròpia política, per mantenir la seva
eficàcia adaptant-se als canvis de l’entorn. ICC ha adquirit el compromís d’utilitzar en totes les activitats
potencialment contaminants les tècniques de prevenció de la contaminació que assegurin la
protecció del Medi Ambient i la conservació dels recursos naturals minimitzant l’emissió de residus dins el
marc legal que els hi és aplicable en la seva activitat.
El nostre objectiu ambiental és aconseguir cada cop menys residus, més reciclables i reutilitzables i una
prestació de servei més “neta” a través dels nostres programes mediambientals anuals de millora
contínua.
El nostre agraïment des d’ara al recolzament d’aquesta política per part de tots.
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