POLÍTICA DE QUALITAT
L’activitat que BIGAS ALSINA, S.A. considera conforme a la qualitat exigida segons les Normes Internacionals ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO45001:2018 és:
➢

Disseny i fabricació de generadors de vapor, digestors i maquinaria pel tractament de subproductes
carnis, maquinaria pel processament de productes comestibles i equipaments industrials de
caldereria.

➢

Instal·lació i manteniment de sistemes de calefacció, climatització, fontaneria, gas i electricitat.

➢

Tractament d’instal·lacions per la prevenció i control de legionel·losi.

➢

Gestió del disseny, instal·lació i manteniment de les següents instal·lacions de contra incendis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extintors d'incendis
Sistemes de detecció i alarma d'incendis
Sistemes per al control de fums i de calor
Sistemes d'abastament d'aigua contra incendis
Sistemes d'hidrants contra incendis
Sistemes de boques d’incendi equipades
Sistemes de columna seca
Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada
Sistemes fixos d’extinció per aigua nebulitzada
Sistemes fixos d’extinció per pols
Sistemes fixos d’extinció per agents extintors gasosos
Sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats
Sistemes de senyalització luminescent

La declaració de la Política recull com a línies mestres:
-

-

-

Formar, implicar i responsabilitzar a tot el personal en la consecució de la política i objectius de l’empresa.
Desenvolupar un sistema de qualitat, medi ambient i SST que compleixi els requisits de la norma UNE-EN-ISO
9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015, UNE-EN-ISO 45001:2018 i adopti el compromís de millora continua.
Complir amb els requisits recollits en la Directiva Europea de Equips a Pressió 2014/68/UE.
Utilitzar els mitjans més idonis per a conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients i les parts
interessades, que serviran de base per a establir els requisits del servei i assegurar la satisfacció d’aquestes
necessitats i expectatives.
Procurar els recursos tecnològics innovadors en la mesura que la seva rendibilitat econòmica o estratègica es
consideri provada i que els recursos disponibles així ho permetin.
A partir de línies estratègiques definides en l'anàlisi de context realitzat, s'han definit els objectius de l'empresa dels
quals s'han difós en tots els nivells de la nostra estructura.
Aplicar las mesures necessàries per preveure els defectes
Que totes las no conformitats siguin analitzades i se posin en pràctica las acciones correctives.
Conèixer i aplicar els requisits legals que siguin d’aplicació a tots els nivells de l’organització.
Vetllar per tal que les condicions de treball siguin òptimes mitjançat l’avaluació dels riscos que es puguin produir als
processos, eliminant en la mesura del possible els mateixos i reduint els avaluats.
Definir els llocs de treball de forma segura tendint als 0 accidents amb el compromís de la prevenció dels danys i
deteriorament de la salut, i millora contínua de la gestió i l’acompliment de la seguretat en el treball.
Tenir en compte els suggeriments dels treballadors en matèria de qualitat, medi ambient i PRL, i poder-ne extreure
oportunitats de millora.
Compromís per la protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació, i altres compromisos
específics pertinents a la organització, tals com l’ús sostenible de recursos, la mitigació y adaptació al canvi climàtic
i la protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes.
Fomentar l’ocupació racional dels recursos naturals i una conscienciació clara d’afavorir el nostre entorn, no només
a través de la nostra tasca, sinó implicant també a tots els nostres proveïdors i clients.
Compromís en complir les exigències, requisits i expectatives explicites i implícites dels nostres clients, així com els
requisits legals y reglamentaris.

La Direcció fa aquesta política accessible i la posa a disposició de les parts interessades.
La Política se manté al dia mitjançant revisions periòdiques, coincidint amb les revisions del sistema per part de la
Direcció, amb la finalitat que tingui en compte els canvis en les condicions del context i la informació rebuda. En aquest
sentit la Direcció proporciona tots els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per assolir els objectius i fites que
s’estableixin.
La gerència,
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