
POLÍTICA INTEGRADA 
DEL SIG 

 

La Direcció del GRUP COPISA mostra el seu compromís amb els seus grups d'interès, amb  
l'alineació de la seva estratègia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'adopció 
de les mesures necessàries per desenvolupar, implantar i mantenir un Sistema Integrat de Gestió 

que inclogui els àmbits de la qualitat, del medi ambient, del desenvolupament sostenible, de la 
biodiversitat, de la tecnologia i de l'energia, per tal de: 

 

 Potenciar la qualitat, el medi ambient, l'R+D+I, l'acompliment energètic en totes les nostres 
activitats, el respecte per l'entorn, amb la MILLORA CONTÍNUA de l'eficàcia del Sistema 

Integrat per aconseguir la plena SATISFACCIÓ dels nostres CLIENTS, com a garantia de 
continuïtat i èxit de l'activitat. 

 Proporcionar un marc documental de referència amb procediments, objectius, metes i indicadors 
associats, per a un SEGUIMENT PROGRESSIU del desenvolupament dels processos, per tal 
de poder mesurar, avaluar i analitzar la gestió realitzada. 

 Posar a disposició dels GRUPS d'INTERÈS la informació i els recursos necessaris per assolir 
els objectius i metes establerts. 

 Complir els REQUISITS LEGALS i d'altres d'acceptats de manera voluntària. 

 Identificar i analitzar els impactes ambientals derivats de les nostres activitats i serveis per 
aconseguir un desenvolupament sostenible: la protecció del MEDI AMBIENT  i de la 

BIODIVERSITAT, la prevenció i la reducció de la contaminació, l'adopció de mesures per 
combatre l'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA i els seus efectes, i de millores en l'àmbit de 
l'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 

 Promoure una utilització eficient de tots els recursos de l'organització, amb el foment de 
l'adquisició de productes i serveis energèticament eficients, i l'adopció d'un model d'ECONOMIA 

CIRCULAR. 

 Conservar el patrimoni cultural a totes les zones d'operació de les nostres activitats. 

 Definir la interacció de l'àrea tècnica amb altres departaments i integrar la gestió de l'R+D+I amb 
la resta del sistema de gestió de l'organització. 

 Planificar, organitzar i controlar els projectes per garantir una utilització eficaç dels recursos 
humans i tècnics a disposició de les activitats d'R+D+I. 

 Establir sistemes per a la utilització d'informació procedent de l'entorn. Implementar una 
metodologia per gestionar i millorar la difusió, i l'aprofitament de l'organització (know-how). 

 Formar i informar els integrants de l'organització, i els col·laboradors, de tots aquells aspectes 
que estiguin relacionats amb els camps de la recerca científica, el desenvolupament i la 
innovació tecnològica, la conservació del medi ambient, la gestió energètica i la qualitat, 
promoció d’activitats preventives en l'execució de processos, el treball en equip i un  

desenvolupament professional, i personal, que permeti assolir els resultats esperats. 

Aquesta Política, que es revisarà de manera periòdica per a la seva adequació contínua, és d'obligat 
compliment per a tot el personal del GRUP COPISA i per a totes les persones que realitzin activitats 
en nom de l'Organització. Totes elles l'hauran de conèixer i d'aplicar en el seu àmbit d'actuació 

professional.   
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