POLITICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT VIARIA

MCRIT, aplica tots els seus recursos tant materials com a tècnics en la gestió de totes les seves
activitats amb la finalitat de satisfer les necessitats dels clients actuals i potencials. Donat que
la direcció considera la qualitat com un dels valors corporatius del grup.
Coneixem I ‘impacte de les nostres activitats, és per això que mantenim un sistema de gestió
eficaç que integra en les activitats de negoci, a partir de la identificació dels factors interns i

externs que afecten la nostra Organització, els requisits legals, la identificació dels processos, el
coneixement profund de les necessitats i expectatives de les parts interessades i l’anàlisi de
riscos, en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat viaria.
Així doncs, facilitem i impulsem la implicació del nostre principal client intern, els nostres
professionals, reforçant la gestió per conèixer i satisfer les seves necessitats i motivacions, i
aconseguir el desenvolupament dels seus objectius amb els de l'organització.

Per tant, MCRIT considera la millora continua com a fonament per a la materialització d'aquesta
política, i en la consecució dels objectius que es deriven de la mateixa. Som una empresa
compromesa amb el medi ambient i la seguretat viaria, fomentem la prevenció de la
contaminació, la minimització de consums de recursos, així com bones practiques de seguretat
viaria. MCRIT, assumeix el compromís de complir amb els requisits legals aplicables i amb altres
requisits que l'organització subscrigui relacionats amb necessitats i expectatives que pugui
afectar el nostre servei. La direcció de MCRIT, garantirà que aquesta política sigui comunicada,
entesa, aplicada i revisada per assegurar la seva adequació continua i gestionarà la difusió al
personal i altres parts interessades pertinents, segons correspongui, disposant per a això dels
equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

És per això que la direcció es compromet a:












Millorar les activitats de l'empresa cap a la satisfacció de client, tractant de superar les
seves necessitats i expectatives.
Mantenir i millorar la competència i implicació amb el personal promovent la seva
participació i consulta.
Optimitzar constantment els processos.
Fomentar la protecció el medi ambient, desenvolupant accions orientades a prevenir la
contaminació i minimitzar l'impacte ambiental que pugui generar el desenvolupament
de les diferents activitats.
Promoure la millora contínua de el Sistema de Gestió i els processos, assegurant la seva
permanent adequació a la realitat de l'empresa.
Reduir els riscos que puguin afectar la salut dels treballadors, i proporcionar les
condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i el deteriorament
de la salut.
Establir procediments i criteris per a garantir la prevenció, promoció i vigilància de la
salut dels seus empleats.
Formar i informar els empleats, en matèria de prevenció de riscos laborals.
Promoure en els subministradors i contractistes els mateixos principis preventius de
millora de la seguretat i salut i les condicions de treball

Aquesta política és el marc de referència que utilitza la Direcció de MCRIT per a la fixació dels
objectius anuals i es revisa periòdicament per mantenir la seva adequació i vigència i assegurar
la millora contínua de l'eficàcia de el sistema.
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