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POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ 
 
Més de 35 anys d'experiència en el sector de la construcció avalen a l'empresa Obres 
Tècniques Lloret amb una trajectòria contrastada i de referència a tot tipus de projectes 
d'edificació industrial i habitatges premium. 
 
Des de la seva creació, Obres Tècniques Lloret ha utilitzat el seu coneixement en 
tècniques i materials per aconseguir la màxima exigència en projectes de construcció 
en el sector industrial, com a àmbit d'especialització. 
 
Per això, la Direcció ha implantat, manté i millora el Sistema Integrat de Gestió basats 
en les normes UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 45001, oferint 
flexibilitat, accessibilitat i orientació a client, així com la execució dels treballs amb 
seguretat, sent respectuosos amb el medi ambient i aplicant sempre que sigui possible, 
tècniques i mètodes eficients i innovadors. 

El nostre compromís de Gestió es troba traduït en la nostra Política: 

• Satisfer al client, proporcionant-los la màxima qualitat i preu pactat, mà d'obra 
pròpia qualificada i serveis adequats. 

• Treballar sempre sota uns paràmetres de millora continuada que permetin 
revisar i millorar la prestació de la nostra activitat des del punt de vista de la 
qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball. 

• Fomentar i promoure la prevenció integral de la salut dels treballadors, 
proporcionant condicions de treball segures, saludables per a la prevenció de 
lesions i deteriorament de la seva salut, mitjançant l'eliminació de perills i 
reducció de riscos. 

• Fomentar i promoure la protecció de l'entorn, gestionant d'acord amb les 
directrius vigents, minimitzant l'impacte ambiental per gestionar la revaloració 
residus generats. 

• Compromís de Compliance per complir amb tota la legislació vigent, així com 
altres requisits subscrits voluntàriament, especialment en tot el relatiu a la 
prevenció de riscos laborals, la qualitat i el medi ambient. 

• Implicació de tot el personal en l'obtenció dels nostres objectius interns del 
Sistema Integrat de Gestió i fer partícips a tots i cada un dels empleats en la 
millora de l'empresa. 

• Disposar d'una cartera avalada de proveïdors capaços de garantir un bon 
servei i qualitat, d'acord amb els requisits exigits pel nostre client. 

• Emfatitzar la consulta i participació de tots els treballadors. 

Aquesta Política serà mantinguda, revisada i comunicada a tots els treballadors d'Obres 
Tècniques Lloret i estarà publicada per a totes les parts interessades, una millora 
continua en la prestació de nostres serveis. 

La Garriga, a 07 de maig de 2021. 
Miguel A. Lloret                                                                                                  
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