POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ:
Qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i Servei de Certificació Professional
El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona vol ser el Col·legi de
referència de l’enginyeria de l’àmbit industrial a Catalunya. Un Col·legi proper, actiu, ben valorat, amb
capacitat d’adaptació als canvis i amb vocació de servei als col·legiats, a la professió i a la societat en
general. Per aquesta raó, la Junta de Govern es compromet a:
• Proporcionar el marc de referència amb els mitjans necessaris per assolir els objectius de
qualitat i ambientals, basats en una millora contínua.
• Desenvolupar els procediments del Sistema Integral de Gestió (SIG) conforme a la legislació
vigent aplicable i els requisits que el Col·legi subscrigui.
• Mantenir el SIG actualitzat i orientat cap a la millora contínua, que inclou:
• El sistema de gestió de la qualitat, certificat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
• El sistema de gestió ambiental, certificat segons la norma UNE-EN ISO 14001:2015.
• El sistema de gestió de la prevenció dels riscos laborals.
• El Servei de Certificació Professional, acreditat per l’ENAC segons la norma UNE-EN
ISO/IEC 17024:2012.
• Oferir serveis eficients, cercant les eines més adequades per assolir-los segons les necessitats
dels col·legiats i de la societat en general.
• Promoure la formació dels col·legiats, programant activitats d’interès per afavorir l’aprenentatge
al llarg de la vida professional.
• Implantar eines de comunicació on-line per facilitar la comunicació amb els col·legiats i l’accés a
les activitats més interessants per al seu desenvolupament professional.
• Oferir el Servei de Certificació de persones per donar fe de les competències professionals, tant
en l’àmbit nacional com internacional; assegurar la imparcialitat, la independència, la integritat i
la competència tècnica de les actuacions del Col·legi en aquest servei; garantir un servei no
discriminatori per raons financeres o altres com la pertinença a grup.
• Informar amb transparència, facilitant l’accessibilitat a la informació, la visibilitat, la comunicació i
l’obertura de l’organització.
• Minimitzar els impactes ambientals produïts per l’activitat del Col·legi amb una gestió racional
dels recursos i una reducció dels residus generats. Protegir el medi ambient incloent-hi la
prevenció de la contaminació.
• Crear espais d’opinió i diàleg juntament amb el món professional, universitari, associatiu i els
òrgans polítics de decisió. Participar en fòrums i grups de treball interdisciplinaris de l’enginyeria.
• Fomentar i difondre els valors de la qualitat, la sostenibilitat i la innovació, dins de l’activitat
professional.
• Afavorir el desenvolupament de les competències professionals de l’equip de persones que
treballen al Col·legi, facilitant la formació.
Aquesta política és apropiada al propòsit i context del Col·legi i dona suport a la seva direcció estratègica.
Està disponible a la pàgina web del Col·legi (www.enginyersbcn.cat/) i es comunica a tota l’organització.
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