
 

PCA Full núm. 1de 2 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ Revisió:3 

MGI.01 Data: 20-09-2022 

 

 

ALIER, SA assumeix la qualitat, el respecte al medi ambient i l'eficiència energètica en la realització de 
les seves activitats, amb l'objectiu d'aconseguir la satisfacció al client, donant compliment als seus 
requisits sota la premissa fonamental de compatibilitzar-ne la realització, amb el respecte al medi 
ambient i la millora de l'acompliment energètic. 
 
En conseqüència, es compromet a adoptar una actitud responsable amb el medi natural, exigible a tot 
el personal de la seva organització i empreses col·laboradores, seguint uns principis d’actuació orientats 
cap a la millora contínua i l’assoliment dels objectius, que seran definits i degudament difosos a tot el 
personal i col·laboradors. 
 
ALIER disposa d'un sistema integrat de Gestió de Qualitat, Medi Ambient, Eficiència energètica i 
Cadena de Custòdia de conformitat amb les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 
14001:2015, UNE-EN ISO 50001: 2018 i FSC® i PEFC ™. 
 
De manera coherent amb les normes de referència, la Direcció d'Alier estableix els principis de la 
política de l'empresa següents: 
 
Els principis d'aquesta política són: 
 

➢ Compliment del sistema i millora contínua : Impulsar el compliment i mantenir el Sistema 
Integrat de Gestió de la Qualitat, Medi ambient, Eficiència Energètica i Cadena de Custòdia, 
aplicant la millora contínua a l'optimització dels processos i activitats de l'empresa. 
 

➢ Aportació de valor : Complir els requisits dels clients. Superar les seves expectatives 
desenvolupant conjuntament nous productes i serveis que brindin més valor afegit per a tots 
dos. 
 

➢ Responsabilitat, honestedat i transparència : utilitzar de forma veraç i responsable les 
marques FSC i PEFC, que identifiquen el nostre paper com a 100% reciclat i les corresponents 
a la resta de certificacions que disposem. Actuar sempre amb responsabilitat i transparència 
garantint la imparcialitat, confidencialitat i compromís. 
 

➢ Compliment legal: Complir els requisits aplicables, tant legals i reglamentaris, com aquells 
que l'organització subscrigui relacionats amb la qualitat, el medi ambient, la seguretat i la salut 
laboral, l'ús i el consum d'energia i l'eficiència energètica. 
 

➢ Recursos : dotar l'organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de l'activitat 
i del seu sistema de gestió, promovent la implantació de les millors tècniques disponibles. 
 

➢ Proactivitat : donar suport als diferents rols de l'organització per reforçar el seu lideratge a les 
seves àrees de responsabilitat. 
 

➢ Capacitació del personal : Preparar a cada persona per fomentar la seva responsabilitat, 
creixement personal i integritat, creant una comunicació oberta en un clima de mutu respecte i 
confiança que fomenti la motivació i el treball en equip per assolir els objectius de qualitat, 
ambientals i de gestió energètica que marca l’empresa. 
 

➢ Objectius : Establir i revisar anualment objectius de Qualitat, Medi ambient i Energia, de forma 
coherent amb el context i la direcció estratègica de l'organització. Proporcionar els recursos i la 
informació necessària per assolir els objectius marcats. 
 

➢ Conscienciació : Informar, formar i conscienciar el personal propi i de les empreses 
col·laboradores de la importància de la correcta gestió de l'energia i de l'impacte de les seves 
activitats en l'acompliment energètic i mediambiental de l'organització. 
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➢ Responsabilitat ambiental i d'eficiència energètica : 
 

o Optimitzar l'ús, racional i eficient, dels recursos naturals necessaris per desenvolupar 
la seva activitat mitjançant la utilització de productes reciclats i/o reciclables i promoure 
l'estalvi energètic i l'economia circular mitjançant accions prioritàries en la gestió dels 
residus. 

 
o Donar suport a l'adquisició de productes i serveis energèticament eficients i 

respectuosos amb el medi ambient per millorar l'acompliment energètic i mediambiental 
d'ALIER, SA 

 
o Considerar les oportunitats de millora de l’acompliment energètic i ambiental en les 

activitats de disseny i desenvolupament. 
 

o Comprometre's amb la protecció del medi ambient a través de la prevenció de la 
contaminació i el compliment dels compromisos que la companyia adquireixi per reduir 
els impactes ambientals generats, des d'una perspectiva del cicle de vida. 

 
o Desenvolupar pràctiques que contribueixin a la reducció de les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle mitjançant el foment de l'eficiència energètica i l'impuls de les 
energies renovables per contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. 

 
 
La Direcció d'ALIER, S.A. es compromet a liderar el compliment del Sistema Integrat de Gestió de 
Qualitat, Medi ambient, Eficiència Energètica i Cadena de Custòdia implantat, a difondre els principis 
d'aquesta política a tot el personal, col·laboradors, proveïdors, clients i altres parts interessades i a 
recolzar-se en els principis de la política per a la Direcció estratègica de l'empresa. 
 
Per això, mantindrem actualitzada aquesta política garantint que sigui coherent amb el nostre context i 
propòsit. 
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