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EUROGEOTECNICA és una empresa dedicada a la Consultoria i prestació de serveis d’enginyeria 
d’especialitat en el marc de l’obra pública i privada. Desenvolupament de projectes, estudis, 
supervisions, assistències tècniques i direccions d’obra de: geologia-geotècnia, medi ambient, 
obres subterrànies, enginyeria d’instal·lacions d’obra pública, enginyeria civil i enginyeria del 
transport per carretera i ferrocarril i té implementat un Sistema Integrat de Gestió segons la norma UNE-
EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001 i UNE-EN ISO 45001.  
 
L’empresa pren com a compromís  essencial el compliment dels requisits legals i normatius, i la millora 
contínua de l’eficàcia del Sistema Integrat de Gestió, tant en termes de qualitat, prevenció de la 
contaminació i de respecte del medi ambient i de la seguretat i salut en el treball. Aquesta Política 
proporciona el marc per establir i revisar els objectius de l’organització. 
 
La companyia considera la Prevenció dels Riscos Laborals en matèria de seguretat i salut en el treball, un 
objectiu fonamental a assolir. Per aquest motiu es compromet a eliminar els perills i reduir els riscos per la 
seguretat i salut en el treball, i a proporcionar les condicions de treball segures i saludables per la prevenció 
de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball, i alhora apropiades a la naturalesa 
específica dels seus riscos i les seves oportunitats, assignant els recursos humans, tècnics i financers 
adequats. Així mateix, la direcció es compromet a fomentar la consulta i participació dels treballadors i dels 
seus representants. 
 
La política ambiental, que és part integrada en tota l’organització, inclou com a principis bàsics la prevenció 
de la contaminació, l’ús sostenible dels recursos naturals, la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la 
protecció de la biodiversitat i dels ecosistemes, i s’aplica en totes les nostres activitats.  
La companyia, d’acord amb el compromís de generar valor mediambiental, es compromet a la protecció 
del medi ambient identificant i avaluant els aspectes ambientals amb l’objectiu de controlar, reduir o 
mantenir els consums, abocaments, emissions i residus que puguin tenir impactes sobre el medi ambient.  
 
EUROGEOTECNICA  es compromet a vetllar pel progrés de la capacitació dels seus efectius directius i 
tècnics, de manera a aconseguir una millora progressiva de la qualitat en tots els seus estudis d’enginyeria 
i dels seus serveis de consultoria en projectes i direccions d’obra civil. Aquesta millora ha de permetre 
ressaltar la competència de l’empresa en els seus àmbits d’especialitat. 
 
Es promou la comunicació efectiva amb les parts interessades, adoptant les mesures oportunes per 
garantir el correcte desenvolupament de l’activitat en el marc de la qualitat del servei, la responsabilitat, 
sostenibilitat i ètica empresarial. 
 
Finalment, la direcció orienta les seves decisions vers la consolidació de les seves prestacions en les 
diverses àrees d’especialitat i l’increment del seu negoci cercant la fidelització i captació de nous clients 
com a fita rellevant per a la preservació de la solidesa de la companyia, així com la seva eventual expansió. 
 
 
Sant Cugat del Vallès, 31 de gener de 2020 
 
Director General 
 
 
 

 


