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POLÍTICA GRUP VOLTES

La direcció i l'equip humà de Grup Voltes compartim el compromís d'impulsar el nostre principal
propòsit: oferir les millors solucions als nostres clients, des d'un enfocament basat en la
confiança, el compromís, la fiabilitat, la professionalitat i la sostenibilitat.
Mantenint-nos fidels als nostres valors essencials, hem consolidat canvis significatius:
Conformem un equip capaç de gestionar de forma integral diferents tipologies d'obres (civil,
hidràulica, ferroviària, edificació i projectes agrícoles), hem ampliat l'àrea d'influència amb
noves delegacions i invertim de forma constant en la innovació de mètodes, processos i
tecnologia. En paral·lel, estem integrant progressivament les tendències que marcaran el
nostre futur, com la transformació digital i la transició energètica.
Volem seguir potenciant aquesta evolució, el que implica analitzar de forma contínua els riscos
i oportunitats que es deriven de la nostra activitat, així com les expectatives dels nostres grups
d'interès.
Aquesta anàlisi, juntament amb referències com els Objectius de Desenvolupament Sostenible,
configura el marc que inspira la nostra cultura corporativa, el compromís amb la millora
contínua i l'adopció de decisions estratègiques orientades a generar un impacte positiu en
l'organització, els clients i el context social . Tot això es concreta en:
•
•
•
•
•

La definició d'objectius anuals en qualitat, salut laboral i medi ambient.
El compliment de les disposicions normatives, requisits voluntaris i criteris de bon
govern corporatiu.
La incorporació progressiva de criteris de cicle de vida i economia circular.
La creació d'entorns de treball segurs, saludables i orientats a les persones, implantant
accions que possibilitin eliminar perills, reduir riscos i millorar el clima laboral.
La millora de l'acompliment ambiental amb accions coherents amb la naturalesa,
magnitud i impactes ambientals que generem: protecció del medi ambient, prevenció
de la contaminació, ús sostenible de recursos i preservació dels entorns on
desenvolupem la nostra activitat.

La Direcció de Grup Voltes impulsarà la consulta i participació dels grups d'interès i facilitarà els
recursos necessaris per fer realitat aquesta política, des del convenciment que els reptes que
plantegem s'han d'abordar de manera col·lectiva per part de tots aquells que formem part
d'aquesta organització.
Sr. Vicenç Voltes Trullols
Director General Corporatiu
Grup Voltes
Gener 2020

CERTIFIED

EN ISO 9001
20100203009028
EN ISO 14001
20104203009029
ISO 45001
20116203009030

