
 

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ 
SECE és una empresa dedicada a l'execució, control i manteniment elèctric i electrònic d'instal·lacions en la via pública (enllumenat públic 
i altres), d'energia solar renovable, i d'edificis i equipaments municipals; que té implantat un Sistema Integrat de Gestió segons les normes 
ISO 9001 de Qualitat, ISO 14001 i Reglament EMAS de Medi Ambient, ISO 45001 de Seguretat i Salut en el Treball, ISO 50001 d'Energia, 
SGE21 de Gestió Ètica i Socialment Responsable, ISO 27001 de Seguretat de la Informació i ISO 27701 d'Informació de Privacitat. 

El desenvolupament econòmic ha de ser compatible amb el compromís social i el respecte pel medi ambient, de manera que satisfaci les 
necessitats presents sense comprometre les necessitats futures, contribuint així a un desenvolupament sostenible social. Per a dur a terme 
el desenvolupament de l'activitat de l'empresa i aconseguir la plena integració del Sistema, la Direcció de SECE assumeix els següents 
compromisos:: 

▪ Garantir la consecució dels requisits dels clients i de les parts interessades i grups d'interès aportar solucions a les seves necessitats 
i expectatives, assegurant la seva satisfacció. 

▪ Complir amb la legislació, la normativa vigent i altres requisits als quals SECE s'aculli voluntàriament, inclosos els relacionats amb 
l'eficiència energètica, l'ús de l'energia i el consum d'energia, la seguretat de la informació i la protecció de les dades personals. 

▪ Identificar, minimitzar i, si és factible, eliminar els possibles efectes negatius, eliminar els perills i reduir els riscos que puguin afectar 
la SST, la preservació del Medi Ambient en els processos que puguin afectar les parts interessades i a la contaminació, l'adquisició 
de productes i serveis energèticament eficients i el seu disseny per a garantir la millora contínua de l'acompliment de la seva activitat 
i establir les mesures necessàries per a prevenir i evitar en tot el possible que els productes i serveis de SECE puguin ser utilitzats 
per a la pràctica de conductes il·lícites. 

▪ Preservar la seguretat de la informació tant pròpia com dels nostres clients enfront dels riscos de pèrdua de confidencialitat, integritat 
i disponibilitat, així com procurar per la preservació de la propietat intel·lectual, tant dels nostres actius com dels de tercers. 

▪ Protegir les dades personals i el dret a la privacitat de les persones en tots els nostres processos. 

▪ Assegurar la continuïtat del negoci, desenvolupant plans de contingència que permetin donar resposta a incidents disruptius de la 
nostra activitat. 

▪ Disposar dels mitjans necessaris, tant de tipus humà com materials, per al desenvolupament del Sistema Integrat de Gestió, utilitzar, 
tant com sigui possible, les millors tecnologies i assegurar la disponibilitat de la documentació dels processos per a assegurar la 
seva eficàcia. 

▪ Consultar, formar, informar, proporcionar els recursos necessaris i fer partícips a tots els seus treballadors i els seus representants 
per a garantir l'acompliment de la seva activitat. 

▪ Contribuir a la millora contínua de la gestió i l'acompliment de la gestió dels processos, els controls de seguretat i del Sistema 
Integrat de Gestió. 

▪ Definir objectius sobre la base d'aquests compromisos i fer una revisió anual del Sistema i assegurar la disponibilitat de la informació 
i dels recursos necessaris per a aconseguir els objectius i metes. 

▪ Fomentar una gestió ètica basada en les pràctiques del bon govern i la competència lleial. 

▪ Promoure els nostres valors i principis entre el nostre personal, clients, proveïdors i resta de grups d'interès. 

▪ Fomentar el desenvolupament personal, laboral i social dels nostres professionals, respectant en tot moment el principi d'igualtat 
d'oportunitats i diversitat 

▪ Promoure una relació de mutu benefici amb les comunitats en les quals SECE és present, sent sensibles a la seva cultura, el context 
i les necessitats d'aquestes 

▪ Gestionar de manera responsable els riscos i les oportunitats derivats de l'evolució de l'entorn, així com maximitzar els impactes 
positius de la seva activitat en els diferents territoris en què opera i minimitzar, en la mesura del possible, els impactes negatius. 

▪ Impulsar les vies de comunicació i de diàleg, així com afavorir les relacions de Grup amb els seus accionistes, inversors, empleats, 
clients, proveïdors i, en general, amb tots els seus grups d'interès, per assolir una sintonia entre els valors empresarials i les 
expectatives socials i adaptar, en la mesura del possible, les polítiques i estratègies de el grup als seus interessos, inquietuds i 
necessitats, utilitzant tots els instruments de comunicació al seu abast. 

Tot el personal de SECE està compromès en la Qualitat del Servei, en la Prevenció dels Riscos Laborals, en la Protecció del Medi Ambient, 
en l'Eficiència Energètica, en la Responsabilitat Social, en la Seguretat de la Informació i en la protecció de la Informació de Privacitat, i és 
responsable de conèixer, assumir i aplicar aquesta Política a les àrees i activitats que els afectin. 

La Direcció assumeix la màxima responsabilitat en el lideratge i compromís respecte al Sistema Integrat de Gestió fent pública aquesta 
declaració de Política a totes les parts interessades mitjançant la seva difusió. 

Barcelona, a 30 de juny de 2021 


