
Madrid, 26 de març de 2021 

POLITICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ EMPRESARIAL 

Erion Mantenimiento Ferroviario S.A. considera que la clau del futur en un món cada vegada més globalitzat passa 

per compatibilitzar les dimensions econòmiques, socials i mediambientals de manera harmònica i equilibrada en un 

model de Desenvolupament Sostenible. 

Així doncs, prenem la Millora Contínua com la nostra raó de ser, conscients de que els nostres processos 

desenvolupats per al Manteniment Integral de Vehicles Ferroviaris han d’ assegurar la Seguretat Ferroviària i 

satisfer totalment els requisits del nostres Clients. 

Desenvolupem la nostra activitat velant per la Seguretat i Salud dels nostres Treballadors, així com la de la resta 

de les parts interessades. 

És per aquest motiu, que des del Comitè de Direcció de Erion es destinaran els mitjans necessaris per implantar 

un Sistema de Gestió Empresarial Integrat de Qualitat, Medi Ambient, SST i Seguretat Ferroviària. 

Dins aquest marc, i amb la finalitat que serveixi per establir els Objectius del SGE, la Política de Qualitat, Medi 

Ambient, SST i Seguretat Ferroviària de Erion inclou els següents Compromisos: 

- Assegurar la satisfacció dels nostres Clients i Accionistes amb serveis a través de la constant reducció de 

no conformitats i avançant-nos a l’aparició de les mateixes. 

- Mantenir la Qualitat dels nostres serveis, mitjançant la prevenció, superant les expectatives dels nostres 

clients, dels nostres accionistes i demes partes interessades. 

- El nostre compromís a Protegir el Medi Ambient, planificant les nostres activitats de manera que assegurin la 

Prevenció de la Contaminació i assegurant la Millora Contínua del nostre comportament ambiental, integrant 

a la nostra forma de treballar mètodes que assegurin el seu control, minimitzant d’aquesta manera l’Impacte  

Ambiental de les nostres activitats. 

- Ens comprometem a proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions 

i deteriorament de la Salud, en relació amb la activitat desenvolupada per Erion. La Integritat Física i Salud 

dels Treballadors són drets els quals, la seva protecció ha de ser una constant dintre del funcionament de tots 

els integrants de la Organització. 

- Comunicarem els Compromisos i Obligacions adquirides amb la Qualitat, el Medi Ambient, Seguretat i Salud 

en el Treball i Seguretat Ferroviària a tots els nostres Empleats, a aquells que treballen en el nostre nom i a 

qualsevol part interessada que això ho requereixi.  

- Adquirim el compromís d’establir els canals adequats per assegurar la consulta i participació dels treballadors, 

eliminant les possibles barreres que dificultin aquests processos. 

- Sensibilitzarem periòdicament als nostres treballadors per a que prenguin consciència de la seva contribució a 

la eficàcia del SGE i la consecució dels Objectius de l’Organització, que seran revisats periòdicament per 

assegurar la seva eficàcia.  

- Acceptem el compromís de complir amb totes les Disposicions Legals, Normatives i altres que ens afectin 

en matèria de Medi Ambient, Seguretat i Salud en el Treball i Seguretat Ferroviària i les pròpies del sector, així 

com els Requisits Addicionals assumits de manera voluntària. 

- Amb la finalitat de promoure una conducta segura en les activitats desenvolupades, es facilitarà a tots els 

membres de la Organització tota la informació existent sobre els riscos inherents al seu treball, i els riscos que 

afecten a la seguretat dels vehicles mantinguts, així com la formació necessària sobre els medis i mesures a 

adoptar per a la seva correcta prevenció. S’aportarà, igualment, a totes les partes interessades tota la 

informació corresponent. 

Aquesta Política de Gestió Empresarial es comunicada i deu de ser assumida i entesa per tots els integrants de 

Erion, també romandran a disposició de les parts interessades per a la  seva consulta (www.erion.es). Serà 

actualitzada periòdicament a través d’un procés de millora contínua. 
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