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L'èxit sostenible està basat en bones pràctiques empresarials. GIRSA té implantat un sistema integrat de 
gestió de la Qualitat, del Medi Ambient, Seguretat i Salut en el treball i Compliance Penal d'acord amb els 
models continguts en les normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i UNE 19601. 

 

Compliment ètic 

El compliment normatiu és sempre el punt de 
partida en GIRSA. Mitjançant l'aprovació del 
Codi d'Ètica i Conducta de GIRSA s'han establert 
expressament els principis, valors i pautes de 
conducta que han d'inspirar i guiar el 
comportament de les persones que integren 
l'empresa en el desenvolupament de la seua 
activitat laboral i professional. 

Política de transparència, anticorrupció i 
tolerància "0". 

La cultura de compliment i integritat en GIRSA 
està articulada al voltant de la seua política de 
transparència i anticorrupció. Per la seua banda, 
la Política de prevenció de delictes fixa la 
importància per a la societat de la prevenció, 
detecció, investigació i remediació de qualsevol 
pràctica corrupta en el si de l'organització. 
Aquest compromís que aposta per eradicar les 
males praxis que toleren o emparen conductes 
il·lícites, s'ha materialitzat amb el disseny d'un 
Sistema de gestió de Compliance penal d'acord 
amb la norma UNE 19601, que es constitueix 
com el model de compliment normatiu de GIRSA 
al àmbit penal. 

Compromís amb les persones 

La finalitat última del nostre Codi de Conducta 
és fomentar un ambient laboral responsable 
més enllà de les exigències legals, basat en el 
respecte als drets fonamentals i llibertats 
públiques, evitant tota actuació que puga 
produir cap discriminació per raó de naixement, 
origen racial o ètnic , gènere, sexe, orientació 
sexual, religió, conviccions, opinió, discapacitat, 
edat o qualsevol altra condició o circumstància 
personal o social. 

El pla d'Igualtat de GIRSA 2018-2022, estableix la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes com 
a principi estratègic de la nostra política 
empresarial i de Recursos Humans, des de la 
selecció, classificació professional, promoció i 

formació, salut laboral, ordenació del temps de 
treball i condicions laborals, polítiques 
retributives i conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar. 

Compromís amb la seguretat 

En coherència amb els valors assumits per 
l'organització, GIRSA té implantat un sistema 
integrat de gestió, que engloba la protecció 
activa de la salut i la seguretat de les persones, 
d'acord amb el model contingut la norma OHSAS 
18001. El 2018 s'ha renovat la certificació del 
nostre sistema de prevenció de riscos laborals. 

Compromís amb el medi ambient 

GIRSA afronta el seu compromís ambiental des 
de l'estricte compliment de la legislació 
aplicable en la matèria en tots els seus àmbits 
d'operació, fomentant l'eficiència en el consum 
de recursos i la prevenció de la contaminació 
mediambiental. La gestió ambiental està 
reflectida en la Política de Qualitat, Medi 
Ambient i Seguretat i Salut i està certificada 
segons ISO 14001, renovada al 2018. 

 

Compromís amb la comunitat 

 El client és la raó de ser de GIRSA. Satisfer les 
seues necessitats i expectatives i guanyar la seua 
fidelitat són una part essencial per al 
compliment dels nostres objectius de 
creixement i desenvolupament. Aquest 
compromís inclou promocionar a la companyia 
sobre la base d'estàndards objectius, sense 
falsejar les característiques o condicions dels 
serveis que presten. GIRSA té certificat el seu 
sistema d'Assegurament de la Qualitat segons 
ISO 9001 (renovada al 2018). Així mateix GIRSA 
promou i incentiva la col·laboració amb 
proveïdors, subcontractistes i col·laboradors 
que acrediten estàndards socials, ambientals i 
d'ordre ètic avançats mitjançant la regulació 
dels nostres processos de selecció i contractació, 
aplicant criteris transparents i complint amb les 
instruccions internes de contractació de GIRSA. 


