
                                                           

 
 

 

POLÍTICA DE L’EMPRESA 

 

 

GRUP FUSTÉ CASSÀ, SL és un grup d’empreses formada per: 

 CONSTRUCCIONS FUSTÉ, SA: Empresa especialitzada en la construcció 
d’obres públiques i privades de carreteres, urbanitzacions i obres en general. 
Es disposa d’una planta d’aglomerat asfàltic en calent de gran capacitat de 
producció i d’un ampli parc de maquinària i vehicles, en compliment del 
marcatge CE.  

 FORMIGONS CASSÀ, SLU: Empresa especialitzada en el subministra de 
formigó fresc estructural i no estructural. Amb una planta independent i amb 
una flota de més de 10 camions mescladores (cubes). Assegurant la màxima 
qualitat, segons els criteris d’ANEFHOP i el compliment del Real Decret 
163/2019. 

 PREFABRICATS VIBRATS, SA: Empresa especialitzada en la fabricació de 
material prefabricat de formigó, en compliment del marcatge CE, i amb planta 
totalment automatitzada. 

 FUSTÉ INVERSIONS, SL: Empresa dedicada a la promoció i urbanització de 
terrenys industrials i/o residencials, siguin els que tenia en propietat des de la 
constitució de l’activitat o noves adquisicions.  

La direcció de GRUP FUSTÉ CASSÀ, SL considera com a principis bàsics de la gestió 
de l’empresa, la realització de tots els treballs i serveis, orientats a satisfer al màxim 
tots els requisits exigits pels seus clients; a respectar el medi ambient; a vetllar per la 
seguretat i salut dels treballadors i sempre tenint en compte les parts interessades 
afectades en cada actuació. 

Tots els treballadors i col·laboradors de l’empresa han de compartir i complir els 
objectius i compromisos que adopta l’empresa. 

• Identifiquem i satisfem les necessitats dels clients, executant les obres amb la 
qualitat i els terminis establerts de manera eficient i econòmicament viable a 
través de metodologies de treball respectuoses amb el medi i  reduint al 
màxim els riscos per la seguretat i la salut. 

• La Direcció busca la millora continua de les activitats que farà augmentar la 
satisfacció dels clients com dels treballadors de l’empresa i reduir tant els 
riscos de seguretat i salut com els impactes ambientals de les diferents 
tasques. 

• La qualitat es una tasca comú a totes les àrees de l’empresa i tothom, tant el 
personal intern com l’extern, és responsable de la seva feina, dels impactes 
mediambientals que pugui ocasionar , de prevenir la contaminació i vetllar 
per la seguretat i salut de totes les parts interessades. 
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• Complim amb els requisits contractuals dels nostres clients, treballadors i 
proveïdors i amb tota la legislació aplicable a les nostres activitats així com 
amb altres requisits adquirits voluntàriament. 

• Afavorim la participació de tots els treballadors en la promoció de la seguretat i 
salut, cooperant per augmentar els estàndards de seguretat. 

 

ADOPTANT AQUESTA POLÍTICA, ENTRE TOTS ACONSEGUIREM LA MÀXIMA 
CONFIANÇA DELS CLIENTS, UNA MILLORA EN ELS NOSTRES PRODUCTES I 
SERVEIS TOT RESPECTANT EL MEDI AMBIENT I PER DAVANT DE TOT LA 
SATISFACCIÓ TANT DELS CLIENTS COM DELS TREBALLADORS EN MATÈRIA 
DE SEGURETAT I SALUT. 

 

La Direcció,  

 


