POLIÍTICA

El Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya, associació formada per la unió de les empreses
líders del sector contra incendis i la seguretat de les instal·lacions contra incendis, vol ser un espai en què
participin tots els actors implicats.
Per tal d’acomplir amb els següents objectius fundacionals:
•

Contribuir a que els seus professionals tinguin una formació global d’excel·lència mitjançant la
vinculació del món formatiu i laboral.

•

Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades entorn del
mercat de la seguretat contra incendis.

i donar resposta a una necessitat del sector de la seguretat contra incendis, el CLÚSIC, a través del centre
formatiu, es compromet a:
• Ser una entitat referent en el sector de la formació de les instal·lacions contra incendis segons la
legislació vigent.
•

Aconseguir i mantenir l’autorització per realitzar cursos autoritzats per la Subdirecció General de
Seguretat Industrial, segons Instrucció 4/2018 de la Direcció General d’Energia, Seguretat
Industrial i Seguretat Minera, per l’habilitació professional d’operaris.

•

Cobrir aquelles necessitats de formació que necessita actualment el mercat.

•

Oferir formació a les empreses segons les seves necessitats particulars.

•

Desenvolupar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat orientat cap a la millora continua i els
requeriments del client.

•

Proporcionar els recursos necessaris per desenvolupar els objectius de qualitat basats en la millora
continua.

•

Complir amb els requisits legals i altres requisits que el CLÚSIC subscrigui.

•

Complir amb els requisits establert per la norma UNE-EN ISO 9001:2015 de Sistemes de Gestió
de la Qualitat,

La política estarà disponible i actualitzada a la pàgina web https://clusterincendis.com/formacio-ripci/, es
comunicarà a tots els membres de l’organització i serà disponible per a totes les parts interessades.
Barcelona, 30 d’octubre de 2019
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