MET Constructora és una empresa dedicada al sector residencial amb una experiència contrastada
de més de 40 anys. La professionalitat i la recerca de l'excel·lència ens motiven per evolucionar
constantment en la construcció de solucions adaptades a cada projecte.
Les valors que ens defineixen sonla qualitat, el compromís i el respecte, tot això orientat a una
satisfacció plena dels nostres clients.
L'èxit dels projectes realitzats per MET Constructora es basa en el seu equip de professionals
multidisciplinar i de caràcter internacional.
Per MET Constructora, la seguretat i salut laboral d’aquest equip de persones que formen l’empresa
és fonamental, volem per tant aconseguir un entorn de treball segur i saludable. Per aconseguir
aquesta fita ens marquem uns principis bàsics d’actuació en conformitat amb la ISO 45001 i per
l’activitat de construcció d’edificis residencials i sector terciari:
1. Cumplir i respectar tant la legislació com les directrius internes en materia de seguretat i
salut.
2. Asegurar la completa integració dels principis de seguretat i salut en totes les activitats de
l’empresa.
3. Equiparar la importància de la seguretat i salut dels professionals a altres fites de l’empresa
com la qualitat, la productivitat i la rendibilitat.
4. Identificar, controlar i avaluar tots els riscos associats a les activitats per tal d’evitar-los,
destinant sempre els recursos que siguin necessaris.
5. Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i
deteriorament de la salut relacionats amb el treball
6. Promoure la cultura preventiva i la millora contínua en tots els àmbits de la gestió de la
prevenció de riscos laborals.
7. Fomentar la consulta i participació de tots els treballadors en l’activitat preventiva.
8. Integrar de forma global la seguretat i salut laboral en totes les decisions de forma que tant
directius, tècnics, comandaments intermitjos i treballadors assumeixin les seves
responsabilitats en la matèria.
9. Adecuar les tasques dels professionals al seu lloc de treball a través de la vigilància de la
salut.
10. Formar als professionals i fomentar els comportaments respectuosos amb la seguretat i la
salut.
11. Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i
deteriorament de la salut relacionats amb el treball.

12. Comunicar i exigir a les nostres parts interessades el respecte a les normes de seguretat i
salut establertes per MET Constructora i fer-les partícips de la cultura preventiva
implantada.
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