RSE – RESPONSABILITAT SOCIAL DE L’EMPRESA
La nostra organització, SOLCAM ENERGIA SL, assumeix defensar una Responsabilitat Social de
l’Empresa (RSE) que la compromet envers a les persones amb les quals s’hi relaciona, les altres
empreses, entitats i administracions i, sobretot, amb les persones de la comunitat que
l’envolten i el medi ambient. Aquí definim la política en l’àmbit de la RSE que conforma una
guia i unes bases en el comportament de tots el integrants de la organització en aquest
terreny.
Persones, clients i consumidors COMPROMÍS AMB L’EXCEL·LÈNCIA EN EL SERVEI, LES
TECNOLOGIES D’AVANTGUARDA I L’ÚS RESPECTUÓS DE L’ENERGIA

És voluntat de SOLCAM arribar als màxims nivells de qualitat en l’atenció als nostres clients,
amb el nostre compromís envers ells i les seves necessitats. Ens comprometem a ser cada dia
més eficaços i per això, assumim el compromís que els serveis que els prestem tinguin un
elevat nivell de qualitat, seguretat i fiabilitat. Avui que les persones disposen d’un ampli ventall
d’opcions tecnològiques en la seva vida diària, a la llar, a la feina i a la seva vida familiar, som
conscients que els nostres clients esperen i mereixen una qualitat digital i ajuda amb els
nostres productes i serveis a millorar l'eficiència i el confort en els us dels diferents sistemes
consumidors d’energia.
Persones i treballadors COMPROMÍS
PROFESSIONAL DELS TREBALLADORS.

AMB

EL

DESENVOLUPAMENT

PERSONAL

I

SOLCAM assumeix que el seu capital més important són els seus treballadors. Per això, aspira a
treballar amb els millors professionals del nostre sector aconseguint, a través de la millora
contínua en la prevenció de riscos laborals i del nivell de salut del treballador, la consolidació
d'un model de relacions laborals basat en el diàleg amb els treballadors i els seus
representants, així com la promoció d'una cultura de respecte a les persones i la seva
diversitat.
SOLCAM es compromet a promoure la conciliació de la vida laboral i familiar, a desenvolupar
el talent dels treballadors i el seu itinerari professional sense discriminacions, a vetllar per la
igualtat d'oportunitats entre els seus empleats, a que els seus llocs de treball siguin segurs i
saludables. A més, fomenta la formació, el treball en equip i el compartir coneixements i
procura generar un clima laboral en el qual es premiï el diàleg, la creativitat i la capacitat
d'iniciativa.
SOLCAM col·labora amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) per tal de oferir formació
especifica a persones aturades.
Empreses i persones proveïdores. COMPROMÍS EN INVOLUCRAR ELS COL·LABORADORS
AMB LA RSE

Assumim la responsabilitat de transmetre a les nostres empreses col·laboradores i proveïdors
la voluntat de treballar essent socialment responsables i promovent les bones pràctiques.

Tot aquell servei donat per un tercer en el nostre nom és responsabilitat nostra, per tant,
assumim que cal influir en aquests proveïdors aconseguint que la seva responsabilitat estigui a
l’alçada de les expectatives donades per la nostra organització.
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Sector públic. COMPROMÍS AMB LES AAPP PER CREAR ALIANCES QUE AFAVOREIXEN ELS
VINCLES ENTRE L’EMPRESA I LA COMUNITAT

Col·laborarem amb les administracions públiques per assolir les metes de desenvolupament
en els territoris on actuem. Animarem a les administracions públiques, com a organitzacions
que actuen en la societat, vetllant per incorporar en la seva gestió les mateixes inquietuds que
en la nostra organització, així com en la resta d’agents socials i econòmics.
Competència. COMPROMÍS PER DIFONDRE
TOTHOM S’HI PUGUI IDENTIFICAR

UN

MODEL

DE

RESPONSABILITAT

ON

Assumim el compromís de promoure la col·laboració entre organitzacions del mateix sector
per tal d’assolir objectius realistes i sostenibles en el temps. Rebutgem qualsevol actuació de
competència deslleial i animem a les organitzacions competidores a definir la seva pròpia RSE.
Persones propietàries – accionistes. COMPROMÍS AMB EL COMPORTAMENT ÈTIC, EL BON
GOVERN I LA TRANSPARÈNCIA.

La integritat, la cultura de l’esforç, l'honestedat i el compromís, són valors essencials de la
nostra empresa, que han de guiar el nostre comportament, que està orientat a generar
relacions basades en el diàleg i la confiança mútua amb els nostres clients, accionistes,
treballadors, proveïdors, contractistes, Administracions Públiques i altres parts interessades.
Per a això, apliquem de manera decidida els principis de bon govern corporatiu, promovem
una cultura ètica, exigim a tots els nostres col·laboradors el respecte a les normes.
Medi ambient. COMPROMÍS AMB EL MEDI QUE ENS ENVOLTA, LA REDUCCIÓ DE LA
NOSTRA EMPREMTA I LA CREACIÓ D’UN MODEL SOSTENIBLE PER A LES PROPERES
GENERACIONS.

La preservació del medi ambient i la sostenibilitat en l’ús dels recursos naturals són uns dels
pilars principals en la gestió de la nostra empresa i un vector inqüestionable en la nostra presa
de decisions. Identifiquem, avaluem i gestionem els efectes mediambientals derivats de les
nostres activitats i ens esforcem en minimitzar-los. En últim terme, la voluntat de SOLCAM en
la promoció, disseny i execució del serveis als seus clients és la de deixar la mínima empremta
ambiental, essent conscients de la necessitat que l'ús dels recursos naturals es faci sobre la
base d'assegurar el desenvolupament de les generacions futures.
Optem inequívocament per la innovació tecnològica, convençuts que és un element essencial
per garantir de forma sostinguda en el temps la millora contínua en la gestió del nostre
potencial impacte ambiental i social, reduint els nostres riscos i augmentant de forma
sostenible les nostres oportunitats de negoci.
Comunitat. COMPROMÍS AMB LES PERSONES QUE FORMEN EL NOSTRE ENTORN,
DEFENSA DE LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I ACCÉS A L’ENERGIA

Solcam Energia, S.L., NIF ES B 43717487 – Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona. Tom 1862, Foli 117, Full T-26396 Inscripció 1era

Estem compromesos en el desenvolupament de les comunitats on hi convivim, aportant a
aquestes comunitats part del valor generat per la nostra activitat. Estem especialment
compromesos amb les persones amb un grau més alt de exclusió i risc de pobresa energètica,
treballem desinteressadament perquè les persones més desafavorides del nostre entorn
puguin accedir a un mínim de confort energètic, compartint amb tots ells els nostres
coneixements en l’ús sostenible de l’energia

Aquesta política general de Responsabilitat Social de l‘ Empresa ha estat aprovada per la direcció de
SOLCAM ENERGIA durant el mes de Setembre de 2016.

