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Compliment de la legislació i normativa vigents.
En tant en quant empresa que aplica un model de responsabilitat social, ens veiem en l’obligació moral, però
també legal de complir amb la normativa d’aplicació en vigor en cada moment, a nivell europeu, estatal,
autonòmic i local.

Tractem de nodrir-nos de totes aquelles eines jurídiques sectorials d’afectació a la construcció, innovació i medi
ambient, així com dels elements que regeixin un marc normatiu i d’actuació, per a la bona implementació de la
responsabilitat social corporativa. En aquest sentit, la nostra empresa pretén aconseguir el nivell de qualitat exigit
a través d'un enfocament basat en els processos per tal de mantenir el compromís amb la millora contínua i el
compliment dels requisits legals.

A totes les obres dirigides i dutes a terme, DURAN BARBARÀ es compromet al seguiment de: (i) la Llei 35/1999
d’Ordenació de l'Edificació (LOE); així com (ii) dels Reglaments Urbans Metropolitans (Ordenances Municipals
d'Edificació, Ordenances Municipals de Publicitat, Ordenances Municipals de Rehabilitació) de desenvolupament i
d’aplicació. Addicionalment, DURAN BARBARÀ aposta per un estricte compliment de les mesures de seguretat i
salut previstes pel Govern i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

En qualsevol cas, d'acord amb la documentació de seguretat i salut que preparem a tals efectes a cada obra o
projecte en particular; disposem dels recursos per tal de garantir el compliment de les Directrius del Ministeri de
Sanitat del Govern d'Espanya i de la Generalitat de Catalunya (o qualsevol altra organisme públic d’afectació), així
com de les institucions representatives (Foment del Treball Nacional, PIMEC, UGT, CCOO), per a l’elaboració dels
Plans de Seguretat i Salut de les tasques corresponents.

Així mateix, cobra suma importància l’acolliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals i
secrets empresarials, a nivell europeu i local, de cara a la confidencialitat dels nostres clients o potencials clients,
així com del seu patrimoni, projectes i inversions. Addicionalment, disposem de personal intern especialitzat i amb
experiència en compliment normatiu i corporatiu, als efectes de dur a terme el seguiment dels anteriors.
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