
 

POLÍTICA DE RESPONSABILITAT SOCIAL 

 

A AGPOGRAF ens comprometem a realitzar la nostra activitat donant suport i respectant la Declaració 

Universal dels Drets Humans, els Convenis Fonamentals d'OIT, tal com estan definits a la Declaració de 

l'OIT relativa als Principis i Drets Fonamentals en el Treball, 1998, i els requisits legals que són aplicables 

a la nostra activitat. 

Aquests requisits s'apliquen no només a les persones treballadores a l'organització, sinó als clients, 

proveïdors i altres parts interessades. 

 

Treball infantil 

AGPOGRAF respecta els drets dels menors i rebutja l'ús de mà d'obra infantil. 

Salaris, prestacions i hores de treball 

Treball forcós i obligatori 

AGPOGRAF rebutja qualsevol tipus de treball forçós o obligatori. 

Totes les relacions amb el personal empleat són voluntàries i es basen en el consentiment mutu. 

AGPOGRAF es compromet a proporcionar una compensació econòmica justa a les persones treballadores 

d'acord amb la llei aplicable, vinculada a les condicions de mèrit i capacitat. També es compromet a 

complir la llei aplicable en relació amb les hores de treball, incloses les hores extraordinàries 

Llibertat d’ associació i  negociació col.lectiva 

AGPOGRAF permet que les persones treballadores es comuniquin obertament en relació amb les seves 

condicions laborals sense por de represàlies, intimidació o assetjament. També reconeix el dret de les 

persones treballadores a associar-se lliurement, a unir-se a sindicats laborals ia cercar representació. 

Assetjament i no discriminació  

AGPOGRAF rebutja tota forma de discriminació i manté el compromís de vetllar per totes les persones 

treballadores, perquè siguin tractades respecte a la seva diversitat, i promovent la igualtat d'oportunitats de 

les persones, independentment de les característiques de la persona, ja sigui orientació sexual , edat, 

gènere, orientació sexual o identitat de gènere. També es compromet a vetllar per mantenir un entorn de 

treball lliure d'assetjament contra les persones treballadores. 

AGPOGRAF procurarà la conciliació del treball a l'empresa amb la vida personal i familiar de les persones 

treballadores 

Salut i  Seguretat 

AGPOGRAF es compromet a proporcionar un entorn de treball segur i saludable i que compleixi la llei 

aplicable. 
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