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La família Garcia Prohens propietària de l’empresa Parc de l’Auba s’ha caracteritzat des de sempre per la seva 

sensibilitat social i mediambiental. Aquesta filosofia ens du a assumir públicament criteris ètics i socialment 

responsables que ja formen part de la nostra activitat, elaborant programes i objectius que fomentin la creació de 

riquesa, benestar social i desenvolupament sostenible. 

Per fer efectius aquests compromisos hem decidit implantar un model de responsabilitat social i mediambiental 

que es regirà sota les següents normes: 

 

1. Compliment de les lleis i normes, així com de la Declaració Universal de Drets Humans i dels principis del Pacte 

Mundial. 

2. Manteniment de pràctiques de transparència empresarial, respectant les regles de lliure mercat i de lliure 

competència. 

3. Respectar l’ igualtat d’oportunitats entre els empleats, la seva privacitat i llibertat d’opinions. 

4. Fomentar un lloc de treball segur i saludable, així com la formació professional de tots els treballadors i 

treballadores, afavorint la conciliació de la vida personal i laboral, rebutjant l’explotació infantil i el treball 

forçós. 

5. Potenciar una cultura de respecte a l’entorn natural, minvant l’impacte ambiental de les nostres activitats. 

6. Impulsar a aquelles organitzacions que duguin a terme actuacions de caire social, especialment d’ajuda als 

mes desfavorits, culturals i esportives. 

7. Innovació i estudi constant posant a l’abast del públic les darreres innovacions del sector. 

8. Aplicar criteris de compra responsables, potenciant els productes reciclats, materials bio degradables i 

proveïdors socialment responsables. 

9. Adhesió a iniciatives en matèria de RSE, participar en associacions i fòrums que difonguin i estenguin el 

compromís de desenvolupament sostenible. 

10. Informar de forma pública de les activitats duites a terme redactant un informe anual. 

 

La Gerència considera aquesta Política com part integral del Servei Funerari i per això, assegura la seva difusió, 

comprensió i compliment en tots els nivells de l’organització. 

 

 
Onofre García Prohens 

Gerent de Parc de l’Auba 
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