
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
Planta de Regasificació de Sagunt, S.A. (SAGGAS) és l'empresa propietària de la planta de regasificació de gas natural 
situada en el port de Sagunt i del gasoducte de transport que la connecta amb la Xarxa de Transport del Sistema Gasista. 
SAGGAS és l'encarregada de gestionar l'operació comercial i manteniment de la planta de regasificació. Com a part 
integrant del sector energètic, SAGGAS aspira a millorar el seu acompliment global i proporcionar una base sòlida per a 
desenvolupar iniciatives en matèria de Desenvolupament Sostenible, Energia i Canvi Climàtic. 

SAGGAS considera la Seguretat, la Gestió dels Recursos Humans, la Qualitat del Servei, la Protecció al Medi 
Ambient, l'Acompliment Energètic, el Control de la Gestió, la Gestió de l'Actiu i la Innovació i Millora, com a 
Pilars Estratègics del desenvolupament del seu negoci. 

Per tot això, SAGGAS ha definit la següent Política de Gestió: 

CONTROL DE LA GESTIÓ 

La Direcció de SAGGAS assumeix el compromís de lideratge en la gestió integral i prioritària dels Pilars Estratègics, fixant 
objectius de millora i revisant periòdicament el Sistema de Gestió, els Programes i els Resultats, estant compromesa amb 
un model de millora contínua. 

Es proporcionen els recursos i la formació necessaris per a permetre als empleats assumir les seues funcions amb les  
garanties de seguretat apropiades, realitzar les seues activitats tenint en compte els criteris més adequats per a assegurar 
el respecte al medi ambient, fer un ús eficient de l'energia i atendre les necessitats i expectatives de les parts interessades. 

En SAGGAS cada treballador és responsable de la seua pròpia seguretat i de la dels altres. 

CONTROL DELS PROCESSOS 

SAGGAS garanteix la qualitat en tots els seus processos i es compromet a millorar-los contínuament, identificant, avaluant 
i gestionant els Riscos i Oportunitats. SAGGAS defineix i revisa sistemàticament els objectius i assegura: 

- El compliment de la legislació vigent en general i en particular en matèria de gestió ambiental, en
seguretat i prevenció d'accidents greus, en l'ús i consum de l'energia i en eficiència energètica, tenint en compte 
els futurs desenvolupaments legislatius en la planificació de les seues activitats, així com altres requisits que se 
subscriguen.

- L'anàlisi detallada dels processos, estudiant les substàncies involucrades, el consum d'energia i les
instal·lacions i els procediments, reduint al màxim la possibilitat que ocórreguen accidents, prevenint la 
contaminació i millorant les condicions ambientals del treball, fomentant l'ús eficient dels recursos naturals i 
impulsant pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus. Especial atenció es presta a les 
modificacions que es pogueren dur a terme en la instal·lació, tals com nous projectes, ampliacions, canvis 
d'especificacions, etc.

- El foment de la investigació, participant en aquelles iniciatives que pose en valor l'ús del gas natural com a 
font d'energia clau per a la seguretat energètica, sostenibilitat mediambiental i accessibilitat.

- El desenvolupament i l'ús de tecnologies eficients i segures en tots els processos, tenint en compte les 
millors tècniques disponibles que el desenvolupament tecnològic brinde a cada moment.

- L'adquisició de productes i serveis energèticament eficients.
- El manteniment de les instal·lacions i la realització de controls periòdics, prenent com a base de partida els 

establits per la reglamentació vigent i les recomanacions dels fabricants, orientat a obtindre una alta 
disponibilitat i fiabilitat dels actius de Saggas , amb optimització de costos.

DESENVOLUPAMENT DEL FACTOR HUMÀ 

SAGGAS fomenta la participació de tot el seu personal en la cultura i política empresarial. Per a això, s'estableixen els 
mitjans necessaris que garanteixen una comunicació fluida i un intercanvi d'informació permanent entre les parts 
interessades per a comunicar els procediments i requisits aplicables, i coordinar i supervisar les seues activitats amb la 
finalitat d'aconseguir els més elevats nivells de qualitat, seguretat, protecció de l'entorn i ús eficient de l'energia. 

La Direcció de SAGGAS manté i promou un compromís de formació contínua amb tots els seus empleats. Un dels objectius 
d'aquesta Política és comptar amb un equip humà qualificat, sensibilitzat i altament especialitzat en tots els processos de 
Saggas en general, i en aquells aspectes relacionats amb l'ús eficient de l'energia, la prevenció de riscos i l'actuació davant 
possibles situacions d'emergència en particular. 

MILLORA CONTÍNUA 

Saggas ha establit un compromís d'anàlisi i millora contínua dels seus processos a fi d'afavorir la reducció de riscos, 
detectar aquells riscos o desviacions que pogueren produir-se, investigar les causes que ho produeixen i implantar els 
mecanismes de prevenció i actuació adequats a cada situació. 

La posada en pràctica d'aquesta Política garanteix un elevat nivell de protecció de la salut humana, el medi ambient i els 
béns, sent proporcional als perills d'accidents greus de SAGGAS. Així mateix, aquesta política compromet a tot el seu 
personal amb la millora del control dels riscos d'accidents greus de forma permanent i contínua i garanteix un nivell de 
protecció. 

La promoció i assumpció dels valors descrits en la present Política és la millor inversió per a aconseguir l'excel·lència en 
l'activitat de SAGGAS. 

Sagunt, 13 de juliol de 2018 

Director General de Planta de Regasificación de Sagunto, S.A. 
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