POLÍTICA DE QUALITAT , MEDI AMBIENT I PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

ESTRUCTURAS CONDAL, SA és una empresa dedicada a la "Realització de tot tipus de fonamentacions,
estructures de formigó, obres marítimes i hidràuliques i moviment de terres".
La Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat i Salut Laboral són els fonaments sobre els quals es sustenta la nostra estratègia
i activitats diàries.
La política de millora contínua, el compromís amb els nostres clients, l'entorn, la seguretat dels nostres treballadors i
l'interès per conèixer més sobre les seves necessitats, han portat a implantar un SISTEMA INTEGRAT DE QUALITAT
I GESTIÓ AMBIENTAL que certifica el compliment de la normativa i la qualitat del servei garantint procediments
respectuosos amb el medi ambient.
Els nostres objectius s'adrecen a complir les exigències establertes per totes les parts interessades, satisfent les seves
necessitats, amb el compromís de millorar en l'acompliment mediambiental de la nostra activitat i de prendre les mesures
necessàries per a la seguretat dels treballadors mitjançant la seva participació i el control de els riscos. Aquest propòsit es
fa compatible amb el màxim respecte de l'entorn ja sigui en l'execució de les obres o en les activitats desenvolupades en
les oficines centrals.
ESTRUCTURAS CONDAL, SA assumeix el repte de treballar per ser líder en el sector de la construcció. Per a això
ofereix un servei d'alta qualitat i busca potenciar la confiança dels nostres clients. Volem fer compatible l'assoliment dels
més alts resultats amb un lideratge respectuós amb les persones i amb el nostre entorn. Generar un bon clima de treball
basat en el mutu compromís és també una habilitat per a conservar i desenvolupar en cada un dels nostres empleats.
ESTRUCTURAS CONDAL, SA treballa activament per:
•
•
•
•
•

Establir, mantenir i millorar contínuament un Sistema Integrat de Gestió basat en les normes internacionals
UNE-EN-ISO 9001: 2015 i UNE-EN-ISO 14001: 2015.
Complir amb els requisits de les esmentades normes de referència, així com amb la legislació aplicable acceptats
i procediments propis.
Dirigir i orientar el servei a el client establint com a principal objectiu escoltar activament les seves necessitats
per superar les seves expectatives.
Integrar i fomentar la participació de tots els nivells de l'organització, incloent a col·laboradors externs, a través
de la formació i informació de personal.
Millorar i actualitzar permanent aquesta política perquè serveixi amb la major eficàcia a la seva comesa i
proporcioni un marc de referència per establir i revisar els objectius de gestió.

La Direcció assumeix el compromís de disposar dels mitjans necessaris per a la consecució dels objectius de qualitat i de
gestió ambiental anteriors i comunicar la política a totes les persones que treballen per a l'empresa o en nom d'ella.
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