Política de Qualitat, Seguretat i Salut en el
Treball i Medi Ambient
Aldago Servicios e Instalaciones dirigeix totes les seves activitats amb el objectiu de
subministrar serveis e instal·lacions que compleixin i superin les expectatives del nostres clients.
Per això la Direcció de Aldago Servicios e Instalaciones mante la convicció que es necessari
el mantindre la integritat del medi ambient, la prevenció dels danys i el deteriorament de la salut
dels nostres empleats com a premissa per assolir aquest objectiu.
Per això estableix les següents línees de referència:
Mantenir una actitud de col·laboració amb els clients, entitats, persones i amb general
amb tots aquells integrants de la societat involucrats en les activitats de Aldago Servicios
e Instalaciones.

Assegurar el acompliment legal de tots els requisits que en les activitats e instal·lacions
siguin de aplicació, amb la finalitat de mantindre les nostres instal·lacions i activitats i els
serveis demandats per els nostres clients dins de la legalitat vigent.
Considerar a las persones i a la seva motivació, com a font de la millora continua i per
això fomenta les iniciatives de millora dels components de Aldago Servicios e
Instalaciones, la formació , el aprenentatge i el treball en equip en cada una de les àrees
de treball.
Mantindre definits els processos de manteniment i instal·lacions , la seva avaluació i la
seva millora per garantir els requisits dels clients, administració i societat en general així
com la gestió i el desenvolupament de la Seguretat i Salut en el Treball.
Mantenir una actitud de col·laboració amb els proveïdors i treballar conjuntament amb
ells per assolir la qualitat de les instal·lacions realitzades.
Incloure criteris de protecció del Medi Ambient en les instal·lacions i serveis realitzats.

La Direcció de Aldago Servicios e Instalaciones, garanteix que aquesta política es entesa
aplicada i revisada per assegurar la seva adequació i està a disposició de totes les empreses i el
personal del grup.
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