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POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT
TEXTURBAN,SL és una empresa que desenvolupa la seva activitat en el sector
de la construcció, en àrees com edificació, rehabilitació i tots tipus de serveis
relacionats i per clientes de Transports de Barcelona, Ferrocarrils Metropolitans
de Barcelona, fins a la industria, comerç, ensenyament i clients privats.
TEXTURBAN,SL , vol ser un referent en el seu sector, oferint als nostres Clients
tota la nostra experiència i un servei personalitzat.
TEXTURBAN,SL , ha definit una sèrie de directrius d’actuació per tal d’assegurar
la Qualitat i la protecció del Medi Ambient en el desenvolupament de totes les
seves activitats relacionades amb el seu sector.
En política de qualitat i medi ambient, l’objectiu de TEXTURBAN,SL . és mantenir
un Sistema de Gestió basat en la Norma UNE-EN ISO 9001 vigent i UNE ENISO 14001 vigent, que, per una banda fonamenti la cultura de qualitat que
existeix, i la reforci en una dinàmica de millora contínua per que segueixi sent el
principal factor estratègic de l’empresa, i per l’altre, conscients de la incidència
de la nostra activitat sobre el medi ambient, adquirir el compromís de portar a
terme accions continuades per obtenir una millora del nostre comportament
mediambiental protegint el medioambient i prevenint la contaminació, així com
preveure els possibles impactes mediambientals propis del seu sector i actuar
per tal de minimitzar-los.
Les accions estratègiques per assolir aquest objectiu són:


Complir i mantenir un sistema de gestió basat en la Norma UNE-EN ISO 9001
vigent i UNE-EN ISO 14001 vigent, que facilitin la optimització dels recursos
i els treballs, i la constant millora del servei, així com introduir les millores
necessàries, amb la finalitat de protegir de forma eficaç a les persones, les
instal·lacions i l’entorn, ajudant així a la prevenció i minimització de la
contaminació i les seves possibles conseqüències.



Compliment de tots els requisits legals, els reglamentaris aplicables a
l’activitat dins del sector de la construcció i tots els altres requisits que
l’Organització subscrigui.



Assegurar que en cada centre de treball, es compleixi tots els requeriments
legals aplicables per a la protecció i millora del Medi Ambient.



Fomentar un ús racional dels recursos energètics i de les matèries primeres,
i promoure la sostenibilitat de les activitats realitzades.
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Els valors de TEXTURBAN,SL passen per donar resposta satisfactòria a les
necessitats dels nostres clients i de tots els treballadors de l’empresa a través
d’un model de gestió eficaç, obtenint el màxim rendiment al capital invertit i
assegurant un creixement continuat.
Signatura Direcció General

Revisió 00; 26/06/2019

