Política de Qualitat, Medi Ambient i
Seguretat i Salut al Treball
Grup Vilà Vila, a través de les seves empreses, ofereix serveis en els sectors del reciclatge i la construcció.
Des de moviment de terres, enderrocs, rehabilitació, construcció i obres d’urbanització. Portem a terme el
transport i gestió integral de residus: recollida, transport, assessorament i reciclatge. L’objectiu és satisfer els
requeriments i les expectatives dels nostres clients.
Per això l’administrador ESTABLEIX, DECLARA I ASSUMEIX els següents principis:
1.- La qualitat dels nostres serveis és el resultat de les accions i processos de l’empresa. Els requisits
contractuals, les expectatives dels clients, la protecció del Medi Ambient -inclosa la prevenció de la
contaminació- són els criteris per establir el patró de qualitat dels nostres serveis.
2.- Proporcionar les condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i
deteriorament de la salut relacionada amb el treball (Seguretat i Salut dels Treballadors, SST, en
endavant). Aquest compromís és apropiat al propòsit, tamany i context de l’organització i adopta les
mesures necessàries per la consulta i participació dels treballadors i treballadores i els seus representants,
així com les parts interessades.
3.- La qualitat dels nostres serveis i la preservació del Medi Ambient són tasques comuns. Cada
treballador/a és responsable de la qualitat i la SST a la seva feina i el respecte a l’entorn.
4.- Disposar dels recursos necessaris per garantir la qualitat dels serveis, sent respectuosos amb el Medi
Ambient. Donar màxima prioritat a la prevenció de lesions i accidents del personal de les nostres
empreses, que són l’actiu més preuat del Grup Vilà Vila.
5.- La direcció és responsable d’impulsar la política i els objectius de Qualitat, Medi Ambient i SST.
Comprovar-ne l’aplicació i promoure la presa de consciència, motivació i participació del personal.
Potenciar la millora continua del sistema de Qualitat, Medi Ambient i SST per millorar l’eficàcia interna.
6.- Grup Vilà Vila es compromet a complir amb la legislació i reglamentació aplicable en tots els àmbits
així com amb tots els altres requisits que vinguin donats pels nostres clients. Grup Vilà Vila donarà
exemple, a través de l’exercici i desenvolupament dels seus serveis.
La política i els objectius de Qualitat, Medi Ambient i STT seran revisats anualment.
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