POLÍTICA DEL SISTEMA
INTEGRAT DE GESTIÓ
INSTAL-SERVI GODAYOL, S.L. es dedica a la Instal·lació, Reparació i Manteniment
d'instal·lacions industrials, comercials i domèstiques d’Aigua, Gas, Electricitat,
Calefacció, Climatització i Venta d’articles de ferreteria.
La visió de la companyia és ser una empresa líder en el sector, de reconegut prestigi nacional,
que persegueix l'excel·lència en els seus serveis, eficient i competitiva, amb la intenció de ser
considerada pels nostres clientes com una companyia que es diferencia de la resta de
competidors per mostrar una clara vocació de qualitat i servei. L’empresa té missió d'oferir
solucions immediates als clients que volen trobar un servei eficaç, ecològicament responsable i
competitiu de qualitat.
La Direcció General declara el seu compromís en el compliment dels requisits reglamentaris i
altres requisits aplicables, en la millora continua de l'eficàcia del sistema de qualitat, amb la
gestió ambiental i en la prevenció de la contaminació.
Els principis fonamentals en els que es fonamenta la Política de Gestió de INSTAL-SERVI
GODAYOL, S.L. són:
Gestió de la Qualitat:
- La comunicació i disponibilitat de contacte amb els nostres clientes amb tot el nostre equip.
- Respondre amb rapidesa les necessitats dels nostres clients, els productes i serveis que ens
volen adquirir.
- Proporcionar una solució global
- Involucrar a tot el personal de l’empresa en la millora continua dels processos.
- Mantenir uns estàndards de qualitat interna basats en l'excel·lència dels productes i processos
Gestió Ambiental:
- Minimitzar la quantitat, perillositat i l'impacte ambiental dels fluxos residuals generats.
- Evitar l'ús innecessari dels recursos.
- Implicar els nostres subcontractes en la gestió adequada dels aspectes ambientals derivats de
les activitats que realitzen per o en nom de la nostra empresa.
- Desenvolupar plans de formació i conscienciació pels nostres empleats sobre qüestions
ambientals relacionades amb els seu treball, i com poden contribuir a la reducció a l'impacte
ambiental de la seva activitat.

Seguretat
- Proporcionar un entorn segur als nostres empleats i visites.
- Incorporar la prevenció de riscos laborals alhora de prendre decisions. Tots els membres de
l'organització deuran considerar la Seguretat i Salut en el Treball com una responsabilitat
prioritaria.
La implantació d’aquesta Política és un objectiu fonamental de la Direcció i és responsabilitat
de tot el personal enfocar totes les accions per aportar valor als principis exposats en ella.
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