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La Direcció General de NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL estableix i difon aquesta Política de Qualitat 
i Medi Ambient, per tal de consolidar i millorar el Sistema de Gestió Integrat a tots els nivells de l'organització. 
 
Aquesta política s'estableix per al propòsit i context següent: 
 
Les activitats per al disseny, desenvolupament, comercialització, gestió, direcció i execució de 
projectes d'Edificació, Urbanisme, Instalꞏlacions, Medi Ambient, Prevenció i Seguretat Industrial. 
 
Per això s'adopten els compromisos següents, que donen suport a la Direcció Estratègica de l'organització: 

 
 Aconseguir la plena Satisfacció dels nostres Clients, complint els seus requisits, expectatives i especificacions de 

Qualitat, oferint-los el millor servei a un preu competitiu. 

 Realitzar una gestió correcta de les incidències i no conformitats. 

 Perfeccionar la nostra capacitat d'organització i de gestió. 

 Establir objectius de millora contínua de la Qualitat dels nostres serveis i sobre la gestió ambiental dels mateixos 
amb un clar compromís de prevenció de la contaminació. 

 Formar els nostres treballadors de manera continuada, per a una millora del servei, de la Satisfacció del Client i 
de la prevenció de la contaminació. 

 Innovar els nostres processos operatius, que millorin el nostre posicionament al mercat. 

 La protecció del Medi ambient (mitjançant aquesta Política Mediambiental l'Organització, representada per 
Direcció, es compromet a millorar contínuament i a prevenir la contaminació relacionada amb el seu abast i a 
complir els requisits legals aplicables i altres requisits que l'organització subscrigui relacionats amb els seus 
aspectes ambientals). 

 El compliment dels Requisits legals i Reglamentaris. 

 Planificar el Sistema de Gestió Integrat de manera que s'identifiquin els riscos i les oportunitats per assegurar que 
es puguin assolir els resultats previstos i aconseguir la millora contínua. 

 

Per tot això, la Direcció General de NADICO INDUSTRIAL MANAGEMENT, SL es compromet a deixar aquesta 
Política de Qualitat i Medi Ambient, a disposició de totes aquelles parts interessades. Així mateix, s'assegurarà 
de la seva comunicació, entesa i aplicació dins de la mateixa organització. 
 
 
 
 

 
 
 

Direcció General 
A Parets del Vallés, el 10 de febrer de 2022 

 
 


