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Nik, Valeriano Urrutikoetxea, S.L. (          ) -ko  Zuzendaritza  Nagusiko  kide  bezala,  adierazten  dut,  
           industri pabiloiak, etxebizitzak eta urbanizazioak eraikitzen dituen enpresa izanik, KALITATEA, 
INGURUMENA ETA LANEKO OSASUNA  gure Enpresaren funtsezko lehentasunak direla eta gure lan-filosofian 
ezarrita daudela, emaitza hobeen etengabeko bilaketarako eta etengabeko hazkunderako faktoreak izanik.  
 

         -k lan egiten duen sektorean kalitatearekin, ingurumenarekin eta segurtasunarekin eta osasunarekin 
zerikusia duten eskakizunak geroago eta handiagoak dira, baita ere istripuen indizea, etengabe aldatzen den legeria... 
Horrek guztiak betekizun berriak agertzea dakar eta enpresak progresiboki egokitu behar du horietara; eta beraz, bere 
Kudeaketa Sistema Integratua ere egokitu egiten du. 
 

KALITATEA, INGURUMENA ETA LAN- SEGURTASUN ETA -OSASUNA-ren politika da gure Kudeaketa 
Sistema Integratua ezartzeko eta hobetzeko eragilea. Sistema honek           -ren jarduera guztiak bere baitan hartzen 
ditu, bezeroaren beharrizanekin bat datorren, ingurumenarekin begirunetsua den eta garatutako jardueretan parte 
hartzen duten pertsona guztien segurtasuna eta osasuna zaintzen dituzten eraikuntzarako metodoak eta produktuaren 
bukaera barne. 
 

Ondorioz, gure erakundeak jarduera guztiak Arau aplikagarrietan eta gure bezeroen Erreferentzialetan 
adierazitakoa jarraituz  egiteko konpromisoa hartu du; eta horretarako hurrengo Printzipioak kontuan izango ditu: 
 

 Bete egingo dira legeria aplikagarria, bezeroen betekizunak, baita Erakundeak bere borondatez onartzen 
dituen konpromisoak ere, gure ingurumen aspektuekin eta langileen Segurtasuna eta Osasunerako arriskuekin 
zerikusia dutenak barne, bezeroen eta langileen iguripenak betetzeko helburuarekin. 

 
 Helburu, Jomuga eta Hobekuntza-Programak ezartzea eta berraztertzea, gure Kudeaketa Sistemen 

etengabeko hobekuntzaren onerako izan daitezen. 
 
 Kalitatean, Ingurumenean eta Lan-Segurtasun eta –Osasunean eragin esanguratsua izan ditzaketen jarduerak 

egin, lan- eta kontrol-prozesu egokiak bermatuz, baita hauek modu zuzenean egitea ere. 
 
 Formazio eta Sentsibilizazio egokia erakundeko langile guztientzat. 

 
 Etengabeko hobekuntzan, eraginkortasunean eta gure Kudeaketa Sistema Integratuaren garapenean 

lan egiten duten enpresako langile guztien inplikazioa eta enpresarentzat lan egiten dutenena ere, honako 
konpromisoak hartuz: . 

 
- Gure lanen Kalitatean eragina izan dezaketen aurkako faktoreen prebentzioa. 
- Kutsaduraren prebentzioa. 
- Prozesuan parte hartzen duten langile guztien osasuna ez kaltetzeko prebentzioa. 

 
 Gardentasuna gure jokabidean, bai barne zein kanpo komunikaziorako bide egokiak ezarriz,  

erakundearentzat zein erakundearen izenean lan egiten duten langileei gure politika ezagutaraziz, era 
horretan beraien betebeharrez ohartarazteko. 

 
 Gure Politikaren eguneratzea, horretarako aldizkako berrikusteak eginez, gure prozesu tekniko eta 

antolakuntza prozesuei dagokien  Kudeaketa Sistema Integratua egokia eta eraginkorra den ikusteko. 
 

Helburu honekin, lan-giro, ingurune eta produktu seguruak lortzeko beharrezkoak diren baliabide eta 
errekurtso guztiak jarriko ditugu. 
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