
 

POLÍTICA DE L'EMPRESA 

 

La Direcció d’ANDBUS és conscient de la importància que té satisfer les 

expectatives dels seus clients, respectar el medi ambient dins del nou marc 

empresarial del Desenvolupament Sostenible, i garantir la Seguretat i Salut Laboral 

de qualsevol persona a conseqüència de la seva activitat; i per tant, es compromet a 

disposar en tot moment dels recursos necessaris, tant humans com tècnics, per a 

desenvolupar les línies d'acció estratègiques que s'ajustin a la consecució de tals 

fins. 

 

L’empresa es compromet a complir amb els requisits legals i normatives que li siguin 

aplicables, així com amb altres requisits que l'organització subscrigui relacionats amb 

la qualitat dels seus productes i serveis, els seus aspectes ambientals i amb la 

seguretat i salut en el treball. Al mateix temps incorpora protocols COVID en tota 

l'organització, informant els seus clients i treballadors íntegrament. 

 

ANDBUS es compromet a: 

● Comprendre les necessitats actuals i futures dels nostres clients, satisfent-

les i fins i tot excedint les seves expectatives sempre que sigui possible. 

● Formar i sensibilitzar a tot el personal i fomentar la seva comunicació així 

com amb els nostres proveïdors, promovent la participació de totes les 

parts interessades. 

● Aconseguir un alt nivell de seguretat en el treball, comprometent-nos a     

eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut en el treball i 

duent a terme accions que superin el grau de protecció dels treballadors 

marcat per la llei si això fos necessari, així com donant compliment a 

qualssevol altres requisits que l'empresa decidís subscriure voluntàriament, 

ja que els incidents i malalties laborals poden i han de ser evitats. 

 

Amb la finalitat d'aconseguir la millora contínua en l'acompliment de la nostra          

activitat en quant l'eficàcia dels processos i també quant a les relacions amb els 

clients, i la seguretat i salut en el treball, s'estableix el Sistema de Gestió de Qualitat, 

basat en ISO 9001:2015 i la UNE EN 13816, el qual es compromet en el compliment 

d’objectius marcats pel grup ANDBUS  i que serveixi com a mecanisme perquè tota 

l’organització es conegui, s'entengui i es posin en pràctica els principis descrits. 
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