POLÍTICA DE GESTIÓ DE QUALITAT, ACCESSIBILITAT GLOBAL,
SEGURETAT I SALUT
ADFOI ADFO CET que prenen la denominació de Grup adfo per ésser identificades en la documentació
del sistema, tenen com objectiu la realització d’activitats encaminades a la inserció laboral i l’atenció
social de persones amb discapacitat física. La Direcció, conseqüent amb les seves responsabilitats
davant els seus usuaris i demés parts interessades, l’accessibilitat global i la salut de les persones que
l’integren, defineix la Política de Gestió Integrada de Qualitat, Accessibilitat Gobal i Seguretat i Salut,
amb el seu compromís i responsabilitat amb l’implantació, manteniment i millora continua d’un
sistema integrat de gestió, que s’aplicarà a l’empresa, basant-se en els següents principis:
La gestió integrada abastarà totes les activitats operatives i de gestió que constitueixen la raó d’ésser
de l’organització.
Dirigiran el màxim de recursos i esforços tècnics i humans, dintre de les possibilitats de l’organització,
per prevenir i controlar tots els nivells de riscos presents en el desenvolupament de les nostres
activitats.
El major objectiu de la nostra gestió serà assolir, en el desenvolupament de totes les nostres activitats,
el màxim nivell de compliment de les necessitats i expectatives dels usuaris i altres interessats.
Ens comprometem a complir amb tota la legislació i reglamentació aplicable juntament amb d’altres
requisits que li siguin assenyalats, i amb les prescripcions pròpies contingudes en cada projecte.
És imprescindible involucrar a tots els empleats, empreses col·laboradores i proveïdors en la nostra
gestió integrada Grup adfo, i fer-los-hi participar activament en diferents nivells de responsabilitat.
Tots els membres de l’organització es deuen comprometre amb la millora permanent de les seves
activitats, com a filosofia de treball.
Creiem fermament que l’excel·lència en cada projecte i producte, s’obté amb la participació de tot
l’equip humà que conforma Grup adfo, al mantenir l’entusiasme diari i la imposició de reptes de
superació permanents, són la clau per aquest propòsit i responsabilitat de cada líder.
Fixar anualment indicadors d’eficàcia i eficiència de la gestió i establir objectius encaminats a la
consecució de la qualitat, accessibilitat global i prevenció de riscos exigits per les parts interessades
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