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Aplicaciones Insecticidas S. A. (APINSA), està compromès amb la prestació de serveis
de Control Integral de Plagues (Desinfecció, Desinsectació i Desratització) amb la qualitat
requerida pels seus clients i amb el compromís de la millora contínua del sistema de
gestió.
Per a això APINSA estableix, declara i assumeix els següents compromisos:
 Oferir els seus serveis complint els requisits legals, els que APINSA ha establert i
altres requisits aplicables de parts interessades i relacionats amb els seus
aspectes ambientals.
 Protegir el medi ambient a través d'un ús responsable dels recursos durant la
nostra activitat, fomentant l'estalvi energètic com a eina per a prevenir impactes
ambientals adversos, com la contaminació, ajudant a protegir l'entorn natural
contra el mal i la degradació.


La Direcció és responsable d'impulsar la implantació del Sistema de Gestió de la
Qualitat i Ambiental, dotant a l'empresa dels recursos necessaris per al seu
correcte funcionament, la millora contínua del Sistema i la prevenció de la
contaminació.



Els requisits de la Gestió de Qualitat i Ambiental i les exigències contractuals han
de ser comunicades de forma efectiva als proveïdors / col·laboradors de forma
completa i oportuna.



Fomentar les bones pràctiques ambientals en les activitats de l'organització, a més
de fomentar la presa de consciència ambiental dels empleats mitjançant formació
especialitzada i dels nostres propis clients a través de les nostres pròpies
activitats.



L'aplicació d'aquesta Política exigeix la integració activa de tot l'equip humà de
l'empresa. Per a aconseguir-ho, la Direcció considera prioritàries i dóna suport a la
motivació i la formació del personal.

Aquesta Política serveix de marc de referència per a establir i revisar els objectius de
millora i està implantada, mantinguda al dia, revisada i comunicada a tots els empleats
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