
 

TORRAVAL COOLING, S.L, dedicat a més de 50 anys, al disseny, execució, 

manteniment i comercialització de torres de refrigeració industrials, ha assumit el 

compromís de mantenir un sistema de qualitat, prevenció i gestió de medi ambient per 

a les seves activitats, basat en els requisits de la ISO 9001 i ISO 14001. La Direcció de 

TORRAVAL COOLING, S.L Definiu i gestioni aquesta política com a part integral dels 

seus processos, instal·lacions i serveis, garantint la millora contínua de l’efectivitat del 

sistema de gestió. Aquesta política es considera un marc de referència per establir i 

revisar els objectius i els objectius del sistema de gestió. Segons aquests principis, 

TORRAVAL COOLING, S.L,. Assumeix els compromisos següents: 

• Executeu el treball perquè els requisits i les expectatives des parts interessades 

estiguin satisfets, mantenint la confiança de tots ells a la nostra organització. 

• Identificació, avaluació i gestió dels riscos i oportunitats derivades de la seva activitat.  

• Recollir i analitzar les dades del sistema de gestió que permeten millorar contínuament 

en els nostres processos, procediments i, en general, en tota l’activitat de l’organització.  

• Complir tots els requisits i regulacions legals que ens són aplicables a causa de la 

nostra activitat, així com els acordats amb els nostres clients. 

• Protecció del medi ambient: la prevenció de la contaminació i l’esgotament dels 

recursos s’incorporen a totes les activitats desenvolupades amb incidència potencial al 

medi ambient, mitjançant el control, la gestió i la minimització de possibles residus i 

consum generats  

• Prevenció de riscos ocupacionals: la planificació d’accions preventives s’incorpora a 

totes les activitats que es realitzen amb incidència potencial sobre la seguretat, la salut 

o el benestar dels seus treballadors. 

• Integrar els nostres proveïdors i subcontractistes en el compromís actiu per millorar la 

satisfacció del client i el control dels aspectes ambientals i preventius.  

TORRAVAL COOLING, S.L, reconeix la salut i la seguretat del seu personal, els seus 

contractistes i visites, la satisfacció dels seus clients, la protecció del medi ambient i el 

desenvolupament de les comunitats amb les quals interacciona com a prioritats 

absolutes i integrades; Tota l’empresa té com a objectiu assolir aquests objectius de 

manera oberta i transparent.  

TORRAVAL COOLING, S.L, es compromet a formar el seu personal sobre l’ús adequat 

dels seus sistemes de gestió de qualitat, la prevenció dels riscos i el medi ambient 

laboral, afavorint l’actualització d’habilitats professionals i l’ús de les noves tecnologies, 

promovent la diversitat i la igualtat, destacant l’avaluació i la motivació dels empleats i 

complint els principis ètics establerts en el seu codi de conducta.  

 

Leioa, març de 2022 

 

Pablo Garrido Otaola  
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