POLÍTICA DE MEDIO AMBIENTE
Desde ALVARO NUÑEZ FERREIRO. no noso afán de seguir mellorando día a día, sempre desde o máximo respecto
ao medio ambiente, implantamos un Sistema de xestión de medio ambiente baseado na Norma ISO 14001:2015 en
base ao alcance da nosa actividade “TRABALLOS DE ENXEÑARÍA AGRÍCOLA E XESTIÓN TÉCNICA
ECONÓMICA AGRÍCOLA”. Como mostra do noso compromiso, redactamos e publicamos a nosa Política de Medio
Ambiente, declarando os principios e obxectivos que rexen a nosa actividade:

➢

Asegurar a satisfacción dos nosos clientes, tendo en conta en todo momento as súas necesidades.

➢

Cumprir os requisitos establecidos; tanto aqueles requisitos impostos polos nosos clientes como os de
tipo legal, regulamentario ou de calquera outro tipo que no campo

do medio ambiente fósennos

requiridos.
➢

Comprometernos a mellorar de forma continua nosa actitude fronte aos impactos ambientais que xera a
nosa actividade.

➢

Compatibilizar as actividades realizadas cunha adecuada protección do Medio, previndo a contaminación
que puidese xerar a nosa actividade.

➢

Minimizar a xeración de residuos e proporcionar formación e medios aos nosos empregados para que
colaboren activamente nesta causa.

➢

Lograr a consecución dos obxectivos ambientais que a organización se establece periodicamente.

A dirección de ALVARO NUÑEZ FERREIRO. solicita a colaboración de todo o persoal, para que na medida das súas
posibilidades asuman esta Política e téñana presente en todas as súas actividades para alcanzar os obxectivos de
mellora establecidos.

En Santa Comba, a 05 de novembro de 2018
Asinado

REV. 00

DESEMPEÑO AMBIENTAL
ALVARO NUÑEZ FERREIRO fortaleceu o seu compromiso co medioambiente coa implantación da norma ISO
14001:2015 na que analizou o impacto ambiental da súa actividade e en base ao Ciclo de Vida dos servizos
prestados ha determinado os seus Aspectos Ambientais Significativos para os que estableceu metas internas
baseadas na redución de consumos, derivados de recursos naturais, a redución de emisión de contaminantes á
atmosfera, etc. Desde este compromiso, ALVARO NUÑEZ FERREIRO quere facer partícipes a todas as partes
interesadas para que coñezan o labor que se está levando a cabo internamente. Aqueles aspectos da empresa con
maior peso en canto ao impacto ambiental debido á súa toxicidade e frecuencia son o consumo de combustible, o
consumo de enerxía eléctrica e o consumo de pilas. ALVARO NUÑEZ FERREIRO estableceu actualmente un
obxectivo co fin de reducir o consumo de pilas..

En Santa Comba, a 26 de novembro de 2018

