
               POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ 

                  
 

A TPR-Engineering, S.L., som una empresa d’enginyeria industrial que dissenyem, desenvolupem, fabriquem i 

muntem maquinaria específica per donar solucions als nostres clients. Tenim un afany per millorar contínuament 

la gestió dels nostres processos i activitats. 

Assegurem el compliment de tots els requisits legals aplicables de qualitat i medi ambient amb la implantació 

d’un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Gestió Ambiental, segons normes aplicables. 

La direcció de TPR-Engineering, S.L. manifestem el nostre compromís amb la millora contínua per augmentar la 

eficàcia dels processos, incrementar la satisfacció dels nostres clients i, al mateix temps, la protecció del medi 

ambient inclosa la prevenció de la contaminació. Sabem que aquesta fita és assolible mitjançant la implicació de 

tot l’equip humà que treballa i col·labora amb nosaltres, amb formació continuada i adequada. 

És per aquest motiu que ens dotem d’eines i de la formació necessària que ens permetin aconseguir, mantenir i 

millorar els nostres processos. Per això ens comprometem a: 

 Estructurar i sistematitzar els objectius i criteris de qualitat i medi ambient, dirigint els esforços a la millora 

continua. 

 Assegurar el subministrament de productes conformes amb els seus requisits i garantir els terminis 

d’entrega acordats, adaptant-nos a les necessitats canviants dels nostres clients. 

 Generar un compromís dinàmic dels Recursos Humans, fomentant un adequat nivell de capacitat tècnica. 

Promoure el desenvolupament continu del potencial de l’equip humà per aconseguir que siguin promotors 

de millores per als clients. 

 Administrar els recursos de l’organització per proporcionar la infraestructura, ambient de treball i 

equipament òptim necessaris per a l’assoliment dels objectius de qualitat i medi ambient. 

 Ser una organització involucrada en tots els nivells amb el negoci del client, alineada amb la seva estratègia, 

de forma transparent, inclusiva i rellevant, que brindi plena satisfacció a les necessitats i expectatives en 

totes les fases relacionades. 

 Donar compliment a tots els requisits i les expectatives de les parts interessades de la nostra empresa. 

Aquestes poden ser: administració, veïns, col·laboradors, proveïdors... etc. 

 Acomplir amb els compromisos del Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la normativa internacional 

UNE-EN ISO 9001:2015. 

 Acomplir amb els compromisos del Sistema de Gestió Ambiental basat en la normativa internacional UNE-

EN ISO 14001:2015. 

La Direcció proporciona els mitjans humans, tècnics i econòmics necessaris per al compliment d’aquesta política 

i assumeix la màxima responsabilitat treballant contínuament per entendre, implantar, mantenir, desenvolupar 

i millorar de forma continua dels sistemes de Qualitat i Medi Ambient. 

Des de la Direcció ens comprometem a facilitar tots els mitjans necessaris perquè la Política de Gestió de la 

Qualitat i Ambiental sigui pública i comunicada de forma expressa a tot el personal, així com a totes aquelles 

persones que prestin un servei a TPR-Engineering, S.L..
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