
 
 

POLÍTICA DE QUALITAT PLASTECCA 
 

 
La política de qualitat definida per PLASTECCA està enfocada a la consecució del 
seu objectiu principal, que és satisfer o millorar les expectatives i necessitats 
dels nostres clients, per garantir un servei de qualitat amb la implicació de tot el 
personal de PLASTECCA, com part integrant del sistema de la qualitat 
 
Per posar en funcionament aquesta política es necessari que tots els integrants 
de l’empresa siguem partíceps del Sistema de Qualitat i col.laborem en la 
detecció de problemes i millora continua . 
 
Es objectiu prioritari de la nostra empresa: planificar, documentar i implementar 
el Sistema de Gestió de la qualitat i les tècniques necessaries per cumplir els 
requeriments de la Norma UNE-EN-ISO 9001, amb l’objectiu de proporcionar 
productes i serveis,  la qualitat dels quals assoleixin o excedeixin les expectaties i 
necessitats de les parts interessades siguent el nostre objectiu plantejar una linia 
estratègica de creixement d’acord al nostre context. 
 
La Política de la Qualitat de PLASTECCA es desenvolupa a travès del Sistema de 
Gestió de la Qualitat i te com a principis bàsics: 
 

• El compromís de cumpliment amb la legislació i normativa vigent que 
siguin d’aplicació. 

• El compromís de la Direcció en la Millora Continua dels productes i 
serveis. 

• Identificar, analitzar  i eliminar les fonts d´error per reduïr no conformitats 
i reclamacions de clients. 

 

Per dur-ho a terme s’establiràn uns objectius de qualitat que en la Revisió del 
Sistema de Qualitat s’analitzarà el seu cumpliment. Es fonamental que tot el 
personal contribuim a la consecució d’aquests objectius. 
 
La Direcció expressa el seu desig  que aquesta Política de Qualitat sigui 
comunicada de forma interna al nostre personal, i a totes aquelles parts 
interessades que els serveixi de coneixement de la nostra voluntat de millora 
continua dels nostres processos i cumpliment dels estàndards  dels nostres 
productes en totes les àrees d’aplicació. 

 
 

Sant Jaume de Llierca a 31 de Maig del 2018 
 
La Direcció 


