POLÍTICA DE QUALITAT
ENTORN SOCIAL ADEQUAT, QUALITAT DELS NOSTRES SERVEIS,
GESTIÓ AMBIENTAL I PREVENCIÓ DE RISCOS
Per COMCINOX TECHNOLOGY S.A., en la nostra activitat de fabricació i mecanització de
components metàl·lics i no metàl·lics per a la industria en general ubicada a Sant Feliu
de Llobregat, el nostre objectiu fonamental és la satisfacció plena de la cadena de
valor.
ENTORN - CLIENT - COMCINOX - ENTORN
La consecució del nostre objectiu passa per la responsabilitat i professionalitat de les
persones que integren l’empresa.
Així mateix, Comcinox considera que l’assoliment de l’objectiu a l’actualitat no seria
possible sense tenir en compte les parts interessades com els Clients, Proveïdors,
Treballadors, Accionistes i l’Administració.
Amb aquest esperit, la direcció estableix i comunica al seu personal la present
POLÍTICA DE QUALITAT, ENTORN SOCIAL, QUALITAT EN ELS NOSTRES SERVEIS,
GESTIÓ AMBIENTAL I PREVENCIÓ DE RISCOS, així com el compliment dels REQUISITS
LEGALS per part de l’empresa basats en els següents passos:
- Assegurar la satisfacció dels nostres clients a partir de complir amb totes les seves
expectatives sobre l’entrega dels nostres productes. El compliment de tots els requisits
dels clients és un objectiu constant de la empresa: fabricar en base als seus plànols,
complir amb els terminis de lliurament i amb altres requisits addicionals com
embalatge, marcatge, entrega, etc., així com la integració dels proveïdors en els
nostres processos.
- La qualitat final dels nostres productes ha de ser el resultat de les accions planificades
i sistemàtiques de PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTINUA dels
nostres processos.
- Engegar un sistema de MILLORA CONTINUA per optimitzar els recursos existents per
a poder aconseguir una major satisfacció dels clients i dels proveïdors, un augment en
la qualitat de la feina i un augment en la productivitat disminuint els riscos laborals.
- Impulsar aquesta política i els objectius derivats mitjançant activitats de seguiment i
control de les accions per aconseguir les metes que ens hem fixat.
- Implicar i motivar a tot el personal de l’empresa per aconseguir dits objectius és una
prioritat; per això la direcció considera que la MOTIVACIÓ, la PARTICIPACIÓ i la
FORMACIÓ són claus per aconseguir la qualitat, la prevenció de riscos i l’ambient social
adequat entre les persones que la integren.
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