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POLÍTICA 
 
 
PLASTIJET, S.L. per augmentar la seva presència al mercat d'injecció de plàstic i components per a 
maquinària industrial electrònics necessita una gestió òptima dels seus recursos. Per assolir aquesta fita, 
requereix una eficaç política de qualitat adequada a les expectatives i necessitats dels nostres clients. 
D'aquesta manera es pretén: 
 
 
 Satisfer les necessitats dels nostres clients. 
 Col.laborar activament amb els nostres clients en el desenvolupament dels seus productes. 
 Complir els requisits legals i normatius exigibles. 
 Millorar la gestió logística des materials. 
 Facilitar la posada en marxa de millores tècniques de productes i processos. 
 Disminuir progressivament els costos de les no conformitats. 
 Contribuir al maxim desenvolupament profesional i personal de tots els empleats. 
 Millorar les estructures organitzatives. 
 
 
La direcció de PLASTIJET és la màxima responsable de la qualitat dels productes fabricats i distribuïts, 
així com del servei ofert als clients. Regularment revisa la política de qualitat i estableix els objectius de 
qualitat corresponents. 
 
 
La direcció de PLASTIJET delega en la responsable de qualitat la posada en pràctica, seguiment i presa 
de consciència de les accions necessàries que permeten la consecució dels objectius en matèria de 
qualitat. Per a això s'implanta un sistema de gestió de qualitat segons ISO 9001. 
 
 
Tot el personal de PLASTIJET es compromet a complir les directrius donades per la direcció de l'empresa 
en matèria de qualitat, amb l'objectiu de la millora contínua. 
 
 
Aquesta política de la qualitat és entesa, implantada i mantinguda al dia en tots els nivells de l'organització, 
i compta amb el total compromís i suport de la direcció de PLASTIJET, qui l'estableix, desenvolupa i aplica 
per mitjà del sistema de la qualitat implantat . 


