
 

 

 

QUIMIC-STEP, S.L. és una empresa 

indústria relacionades amb el subm

a la indústria del tractament de l’aigua, 

La nostra preocupació per l’entorn natural i el desenvolupament s’ha transformat en el nostre 

principal objectiu per solucionar problemes mediambientals aportant productes i serveis d

valor afegit. 

 

L’objectiu de la política de qualitat de la nostra empresa és consolidar aquesta real

marc de millora contínua. En aquesta línia, hem implantat un S

basat en la Norma UNE-EN ISO 9001.

 

Per tot això a QUIMIC-STEP S.L., 

 

• Complir amb els requisits legals, així com els requisits que l’organització subscrigui.

 

• Promoure la millora contínua dels nostres

 

• Satisfer les necessitats

 

• Assegurar la formació

 

• Implicar al personal de

millora contínua.  

 

 

Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions, 

millora contínua de l’eficàcia del seu Sistema de G

 

Per tal d’assegurar que aquesta Política de Qualitat es compleix

definir uns objectius de qualitat coherents amb aques

per garantir la seva eficàcia.  

 

 

 

Direcció 

QUIMIC-STEP, S.L. 

 
 

POLÍTICA DE QUALITAT 

s una empresa que té com a missió atendre les diferents necessitats de la 

indústria relacionades amb el subministrament d’additius químics i  instal·lacions

del tractament de l’aigua, depuradores, indústria química i aliment

La nostra preocupació per l’entorn natural i el desenvolupament s’ha transformat en el nostre 

per solucionar problemes mediambientals aportant productes i serveis d

L’objectiu de la política de qualitat de la nostra empresa és consolidar aquesta real

. En aquesta línia, hem implantat un Sistema de Gesti

EN ISO 9001. 

STEP S.L., ens comprometem a: 

amb els requisits legals, així com els requisits que l’organització subscrigui.

oure la millora contínua dels nostres productes i serveis. 

tats dels nostres clients i grups d’interès. 

segurar la formació continuada de tot el personal de l’organització. 

Implicar al personal de l’organització en les activitats del sistema de gestió i buscar la 

itjançant el desenvolupament d’aquestes accions, QUIMIC-STEP S.L. es compromet a la 

l’eficàcia del seu Sistema de Gestió de la Qualitat. 

assegurar que aquesta Política de Qualitat es compleixi, la Direcció es compromet a 

definir uns objectius de qualitat coherents amb aquesta i a revisar periòdicament el sistema 

 

que té com a missió atendre les diferents necessitats de la 

stal·lacions d’equips per 

química i alimentària. 

La nostra preocupació per l’entorn natural i el desenvolupament s’ha transformat en el nostre 

per solucionar problemes mediambientals aportant productes i serveis de 

L’objectiu de la política de qualitat de la nostra empresa és consolidar aquesta realitat en un 

estió de la Qualitat 

amb els requisits legals, així com els requisits que l’organització subscrigui.  

zació.  

en les activitats del sistema de gestió i buscar la 

es compromet a la 

, la Direcció es compromet a 

ta i a revisar periòdicament el sistema 


