Seyma Reus, S.L.
Registre Taller Nº 19875

POLÍTICA DE QUALITAT I GESTIÓ AMBIENTAL

6ª Edició

La Direcció de SEYMA REUS, S.L. en les seves activitats de:
 Reparació i manteniment mecànic, elèctric i de xapa de vehicles industrials i turisme.
 Venda de recanvis per a l’automoció
 vol manifestar, a través d’aquest document, tant als seus treballadors, clients, proveïdors i
d’altres parts el convenciment què:


La satisfacció dels clients, aconseguida mitjançant una alta qualitat del nostre treball,
és un factor clau en la gestió de l’Empresa i ha de ser assumida, amb responsabilitat,
per tots els seus components, tot començant per la pròpia Direcció.



SEYMA REUS, S.L. se sent orgullós d’allò que ha aconseguit en matèria de gestió
ambiental.
Això demostra un compromís ferm i constant des de l’any 1988, data de la seva
constitució, en una dinàmica de millora contínua, d’acompliment amb la legislació i
reglamentació ambiental aplicable a l’activitat de l’empresa, i d’altres compromisos
contractuals i no contractuals que la empresa subscrigui i en consonància amb la
prevenció de la contaminació i la reducció dels residus en relació a la seva pròpia
activitat.



En aquest sentit trasllada aquest compromís als seus proveïdors i col·laboradors.



A SEYMA REUS, S.L la qualitat i la gestió ambiental seran sempre objecte de millora
contínua. S’aprofitaran les errades per aprendre i es posarà tot l’esforç a localitzar les
causes que les van produir, per tal que no es tornin a repetir.

D’aquesta forma, la nostra Empresa assumeix com a principals objectius:







La satisfacció total dels seus clients per mitjà de la professionalitat, seguretat i rapidesa.
La satisfacció del personal en el bon desenvolupament del seu treball.
L’acompliment de les expectatives de terceres parts (administració, societat...) sobre
l’activitat desenvolupada per SEYMA REUS, S.L. i el control de llurs impactes.
La prevenció de les errades.
Aconseguir i mantenir un alt nivell de Qualitat que augmenti el prestigi entre els nostres
clients.
La prevenció dels impactes negatius sobre el medi ambient reduint el nostre nivell de
contaminació.



Vetllar per que les condicions de treball siguin òptimes mitjançant l’ avaluació dels riscos
que puguin produir-se a els processos, eliminant en lo possible els mateixos.



Mantenir un sistema de qualitat i mediambient efectius, capaços d’acord amb els requisits
de la norma internacional UNE-EN-ISO 9001:2015 i UNE-EN-ISO 14001:2015 i el
compromís de complir amb la legislació aplicable.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, s’ha desenvolupat i implantat el Sistema Integrat de
Gestió de la Qualitat i Gestió Ambiental.

Reus, 01 de juliol de 2019
Daniel Sendra Martí

