
 
 
 

 

POLÍTICA DE QUALITAT   
 
 
 

G03 MECANITZATS MALGRAT S.L. des de la seva creació l'any 2009 té com a principal objectiu 
proporcionar als seus Clients productes de qualitat i un servei global de mecanitzat de precisió. Per 
això treballem en base a processos avaluant els riscos i les oportunitats del sistema per a garantir la 
satisfacció del client, sempre en base a una millora contínua. El sistema de Gestió de la Qualitat de 
G03 de d’aplicació al mecanitzat de precisió de peces en sèrie per la indústria en general.   
 
L'objectiu de la Política de Qualitat de la nostra empresa és aconseguir la satisfacció total del client, 
tant en els seus requisits com en exigències, millorant constantment la qualitat de les feines i l'atenció 
als requeriments de les parts interessades, segons estableix la norma UNE-EN-ISO 9001: 2015. 
 
La Direcció és la responsable directa de l'aplicació d'aquesta Política de Qualitat, tot considerant 
prioritàries la professionalitat del personal, la motivació i la formació per a la qualitat, així com el 
compliment dels requisits legals i reglamentaris i una millora contínua de l'eficàcia del sistema de 
gestió de qualitat. 
 
La selecció de proveïdors ha de garantir que els productes subministrats compleixen els requisits i 
les especificacions que garanteixen la qualitat en tots els processos de fabricació.  

 
El manteniment i la millora contínua dels equips i de les eines productives comportarà processos 
eficients que permetran complir amb els terminis dels clients. 
 
G03 MECANITZATS MALGRAT S.L aplica la modernització i adaptació a les noves tecnologies, 
tant en processos de producció com en sistemes de comunicació, per a obtenir una millor qualitat dels 
productes. 
 
G03 MECANITZATS MALGRAT S.L té i ha de mantenir la flexibilitat i competències necessàries 
per adaptar-se a les necessitats de cada client. 

 
G03 MECANITZATS MALGRAT S.L està compromès amb la protecció del medi ambient tot 
complint la normativa exigida de reciclatge. 

 
La Direcció avaluarà els riscos i oportunitats, creant una empresa robusta i amb una actitud en base 
a la millora contínua, basada en processos. 
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