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La nostra missió és esdevenir el soci-col·laborador dels nostres clients, especialment
indústries i operadors d’infraestructures, als quals amb el repte d’assolir l’excel·lència,
els oferim solucions globals a través de tecnologia, productes (disseny ,
desenvolupament i producció) i serveis, que els permeti millorar el desenvolupament
del seu negoci.
Mitjançant aquest document conegut i compartit per tot el personal, Oliva Torras vol
reflectir el seu compromís constant amb la Qualitat, el Medi Ambient , la Seguretat i
Salut en el Treball.
La Direcció d’ Oliva Torras, assumeix el compromís de mantenir un Sistema Integrat
de Gestió basat en la norma ISO 9001 per Qualitat, la norma ISO 14001 per Medi
Ambient i un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el treball, concretant aquest
compromís en els següents principis:
-

L’aportació d’alt valor afegit és una constant en totes les nostres activitats.

-

Regim totes les nostres activitats per principis d’honestedat, integritat i respecte
per l’entorn empresarial, social i mediambiental.

-

Som fidels a una manera de fer, focalitzada en la qualitat, el servei, l’agilitat i
l’adaptabilitat, heretada de la nostra tradició metal·lúrgica.

-

Cerquem el creixement i la realització professional de tots els qui formen part de
l’organització i són l’autèntic motor del grup.

-

Complir amb la normativa, els requisits i totes les disposicions legals
mediambientals i de seguretat que siguin aplicables.

-

Establir objectius cap a la reducció i optimització del consum de recursos
naturals i primeres matèries, emissions a l’atmosfera, el control i millora
d’abocaments d’aigües residuals, la minimització de sorolls, la minimització i la
valoració de residus, la prevenció de la contaminació i la reducció d’accidents i
malalties professionals.

-

Establir objectius de qualitat enfocats a la millora contínua i satisfacció del
client.

-

Contribuir a la societat a través del benestar de les persones i del
desenvolupament professional de tots els col·laboradors d´OLIVA TORRAS, de
l’entorn social, econòmic i mediambiental.

-

Posar els mitjans i recursos necessaris per mantenir la política de manera que tot
el personal de l’empresa estigui implicat.
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