
 

 

POLÍTICA DE QUALITAT I AMBIENTAL DE 
GENEBRE 

 
GENEBRE té com a clara visió ser líder en el mercat de sistemes de regulació 
i control de fluids, consolidant el seu creixement per a poder donar resposta 
a les noves exigències del mercat, sense deixar de banda el nostre compromís 
social.    
 
Per tal d’aconseguir aquest propòsit, la Direcció de Genebre ha establert un 
sistema integral de gestió, que engloba les polítiques de gestió de la qualitat 
i ambiental, que es basa en una assistència resolutiva, integral i 
personalitzada als nostres clients, fomentant-ne la satisfacció i incrementant 
la nostra eficiència, així com unes pràctiques, globals i continuades, que  
assegurin la sostenibilitat ambiental dels nostres processos, productes i 
materials per tal de controlar i reduir el nostre impacte en el medi ambient.  
 
En el marc d’aquesta política GENEBRE, S.A. adquireix el compromís de:  
 

 Complir amb els requeriments aplicables i millorar de manera 
continuada l’eficàcia del nostre sistema integrat de gestió de la qualitat 
i ambiental.  

 Complir amb la legislació dels productes que subministrem i la 
reglamentació ambiental aplicable i amb d’altres requisits que, de 
manera voluntària, GENEBRE subscrigui, relacionats amb aspectes 
ambientals, com ara prevenir la contaminació.  

 Consolidar la confiança dels nostres clients, millorant-ne constantment 
la seva atenció.  

 Perfeccionar els nostres productes, innovant tant en el disseny com en 
la producció i control dels mateixos.  

 Millorar el control i seguiment dels nostres proveïdors.  
 Realitzar una correcta identificació dels nostres productes que ens 

permeti controlar-ne la seva traçabilitat.  
 Identificar i eliminar les possibles fonts d’error.  
 Promoure l'ús del enfocament a processos i el pensament basat en 

riscos i oportunitats. 
 Millorar la nostra gestió logística.  
 Protecció del medi ambient, inclosa la prevenció de la contaminació 
 Reduir el nostre impacte ambiental, controlant i gestionant 

correctament els residus, així com fent un ús responsable dels recursos 
energètics i hídrics.  

 Prosseguir el nostre procés  d’internacionalització, tant a nivell Europeu 
com en la resta del món.  

 Mesurar i controlar la nostra petjada de carboni. 



 
 
Per tal de fidelitzar els nostres compromisos, GENEBRE disposa d’un sistema 
integrat de gestió basat en la norma ISO 9001 (gestió de la qualitat) i la 
norma ISO 14001 (gestió ambiental). En ambdós casos, la Direcció General 
aporta els medis humans, tecnològics i financers necessaris per tal de 
documentar, aplicar, controlar, revisar i mantenir l’efectivitat del sistema 
integrat.  
 
La Direcció de GENEBRE és la màxima responsable de la qualitat dels nostres 
productes i serveis així com de les bones pràctiques ambientals que es 
desprenguin dels processos de fabricació, recepció, manipulació i distribució 
dels mateixos. En aquest sentit, esperonem als nostres proveïdors, en la 
mesura de les seves possibilitats, perquè ells també siguin respectuosos amb 
el medi ambient, posant a la seva disposició  tota la nostra experiència i 
coneixement.  
 
De la mateixa manera, la Direcció de GENEBRE també és la màxima 
responsable del servei ofert als nostres clients.  
La Direcció, periòdicament, revisa la política de qualitat i ambiental perque 
sigui apropiada al propósit i contexte de GENEBRE i recolzi la seva estratègia. 
També, d'acord amb aquesta política estableix els objectius i les metes de 
qualitat i ambientals necessaris per fer front a la millora contínua del sistema.  
 
El responsable de qualitat i medi ambient és l'encarregat de posar en pràctica 
les accions necessàries per a la consecució de tots els objectius, així com fer-
ne el seguiment adequat i emprendre les accions que siguin necessàries per 
tal d’assolir les fites marcades.  
 
De la mateixa manera, el responsable de qualitat i medi ambient està en 
contacte continu amb la Direcció de Genebre per tal de mantenir el sistema 
en alerta per detectar les millores susceptibles de ser aplicades i establir uns 
objectius anuals clars.  
   
Tot el personal de GENEBRE, així com d’altres agents relacionats amb 
l’activitat de la companyia, estan implicats en la consecució d’aquests 
objectius i, a tal efecte, se’ls informa adequadament per tal que el sistema 
de gestió integral estigui ben implantat i es mantingui al dia en tots els nivells 
de l’organització.  
 
Aquesta política de qualitat i medi ambient és revisada anualment per la seva 
continua adequació. Per a aquesta finalitat les auditories internes ens 
permeten avaluar-nos contínuament i detectar possibles fonts d’error. 
Aquesta política està disponible per a totes les parts interessades (està a 
disposició pública) i es comunica internament a tota la organització. 
 
La Direcció de GENEBRE es manté ferma en el seu compromís i dóna el suport 
necessari per tal d’aplicar i revisar les polítiques de qualitat i ambientals que 
sustenten el sistema integral de gestió.  
 


