POLÍTICA DE LA QUALITAT
MARTINEZ VICENS INSTAL·LACIONS I ENGINYERIA S.L. és una empresa distribuïda en 3 grans àrees: Instal·lacions,
Enginyeria i Muntatge de quadres elèctrics, en els sectors d’obra civil, pública i privada amb més de 40 anys
d’experiència.
MISSIÓ
Els serveis d’instal·lacions de Martínez Vicens estan dirigits al sectors industrial, comercial i en menor mesura al
sector domèstic. El servei de enginyeria, projectes i legalitzacions, dirigit a projectar les instal·lacions, dissenyar i
legalitzar segons la normativa vigent.
Els serveis de muntatge de quadres elèctrics per consum propi de les instal·lacions que realitzem, per altres
empreses instal·ladores del sector i com a producte acabat formant part de un sistema mes complert.
Realitzem la gestió global de projectes, des de el seu inici, projecció, execució, direcció d’obra, legalització i posterior
manteniment.
VISIÓ
Oferir disseny i desenvolupament de projectes d’instal·lacions, execució i implementació, fins a la posada en
marxa.
Oferir un servei d’experiència i proximitat, donant servei en tots els camps d’instal·lacions en un mateix
emplaçament. Projectes claus en ma segons les necessitats del client.
VALORS
 Participació directa amb els nostres clients i parts interessades, identificant les necessitats reals i tècniques per a
la implementació i l’ús de les instal·lacions.
 El desenvolupament de projectes complerts, des de l’enginyeria bàsica, càlculs, plànols, execució, direcció d’obra
i posada en marxa de la instal·lació.
 Compromís de treballar amb agilitat i fiabilitat.
 Adaptabilitat a les necessitats del client durant la execució de les instal·lacions.
 Qualitat.
 Responsabilitat.
ELS COMPROMISOS DE LA DIRECCIÓ SÓN







El compliment dels requisits del nostre serveis, incloent-hi els legals i reglamentaris.
La gestió basada en processos i la millora continua, garantint la seva eficàcia i eficiència.
Garantir l’actual dimensionat de la nostra empresa per poder augmentar la satisfacció dels nostres clients i els
seus usuaris, mitjançant un bon servei.
Garantir les necessitats dels nostres clients mitjançant l’assessorament tècnic continuat, arribar als terminis de
lliurament establerts i garantir el compliment dels requeriments del client.
Optimitzar els recursos disponibles, i ser eficaç en tots els processos, i mantenir la competitivitat de la nostra
empresa.
Posseir de valors ètics i socials.

PER A QUE ENS PORTIN A :



Aconseguir la satisfacció de les necessitats i expectatives de les parts interessades.
Augmentar la competitivitat de la nostra empresa.

Aquesta Política esta a disposició de totes les parts interessades mitjançant la difusió i publicació en la seva pàgina
web de Martínez Vicens Instal·lacions i Enginyeria S.L. a www.martinezvicens.com; proporcionant un marc de
referència per establir i revisar els objectius de la qualitat per a la millor en les nostres actuacions; i anualment es
revisada per assegurar que es manté la seva idoneïtat, adequació i eficàcia.
Esperem que la aplicació d’aquest conceptes ens ajudin en la consolidació de Martínez Vicens Instal·lacions i
Enginyeria S.L. com una empresa amb garanties de futur.
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