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L’Organització de MATÍAS GOMÁ TOMÁS, S.A. declara que la qualitat dels productes, els 
serveis que ofereix i la seva responsabilitat i protecció del medi ambient són els eixos 
fonamentals del desenvolupament de l’activitat, que asseguren l’èxit a llarg termini, i per això 
estableix, declara i assumeix els principis següents:

1.- La Qualitat del producte lliurat és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de 
PREVENCIÓ, DETECCIÓ, CORRECCIÓ I MILLORA CONTÍNUA durant tot el cicle del procés.

2.- Les exigències contractuals, els desitjos i les expectatives de les parts interessades, 
juntament amb el coneixement del grau de SATISFACCIÓ, són el criteri principal per establir el 
patró de Qualitat dels nostres productes i la base de MILLORA DE LA COMPANYIA. 

3.- Assegurar la protecció del medi ambient basada en tres pilars fonamentals: prevenció, 
protecció i correcció, així com donar suport als projectes que tenen en compte la millora de 
l’acompliment energètic. 

4.- La consecució dels resultats previstos en xifres de vendes i en beneficis ha de ser l’objectiu 
de cada un dels treballadors de MATÍAS GOMÁ TOMÁS, S.A., que garantirà la continuïtat i el 
futur de la companyia. 

5.- Cada treballador de MATÍAS GOMÁ TOMÁS, S.A. és responsable de la seva feina. La direcció 
és responsable d’IMPULSAR la implementació de la POLÍTICA, ELS OBJECTIUS I LES METES 
ENERGÈTIQUES DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT, i facilita els mitjans necessaris per la seva 
consecució. 

6.- L’aplicació d’aquesta política exigeix la INTEGRACIÓ ACTIVA de tot l’equip humà de MATÍAS 
GOMÁ TOMÁS, S.A. Per aconseguir-ho, la direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ i la 
FORMACIÓ. Així mateix, la direcció té el compromís de compliment dels requisits legals i les 
normatives aplicables.

7. Estableix indicadors i objectius ambientals que asseguren el compliment dels requisits legals 
i les normatives vigents.

8.- Mantenir la sensibilització i la conscienciació de tots els nostres treballadors amb el foment 
de la seva formació ambiental i afavorint la seva participació activa amb l’objectiu de fomentar 
la millora continua i el compromís amb la eficiència energètica, l’ús de l’energia i el seu consum.

9.- Donar suport a l’adquisició de productes i serveis d’eficiència energètica, així com a les 
activitats de disseny amb impacte i que tenen en compte la millora en el desenvolupament 
energètic.

Així mateix, l’organització es compromet a implantar i mantenir els requisits de la Cadena de 
custòdia d’acord amb les normes de referència PEFC/FSC i els requisits socials, de seguretat i 
salut laboral basats en la legislació aplicable i en la “Declaració de l’OIT de Principis i Drets 
Fonamentals en el Treball de 1998”.
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