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POLITICA DE QUALITAT 
 

El Consell d’Administració Condensadores Industriales S.L. amb aquest document fa 

pública la seva Politica de Qualitat a tots els seus treballadors, pel seu general 

coneixement i cumpliment i també per als nostres Clients, Proveïdors i totes les parts 

interessades. 

Aquesta política es basa en els punts següents: 

 
a) Desitgem ser una empresa lider en : 

• El disseny, la producció i la comercialització de bateries de condensadors i, en 

general, d’equips per a la correcció del factor de potència en baixa tensió. 

• La comercialització de recanvis associats a aquests productes. 

 

b) Amb la nostra tecnologia ens adelantarem a les necessitats dels nostres Clients 

amb l’objectiu d’obtenir la seva satisfacció. 

 

c) En l’àmbit de la satisfacció dels Clients inclourem la qualitat dels nostres productes 

i la dels nostres serveis. 

 

d) Respectarem sempre les Normes i disposicions legals vigents en referència a la 

nostra activitat i productes. 

 

e) Per assolir els nivells de Qualitat desitjats, proporcionarem als nostres 

treballadors la formació necessària per estar al nivell de la tecnologia actual amb 

un entorn i lloc de treball adeqüats. 

 

f) Basarem i dirigirem la nostra gestió de Qualitat cap a un sistema de millora 

continuada, fonamentat en el coneixement dels indicadors en els processos clau de 

la nostra Empresa. 
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