Política de Gestió de la Qualitat i Ambiental
La Direcció de BALLIU EXPORT, S.A., empresa dedicada al disseny, fabricació i distribució de mobiliari
per exteriors, declara que la qualitat, la conservació i la protecció del medi ambient són objectius
permanent en totes les activitats que es porten a terme en l'organització. Per això considera que
l'establiment d'un Sistema de Gestió de la Qualitat i Ambiental amb un enfocament basat en els
processos i un pensament basat en els riscos i les oportunitats són elements essencials per garantir
l'èxit de la nostra organització.
La Política de Gestió de Qualitat i Ambiental de BALLIU EXPORT, S.A. es defineix d'acord amb
el propòsit i context de l'organització, el qual és analitzat periòdicament tenint en compte
qüestions externes i internes, requisits de les parts interessades, així com la naturalesa,
magnitud i impactes ambientals de les nostres activitats, productes i serveis, definint
d'aquesta manera la direcció estratègica de l'organització, orientada a:
• L'obtenció d'una alta satisfacció dels nostres clients
• Assegurar el compliment dels requisits de les parts interessades, posant especial èmfasi en
els requisits dels clients, requisits legals, reglamentaris i normatius d'aplicació a la nostra
activitat i amb tots els requisits que l'organització subscrigui relacionats amb els seus aspectes
ambientals.
• Fomentar la comunicació amb les parts interessades.
• Oferir productes i serveis de qualitat als nostres clients, potenciant l'ús de les tecnologies
més eficients, una elevada competència i consciència del nostre personal i la implementació
de processos que minimitzin els impactes ambientals negatius.
• Controlar els aspectes ambientals significatius des d'una perspectiva d'anàlisis de cicle de
vida, identificats i avaluats periòdicament tenint en compte la reducció dels impactes
ambientals negatius associats a aquests.
• Assegurar la millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat i Medi Ambient.
La Política de Gestió de la Qualitat Ambiental es al base del nostre Sistema de Gestió de la
Qualitat i Medi Ambient, el qual es desenvoluparà establint uns objectius mesurables que es
revisaran periòdicament segons el que estableix el propi sistema, de forma que es pugui
evidenciar una millora continua.
La Direcció de BALLIU EXPORT S.A. es compromet totalment amb aquesta Política, que es fa pública
pel personal que treballa a l'empresa, posant els mitjans necessaris perquè sigui compresa i
implantada i està a disposició de totes les parts interessades.
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