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INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, SA, ofereix als seus clients solucions 
integrals de disseny, fabricació i comercialització de productes termoplàstics i 
termoestables pels sectors d'automoció, ferroviari, aeronàutic i senyalització, i per 
mitjà d'aquest document, conegut i compartit per tot el personal de l'empresa, vol 
reflectir el seu compromís constant amb la qualitat, la seguretat tècnica dels nostres 
productes, el medi ambient, i la seguretat i salut laboral. 
 
Per aconseguir aquest objectiu la Direcció de l'empresa es compromet a que les 
activitats de la mateixa vagin encaminades a: 
 
• Creixement i rendibilitat de la companyia, en un entorn de respecte als nostres 
clients i empleats, sustentat en el compromís de protecció del medi ambient, 
mitjançant la prevenció de la contaminació originada en les nostres activitats, 
optimitzant la gestió dels nostres residus i emissions atmosfèriques, alhora que 
incorporant criteris ambientals en el disseny i compra dels nostres productes. 
 
• Anàlisi i revisió contínua de les expectatives dels nostres clients amb el desig de 
satisfer les seves necessitats i garantir el compliment dels requisits dels productes 
fabricats, especialment els de Seguretat i Reglamentació, fent èmfasi en la 
seguretat tècnica dels mateixos. 
 
• Millora contínua dels nostres processos operatius, augmentant la nostra rapidesa 
de resposta, disminuint errors en l'execució a través d’anàlisi de riscos i polítiques 
de prevenció, gestionant de forma coherent els nostres recursos (energètics, 
matèries primeres) i residus i flexibilitzant els nostres sistemes. 
 

• Excelꞏlència en el desenvolupament dels nostres empleats, potenciant un entorn 
on totes les idees siguin valuoses i on totes les persones puguin assolir els seus 
objectius, en compliment amb la nostra Política de Responsabilitat Social 
Corporativa. 
 

• Ètica i integritat en les nostres actuacions, així com l'anàlisi i compliment de tots 
els requisits legals, reglamentacions aplicables i altres requisits que l'empresa 
subscrigui i que nosaltres farem subscriure als nostres proveïdors. 
 
Es considera la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat com factors essencials per 
a l'èxit de la nostra empresa i cada persona ha de ser responsable de la funció que 
realitza a través de les bones pràctiques establertes al nostre RSC. 
 
Pel compliment d'aquesta política, és imprescindible la colꞏlaboració de tot el 
personal de l'Empresa, en l'esforç conjunt, de millora contínua i constant, que 
portarà a INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A. als més alts estàndards 
ambientals i de qualitat en el mercat. 
 
L´Arboç, a 03 d’Agost de 2022 
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