
 

 

POLÍTICA EMPRESARIAL 
 
LOSTEC S.A., estableix com a objectiu prioritari dins de la seva política empresarial, el 
desenvolupament de la seva activitat de manera que quedi garantida la plena satisfacció del client 
en termes de qualitat, compliment de requisits i terminis, atenció i servei i tot això respectant la 
normativa ambiental vigent; per això considera necessària la implantació del Sistema Integrat de 
Gestió establert segons les normes UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i UNE-EN 
ISO/IEC 17025:2017. 
 
L'abast del nostre Sistema Integrat de Gestió és  els assaigs de control de qualitat i anàlisis 
tècnics de l’edificació en els àmbits: 

 EH: Assaigs de formigó 
 VS: Assaigs de vials 
 AM:: Materials d’obra 
 GT: estudis geotècnics 
 EA: Estructures metàl·liques 
 PF: Perforacions i talls al formigó 
 SS: Estudis i plans de seguretat 

Els valors fonamentals de la nostra política empresarial estableixen: 

Motivar i potenciar la participació del personal de l'empresa per dur a terme projectes dirigits 

a la millora de la qualitat i la gestió ambiental. 

 
 Analitzar els errors que puguin produir-se per eliminar les seves causes i evitar així la seva 

repetició en el futur. 

 

 Complir els requisits legals, reglamentaris i els propis de l'empresa. 

 

 Tenim el compromís de complir les directrius del Decret 149/2017, de 17 d’octubre en l’exercici 

de la seva activitat com a Laboratori d’Assaigs de Control de Qualitat de l’Edificació. 

 

 Definir objectius i línies estratègiques respecte a la qualitat i el medi ambient, servint aquesta 

Política com a base per a la seva determinació. 

 

 Garantir un compromís amb la sostenibilitat, treballant per minimitzar progressivament 

l’impacta ambiental que puguin generar les nostres activitats. 

 

 Revisar amb una periodicitat anual aquesta Política empresarial, orientant-la cap a la 

consecució d'una millora contínua. 

 

 Difondre aquesta política als seus treballadors, clients, col·laboradors, personal contractat, 

proveïdors, autoritats, comunitats i altres grups d’interès, amb la finalitat de fomentar una 

actitud diligent, a través d’una sensibilització i capacitats adequades als seus requeriments.  

 

 No intervenir en qualsevol activitat que pugui disminuir la confiança dels nostres clients quant 

a la nostra competència, imparcialitat, judici o integritat operativa. 

 
El compliment d'aquestes directrius és, sobretot, una responsabilitat de la Direcció, pel que aquesta 
es compromet a proveir al personal de tots els mitjans tècnics i formatius necessaris per a complir 
aquesta Política. 

 

Signat. Carles Rovira i Serra 

Gerent 
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