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2.- MISSIÓ I POLíTICA DE QUALlTAT I AMBIENTAL
Doymo és una empresa de consultoria i enginyeria dedicada a realitzar i gestionar estud is i
projectes d'organització, desenvolupament i mobilitat des d'una perspectiva técnica í económica,
al servei deis c1ients públics i privats. Doymo ofereix els instruments, coneixements i
experléncies necessaris per prestar un bon assessorament. que els permeti prendre les
decisions adients en cada ocasió.
El Director defineix la seva Política i es compromet a complir, difondre i assegurar el compliment
per part de tot el personal. Per assolir aquests objectius, Doymo posseeix un personal altament
motivat i qualificat que a través de la formació adequada i mitjancant ínstruccions escrites i
verbals pot portar a terme les tasques encomanades.
Com a forma d'expressar el seu compromís amb la qualitat, el SG de Doymo esta basat en la
norma UNE-EN ISO 9001 :2015 "Sistemes de Gestió de la Qualitaf' í en la norma UNE-EN ISO
14001 :2015 "Sistemes de gestió ambiental". Per confirmar que es compleixen els requer iments
d'aquesta norma, de forma regular s'efectua la rev isió i certíficació del SG per una Entitat
Certificadora externa.
Els principis de la Política de Qualitat i Medi Ambient de Doymo són coherents amb la seva
direcció estrateqica i passen per ::
• Obtenir uns resultats econ ómico-ñnancers rnitjancant la realització de serveis d'enginyeria
i consultoria de qualitat.
• Oferir un servei tecnic i professional que acomple ixi les expectatives del c1ient i el permeti
la presa de decisions adient, impulsant la participació del client i deis agents involucrats en
I'obtenciá de solucions optimitzades.
• Aplicar metodologíes que siguin respectuoses amb el medi ambient, amb la qual itat de
vida de les persones i la rendibilitat económica i que sápiquen administrar recursos
escassos , millorant l'eñciencia de les infraestructures existents.
• Disposar d'uns recursos humans, professionals i en constant formació, en particular la
formació interna mitjancant focus mensuals.
• Compliment amb el requisits legals i reglamentaris de qualitat i ambientals aplicables
• Millorar la societat en la que es desenvolupa la seva activítat des d'una perspectiva de
progrés tecnic amb austeritat i eficiencia generalitzada.
• Compromís de millora continua del Sistema de gestió de la Qualitat i Ambiental.
• Promoure la prevenció de la contaminació.
• Definir documentalment i difondre la política a tot el personal de la organització i parts
interessades
• Aquesta política serve ix de marc de referencia per establir i revisar objectius concrets i
quantificables (indicadors) tractats de forma específica d'acord amb el descrit en els
capítols del present Manual.
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