
     

TRANSMESA / TAP 
 

 

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT 

 

TRANSFORMACIONES METALÚRGICAS S.A.U som especialistes en la fabricació de tubs i 

perfils tubulars de precisió estirats en fred, en acer al carboni o de baix aliatge. 

 

La filosofia i cultura de TRANSFORMACIONES METALÚRGICAS S.A.U  estan dirigides a la 

millora permanent i contínua de la Qualitat i al compromís amb la protecció del Medi Ambient, 

que s’aconsegueix mitjançant l’esforç i col·laboració de totes les persones que formen part de 

l’empresa. 

 

Els principis de TRANSFORMACIONES METALÚRGICAS S.A.U són: 

  

• Acomplir els requisits reglamentaris tan tècnics com medi ambientals i els 

requisits i necessitats dels nostres clients, mantenint un seguiment continuat de la 

seva evolució 

 

• Definir un conjunt d’objectius per a la millora ambiental.. 
 

• Adaptar els nostres productes a les necessitats del mercat, potenciant la millora de 

la tecnologia, processos de negoci així com el suport tècnic  als nostres clients per 

aconseguir una utilització i adequació òptima dels productes. 
 

• Prendre les mesures necessàries per a reduir el risc d’impacte ambiental i 

prevenir la contaminació. 
 

• Revisar periòdicament el procediment que es segueix en la implantació dels 

principis medi ambientals i de qualitat per tal d’assegurar la millora contínua de 

la protecció del medi ambient i del sistema de qualitat.  

 

• Desenvolupar i millorar les activitats actuals fent incís en l’estalvi de l’energia i 

recursos naturals, així com en la minimització del residus. 
 

• Proporcionar formació i informació per a aplicar a cada lloc de treball 

procediments que assegurin uns Standards de qualitat i protecció al medi. 
 

• Adquirir un nivell de compromís molt més  elevat per part de planta per tal de 

garantir la qualitat del producte final. Posar els medis necessaris per millorar i 

augmentar la satisfacció del client final. 

 

La direcció de TRANSFORMACIONES METALÚRGICAS S.A.U  es compromet a examinar i 

revisar la seva política de qualitat i medi ambient de manera periòdica i a comunicar-la a tots els 

seus treballadors, col·lectius, subministradors, clients i públic en general. 

 

Arenys de Mar, a 10 de Desembre de 2018 

 

Direcció 


