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POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓ 

 

TAG SYSTEMS és una empresa dedicada a la Producció i desenvolupament de qualsevol tipus de suports físics, 
susceptibles de ser utilitzats com a mitjà de pagament, d’identificació, d’ afiliació, de control d’accés, de fidelització, tiquets, 
cupons i altres relacionats, que permetin la personalització dels mateixos. Comercialització de programes i equipaments 
informàtics associats a l’ús d’aquests suports físics. 
 
 
TAG SYSTEMS adopta el compromís de millorar la qualitat dels seus productes i serveis, utilitzant la millora contínua com 

a eina principal incloent també en aquest compromís de millora, el medi ambient i la seguretat i salut dels seus treballadors. 

 

Així doncs, la política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat de TAG SYSTEMS està basada en els següents compromisos: 

 

- Incorporar el principi de millora continua en tots els àmbits de gestió de l’empresa. Mantenir i millorar l’eficàcia 

dels Sistemes de Gestió implantats a l’empresa incloent els requisits qualitatius de les entitats certificadores. 

- Vetllar per la satisfacció dels nostres clients, empleats i col·laboradors. 

- Fomentar que els nostres subministradors proporcionin els seus productes i serveis conforme a l’establert en 

aquesta política. 

- Compliment de la llei i normatives aplicables a cadascun  dels àmbits específics, així com altres requeriments 

interns existents o subscrits a l’organització. 

- L’adequació de les activitats i el desenvolupament de programes per eliminar o reduir els possibles riscos per les 

persones així com els possibles impactes per al medi ambient. 

- Incorporar el principi de protecció del medi ambient mitjançant la prevenció de la contaminació en totes les 

activitats de l’organització, desenvolupant criteris de compra i consum responsables i establint mesures per 

millorar l’eficiència energètica i mitigar el canvi climàtic.  

- Promoure la formació, la informació i el desenvolupament de tot el personal, així com la participació, consulta i 

implicació d’aquest en la gestió de processos i en la presa de decisions. El personal és l’ànima de l’empresa. 

- El lideratge dels directius, per ser capaços de crear un bon ambient de treball i aconseguir el compromís de tot 

el personal. 

- Capacitat d’adaptació als mercats i als canvis interns i estratègics de l’empresa. 

- Assegurar la confidencialitat i seguretat de totes les dades que utilitza. 

 

 

La Direcció de TAGSYSTEMS lidera, impulsa i dóna suport a les estratègies i accions encaminades a la comprensió i 

interiorització de la transcendència de la Política i insta a totes les persones que treballen per a la organització i en el seu 

nom, a que assumeixin els valors.  
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