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POLÍTICA DE QUALITAT 
 

GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L. dedica la seva activitat de serveis a 

l’assessorament integral de l’empresa, tenint com abast la CONSULTORIA i 

ASSESSORAMENT DE LES ÀREES EMPRESARIALS: FISCAL-COMPTABLE, LABORAL-

AUDITORIA, ECONÒMIC-FINANCERA, MERCANTIL-JURÍDICA. 

 

La Direcció de GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L. considera i declara com a  

objectius estratègics de la seva gestió: 

 

-  L’assoliment  de la plena satisfacció del client mitjançant l’estricte 

compliment dels requeriments contractats i treballar per donar una 

valor afegit al mateixa, així com l’acompliment de la normativa legal 

aplicable a totes les activitats de  l’empresa. 

- Mantenir un alt nivell de innovació en el desenvolupament de la 

prestació dels seus serveis en el marc d’ un sistema permanent de 

millora continua. 

-   Aconseguir la màxima motivació sobre la qualitat en tots els 

seus col·laboradors. 

 

La qualitat en la gestió, l’excel·lència empresarial i la millora continua es 

converteixen així en un compromís de la Direcció que marca la nostre línia 

d’actuació present i ens permet afrontar nous reptes, facilitant la creació de 

valor en tots els serveis que donem. 

 

Per assolir aquests objectius, es política de la Direcció de GABINET ASSESSOR 

EMPRESARIAL, S.L.  liderar i impulsar l’execució de les següents accions: 

 

- Establir i mantenir un Sistema de Qualitat efectiu i eficaç, planificat i 

desenvolupat en conjunt amb la resta de funcions de la Direcció. 

-   En el marc de l’esmentat  Sistema, la determinació de la conformitat del 

treball als requeriments contractuals i normatius estarà sempre recolzada 

en resultats i evidencies objectives. 

-  Assegurar que ella mateixa i tot el personal, estiguin totalment familiaritzats 

amb els Objectius i la Política de l’Empresa mitjançant un programa de 

preparació i formació del personal a tots els nivells de la mateixa. 

 

El Sistema de Qualitat de GABINET ASSESSOR EMPRESARIAL, S.L. està basat en els 

requeriments de la norma UNE-EN-ISO 9001.  
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