
Direcció estratègica de Mecanitzats de Precisió
IME pretén ser una empresa líder en la fabricació per a tercers de peces mecanitzades d'alta precisió 
i iniciar una forta presència en el mercat internacional, així com continuar amb el treball efectuat de 
diversificació dels seus clients per sectors.

Política Integrada
L'organització assumeix el compromís d'aconseguir la satisfacció dels seus clients assegurant la 
màxima qualitat en tots els seus processos productius, de proveir un entorn i condicions de treball més 
segures i saludables, minimitzant o evitant els riscos i el deteriorament de la salut per al seu personal i 
d'implementar mesures de prevenció de la contaminació i l'ús sostenible dels recursos.

Els pilars sobre els quals es sustenta la Política Integrada de Talleres Mecánicos IME, S.L. són:

Determinar processos, riscos i oportunitats determinades en l'apartat 6.1. de la norma de 
referència ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, i alguns requisits IATF16949:2016.

Complir i superar, si és possible, els requisits del Sistema de Gestió, els legals i els reglamenta-
ris, o altres compromisos adquirits per IME que es poguessin derivar del servei, de les expecta-
tives de client i de les parts interessades.

Millorar de manera contínua la gestió de la Qualitat, Seguretat i Salut en el Treball i Medi 
Ambient i l'acompliment de l'organització en tots els sentits.

Implantar recursos per al compliment d'aquesta Política Integrada.

Potenciar de manera contínua la millora de la gestió de la Qualitat, Seguretat i Salut en el 
Treball i Medi Ambient i l'acompliment de l'organització en tots els sentits i una millora 
contínua en el Sistema de Gestió.

IME prospera gràcies al seu continu servei al client, innovació i obertura al canvi.

Visió
Ser percebuts com una empre-
sa en continu desenvolupa-
ment, que aposta per la renova-
ció tecnològica i de gestió. 
Traiem tant profit com és possi-
ble dels nostres talents per 
aconseguir una visió i innovació 

excepcional.

Valors
Valors més destacats: lideratge, 
col·laboració, integritat, hones-
tedat, transparència i rendi-
ment de comptes, passió, i 
conservació d'un lloc de treball 

respectuós.

Missió
Mecanitzar peces i subminis-
trar-les dins del termini, amb la 
qualitat requerida i complint 
amb els requisits requerits pels 

nostres clients.



Aquesta política integrada està disponible i és comunicada interna i externament de forma transpa-
rent als nostres clients, personal i altres parts interessades pertinents amb l'objectiu de fer-los 
conscients de les seves obligacions individuals en matèria de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i 
Salut.

Aquesta política integrada està disponible a la pàgina web www.talleresime.com

Optimitzar costos mitjançant el correcte aprofitament dels recursos humans i materials 
disponibles.

Prioritzar l'acompliment de la Gestió Mediambiental i de Seguretat i Salut en el Treball amb la 
finalitat de proporcionar condicions segures i saludables de treball i protegir el Medi Ambient.

Minimitzar l'impacte ambiental de la nostra activitat mitjançant el control dels aspectes 
ambientals significatius fomentant la prevenció de la contaminació, i el desenvolupament 
sostenible.

Crear una cultura de gestió integral fonamentada en la qualitat dels nostres productes i 
serveis, responsabilitat social corporativa, responsabilitat social empresarial, funcionant de 
manera que es preservin els recursos naturals i gestionant els residus de manera responsable.

Formar al personal per satisfer i donar confiança a les nostres parts interessades, actuant sota 
una conducta ètica, minimitzant els impactes ambientals de la nostra activitat, mitjançant el 
control dels aspectes ambientals significatius.

Assolir un elevat nivell de seguretat, salut i satisfacció en el treball millorant la situació laboral 
dels nostres treballadors i dels que executen treballs per a la nostra organització.

Fomentar el respecte dels drets humans promovent la cultura d'acceptació, integració i diver-
sitat laboral.


