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POLÍTICA DE QUALITAT EURECAT

Declaració
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, és una entitat privada sense afany
de lucre, dedicada a la recerca i desenvolupament industrial, innovació
tecnològica, i a la transferència de coneixement, que disposa de mitjans
tècnics i humans propis per desenvolupar aquestes activitats dirigides als
àmbits sectorials líders de l’economia nacional i internacional.
Eurecat proveeix l’empresa amb tecnologia diferencial i coneixement
avançat per donar resposta a les seves necessitats d'innovació i impulsar la
seva competitivitat. El valor afegit que proporciona Eurecat accelera la
innovació, racionalitza la despesa en infraestructures científiques i
tecnològiques reduint els riscos associats a la recerca i la innovació, i
proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa.
La seva missió és afavorir la competitivitat de les empreses i de la societat
mitjançant la recerca aplicada, la innovació i la transferència de
coneixement.
La seva visió és la de liderar l’àmbit de la recerca industrial i la transferència
tecnològica de Catalunya i esdevenir un referent del sistema d’innovació a
Espanya i a d’altres territoris europeus i internacionals.
Eurecat aplica criteris de gestió alineats amb els objectius fundacionals,
emmarcats en la sostenibilitat econòmica i de desenvolupament,
compromesos amb la millora continua i el respecte i la igualtat
d’oportunitats:
•
•
•
•
•

Vocació de servei cap a les empreses i a la nostra societat.
Recerca rellevant, innovació i creativitat al servei del
desenvolupament econòmic i social.
Eficiència, orientació a resultats.
Transparència i equitat en les seves relacions amb l’entorn.
Respecte i compromís cap als equips de treball i les persones que
els integren.
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Política de qualitat
Eurecat, sensible i conscient de la relació amb l’entorn en el que
desenvolupa la seva activitat, es compromet a mantenir uns criteris de
qualitat i a destinar els esforços i recursos necessaris, per a impregnar
d’aquest compromís tots els processos interns.
En aquest sentit, la política de qualitat esdevé un marc general que cal tenir
en compte a l’hora de dissenyar els processos interns, avaluar-ne la seva
aplicació, i proposar oportunitats de millora.
I es per això que Eurecat es compromet a:
•

•

•
•

•

•
•
•
•

Complir amb les necessitats i les expectatives dels clients i altres parts
interessades, així com els requisits legals, reglamentaris i
contractuals.
Promoure el desenvolupament de persones altament qualificades. Per
fer això, la direcció considera prioritàries la formació especialitzada,
la capacitació professional, i el treball en equip.
Potenciar la transferència de tecnologia en benefici de la societat.
Fomentar la cooperació amb entitats externes amb l’objectiu
d’utilitzar adequadament les complementarietats i sinergies existents
en el sistema d’innovació del nostre país.
Implementar un sistema de control, gestió i millora que garanteixi l’ús
eficient dels recursos necessaris per al desenvolupament de la seva
activitat.
Vetllar per una millora continua dels processos, dels projectes, dels
serveis i de la capacitació del seu personal.
Tenir en compte que la qualitat en els projectes i els serveis realitzats
és la base del futur del nostre centre.
Mantenir una política activa en Responsabilitat Social Corporativa i
vetllar per la seva adequada implementació.
Analitzar, actualitzar i difondre la present política de qualitat per tal
de verificar el compliment de forma efectiva i eficaç, i incorporant les
millores que correspongui.

Eurecat
Centre Tecnològic de Catalunya

2/2

