
 POLÍTICA DE QUALITAT 

 

  

 

Límit Tecnologies, S.L. és una empresa dedicada a investigar, desenvolupar i oferir 

serveis informàtics orientats a la gestió empresarial, així com solucions per al control de 

qualsevol tipus de procés industrial i domòtic. És objectiu de Límit Tecnologies, S.A. 

fomentar la incorporació de noves tecnologies dins l’àmbit socio-econòmic per tal de 

contribuir a incrementar l’eficiència de les empreses i augmentar el grau de qualificació 

de l’element humà. Actualment les accions de Límit Tecnologies, S.A. es dirigeixen a la 

informàtica i les telecomunicacions mitjançant l’assessorament i la venda de productes 

diversos que assoleixin una millora del sistema on s’apliquen. 

 

Límit Tecnologies, S.L. entén que la qualitat és la via que li permet aconseguir els seus 

objectius empresarials, i constitueix el pilar fonamental sobre el què sustentar la gestió i 

el control dels seus processos, recursos i accions. És per aquest motiu que la qualitat 

està definida com una línea clau en la planificació estratègica de l’empresa. 

 

Com a complement al valor de la qualitat, Límit Tecnologies, S.L. enfoca les seves 

accions en: 

 Esdevenir un referent d’empresa que s’adapti harmònicament a les 

necessitats del mercat i que doni un alt grau de satisfacció al client 

mitjançant una autèntica aportació que li afegeixi valor. 

 Aportar solucions acords a les necessitats dels seus clients, fent un ús 

racional i òptim de les noves tecnologies de la informàtica i les 

telecomunicacions. 

 Aconseguir la satisfacció i fidelització dels clients.  

 Una adaptació i incorporació permanent a les noves tecnologies. 

 L’avaluació, formació i capacitació continua dels recursos humans. 

 

Límit Tecnologies, S.A. persegueix la implantació d’un sistema de Gestió de la Qualitat 

orientat al: 

 Procés, per aconseguir la sistematització, normalització i integració dels 

mateixos. 

 Resultat, per obtenir l’eficàcia i eficiència dels processos. 

 Client, mitjançant la integració i comunicació eficaç amb el client en la 

gestió dels projectes. 

 

Que li permetin cobrir els objectius generals de: 

 Crear una organització encaminada a l’assoliment i manteniment de la 

satisfacció dels seus clients, constituint una empresa on la gent està 

implicada en la identificació i resolució de problemes, permetent a 

l’organització continuar, millorar i incrementar el seu coneixement i 

capacitat. 

 Controlar i reduir els factors de risc inherents a la indústria del software. 

 Conèixer els aspectes productius, financers i fiscals de les empreses. 

 Dictaminar, proposar i implementar o modificar automatismes que ajudin a 

l’optimització de processos. 

 Complir amb els requeriments legals i complementaris i millorar 

contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat a través del 

perfeccionament dels processos. 

 Proporcionar un marc de referència per establir i revisar els objectius de la 

qualitat. 


