ASSUMPTE: SELECCIÓ I HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS
Senyors/es,
GRUP ENTREM-HI manté un Sistema de Gestió basat en la norma UNE EN ISO 9001:2015; I UNE-ENISO 14001:2005 I OSHAS per poder oferir un producte i un servei al nostre client satisfactori i adequat als
requisits inicials, assegurant una millora continua tant internament com pels propis serveis.
El Sistema de Gestió de GRUP ENTREM-HI entén que els proveïdors formen una part clau de la
qualitat del producte i del servei amb una especial importància pel bon funcionament y servei
de l’empresa. Per això, i és la intenció de la mateixa, comunicar que, com a proveïdors de GRUP
ENTREM-HI seran identificats en un llistat de proveïdors homologats, i això implica que el seu
servei serà avaluat, com a mínim, anualment. Els anunciem que dita avaluació es basa en la
realització d’un bon servei, qualitat del producte i amb el número i importància de les incidències
detectades en els seus serveis o productes. El resultat de l’avaluació serà utilitzat per determinar
relacions futures amb vostès, i en cas de no ser satisfactori se’ls hi comunicarà a tal efecte per si
poden prendre les mesures pertinents per tal de evitar que és tornin a produir.
GRUP ENTREM-HI manté un sistema de gestió intern el qual engloba, a part de la qualitat de productes
i processos, la gestió mediambiental de l’empresa i les seves activitats.La nostra visió del medi
ambient no només passa per la gestió dels aspectes generats directament per les nostres activitats, sinó
que tenim en compte tots aquells aspectes detectats en altres empreses, els quals han estat originats
de forma indirecta per la nostra sol·licitud i / o necessitat. Per a això, i és la intenció de la mateixa,
comunicar-los que per complir amb la nostra política mediambiental de preservació del medi, reducció
de la contaminació i compliment de la legislació vigent, els informem de:
• Que esperem que la seva empresa, així com les seves activitats compleixin amb la legislació vigent en
tema mediambiental (gestió de residus, control de les emissions, permisos d’abocaments i analítiques,
contaminació de sòls, sorolls i llicències).
• Que els aspectes mediambientals originats per la realització del servei prestat han de ser
correctament gestionats per vostès.
• Que els lliuraments del producte comprat per nosaltres, continguin embalatges no nocius per al medi
ambient (metalls pesants, plàstics no reciclables, etc ..), i només aquells necessaris per a la preservació
del producte.
• Que, en mesura del oportú, s’avanci en el desenvolupament de productes molt més ecològics i / o
ambientalment sostenibles
• Que en cas de vendre’ns productes químics o que puguin provocar riscos sobre el medi o les
persones, els preguem que ens facilitin les fitxes de seguretat vigents de cada un d’ells.
• Que en el cas que tinguin un sistema de gestió mediambiental, ens enviïn còpia del certificat.
Amb el convenciment que estaran d’acord amb els requisits anteriorment esmentats i que podem esperar
de vostès una col·laboració completa a la gestió medi ambiental, restem a la vostra disposició per
qualsevol detall que vulguin ampliar.
Sense cap qüestió més a afegir, els hi agraïm la seva col·laboració per anticipat i aprofitem per saludarlos cordialment.
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