
 

POLÍTICA DE QUALITAT 
 

A Linguaserve Internacionalización de Servicios, SA realitzem, desenvolupem i impulsem les 

estratègies multilingües dels nostres CLIENTS i hem identificat la millora contínua com el factor 

estratègic essencial per aconseguir les més altes cotes d’excel·lència de les nostres solucions i serveis 

de traducció i de la resta d’activitats multilingües de valor afegit. 
 

La nostra missió és donar resposta a l’ampli ventall de necessitats de comunicació multilingüe en contínua 

evolució que se’ls plantegen als organismes i empreses, atesa l’expansió del multilingüisme i els canvis de 

paradigma per les noves tecnologies en la societat del coneixement i la informació. 
 

La nostra visió és aconseguir per als nostres CLIENTS l’excel·lència i l’èxit empresarial en entorns 

multilingües i multiculturals en permanent evolució tecnològica, estar a l’avantguarda internacional en la 

innovació tecnològica, i coordinar i integrar els millors recursos humans, les metodologies més eficaces i 

els procediments més avançats d’assegurament de la qualitat. 
 

Conseqüentment, expressem el nostre compromís amb una política de qualitat orientada envers la millora 

contínua per als nostres CLIENTS, en coherència amb les exigències i els requeriments del Sistema de 

Gestió de la Qualitat de la norma ISO 9001 i de la norma ISO 17100 per a la prestació de serveis de 

traducció i d’altres de valor afegit, d’acord amb els principis següents: 
 

1. L’estricte compliment dels compromisos contrets amb els nostres CLIENTS i la normativa legal vigent, 

així com la subjecció a un codi ètic intern de tot el nostre personal. 
 

2. L’establiment d’un sistema àgil de comunicació i coordinació per conèixer les expectatives i les 

necessitats dels nostres CLIENTS, així com la seva opinió per mesurar i avaluar el seu grau de 

satisfacció. 
 

3. La formació i el desenvolupament de la competència professional dels nostres equips humans (en 

plantilla i col·laboradors externs), l’actualització i la inversió contínua en R+D+I i l’ús correcte dels 

recursos tècnics (propis o de tercers), amb una excel·lent gestió de la subcontractació. 
 

4. L’aplicació de la millora contínua no només a l’organització i a la prestació dels serveis, sinó a totes 

les altres activitats i metodologies relacionades amb la satisfacció de les necessitats i expectatives dels 

nostres CLIENTS, visualitzant-ho com a entrada i sortida dels nostres processos. 
 

5. La mesura de la millora contínua a través d’indicadors de satisfacció dels nostres CLIENTS i de revisions 

i auditories internes. L’establiment d’objectius i el seguiment del grau de compliment per incorporar 

propostes de millora i, en cas de detectar desviacions, la realització dels ajusts oportuns com més 

aviat millor, a través de mesures correctives i preventives. 
 

6. La integració del cicle de planificació, execució, avaluació i millora en el Sistema de Gestió de Qualitat, 

que ha de ser revisat per a la seva adequació a les circumstàncies canviants de l’empresa i el seu 

mercat, amb una gestió de riscos adequada comprovada periòdicament mitjançant l’avaluació del 

rendiment dels processos, auditories i revisions per la direcció a fi de poder establir plans de millora. 
 

7. La qualitat s’aplica en cada lloc i en cada funció de Linguaserve, i això comporta la necessitat de la 

col·laboració i el compromís de tots els integrants de l’empresa per aconseguir els objectius que en 

aquesta declaració ens plantegem, per la qual cosa tot el personal ha de ser conscient de la 

importància de satisfer tant els requisits del CLIENT com els legals i reglamentaris. 
 

És responsabilitat de la Direcció de Linguaserve i el seu compromís aportar els mitjans 

necessaris per complir els objectius de millora que s’estableixin en el temps, i també informar el 

personal afectat dels resultats obtinguts. De la mateixa manera, la Direcció es compromet, mitjançant un 

sistema de comunicació adequat, a divulgar aquesta política i assegurar-se de la seva comprensió i 

acceptació per part de totes les persones de l’empresa. 
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