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POLÍTICA D'EMPRESA 

SEPIR SEGURETAT va ser creada l’any 1986 amb la voluntat de que fos una empresa 
emprenedora, responsable i que, sobretot, prioritzés el bon tracte i servei de qualitat, 
respectant les necessitats específiques de cada client. 

Durant tots aquests anys hem mantingut aquestes consignes i, gràcies al nostre equip, 
podem oferir sistemes de seguretat amb tecnologia d'avantguarda i de primeres 
marques, trobant la solució més adequada per cobrir les seves expectatives i oferint una 
instal·lació dissenyada amb la major eficàcia optimitzant al màxim els recursos de cada 
un dels equips oferts. 

Missió: 

Instal·lar i realitzar el manteniment de sistemes de seguretat amb la tecnologia més 
avançada i d’acord amb les necessitats de cada client, assegurant el bon funcionament 
d’aquests sistemes el màxim de temps possible, segons la seva vida útil. 

Visió: 

Ser referència al principat en matèria de sistemes de seguretat i la satisfacció del client, 
atenent a les demandes de cada d’ells segons la seva necessitat específica, afegint 
l’esforç de cercar aquelles solucions que s’adaptin d’acord a aquesta necessitat i la vida 
útil de cada producte. 

La Direcció de Sepir Seguretat ha definit la següent política de qualitat: 

 Oferir una gamma àmplia de productes i solucions adaptades a les necessitats 
detectades. 

 Donar un servei personalitzat als seus clients. 
 Optimitzar els processos i productes amb la finalitat de satisfer permanentment 

les diferents necessitats i expectatives dels clients reals i potencials, aprofitant 
els continus avanços tecnològics, mantenint un alt grau de competitivitat i 
garantint la confidencialitat de totes les dades considerades com a sensibles. 

 Millorar contínuament l’eficàcia dels nostres processos i complir tots els requisits 
legals i reglamentaris vigents associats a l’activitat que es realitza. 

 Implicar a tot el personal en el coneixement i aplicació dels requisits i 
documentació del sistema de qualitat, minimitzant la generació de residus i 
preservant els recursos naturals i energètics. 

 
Aquesta política de qualitat ha de proporcionar un marc de referència per establir i 
revisar els objectius de qualitat anuals. 
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