
 

 
 
 

Política Integrada de Qualitat, Medi ambient i Ecodisseny 

 
 
TBI (TEKNO-BAU IBÉRICA S.A.) és una empresa dedicada al desenvolupament de projectes 
d’arquitectura, enginyeria i interiorisme, i a la gestió integral d’obres, amb oficines principals a 
Barcelona (Espanya) i Xanten (Alemanya). 
 
TBI té com a objectiu el desenvolupament de projectes que garanteixin la satisfacció dels seus 
clients, que aportin valor afegit a la societat i a l’entorn urbanístic, i que tinguin cura del 
benestar i la salut dels seus usuaris.  
 
TBI es compromet a la protecció del medi ambient i a la prevenció de la contaminació 
mitjançant una correcta gestió ambiental de la organització i amb propostes de dissenys 
innovadors i sostenibles orientats a la reducció de l’impacte ambiental durant totes las fases 
del cicle de vida d’un edifici o entorn (disseny, construcció, us i deconstrucció). 
 
Conscients que les persones són el màxim valor d’una empresa, TBI destina els recursos 
necessaris perquè puguin desenvolupar llur activitat professional dins un espai saludable, 
sostenible i agradable. A més, TBI impulsa la motivació del seu equip per tal que comparteixi la 
filosofia, la visió i la política d’empresa, i promou i inverteix en la seva formació continuada. 
 
El Sistema de Gestió de Qualitat i Ecodisseny es compartit amb regularitat amb tots els 
col·laboradors per tal de garantir: 
 

 Que participin en les estratègies i objectius de TBI. 

 Que el compromís de TBI per l’ acompliment dels requisits legals, així com els propis 

del Sistema de Gestió Integrat i la millora continua són també compromís de tots els 

seus col·laboradors. 

 Que fan seu l’objectiu de satisfer els objectius i les apreciacions de les parts 

interessades, mitjançant un procés sistemàtic de millora contínua en el qual hi 

participen activament com a col·laboradors de TBI. 

 La bona gestió i organització de l’empresa que proporcioni una rendibilitat suficient i 

sostenible per tal de garantir-ne la seva continuïtat.  

Aquesta política ha de constituir el marc dins el qual s’inscriguin els objectius estratègics de 
TBI. 
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