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La política de qualitat del Centre TecnATox, en la línia dels membres que l’integren, pretén
desenvolupar una recerca de qualitat, de manera que li permeti aconseguir un reconeixement, un
finançament i una visibilitat nacional i internacional d’excel·lència dins de l’àmbit de la investigació, la
formació i del seu entorn. Per assolir els seus objectius el Centre desenvolupa projectes d'R+D+i amb
finançament públic i privat, contractes de transferència tecnològica amb empreses, prestació de
serveis i formació continuada a professionals i activitats divulgatives.
TecnATox vol treballar sota estandards de qualitat basats en la norma UNE-EN-ISO
9001:2008 i en el Model per a l'assegurament de la qualitat dels Centres de Suport a la Innovació
Tecnològica d’ACC1Ó, equiparable en exigència a la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 i el model
EFQM. Dintre el centre hi han 4 àrees principals incloses dins del sistema de qualitat: salut ambiental
i avaluació dels riscos, toxicologia alimentaria, toxicologia i radiobiologia.
MISSIÓ : El Centre d'Innovació TecnATox ha assumit com a missió generar coneixement i
transferir-lo a les empreses, a través del desenvolupament de línies d’investigació orientades a la
millora de la seva posició competitiva en els seus diferents àmbits d’actuació, potenciant la innovació
en els seus processos i formant professionals en les darreres tecnologies i en les millors pràctiques
disponibles.
VISIÓ: TecnATox a nivell nacional i europeu pretén ser un centre de referència per a la recerca,
innovació i transferència de tecnologia al servei tant del sector públic com del privat, dins de l’àmbit
de la protecció de la salut i de l’entorn.
VALORS: El model de gestió que l’Equip Directiu de TecnATox que pretén que governi
l’Organització, es fonamenta en:
-

l’esforç en controlar i assegurar que la qualitat dels productes i serveis relatius al Centre
cap a la millora contínua del sistema.

-

complir amb els requisits del client, legals i reglamentaris adquirits

-

millorar l’eficàcia del propi sistema de gestió

-

esbrinar les noves necessitats que guien a la millora en la satisfacció dels clients.
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