
PPOOLLIITTIICCAA  DDEELLLLAA  QQUUAALLIITTÀÀ  
11..11  MMoottiivvaazziioonnii  aallll’’oorriiggiinnee  ddeell  pprrooggeettttoo  

LL’’AAzziieennddaa  ooppeerraa  ggiiàà  ddaall  11994499  nneell  sseettttoorree  eelleettttrroommeeccccaanniiccoo  aaccqquuiissttaannddoo  uunnaa  nnootteevvoollee  eessppeerriieennzzaa  
eedd  uunn  ccoonnssoolliiddaattoo  kknnooww--hhooww  nneellllaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  mmoottoorrii  eelleettttrriiccii..  LL’’AAzziieennddaa  mmiirraa  aall  ccoonnttiinnuuoo  
mmiigglliioorraammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  ggeessttiioonnee  ppeerr  llaa  qquuaalliittàà  aall  ffiinnee  ddii  ppeerrsseegguuiirree  llaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeeii  pprrooddoottttii  ee  
ll’’oottttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeeii  pprroocceessssii  iinntteerrnnii  rriissppeettttoo  aallllee  ssppeecciiffiicchhee  eedd  aassppeettttaattiivvee  ddeeii  CClliieennttii  ee  aallllaa  
ssooddddiissffaazziioonnee  ddeellllee  aallttrree  ppaarrttii  iinntteerreessssaattee  ((ppeerrssoonnaallee  aazziieennddaallee,,  pprroopprriieettàà,,  ffoorrnniittoorrii))..  NNeell  mmaarrzzoo  
22001111  ll''aazziieennddaa  hhaa  iinnssttaallllaattoo  ddeeii  ppaannnneellllii  ffoottoovvoollttaaiiccii  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eenneerrggiiaa  ppuulliittaa  
ee  rriinnnnoovvaabbiillee..  

11..22  OObbiieettttiivvii  
LL''aazziieennddaa  ppeerr  ppootteerr  rraaggggiiuunnggeerree  uunnaa  ccrreesscciittaa  ccoonnttiinnuuaa,,  ssii  èè  ffiissssaattaa  ii  sseegguueennttii  oobbiieettttiivvii  ppeerr  llaa  QQuuaalliittàà  
ee  ppeerr  llaa  SSiiccuurreezzzzaa::  

  
aa))  IIddeennttiiffiiccaarree  llee  eessiiggeennzzee  ee  llee  aassppeettttaattiivvee  ddeell  CClliieennttee  ppeerr  ppootteerr  rraaggggiiuunnggeerrnnee  llaa  ppiieennaa  

ssooddddiissffaazziioonnee  mmeeddiiaannttee  iill  rriissppeettttoo  ddeeii  rreeqquuiissiittii  ccoonnccoorrddaattii  ee//oo  iimmpplliicciittii  ;;  
bb))  MMiigglliioorraarree  ee  ppeerrssoonnaalliizzzzaarree  ggllii  ssttaannddaarrdd  qquuaalliittaattiivvii  iinn  bbaassee  aallllee  rriicchhiieessttee  ddeell  cclliieennttee  ;;  
cc))  IInnvveessttiirree  nneelllloo  ssvviilluuppppoo  ddii  pprrooddoottttii  iinnnnoovvaattiivvii  mmeetttteennddoo  aa  ppuunnttoo  mmeettooddoollooggiiee  ddii  llaavvoorroo  ee  ccoonnttrroolllloo  

;;  
dd))  MMiigglliioorraarree  iill  ppaarrccoo  ssttrruummeennttii  ddii  llaavvoorroo  ee  ccoonnttrroolllloo  ddeellll’’aazziieennddaa  ppeerr  aasssseeccoonnddaarree  llee  eessiiggeennzzee  ddeellllee  

nnuuoovvee  pprroodduuzziioonnii  aavvvvaalleennddoossii  ddeeii  ccoonnttiinnuuii  aaggggiioorrnnaammeennttii  tteeccnnoollooggiiccii  ddiissppoonniibbiillii  ssuull  mmeerrccaattoo  ;;  
ee))  FFaavvoorriirree  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  aazziieennddaallii  aattttrraavveerrssoo  llaa  rriicceerrccaa  ddeellllee  mmiigglliioorrii  ccoonnddiizziioonnii  

aammbbiieennttaallii,,  ll’’oottttiimmiizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  ssppaazzii  ee  ddeeii  llaayyoouutt  iinntteerrnnii  ;;  
ff))  MMiigglliioorraarree  llaa  sseennssiibbiilliittàà,,  lloo  ssppiirriittoo  ccoollllaabboorraattiivvoo  ee  ll’’aatttteennzziioonnee  ddii  ttuuttttoo  iill  ppeerrssoonnaallee  vveerrssoo  ggllii  aassppeettttii  

ddeellllaa  QQuuaalliittàà,,  ddeellll''AAmmbbiieennttee  ee  ddeellllaa  SSiiccuurreezzzzaa  ;;  
gg))  CCrreeaarree  uunn  rraappppoorrttoo  ddii  rreecciipprrooccoo  bbeenneeffiicciioo  ccoonn  ii  ffoorrnniittoorrii,,  aall  ffiinnee  ddii  mmiigglliioorraarree,,  ppeerr  eennttrraammbbii,,  llaa  

ccaappaacciittàà  ddii  ccrreeaarree  vvaalloorree  ;;  
hh))  PPrroommuuoovveerree  ll’’aassssiiccuurraazziioonnee  ddii  uunnaa  ccoonnffoorrmmiittàà  eeffffiiccaaccee,,  eeffffiicciieennttee  aaii  rreeqquuiissiittii  pprreesseennttii  ((ccooggeennttii,,  

ccoonnttrraattttuuaallii))  ee  ffuuttuurrii  ;;  
ii))  MMiigglliioorraarree  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  ggllii  ssttaannddaarrdd  pprroodduuttttiivvii  ee//oo  llee  mmeettooddoollooggiiee  aall  ffiinnee  ddii  eelleevvaarree  ii  lliivveellllii  ddii  

eeffffiicciieennzzaa  pprroodduuttttiivvaa  ee  ddii  aabbbbaatttteerree  ii  ccoossttii  iinntteerrnnii,,  uuttiilliizzzzaannddoo  aall  mmeegglliioo  llee  rriissoorrssee  ddeessttiinnaattee  aallllaa  
ggeessttiioonnee  aazziieennddaallee  pprreennddeennddoo  iinn  eessaammee  ll''iimmppaattttoo  aammbbiieennttaallee,,  aanncchhee  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  
ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ddeellll''eenneerrggiiaa  ee  ddeellllee  rriissoorrssee  nnaattuurraallii;;  

jj))  AAddoozziioonnee  ddii  uunnaa  rreessppoonnssaabbiillee  ssttrraatteeggiiaa  rriivvoollttaaaallll''aannaalliissii  ddeeii  RRiisscchhii  ee  ddeellllaa  lloorroo  ggeessttiioonnee  ee  aallllaa  
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellllee  ooppppoorrttuunniittàà,,  ssiiaa  ddeerriivvaannttii  ddaa  iinnfflluueennzzee  AAzziieennddaallii,,  ssiiaa  ddaa  iinnfflluueennzzee  eesstteerrnnee,,  
iinn  rreellaazziioonnee  aaii  pprroocceessssii  AAzziieennddaallii  ee  aallllaa  ccaappaacciittàà  ddeellll''aazziieennddaa  ddii  ssooddddiissffaarree  ii  rreeqquuiissiittii  ddeell  CClliieennttee;;  

kk))  iiddeennttiiffiiccaarree  ee  mmoonniittoorraarree  ppeerriiooddiiccaammeennttee  ii  ppeerriiccoollii  lleeggaattii  aallllee  vvaarriiee  aattttiivviittàà  iinn  eesssseerree  aallll''iinntteerrnnoo  
ddeellll''uunniittàà  llooccaallee  ee  nneeii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo  eesstteerrnnii  ee  vvaalluuttaarree  ii  rreellaattiivvii  rriisscchhii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  ee  llaa  
ssiiccuurreezzzzaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii,,  ccoonn  iill  ssuuppppoorrttoo  eedd  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddii  ttuuttttii  ii  llaavvoorraattoorrii;;  

ll))  VVaalluuttaarree  pprreevveennttiivvaammeennttee,,  ppiiuuttttoossttoo  cchhee  aa  ppoosstteerriioorrii,,  ii  rriisscchhii  ppeerr  llaa  ssaalluuttee  ee  ssiiccuurreezzzzaa  ssuull  llaavvoorroo  
lleeggaattii  aa  ccaammbbiiaammeennttii  oorrggaanniizzzzaattiivvii,,  tteeccnniiccii,,  pprroocceedduurraallii  eedd  iimmppiiaannttiissttiiccii;;  

  
AA  ffiiaannccoo  ddii  qquueessttii  oobbiieettttiivvii  ggeenneerraallii,,  ll’’AAzziieennddaa  ffiissssaa,,  ee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  aaggggiioorrnnaa  ee  rriieessaammiinnaa,,  oobbiieettttiivvii  
ssppeecciiffiiccii  ppeerr  ooggnnii  ffuunnzziioonnee//rreeppaarrttoo  aazziieennddaallee  cchhee  aabbbbiiaa  iinnfflluueennzzaa  ssuullllaa  qquuaalliittàà  ddeell  pprrooddoottttoo  ee  
sseerrvviizziioo  ffoorrnniittoo  aall  CClliieennttee..  
  
NNoottaa::  oobbiieettttiivvii  eedd  iimmppeeggnnii  ddii  ddeettttaagglliioo  ((bbrreevvee//mmeeddiioo  tteerrmmiinnee)),,  ssuuddddiivviissii  ppeerr  ffuunnzziioonnii//aarreeee  aazziieennddaallii,,  

ssoonnoo  rriippoorrttaattii  nneellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  ssvviilluuppppaattaa  iinn  sseeddee  ddii  rriieessaammee  ddeell  SSiisstteemmaa  QQuuaalliittàà..  
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