
La fita de Rull és oferir serveis especialitzats en la gestió de projectes integrals de
wayfinding, aplicació de pintura i senyalització de forma responsable i respectuosa per a
l'obtenció dels resultats esperats i l'assoliment de reptes proposats. La gestió de la qualitat
és l'instrument que ens permet destinar recursos para la professionalització de la gestió
empresarial en base a dos reptes transversals, la gestió de personal i la digitalització. 

Aquesta meta es desenvolupa mitjançant la implicació de tot el personal de l'empresa en
formar part de la cultura empresarial de Rull. Els valors que emmarquen aquesta cultura es
basen en tres dimensions: salut, respecte i responsabilitat. Les tres dimensions tenen un
abast de 360º. La salut es refereix a la salut psicosocial i a la salut econòmica i financera. Per
una banda, considerem la salut psicosocial més enllà de l'absència de malaltia. L'entenem
com el benestar tant en l'àmbit professional com personal. El marc teòric que acompanya
aquest valor és el de HERO, Healthy and Resilient Organitzation. Per una altra banda,
entenem la salut econòmica i financera aquella que ens permet treballar amb recursos
econòmics propis i assolir els resultats en termes de rendibilitat que garanteixen la
sostenibilitat de l'empresa. Entenem que el desenvolupament del treball basat en
responsabilitat i respecte contribuirà a una major i millor satisfacció de les parts
interessades amb els consegüents efectes sobre els resultats esperats. Aquesta cultura
implica una visió basada en la professionalització, a tots els nivells interns a Rull, i la
cooperació amb totes les parts interessades de l'àmbit organitzacional. Per això, Rull es
compromet a continuar treballant per una millora contínua de tots els processos
d'organització, gestió i producció que integren l'empresa. 

Per assolir la professionalització de la gestió empresarial confiem plenament amb el sistema
de Gestió de Qualitat, ja que més enllà d'ajudar-nos amb el compliment de la normativa
vigent, ens ajuda assolir els nostres reptes. A Rull ens comprometem en reduir la petjada
mediambiental i millorar l'impacte social i tecnològic, gràcies a la millora contínua en la
gestió de la nostra organització, aconseguint- ho mitjançant la gestió de residus, millors
condicions laborals i la digitalització empresarial.
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