
POLÍTICA AMBIENTAL, GALETES CAMPRODON, S.A. 

Galetes Camprodon S.A., empresa dedicada a l'elaboració, envasat i comercialització de galetes, considera la 

gestió ambiental com un factor clau per aconseguir l'Excel·lència i la Qualitat empresarial per tal d'aconseguir 

una major competitivitat en el mercat.  

A causa de les matèries primeres que consumeix l' organització, les característiques del procés i principalment 

els abocaments i residus que genera, Galetes Camprodon S.A ha decidit adoptar un sistema de gestió ambiental, 

amb el propòsit de: 

 Millorar contínuament l' acompliment ambiental de l' organització,  

 Prevenir la contaminació,  

 Protegir el medi ambient,  

 Usar els recursos de manera sostenible,  

 Complir els requisits legals aplicables i altres requisits que l' organització subscrigui relacionats amb els 

seus aspectes ambientals.  

Les activitats de la nostra organització inclouen una sèrie d'aspectes ambientals que Galetes Camprodon 

S.A. té identificats. A més, es prenen mesures per minimitzar els seus efectes sobre el medi ambient, segons 

la importància que l' activitat de la nostra organització exerceix sobre cadascun d' ells. Amb aquesta 

informació, GALETES CAMPRODON S.A. estableix objectius i metes ambientals, els quals es revisen 

anualment. Amb aquests objectius, GALETES CAMPRODON S.A. pretén: 

 Reduir els aspectes ambientals valorats com a significatius.  

 Intentar prevenir tot tipus d' agressió ambiental, especialment la contaminació, l' esgotament dels 

recursos naturals i la minimització en la generació de residus. 

Per aconseguir dur a terme la nostra política i assolir els objectius, és absolutament necessària la participació i 

el suport incondicional de tot el personal de l' empresa manifestat a través del compromís ferm i constant amb 

l' acompliment ambiental de l' organització, així com l' aportació dels nostres clients i cooperants. Des del 

lideratge de la direcció, fomentem el treball en equip i la implicació de tots mitjançant la comunicació i la 

capacitació. 
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