
POLÍTICA DE QUALITAT I PREVENCIÓ, GALETES CAMPRODON, S.A. 
 
L’Alta Direcció vol manifestar el seu absolut compromís amb la qualitat i la prevenció de riscos laborals en totes 

les activitats i el funcionament de Galetes Camprodon, S.A. Entenent que la qualitat, la seguretat alimentaria i 

la prevenció han d’estar presents en tots els processos operatius de l’organització, per tal d’aconseguir tres 

objectius principals:  

- Realitzar la gestió de la qualitat i innocuïtat alimentaria en base a la norma internacional BRC. 

- Que el producte final, les galetes, acompleixin amb tots els requisits especificats per la pròpia 

organització i amb els esperats pels nostres clients.  

- La minimització continuada de riscos laborals en tots els processos i activitats necessaris per obtenir 

aquest producte final  

  

Entenent que els clients/consumidors constitueixen la principal raó d’existir de Galetes Camprodon, la nostra 

Política de Qualitat pren com a premisses: 

 Assegurar que el producte final té definits i acompleix tots els requisits fixats per la pròpia organització i 

per la legislació vigent, especialment en quan a la legalitat, seguretat i autenticitat. 

 Treballar en la millora contínua de tots els processos operatius, per tal d’aconseguir la millora contínua 

de la satisfacció del client. 

 Treballar especialment en la millora contínua en quan a l’elaboració de les nostres galetes: màxima 

productivitat amb la màxima qualitat i innocuïtat del producte. 

 Mantenir una relació amb els clients basada en la confiança i la veritat, atenent i implicant-nos al màxim 

a qualsevol de les seves inquietuds, suggeriments, observacions...  

 Tenir com a objectiu permanent la generació de guanys per tal de remunerar adequadament el capital 

invertit i a tot el personal de l’organització. 

  Promoure la Cultura de seguretat alimentària mitjançant la millora continua dels processos i productes, 

avaluant les oportunitats de millora i la necessitat de realitzar canvis en el sistema de gestió. 

 

I assumint que els nostres empleats i col·laboradors són fonamentals en l’obtenció dels objectius de qualitat 

marcats, GALETES CAMPRODON S.A. assumeix els compromisos següents per a la prevenció de riscos laborals 

en la nostra activitat: 

 Complir la legislació aplicable en matèria de prevenció de riscos laborals. 

 Promoure la millora contínua dels comportaments i nivells de prevenció de riscos laborals. 

 Implicar tot el personal de l’organització de l'empresa en la responsabilitat de la gestió de la prevenció de 

riscos laborals, en el compromís actiu en la millora de les condicions de treball dels seus empleats. 
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