PO LÍTICA DE Q U ALITAT I M EDI AM BIEN T
Badalona, 22 de maig de 2018
AGROLAC, S.A. té el ferm objectiu d'oferir al mercat productes que satisfacin les
necessitats i expectatives dels nostres clients, als quals brindem suport tècnic i de
registre, a més d'un servei logístic de qualitat, un propòsit que compromet tot el
personal de l'empresa.
La Direcció d'AGROLAC, S.A. proclama la present declaració de POLÍTICA DE
QUALITAT I MEDI AMBIENT, es compromet a difondre-la, a fer-ne complir els
OBJECTIUS i a vetllar per al seu compliment a tota l'empresa i, si escau, posar-la a
disposició dels nostres proveïdors, clients i altres parts interessades.
1. AG RO LAC, S.A. té com a prioritat conèixer i comprendre les necessitats
actuals i futures dels nostres clients i d'altres parts interessades i satisfer-ne els
requisits i expectatives, complint en tot moment amb els requisits legals i
reglamentaris aplicables a les instal·lacions, processos i productes
comercialitzats.
2. AG RO LAC, S.A. motivarà la seva plantilla de manera convenient per crear
i mantenir un bon ambient laboral que faciliti la implicació del personal en
l'assoliment dels objectius de l'organització. Així, impulsarà la satisfacció de les
necessitats dels nostres treballadors i fomentarà una comunicació oberta a
través de tota l'organització.

3. AG RO LAC, S.A. es compromet amb la protecció del medi ambient, inclosa
la prevenció de la contaminació, implicant els treballadors i altres parts
interessades en les bones pràctiques ambientals.
4. AG RO LAC, S.A. buscarà la millora contínua en el seu sistema de gestió
de la qualitat i el medi ambient. Per això, implementarà diferents mesures que
ajudin i
augmentin la participació del personal (reunions internes, recollida de
suggeriments, etc.) en la consecució d'aquest objectiu. S'utilitzaran també per a
aquesta finalitat eines de gestió com ara les auditories internes i un enfocament
basat en els riscos.
5. AG RO LAC, S.A. destinarà els recursos necessaris i els gestionarà de
manera adient, per garantir el funcionament i la millora del sistema de gestió de
la qualitat i el medi ambient i assolir els resultats previstos en cada una de les
àrees implicades en la nostra activitat.
Atentament,

L'administrador

