POLITICA DE QUALITAT I
SEGURETAT ALIMENTARIA

NUTRICOR és una empresa dedicada a la:
“Formulació, emmagatzematge i comercialització de premescles.”

La Direcció té en compte el caràcter complex i evolutiu que suposa la fabricació de
premescles amb les expectatives i garanties exigides pels nostres clients.
Es per això que el seu desig és que la nostra organització arribi a ser reconeguda per tots
els seus treballadors, clients i societat en general, en totes les seves decisions i activitats;
com una empresa responsable i respectuosa amb la qualitat i la seguretat alimentària de
tots els productes que dissenya i comercialitza.
Amb aquesta inquietud de millora, la Direcció estableix, declara i assumeix els següents
compromisos:
 Implantar, mantenir i millorar un Sistema de Gestió de Seguretat Alimentària i
Qualitat que constitueixi l’element dinamitzador de la gestió de l’empresa.
 Donar un estricte compliment tant als requisits legals i/o reglamentaris, com a
qualsevol norma de caràcter voluntari a la que decideixi acollir-se.
 Comercialitzar premescles per a l’alimentació animal que siguin legals i segures.
 Que les exigències contractuals, els desitjos i expectatives dels clients siguin els
criteris per a establir el patró d’actuació de l’empresa.
 Mantenir una traçabilitat exhaustiva.
 Fomentar l’esperit de millora continua com a base del treball diari, buscant les
solucions més eficaces i efectives.
 Assegurar els mitjans necessaris per al manteniment i l’augment de la confiança
en NUTRICOR als nostres companys de negocis i als treballadors.
 Establir objectius mesurables d’acord amb la garantia de qualitat i innocuïtat
dels serveis que s’ofereixen.
 Aportar tots els recursos necessaris per acomplir aquesta política.
NUTRICOR s’assegurarà que aquesta política està a disposició pública per tal que
qualsevol membre d’aquesta organització, client, proveïdor o visitant pugui indicar-nos
millores que caldria fer o deficiències detectades, les quals seran analitzades i satisfetes
de la millor manera possible.
Aquesta Política de Seguretat Alimentària és difosa, assumida i posada en pràctica per
tots els nivells de l’organització.
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