POLITICA D’INNOCUÏTAT DELS ALIMENTS, QUALITAT I GESTIÓ
AMBIENTAL DE SAN NARCISO
SANT NARCÍS, en el marc de les seves activitats d'envasament d'aigua mineral natural
carbonatada, és conscient de la necessitat de realitzar el producte d'acord a les necessitats
dels clients i parts interessades complint amb els requisits legals i reglamentaris que apliquin al
seu sector, i compaginar aquestes activitats amb el respecte al medi ambient.
Amb la present declaració, la Directora de la planta de SAN NARCISO, estableix aquest
compromís amb la implantació d'un Sistema de Gestió de la innocuïtat dels aliments i de gestió
ambiental basat en les normes FSSC 22000, UNE EN ISO 9001 i UNE EN ISO 14001. D'aquesta
manera, tota l'organització està implicada en la consecució de la qualitat i innocuïtat, la
rendibilitat, competitivitat i la sostenibilitat dels productes, enfocant l'esforç de tots cap a la
millora contínua dels nostres processos i la seva direcció estratègica.
Mitjançant aquesta Política l'organització es compromet a:
Complir amb els requisits legals aplicables, en matèria d'innocuïtat alimentària i medi
ambient, i amb altres requisits que l'organització subscrigui.
Establir una cultura de millora contínua, en tots els sentits, (qualitat, seguretat
alimentària i gestió ambiental), anticipant-nos amb actuacions preventives, que
proporcionin un marc de referència per a l'establiment d'objectius del qualitat,
seguretat alimentària i mediambiental.
Formar i motivar als treballadors per tal d'aconseguir que es compleixin els protocols
d'elaboració i especificacions del producte, sota unes condicions higièniques
controlades que garanteixin l'obtenció de productes innocus i segurs.
Optimitzar els recursos humans, materials i infraestructures, encaminats a la millora
permanent en el respecte al medi ambient i prevenint la contaminació.
Desenvolupar un marc favorable de relacions humanes amb els treballadors,
promovent un entorn segur i saludable, facilitant la comunicació i fomentant els seus
suggeriments.
Assegurar en el desenvolupament de les nostres activitats la prevenció de la
contaminació i garantir la millora contínua del nostre comportament ambiental, fent
especial èmfasi en la gestió dels residus i el consum racional dels recursos.
Sensibilitzar i formar als treballadors de SAN NARCISO en matèria mediambiental i en
relació al sistema de gestió implantat, per prevenir la contaminació, tal com es
compromet l'organització.
Assegurar la satisfacció dels nostres clients, amb la garantia d’ un producte de qualitat,
segur i complint amb els seus requisits.
La Direcció de la Planta estableix tots els mitjans i recursos necessaris per a comunicar la
política a tots els nivells de l'organització.

