
POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

La Direcció de SALICRU és conscient  que la qualitat deis productes que fabrica, i el Servei que ofereix, són el factor primordial 
per al desenvolupament i la continuïtat de les seves activitats, tot assegurant la satisfacció dels clients, pel que assumeix la 
responsabilitat de definir, implantar i  mantenir una política de qualitat i medi ambient que faci possible aquest objectiu.

La Direcció de SALICRU defineix i revisa els objectius de qualitat i medi ambient, així com els elements clau per aconse-
guir-los, adjudicant  a cada procés i àrea, aquells que li corresponguin,  la responsabilitat i autoritat necessàries, els mitjans 
humans, tècnics i els recursos materials precisos, assegurant la implementació i la millora contínua del Sistema de Qualitat i 
Medi Ambient.

El Sistema de Qualitat i Medi Ambient de SALICRU esta estructurat i adaptat per assegurar que els productes fabricats i 
els serveis oferts estan d’acord amb els requisits legals i reglamentaris complint les necessitats i expectatives del client i els 
requisits mediambientals.

La Qualitat, la prevenció  de la contaminació i la protecció del Medi Ambient, així com qualsevol altre compromís adquirit en 
relació al nostre context,  són un objectiu comú de tot el personal de SALICRU.

SALICRU es preocupa dels impactes ambientals de les seves activitats, productes i serveis, comprometent-se a la millora 
contínua de la seva gestió mediambiental, així com de minimitzar  i gestionar adequadament  els residus i el consum energètic, 
i  promoure el reciclatge.

La Direcció de SALICRU  estableix les mesures necessàries  per assegurar  que la seva política de qualitat i  medi ambient es 
difon a totes les àrees de l’empresa, als seus proveïdors i contractistes, i  s’implanta, es revisa, i es manté actualitzada.
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