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La Política de Qualitat, Bones pràctiques i Medi ambient del Grup Comercial 
Química Massó aposta per la millora contínua en tots els aspectes de 
l'organització per a oferir la màxima qualitat als nostres clients.  
 
 
Per això, els pilars en els quals es recolza el Sistema de Gestió són:  
 
• El compliment dels requisits legals que ens són aplicables, en tots i cadascun dels 

sectors de la nostra organització. 

• El compliment dels requisits dels nostres clients i la cerca de la satisfacció d'aquests. 

• El compliment dels requisits establerts en els estàndards implantats i certificats per 
l'organització, en els diferents sectors, així com la conscienciació en valors de cultura 
de seguretat alimentària a totes les àrees de la companyia referents a indústria 
alimentària. 

• El compliment dels requisits aplicables a cadascun dels nostres productes i el 
compromís pel que fa a l'obtenció de productes segurs, seguint els criteris de bones 
pràctiques de fabricació. 

• El respecte pel Medi ambient i la gestió eficient de recursos, inculcada en tots els 
aspectes de l'organització. 

El compromís amb la disminució de residus i emissions atmosfèriques per aconseguir 
que les nostres activitats es desenvolupin de la manera més sostenible possible. 

• El compromís amb la millora i accions pel que fa a la gestió i el desenvolupament 
sostenible. 

• L'adopció de les mesures necessàries per prevenir el frau i l'adulteració tant a les 
nostres instal·lacions com a totes les etapes dels nostres processos. 

• El compromís amb la responsabilitat ètica i laboral en tots els àmbits de l'organització, 
i la implantació de les mesures necessàries per a complir amb les polítiques 
establertes sobre aquest tema. 

• El compromís amb les persones treballadores de l'organització, i la presa de 
consciència d'aquests en tots els aspectes descrits anteriorment, com a únic camí per 
a la consecució dels objectius establerts, la millora contínua i la satisfacció global del 
client. 
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