POLÍTICA SISTEMA DE GESTIÓ DE QUIFRANSA
L’empresa QUÍMICA DEL FRANCOLÍ, S.A. situada en el Polígon Industrial de Constantí, es dedica a la compra, venda i distribució de
Productes Químics al major, incloent les activitats d’emmagatzematge i manipulació d’aquests productes.
La Direcció de QUIFRANSA és conscient que la Qualitat dels seus productes i serveis, la Protecció de l’entorn i la Prevenció de riscos laborals
i accidents greus s’ha de tenir present en el desenvolupament dels processos i activitats que es duen a terme a QUIFRANSA, fet pel qual es
compromet a integrar els conceptes de satisfacció de clients, desenvolupament sostenible i seguretat i salut dels treballadors en la política
corporativa.
El nostre principal interès és la millora contínua i en base a això ens comprometem a desenvolupar els principis d’aquesta Política
mitjançant la implementació eficaç d’un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals, i la
consolidació d’objectius que asseguren gradualment les nostres expectatives.
Els nostres compromisos es concreten en els següents principis:
• La Prevenció de la contaminació, la Seguretat i Salut Laboral i el Compliment de Requisits de Client com a punt de partida per a un
esforç continu on han integrar-se funcionalment la Protecció Ambiental, la Seguretat de les persones i la Satisfacció del client.
• Motivar i formar al personal de l’empresa en matèria de Qualitat, Medi Ambient, Prevenció de Riscos Laborals i resposta davant
d’emergències, ja que l’èxit del Sistema de Gestió depèn fonamentalment de la participació activa de tots els treballadors.
• Fer ús de les tècniques adequades per a prevenir accidents, la contaminació del sòl, la generació de residus i la millora de les condicions
de treball en els processos d’emmagatzematge, envasat i distribució.
• Les modificacions de les instal·lacions o nous projectes han de ser avaluats des del punt de vista de la seguretat, introduint els sistemes
necessaris per protegir de forma eficaç a les persones, les instal·lacions i l’entorn.
• La consecució dels resultats previstos en xifra de vendes i en beneficis ha de ser l’objectiu de cadascun dels treballadors de Quifransa que
garantirà la continuïtat i futur de la Companyia.
• Assegurar que l’organització compleix amb tots els requisits legals existents aplicables al Sistema de Gestió i tots aquells altres requisits
aplicables i als que l’organització s’adhereixi.
• Conèixer sempre que sigui possible la gestió interna de les empreses subcontractades i proveïdores comunicant-li’s així mateix els
compromisos adquirits per la nostra empresa i realitzant un adequat seguiment del seu comportament relacionat amb la Qualitat, el Medi
Ambient i la Prevenció.
• Actuar sobre els factors de risc associats a les situacions d’emergència de les nostres activitats i instal·lacions per a procurar la
minimització dels seus potencials efectes ambientals i per la seguretat i salut dels treballadors, identificant els riscs d’accidents i avaluant
les seves conseqüències, facilitant els mitjans i recursos per mitigar les seves conseqüències.
• Establir objectius i programes que condueixin a la reducció dels accidents, dels impactes ambientals, no conformitats, coneixement del
grau de satisfacció de clients i millora de l’ambient de treball de la nostra organització i aportar els recursos necessaris per tal que es
puguin aconseguir satisfactòriament.
• Facilitar la informació i mitjans necessaris per a la correcta comprensió de les repercussions sobre la qualitat, medi ambient i seguretat de
les activitats de l’empresa contribuint al diàleg necessari amb autoritats, institucions i públic en general.
• Aquesta Política es revisarà amb l’objectiu d’adequar-la a les nostres activitats, productes i serveis, així com a la realitat i exigències de
l’entorn. La política es comunicarà a totes les persones que treballen a l’organització i estarà a disposició de totes les parts interessades.
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