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La Direcció de TREFINOS S,L en la seva voluntat de garantir el subministrament de taps i un
servei de qualitat, sent a més a més conscients de la importància de preservar el Medi Ambient
en totes les activitats que realitza, estableix el present document de Política del Sistema
Integrat

de

Gestió,

que

orientarà

cap

a

la

millora

dels

nostres

processos.

Per garantir el compliment d’aquesta Política, les empreses estableixen i implementen un
Sistema de Qualitat, Medi Ambient i Innocuïtat alimentària basat en les Normes ISO
9001:2015, ISO14001:2015, ISO 22000:2005 i BRC packaging.

La Política es basa en els següents compromisos:
1. Comunicar la nostra Política als que treballen en la nostra organització o en el seu nom,
clients i societat en general, restant a la disposició del públic.
2.

Planificar estratègicament mitjançant la anàlisis del context intern i extern, i la definició de

les accions per la gestió dels riscos i les oportunitats que es deriven.

3. Subministrar taps innocus i de qualitat, definit així, el compliment dels requisits del client i la
satisfacció del mateix, compliment dels requisits interns, així com els legals i reglamentaris que
resultin de l’aplicació en cada cas.

4. Procurar una millora continua de l’eficiència del nostre procés productiu i de
gestió, que ens permeti ser competitius per la nostra relació Qualitat –Preu.

5. Involucrar a tot el personal, amb les seves aportacions, en la consecució de la Millora
continua.
6. Mantenir format al personal des de la seva incorporació, en la importància del seu lloc de
treball, en la forma de contribuir a l’èxit dels objectius de la seva àrea i així els de l’empresa.
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7. Millorar constantment la capacitació professional del nostre personal tècnic com
operatiu.
8. Millorar e innovar les nostres instal·lacions per: prevenir errors, millorar el rendiment i
la productivitat, reduir el consum de recursos i ser cada cop més competitius en
el sector de la fabricació de taps de suro.
9. Garantir les òptimes característiques sensorials del tap així como un bon comportament en
línia i la seguretat alimentària del consumidor final.
10. Fixar objectius de qualitat i ambientals de manera responsable i utilitzant el
resultat del seguiment per la millora continua del nostre rendiment.
11. Assegurar el coneixement de totes les legislacions Medi Ambientals aplicables i
complir amb els seus requisits; així com el compliment d’altres requisits que la nostra
organització promogui respecte el medi ambient, de qualitat i innocuïtat de nostre
producte i de seguretat dins l’empresa.
12. Protegir el medi ambient i el nostre entorn, mitjançant actuacions de prevenció de
qualsevol tipus de contaminació que poguessin originar-se per operacions degudes a
la nostra activitat. Aconseguir un elevat grau de compromís en la protecció de l’entorn i la
sostenibilitat del desenvolupament forestal.

13. Sensibilitzar i conscienciar a tot el personal respecte bones pràctiques de gestió dels
nostres residus i la reducció dels mateixos.
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14. Millorar el nostre rendiment, per reduir els impactes al medi ambient generats
pels residus dels nostres processos:
• Utilitzar raonablement i aprofitar al màxim el paper generat en totes les nostres àrees,
per després destinar-lo al seu reciclatge i així contribuir amb la reducció de tals
als boscos.
• Destinar per la seva valoració i reciclatge de tots els residus que puguin aprofitar-se.
•Establir

mesures

que

redueixin

l’ús

dels

recursos

naturals.

•Gestionar correctament tots els nostres residus, a través de gestors autoritzats, els
quals

aplicaran

els

tractaments

més

respectuosos

amb

el

Medi

Ambient.

15. Búsqueda permanent en la millora de la nostra Gestió Medi Ambiental mitjançant el
compliment dels nostres objectius, plans i projectes traçats anualment.

16. Comunicar els nostres requisits medi ambientals, de qualitat i seguretat a tots
els nostres col·laboradors i empreses subcontractades que realitzin treballs per la nostra
organització, per complir els nostres compromisos.

17. Detectar totes les oportunitats de millora en el nostre Sistema de Gestió Integrat,
mitjançant revisions periòdiques del mateix per garantir la seva permanent adequació i
idoneïtat a les exigències d’un mercat cada cop més competitiu i un entorn en
constant evolució.
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scos industrials
industrial i medi ambientals associats amb les activitats que
18. Reduir els riscos
es porten a terme a l’interior de les instal·lacions: transport,, recepció de materials,
producció, emmagatzematge
matge, manipulació de productes, equips i residus, des d’una
prospectiva de cicle de la vida del producte.
product
19. Aquests riscos seran avaluats, vigilats

i administrats pell personal competent

del Comité de Seguretat Industrial, per assolir un bon desenvolupament i brindar
seguretat als treballadors.
ir els riscos respecte:
respecte el disseny, construcció,, modificacions i operacions
20. Reduir
de les seves instal·lacions.
21. Capacitar als
ls treballadors que assumeixin efectivament la seva responsabilitat en matèria
de seguretat industrial a través del Comité de Seguretat i Salut, així com investigar
accidents

i

incidentss

p
per

identificar

les

causes

i

instrumentar

accions

preventives.
22. Mantenir
ir una capacitat de resposta efectiva davant accidents i emergències
emergèncie que
poguessin transcórrer.
23. Complir amb la normativa vigent i normatives internes en matèria de Seguretat
Industrial i Protecció Ambiental.

Cristina Ginesta
Direcció General

