
 

 

La direcció de Bombons Cudié considera la innocuïtat i qualitat dels productes 

elaborats en les nostres instal·lacions com a compromís prioritari en la seva 

estratègia i valors fonamentals de la nostra cultura empresarial. La col·laboració, 

el dinamisme i el compromís de totes les persones que formen l’equip humà són 

imprescindibles per poder oferir un servei de qualitat. 

 

Aquesta política proporciona el marc de referència per l’establiment i revisió dels 

objectius de Seguretat Alimentaria i defineix la nostre organització amb els 

següents valors i compromisos: 

 

• Acomplir amb tots els requisits legals i normatius en matèria de 

seguretat alimentaria  i d’altres matèries que ens són d’aplicació.  

• Assegurar que les instal·lacions es troben en condicions adequades, 

els equips en bon estat i els processos ben definits 

• Fomentar el compromís i la participació dels nostres treballadors i 

col·laboradors mitjançant la formació i capacitació per garantir la 

innocuïtats dels productes elaborats, preservar la identitat dels 

productes i evitar la contaminació creuada. 

• Assegurar que els perills i punts crítics dels nostre procés, es troben 

identificats, avaluats i controlats del tal manera que no poden incidir 

en un risc pel consumidor 

• Garantir el manteniment d’un sistema de comunicació eficaç, tan 

intern com extern, en qüestions relacionades amb la qualitat i la 

seguretat alimentaria 

• Establir uns objectius anuals de seguretat alimentaria amb revisions 

periòdiques  dels mateixos 



 

 

• Orientació al client: a través de tots els punts anteriors i mitjançant una 

actitud proactiva aconseguir i mantenir la satisfacció de tots els nostres 

clients.  

Aquesta política és el mitja per conduir a l’organització cap a la millora continua 

del seu sistema d’innocuïtat dels aliments basada en la norma FSSC 22000, per 

aquest motiu es troba exposada en un lloc visible per tot el personal i es comunica 

a tots els nivells de l’organització. 
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