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POLÍTICA DE QUALITAT I INNOCUÏTAT DELS ALIMENTS
MARISC CATALÀ, S.L. és una empresa amb més de 30 anys d’experiència en el sector de l’aqüicultura, i dedicada a la
depuració, manipulació, envasat i expedició de mol·luscs bivalves, crustacis i altres invertebrats marins.
Durant la seva trajectòria, l’empresa sempre ha mantingut el ferm propòsit d’incorporar, en tots els àmbits criteris de
qualitat i innovació, convertint-se així en un referent en el sector de les seves activitats, i així com de fer front als reptes
de futur amb èxit.
La Direcció de MARISC CATALÀ, S.L. vol manifestar mitjançant aquesta Política el seu compromís amb els seus clients,
amb tot el seu personal propi i col·laborador, amb l’entorn i amb la societat en general.
Conscient de la importància de la Qualitat i la Innocuïtat dels productes, la Direcció ha decidit implantar un Sistema de
Gestió de Qualitat i Innocuïtat dels Aliments(SGQIA) basat en els següents valors i compromisos:
-

Orientació al client, oferint-li productes i un servei de qualitat que doni resposta a les seves necessitats.
Implicació amb tots els integrants de l'organització: amb la seva formació, amb la seva seguretat i salut i
amb la seva realització professional i personal.
Respecte per l'entorn social i pel medi ambient.
Oferir productes innocus i de qualitat: d’acord amb els requeriments legals i reglamentaris en tota la
cadena des de l’adquisició dels animals vius, materials auxiliars i serveis, fins a l’expedició dels productes.
Compromís amb el consumidor i amb la seva funció dins de la cadena alimentària.
Compromís amb la seguretat alimentaria ja que prima per d’ amunt de qualsevol altre interès.

Per tot això, i en aquest sentit, MARISC CATALÀ, S.L. es compromet d’una manera ferma i continuada a:
-

Satisfer les expectatives dels clients.
Assegurar la qualitat i innocuïtat dels nostres productes i serveis.
Millorar el funcionament global de l’empresa i els seus processos.
Complir tots els requisits legals aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui, incloent d'una
manera específica els relacionats amb la innocuïtat dels aliments.
Establir objectius de qualitat i innocuïtat alimentària d’acord amb les línies estratègiques expressades en
aquesta Política, que es vertebrin en tots els processos i àrees de l'empresa.
Realitzar les inversions necessàries per millorar continuadament la qualitat i la innocuïtat dels nostres
productes.

Finalment, és voluntat de la Direcció de MARISC CATALÀ, S.L., que la declaració d’aquesta Política sigui comunicada
expressament a tota la organització, així com a totes les persones que actuen en el seu nom i a totes les parts
interessades, així com també es compromet a la seva revisió periòdica amb l’objectiu de mantenir la seva adequació.
Deltebre, 13 de Setembre de 2021

Signat: Marc Castells Murcia
Director General de MARISC CATALÀ, S.L.
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