
 
 

 

 
 
 
AGLOCATALANA DEL SURO, S.L. és una empresa
comercialització de taps aglomerats i tècnics..tant en forma de semielaborat 
com de tap totalment acabat preparat 
 
Així doncs, la empresa ha
la norma ISO 9001:2015 com a concepte de millora contínua optimitzant els 
requeriments , requisits , recursos, flexibilitat dels serveis i de la bona ate
de les parts interessades atenent al seu grau de satisfacció. A més
gestiona els riscos per tal de prevenir possibles situacions que afectin a la 
qualitat del producte. 
 
La  Direcció, partint d’uns pilars bàsics com s
satisfacció del client i la millora continua de la eficàcia del Sistema, 
responsable de establir els principis, marcar els objectius en 
i garantir els recursos necessaris per aconseguir
 
La Direcció de AGLOCATA
assegurar una bona pràctica 
del sistema de gestió de a qualitat així com l’acompliment de la normativa 
vigent i dels requisits de les parts 
 
El sistema de gestió és apropi
a la direcció estratègica. 
 
La Direcció controla, confirma i notifica tota la documentació i sol
personal que assumeixi 
tal de fomentar la millora contínua del sistema.
 
La Política de Qualitat es revisa 
de la empresa i està a disposició pública.
totes les parts interessades pertin
 
La Direcció/Gerència es compromet a gestionar el seguiment i revisió continuat 
de les línies descrites a la
en el responsable de qualitat les funcions de gestió i seguiment
gestió de qualitat. 
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AGLOCATALANA DEL SURO, S.L. és una empresa dedicada a 
comercialització de taps aglomerats i tècnics..tant en forma de semielaborat 
com de tap totalment acabat preparat per l’embotellament. 

ixí doncs, la empresa ha implantat un sistema de gestió de la qualitat basat en 
la norma ISO 9001:2015 com a concepte de millora contínua optimitzant els 
requeriments , requisits , recursos, flexibilitat dels serveis i de la bona ate
de les parts interessades atenent al seu grau de satisfacció. A més
gestiona els riscos per tal de prevenir possibles situacions que afectin a la 

, partint d’uns pilars bàsics com són la Qualitat del se
satisfacció del client i la millora continua de la eficàcia del Sistema, 
responsable de establir els principis, marcar els objectius en matèria
i garantir els recursos necessaris per aconseguir-los. 

La Direcció de AGLOCATALANA DEL SURO, S.L. té el compromís de 
una bona pràctica professional i la qualitat  dels bens i serveis dins 

del sistema de gestió de a qualitat així com l’acompliment de la normativa 
vigent i dels requisits de les parts interessades. 

estió és apropiat al propòsit i context de la organització i recolza 
 

La Direcció controla, confirma i notifica tota la documentació i sol
 el compromís amb el sistema de  gestió de q

fomentar la millora contínua del sistema. 

ualitat es revisa periòdicament i es comunica  a tot el personal 
de la empresa i està a disposició pública. Periòdicament es dóna a conèixer a 

interessades pertinents. 

La Direcció/Gerència es compromet a gestionar el seguiment i revisió continuat 
de les línies descrites a la Política de Qualitat  i dels objectius definits

ualitat les funcions de gestió i seguiment 
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dedicada a la fabricació i 
comercialització de taps aglomerats i tècnics..tant en forma de semielaborat 

ualitat basat en 
la norma ISO 9001:2015 com a concepte de millora contínua optimitzant els 
requeriments , requisits , recursos, flexibilitat dels serveis i de la bona atenció 
de les parts interessades atenent al seu grau de satisfacció. A més,identifica i 
gestiona els riscos per tal de prevenir possibles situacions que afectin a la 

n la Qualitat del seu producte, la 
satisfacció del client i la millora continua de la eficàcia del Sistema, és la 

matèria de qualitat 

LANA DEL SURO, S.L. té el compromís de 
i la qualitat  dels bens i serveis dins 

del sistema de gestió de a qualitat així com l’acompliment de la normativa 

rganització i recolza 

La Direcció controla, confirma i notifica tota la documentació i sol·licita a tot el 
el compromís amb el sistema de  gestió de qualitat per 

i es comunica  a tot el personal 
es dóna a conèixer a 

La Direcció/Gerència es compromet a gestionar el seguiment i revisió continuat 
bjectius definits, delegant 

 del sistema de 

La Direcció 

 


