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Gerent de CAFÉS CANDELAS, S.L.

CAFÉS CANDELAS, S.L. centra les seves activitats en la distribució i producció de cafè torrat. Destaquen, com 
aspectes que distingeixen la nostra empresa, la seguretat i la qualitat dels nostres productes i l’especial 
atenció als nostres clients.

La Direcció de CAFÉS CANDELAS, S.L. declara formalment la necessitat de mantenir i millorar un Sistema de 
Gestió d’Innocuïtat dels Aliments, basant els seus principis i objectius generals en els compromisos exposats 
a continuació:

Plena satisfacció de les necessitats dels nostres Clients, complint tant les seves especificacions 
com les disposicions legals o reglamentàries que poden ser aplicables per mantenir la innocuïtat 
dels aliments.

Adaptar les gammes de producte a les demandes dels clients, les seves necessitats i 
expectatives.

Millorar de forma continua les activitats realitzades per l’empresa en qualsevol ordre, directes i 
indirectes, i, en conseqüència, el Sistema de Gestió.

Preservar la qualitat dels productes comercialitzats per la nostra organització.

Involucrar l’estructura global de l’Empresa en la millora dels seus processos, incloent la dels 
seus col·laboradors, permetent a l’Empresa ser més eficaç i competitiva, millorant el seu 
posicionament en el mercat.

Garantir una correcta higiene tant en l’elaboració, l’emmagatzemament, la manipulació i 
l’expedició dels nostres productes a través de la implantació d’un correcte sistema d’autocontrol 
APPCC basat en els principis del Codex Alimentarius, sent conscients de que dita implantació 
facilita una gestió més eficaç de la higiene dels nostres productes, que demostrarem mitjançant 
un adequat sistema de registres i documents.

Potenciar una formació adequada, la sensibilització i la conscienciació de tots els nivells de la 
organització, sent conscients del resultat del nostre treball i comportament personal per 
mantenir la innocuïtat alimentària dels productes fabricats i el respecte al medi ambient.

Reconèixer, identificar i complir els requisits legals aplicables, els reglamentaris i qualsevol altre 
requisit que pogués ser aplicable o subscrit per la organització relatiu a la innocuïtat dels 
aliments.

Complir els requisits definits per la norma UNE EN-ISO 22000 en la seva última edició en vigor.

Aquesta Política forma part de la cultura i la filosofia de l’Empresa, i ha de ser comunicada i assumida per tota 
la Organització.

L’eficiència del Sistema de Gestió de la Innocuïtat dels Aliments és responsabilitat directa del Gerent. En el seu 
nom i representació, el Responsable del Sistema de Gestió supervisa la seva implantació, el desenvolupament 
i el manteniment, avaluant la seva adequació i aplicació correctes.

La present Política d’Innocuïtat dels Aliments es troba a disposició de totes les parts interessades i haurà de 
ser complida així mateix per tots els proveïdors i subcontractistes que participin en les activitats incloses en 
l’abast del Sistema de Gestió.
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