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En Lugo, a 1 de febrer de 2018 

Signat:  Enrique Alonso Montero 

Gerent de  CAFÉS CANDELAS, S.L.

El Gerent de CAFÉS CANDELAS, S.L., conscient de la importància de la Qualitat a l’hora de satisfer 
les necessitats dels clients i altres parts interessades, ha decidit portar a terme la gestió de la 
Qualitat implantant a CAFÉS CANDELAS, S.L. un Sistema de Gestió de Qualitat que sigui efectiu i 
eficient, aconseguint així els beneficis de totes les parts interessades, amb el compromís per la 
Direcció de la millora continua i l’adaptació a nous canvis.

Es promourà el concepte de millora continua, com a objectiu permanent de Cafés Candelas, S.L., així 
com sostenir i incrementar la satisfacció del client.

El Gerent de Cafés Candelas, S.L. fixarà periòdicament (com a mínim una vegada cada dotze mesos) 
i per escrit uns Objectius de Qualitat on s’estableixin uns valors mesurables, previsiblement 
assolibles i consistents amb la Política de Qualitat i que serveixin per definir la direcció en què s’han 
d’orientar els esforços de Cafés Candelas, S.L.

Les directrius generals que s’estableixen per a la consecució d’aquests objectius són les següents:

El Sistema de Gestió de Qualitat ha sigut elaborat i ha de ser mantingut de forma que es treballi 
sobre la prevenció dels defectes, més que sobre la seva correcció.

L’eficiència del Sistema de Gestió de Qualitat és responsabilitat directa del Gerent. En el seu nom i 
representació, el Responsable de Qualitat supervisarà la seva implantació, el desenvolupament i el 
manteniment, avaluant la seva adequació i aplicació correcta.

Per això, el Responsable de Qualitat té l’autoritat necessària per intervenir en tots els 
departaments de Cafés Candelas, S.L. en la mesura en què ho estimi convenient, per comprovar 
l’efectivitat del Sistema de Gestió de Qualitat.

Com a Gerent de Cafés Candelas, S.L., em compromet a desenvolupar les directrius que en 
aspectes de Qualitat es fixen en aquest Manual.

Aconseguir plena satisfacció dels nostres clients, proporcionant-los productes i serveis 
d’acord amb els requisits, les necessitats, les expectatives i les especificacions 
establertes, incloent-hi les normes i la legislació vigents.

Les relacions amb els nostres clients i proveïdors es caracteritzen per la cooperació i 
comunicació obertes, i estem compromesos a respondre de manera entusiasta i 
professional a qualsevol necessitat expressada per aquests.

Establir una sistemàtica documentada (o normalització) per garantir la Qualitat dels 
productes i serveis.

Implantar en Cafés Candelas, S.L. la millora continua com a norma de conducta.
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