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POLÍTICA DE QUALITAT 
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Des dels seus inicis el 1897, FARINERA COROMINA subministra farines als forns artesans i a les indústries de 

panificació. 

 

Sense oblidar el passat, però pensant sempre en el futur, i per tal de ser un referent en el sector, l’empresa 

inverteix en el desenvolupament de nous productes i processos. 

 

Amb el suport dels clients i treballadors, que des de sempre són el millor actiu de l’empresa, FARINERA 

COROMINA aposta per una millora contínua en seguretat alimentària, respecte al medi ambient i prevenció de 

riscos laborals. Per aconseguir-ho, es considera imprescindible la comunicació interna dins el nostre equip. 

Tenim que assegurar-nos que tota la informació rellevant es comunica a la persona implicada. 

 

És per això que integra aquests aspectes en el sistema de gestió de qualitat, ja que l’empresa disposa del 

certificat ISO 9001 des de 1999 i, per tant, es tracta d’un sistema madur i consolidat. 

La direcció promou aquesta política i disposa els mitjans adequats per a que amb la col·laboració de tot el 

personal es puguin assolir els objectius esmentats. 

 

L’empresa informarà els seus clients, el més ràpid possible, sobre qualsevol aspecte relacionat amb les 

especificacions de producte, en particular sobre totes les no-conformitats identificades per les autoritats 

competents relacionades amb els productes, que puguin tenir, o tinguin o hagin tingut un impacte sobre la 

seguretat i/o legalitat dels productes respectius. 

 

A més a més, assegurarà el compliment de la legislació i normativa mediambiental aplicable. També promourà i 

portarà a terme tots els esforços necessaris per reduir, de forma continua, els seu impacte ambiental en tots 

els seus components. 

 

Finalment, destacar que a l’empresa hi ha absència d’organismes genèticament modificats (OGM). 
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