POLITICA DEL SISTEMA INTEGRAR DE GESTIÓ
(Qualitat, Seguretat Alimentaria, Medi ambient i Gestió de l’Energia)
Família Torres conscient de que la qualitat i seguretat alimentària, el medi ambient i la
gestió eficient de l’energia son bàsics per al desenvolupament de l’activitat, disposa
d’un sistema integrat de gestió adquirint els següents compromisos:
1. Ser una organització referent en l’elaboració de vins i brandis extraordinaris fent de

l’excel·lència, la sostenibilitat social, ambiental y financera les nostres senyals
d’identitat.

2. Proporcionar a tots els nostres clients productes i serveis segurs, de qualitat i

respectuosos amb el medi ambient.

3. Considerar la innovació, el disseny i la tradició eines indispensables per al

desenvolupament de l’activitat i la millora continua.

4. Acomplir amb els requisits legals i altres requisits subscrits per l’organització que

siguin d’aplicació a les nostres activitats a nivell de qualitat, seguretat alimentària,
medi ambient, seguretat i salut en el treball i amb l’ús i consum de l’energia.

5. Establir i verificar l’Anàlisi de Perills i Punts Crítics de Control basats en els principis

del Codex Alimentarius, així com el sistema de traçabilitat amb l’objectiu de garantir
la seguretat alimentària.

6. Minimitzar l’impacte ambiental amb el compromís de la protecció del medi ambient

i la prevenció de la contaminació mitjançant:
-

Reducció de residus potenciant la recollida selectiva, la reutilització i el
reciclatge.

-

Adopció de mesures que permetin reduir el consum de recursos naturals,
especialment el d’aigua i energia.

-

Creació de mesures encaminades a pal·liar els efectes del canvi climàtic.

7. Protegir la biodiversitat, preservant l'ecosistema, la diversitat, la riquesa i les

particularitats de les àrees geogràfiques on es troben les vinyes de Família Torres.

8. Establir i revisar els objectius anuals de qualitat, seguretat alimentària, medi

ambient i de millora de l'ús de l'energia

9. Proporcionar als nostres col·laboradors interns i externs condicions de treball

segures i saludables mitjançant l’ avaluació i revisió de riscos laborals, així com
l’adopció de mesures preventives.
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10. Assegurar les competències en matèria d'higiene alimentària, qualitat , medi

ambient, seguretat salut en el treball i eficiència energètica mitjançant formació
continuada als col·laboradors.

11. Establir canals eficaços de comunicació interna i externa que permetin reaccionar

davant qualsevol canvi que pugui afectar les característiques de qualitat i innocuïtat
dels nostres productes.

12. Identificar, avaluar i controlar els riscos i oportunitats que afecten als nostres grups

d’interès.

13. Considerar l’atenció al Client como un aspecte prioritari en totes les activitats amb

la finalitat de satisfer els requisits, necessitats i expectatives dels clients.

14. Assegurar la disponibilitat de la informació i els recursos necessaris per assolir els

objectius i metes energètiques.

15. Donar suport a l'adquisició de productes i serveis energèticament eficients

Aquesta declaració de principis es d’aplicació als centres de Miguel Torres S.A. i als
cellers de Jean Leon, Torres Priorat, Pago del Cielo, Camino Magarín, Juneda, Soto de
Torres i Agulladolç.
La política es d’obligat compliment per a tot el personal dels centres mencionats
anteriorment i és comunicada a totes les parts interessades.

Miquel Torres M.
CEO Miguel Torres S.A
Maig 2021
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