POLÍTICA DE QUALITAT
I MEDI AMBIENT
COOPERATIVA PLANA DE VIC
LA NOSTRA MISSIÓ

COMPROMÍS

Aconseguir el màxim benefici pels nostres Socis, donant viabilitat en el temps i en el territori a les seves explotacions, i fent de la
cooperativa l’empresa en la qual es pot confiar i delegar.

La Cooperativa Plana de Vic adquireix el compromís de prevenir i
minimitzar al màxim tot tipus de contaminació sobre l’entorn
que provingui de la seva activitat. També es compromet a
complir amb els requeriments legals i reglamentaris que ens
apliquin respecte normativa vigent en alimentació animal i medi
ambient, al mateix temps, que se segueixen els requisits de les
entitats locals.

LA NOSTRA VISIÓ
Volem ser la Cooperativa de referència en el sector a nivell de tot
Catalunya, moderna, competitiva en allò que fem, en constant
progrés, viable i que serveixi de suport als Socis per produir amb la
màxima eficiència i qualitat, fent arribar els seus productes al
consumidor final.
ELS VALORS FONAMENTALS
Orientació al Soci i a les seves necessitats.
Satisfacció del consumidor.
Confiança en les persones com a motor de la Cooperativa.
Cooperativisme competitiu i rendible.
Responsabilitat Social Corporativa (integritat, ètica i igualtat).
Seguretat alimentària i qualitat de tots els nostres productes.
Compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient.
Prestigi de la pagesia dins la societat.
Identificació amb el territori i els seus productes.
Inter cooperació com a forma de progrés.
Estar a disposició del públic per qualsevol qüestió.
Formar a tots els treballadors de l’empresa en matèria de
qualitat i medi ambient. A més de transmetre’ls-hi la política i els
objectius de l’empresa.
No discriminar cap treballador sigui per raça, estat social o
religió.
Mostrar transparència tant a nivell intern com fora de l’empresa.

L’Alta Direcció lidera el compromís de la Cooperativa Plana de Vic
amb la Qualitat i el Medi Ambient fent el seguiment del sistema de
gestió integrat i facilitant tots els recursos necessaris, valorant el
context, les parts interessades i riscos i oportunitats.
LÍNIES D’ACTUACIÓ MEDIAMBIENTALS
Continuar amb la millora de la gestió dels residus que
actualment es generen.
Buscar sistemes per disminuir el consum d’energia en les
diferents àrees de la Cooperativa.
Fabricar dietes pels animals baixes en proteïna bruta.
Treballar per difondre bons criteris mediambientals als socis i
treballadors de la Cooperativa Plana de Vic.
Treballar per minimitzar les emissions a l’atmosfera.
Totes aquestes línies d’actuació, objectius estratègics i metes
ambientals, estan enfocats a un procés de millora contínua i
prevenció de la contaminació del medi ambient.
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS
Convertir la Cooperativa i els serveis que prestem en un referent
de mercat.
Professionalitzar l’equip que compon la Cooperativa (estrènyer vincles amb “partners” i Administració).
Orientar-nos a l’eficiència i a la productivitat (generant alt valor
afegit per al soci).
Avançar-nos a les necessitats del soci, el sector i l’entorn.
Aconseguir un sentit ampli de pertinença.
Millora contínua.
Protecció del medi ambient.

