
 

Política de Qualitat 

 

En el marc de l’activitat de COPIRAL S.L., consistent en el disseny i fabricació de 
matèries primeres i pinsos per a animals a partir de la revalorizació de subproductes 
alimentaris no aptes pel consum humà, la Direcció General de COPIRAL S.L. manifesta 
que constitueix la seva voluntat empresarial i objectiu prioritari prestar la màxima atenció 
en cada un dels treballs que executem, en cada decisió que adoptem i en cada acció 
que realitzem. Així mateix assumim el nostre compromís en: 

■ Oferir productes i serveis als nostres clients, que satisfacin els seus requisits, 
necessitats i expectatives. 

■ Tenir en compte les necessitats dels nostres clients per desenvolupar productes 
que puguin augmentar la seva satisfacció. 

■ Controlar de manera sistemàtica tots i cada un dels factors rellevants dels que 
depèn la Qualitat dels nostres productes. 

■ Comptar amb persones competents, satisfetes de formar part de la nostra 
organització i motivades en la consecució dels objectius. 

■ Fomentar la comunicació entre els nostres col·laboradors (interns i externs) com a 
instrument i via de sortida de tot el potencial creatiu humà. 

■ Complir amb les condicions pactades amb els nostres col·laboradors. 

■ Estudiar i seguir totes les especificacions, normes, requisits legals o altres 
establerts, per tal de garantir tot el compliment de la Higiene dels pinsos i Seguretat 
alimentària. 

■ Millorar contínuament l’eficàcia i l’eficiència del Sistema de Gestió de Qualitat i dels 
seus processos; facilitar els recursos humans i tècnics necessaris pel seu 
desenvolupament satisfactori. 

■ Orientar tota l’activitat de l’empresa en el programa d’acció mediambiental, per tal 
de contribuir a la preservació de l’entorn i en el desenvolupament sostenible.  

 
Aquesta Política de Qualitat proporciona un marc de referència per a establir i revisar 
els objectius de qualitat.   
 
La Direcció General es compromet a divulgar la nostra política a totes les parts 
interessades de COPIRAL S.L., amb el compromís de complir amb les línies establertes. 
 
 
A Agramunt (Lleida), a 1 de juny de 2022 
 
 
 
 
Jordi Ribera Jusmet  
Director General de COPIRAL, S.L.  


