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L'empresa Companyia Cervesera del Montseny, S.L. és una empresa dedicada a la producció
de cervesa.
El nostre producte és el fruit de la dedicació i el treball, des de la compra de les millors matèries
primeres fins a la confecció del most, la posterior fermentació, l’envasament i el posterior
emmagatzematge. Sempre busquem en cada un dels diferents processos la satisfacció del
nostre client tot cercant la millor qualitat del nostre producte.
Per aconseguir això, el compromís de Companyia Cervesera del Montseny es basa en:


Vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors i de terceres persones que puguin
romandre a les nostres instal·lacions, així com garantir la salubritat i qualitat dels productes
que produïm.



Cuidar el benestar del treballador i vetllar per la seva integritat laboral. Treballar per
afermar i conjuminar esforços per augmentar l'ètica laboral i la responsabilitat personal
entre tot l'equip humà que forma l'empresa.



Respectar i cuidar el medi ambient, evitant en la mesura del possible, la generació de
residus o gestionant correctament els mateixos, en cas que es produeixin.



Conjuminar esforços per aconseguir la sostenibilitat en la nostra empresa i totes les parts
que intervenen en ella. Mantenir una actitud positiva de superació i buscar millorar dia a
dia.



Mantenir una garantia de servei, sempre tenint en compte l'enfocament cap al client.
Afermar assoliments i, amb afany de superació, buscar nous reptes i preparar-nos per
afrontar el futur amb garanties d'èxit per ser més competitius i afermar-nos al mercat.



Garantir la seguretat alimentària dels nostres productes. A més a més, oferir al públic
productes que compleixin amb tots els requisits legals, processos interns i especificacions
dels nostres clients.



La defensa dels nostres productes és responsabilitat de tot l’equip humà de l’organització.
Companyia Cervesera del Montseny es compromet a implementar i vetllar per a un pla
de defensa d’aliments i un pla Food Fraud els quals assegurin la no vulnerabilitat dels
nostres productes i evitin el frau alimentari.



La Direcció es compromet a fomentar una cultura de seguretat alimentària en tota la
seva organització que garanteixi la prevenció i detecció de desviacions en qualsevol
procés que afectin a la seguretat, qualitat i legalitat dels productes.
La Direcció
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