
COMUNICACIÓ ALS PROVEÏDORS DE MAS ALBORNA  

 

Mas Albornà te una relació molt variada amb una gran quantitat de proveïdors de tot tipus que aporten tant productes, materials i 
equipaments com la realització de serveis contractats.  

Entenem que la bona relació entre proveïdors i organització, així com una correcte comunicació i ètica professional és de vital 
importància per una gestió laboral i econòmica satisfactòria per a totes les parts.  

És per aquest motiu, que Mas Albornà comunica a tots els proveïdors, tan actuals, com aquells interessats en ser proveïdors de la 
organització, el seu mètode de control i avaluació.  

 

Mas Albornà manté un Sistema de Gestió Intern basat en les normes ISO 9001 de Qualitat, ISO 14001 de Gestió Ambiental i ISO 45001 
de Prevenció de Riscos Laborals, per tal de poder oferir un producte i un servei d’excel·lent qualitat i que pugui complir amb les 
expectatives ambientals i de prevenció de riscos adequades.  

El Sistema de Gestió de Mas Albornà determina un control de tots els seus proveïdors, per poder realitzar un millor seguiment i 
avaluació dels mateixos, ja que entenem que els proveïdors formen part del conjunt d’elements d'especial importància per al bon 
funcionament de l'empresa i dels seus productes i serveis. 

Per tant, tots els proveïdors de la organització seran inclosos com a proveïdors homologats, la qual cosa implica que el seu servei i/o 
producte serà avaluat, com a mínim, anualment. 

Aquesta avaluació es basa en la capacitat del proveïdor en poder complir els requisits i expectatives contractats, mitjançant el nombre i 
importància de les incidències detectades en els seus serveis i/o productes, així com en la correcta gestió del seu servei, producte i el 
compliment dels criteris acordats 

 També els comuniquem que, degut a que el nostre sistema de gestió incorpora requisits ambientals i de prevenció de riscos, també es 
tindran en compte aspectes de millora ambiental, de sostenibilitat i prevenció de riscos a l’hora de prioritzar productes i serveis, i en el 
cas de que sigui necessària la presencia de treballadors del proveïdor a les nostres instal·lacions, serà obligatori la gestió de la 
Coordinació empresarial per tal de minimitzar riscos laborals.  

 

En el següent enllaç poden veure la nostra política de la organització.  

 

Per qualsevol dubte o consulta, es poden posar en contacte amb el departament d’Administració.  

 


