Quality Espresso acredita els seus processos
empresarials amb el Nestlé Responsible Sourcing
Audit Program que obre les portes a treballar amb
altres multinacionals
Ha superat l'auditoria que la multinacional suïssa realitza als seus proveïdors segons el
mètode SMETA -the Sedex Members Ethical Trade Audit-, que impulsa Sedex, organització
dedicada a millorar l'ètica empresarial. Està homologada per AIM Progress, fòrum
empresarial que agrupa una trentena de multinacionals.
Constata que els processos empresarials de Quality Espresso compleixen l'actual legalitat
vigent i verifica el Codi de Proveïdors de Nestlé, partint del format d'auditoria SMETA 4
pilars: el compliment de la legislació laboral vigent, el compromís en seguretat i salut, el
respecte al medi ambient de l'activitat i l'ètica en les pràctiques empresarials.
“Som una empresa que no només vetlla per la qualitat i excel·lència dels seus productes
sinó també pel benestar i seguretat de tots els seus treballadors”, comenta Josep
Casasayas, director de planificació i control de Quality Espresso.
Barcelona, 3 de febrer de 2014.- Quality Espresso ha rebut el reconeixement a la qualitat i
responsabilitat dels seus processos industrials i gestió empresarial de la mà de Nestlé. L'empresa ha
superat l'exigent auditoria que la multinacional suïssa realitza als seus proveïdors segons el mètode
SMETA -the Sedex Members Ethical Trade Audit-, que impulsa Sedex, organització dedicada a
millorar l'ètica empresarial. Està homologada per AIM Progress, fòrum empresarial que agrupa una
trentena de multinacionals.
El Nestlé Responsible Sourcing Audit Program, com es diu l'exigent certificat, constata que els
processos empresarials de Quality compleixen l'actual legalitat vigent i verifica el Codi de
Proveïdors de Nestlé, partint del format d'auditoria SMETA 4 Pilars -segons la seva pròpia
denominació-: el compliment de la legislació laboral vigent, el compromís en seguretat i salut, el
respecte al medi ambient de l'activitat i l'ètica en les pràctiques empresarials.
La certificació “posa de manifest l'adequació dels nostres processos productius i de responsabilitat
empresarial als estàndards normatius exigibles a nivell internacional”, comenta Josep Casasayas,
director de planificació i control de Quality Espresso. “Som una empresa que no només vetlla per la
qualitat i excel·lència dels seus productes sinó també pel benestar i seguretat de tots els seus
treballadors”, afegeix. L'auditoria s'ha realitzat a través de l'empresa SGS Tecnos per garantir la
credibilitat i neutralitat del procés. A més del Nestlé Responsible Sourcing Audit Program, Quality
Espresso compta amb la certificació ISO 9011 que valida la qualitat del seu sistema de gestió i que
va renovar l'any passat.
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Sobre Quality Espresso
Quality Espresso és propietària de les marques Futurmat, Mairali, Italcrem i Visacrem, i comparteix
la propietat de la marca Gaggia amb Gaggia, SpA. És el major fabricant d'equips de cafè espresso
professionals a Espanya i un dels líders en el seu sector a tot el món. Amb una tradició que es
remunta a 1952, la companyia dóna feina a 120 persones i exporta a 90 països des de la seva planta
de 17.000 m2 ubicada a Barcelona.
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