
Brugarolas és una empresa que desenvolupa, produeix i comercialitza lubricants per al 
sector de l'automòbil i altres sectors industrials, centrant els seus esforços a satisfer les 
necessitats i expectatives dels nostres clients, empleats, accionistes, proveïdors i la societat 
en general, sempre a través del nostre compromís amb la qualitat, la seguretat i el medi 
ambient.

El nostre objectiu és ser considerats per les nostres parts interessades estratègiques com un 
grup de referència en el desenvolupament i producció de lubricants, impulsat sempre per un 
afany de millora contínua en totes les àrees de l'empresa, promogut a través de la innovació, 
el servei, la qualitat, la seguretat laboral i el respecte al medi ambient.

Proporcionar regularment productes que satisfacin els requisits i expectatives del client i 
incrementar la satisfacció del mateix mitjançant l'aplicació eficaç dels nostres processos i 
recursos.

Desenvolupar, fabricar i comercialitzar productes que siguin conformes amb les seves 
especificacions, a més de complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables.

Situar les persones en el centre del nostre model de gestió, afavorint la formació, participació i la 
transparència, que estimuli a assumir noves responsabilitats, en un clima de confiança mútua, 
promovent la seva satisfacció.

Fomentar la sensibilització i formació dels empleats sobre els aspectes ambientals que la seva 
activitat pugui generar, fent-los partícips del control dels mateixos, així com l'adopció de bones 
pràctiques ambientals en els seus llocs de treball.

Mantenir sempre una visió estratègica basada en minimitzar els riscos identificats i promoure la 
millora contínua dels nostres sistemes de gestió, mitjançant les revisions dels mateixos.

Desenvolupar la nostra activitat amb responsabilitat i tenint en compte la sostenibilitat en el 
desenvolupament i producció dels nostres productes, respectant i protegint el medi ambient, 
reduint els impactes ambientals generats per l'activitat, incloent-hi la prevenció de la 
contaminació.

Fomentant les pràctiques de:
 Reducció de consums (energètics, aigua, paper)
 Analitzar el cicle de vida dels productes i de les matèries primeres emprades
 Reducció i valorització dels residus

Realitzar una revisió periòdica dels aspectes ambientals, derivats de la nostra activitat, per tal de 
millorar contínuament el sistema de gestió ambiental.

Es difondrà aquesta Política de Qualitat i Medi Ambient, entre totes les parts interessades, per tal 
de ser entesa i aplicada.
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