
POLÍTICA DE GESTIÓ

Treballar els projectes 
tant a nivell intern com 
a nivell extern amb 
innovació i creativitat 
per millorar el nostre 
impacte positiu en els 
nostres grups d’ interès.

01
Fomentar el creixement 
de l’empresa des de la 
triple sostenibilitat: 
econòmica, social i 
mediambiental.

02
Obtenir la satisfacció 
dels nostres clients 
subministrant serveis 
ajustats a les seves 
necessitats i assegurant 
que es satisfacin les seves 
expectatives a través 
d’una comunicació fluïda i 
bidireccional.

03
Promoure bones 
pràctiques de compra i 
contractació responsable 
d’ acord amb els objectius 
que es proposa l’ empresa 
a nivell ambiental, social i 
econòmic.

04

Refermar el compromís amb 
les persones i els col·lectius 
amb els quals es relaciona. 
La generació d’ocupació, els 
acords amb  la col·laboració 
amb entitats socials del 
nostre territori i la creació de 
valor per a l’accionista i la 
societat.

05
Promoure el respecte 
a la diversitat i la 
igualtat d’oportunitats 
independentment de la raça, 
gènere, religió o discapacitat 
i respectar la protecció dels 
drets humans reconeguts 
internacionalment.

06
Promoure la  cura de la 
seguretat i la salut de 
totes les persones que 
integren la companyia 
proporcionant condicions de 
treball  segures, l’eliminació 
de perills i reducció de riscos 
per la prevenció de lesions.
 

07
Mantenir  un equip 
humà amb la motivació, 
implicació i formació 
actualitzada que 
participi activament en 
la generació d’accions de 
millora.

08

Reduir l’impacte de les 
nostres activitats i protegir 
el medi ambient,  prevenir 
la contaminació, fomentar el 
consum racional de recursos 
naturals energètics i potenciar 
la minimització i gestió dels 
residus.

09
Complir els requisits dels 
nostres clients garantint 
el compliment dels acords 
convinguts així com el 
compliment dels requisits 
legals i reglamentaris 
aplicables, fomentant la 
transparència i preservant la 
confidencialitat i la integritat de 
les dades.

10
Gestionar de forma ètica  
i responsable el negoci a 
través de  l’establiment d’un 
marc d’ actuació basat en la 
transparència.
Nordlogway es manifesta 
a favor de les pràctiques 
anticorrupció i en contra dels  
suborns.

11
Mantenir un sistema de 
gestió integrat de qualitat i 
medi ambient per garantir 
la Millora Contínua dels 
nostres serveis així com els  
processos de treball  a partir 
d’objectius establerts i revisats 
anualment

12

Ser el  partner logístic de referència dels nostres clients 
per a la millora de la rendibilitat de la seva cadena de valor 
a la vegada que continuem creixent de forma sostenible, 
mitjançant la col·laboració, per aconseguir el progres a nivell 
econòmic i social del territori.

PROPÒSIT
Els compromisos de Nordlogway s’ estableixen com el 
referent per a  l’ètica professional i una correcta presa 
de decisions. Aquests valors serveixen de fonament per al 
desenvolupament de la Política de Gestió de Nordlogway, 
la qual s’articula a través de dotze principis que sostenen 
el seu propòsit de creixement rendible i reflecteixen el seu 
compromís amb l’entorn social i medi ambiental. 
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