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NOROESTE LOCAL SL (en diante NORLOC), é unha empresa galega fundada no ano 2007 co 
obxecto de colaborar coa Administración Local na xestión e inspección dos seus tributos. 
 
Como paso necesario e estratéxico, no ámbito da calidade (segundo ISO 9001) e a seguridade 
da información (segundo ISO 27001) que manexamos, a Dirección de NORLOC implanta un 
Sistema de Xestión que se fundamenta nos seguintes puntos: 
 
• promover o mantemento e mellora continua dun Sistema Integrado de Xestión ( SIX) 
poñendo en xogo todos os recursos que considere necesarios para o fortalecemento destas 
bases e a consecución dos nosos obxectivos. 
 
• adoptar o compromiso do cumprimento dos requisitos legais e normativos que sexan 
de aplicación a NORLOC. 
 
• traballar para que os servizos de asesoramento realizados pola nosa empresa sexan da 
máxima calidade e esfórzase continuamente na súa mellora continua. 
 
• Implicar a todo o persoal para colaborar no mantemento e mellora do sistema mediante 
a continua formación nas súas respectivas áreas. Do mesmo xeito, motivaralle continuamente 
para que leve a cabo o seu labor co maior grao de satisfacción para os nosos clientes. 
 
• promover a redución ou eliminación dos riscos ou efectos na actividade de NORLOC, 
que puidesen derivarse de eventuais fallos de seguridade da información, tendo en conta as 
consecuencias dunha perda de confidencialidade, integridade ou dispoñibilidade dos activos 
existentes. 
 
Para alcanzar estes principios básicos, a Dirección formula anualmente obxectivos de calidade e 
seguridade da información, e efectúa o seguimento dos mesmos verificando o seu cumprimento 
e establecendo as medidas necesarias no caso de que devandito cumprimento véxase 
ameazado. 

 

Os valores da Política son difundidos entre todo o persoal de NORLOC, o noso principal activo. 
Ademais, colócase unha copia da mesma na web da organización. Desta forma, NORLOC 
asegúrase de que a Política é entendida por todo o persoal da empresa e calquera parte 
interesada. 

 

Revisada e aprobada: 

 

 

D. Luciano Otero Álvarez 

Dirección de NOROESTE LOCAL SL 

28 de xaneiro de 2019 
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