Política de qualitat i medi ambient
El grup Pàver està format per un conjunt d’empreses amb origen a l’empresa familiar Pàver, fundada l’any 1967 per
Andrés Palau i Pedro Vera, dedicada a l’estampació i embotició de peces metàl·liques, i a la construcció de matrius.
L’objectiu prioritari de Pàver és la satisfacció de la seva clientela, assegurant el compliment de les seves expectatives per
tal d’oferir productes i serveis amb un nivell òptim de qualitat, lliurats en la quantitat i el termini previstos, a un preu
competitiu.
Totes les activitats necessàries per aconseguir aquest objectiu han de ser realitzades no només complint, sinó superant,
en la mesura del possible, tots els requisits legals i reglamentaris aplicables, i altres requisits específics subscrits per
l’organització, tant en matèries de qualitat i seguretat dels productes, com en la gestió ambiental. Cal tenir sempre en
compte la preservació del medi ambient i la protecció de l’entorn natural de l’empresa, prevenint al màxim la
contaminació. Per això, el grup Pàver contempla els aspectes derivats directament de la seva activitat productiva i dels
seus productes: minimitzant les emissions atmosfèriques, evitant-ne la generació i organitzant la gestió dels residus,
seguint criteris de reutilització, reciclatge o eliminació, sempre seleccionant l’opció que causi menys impacte ambiental,
evitant els abocaments al clavegueram, la utilització racional de recursos naturals i matèries primeres, i qualsevol altre
aspecte indirecte generat.
El nostre sistema integrat de gestió de la qualitat i el medi ambient ha d’estar organitzat d’acord amb el que estableixen
els principals referencials normatius del mercat de l’automoció, i certificat d’acord amb aquestes normes per entitats
certificadores independents.
La renovació i el manteniment de les tecnologies, les instal·lacions i la resta de mitjans de producció, juntament amb
l’esperit d’innovació i millora contínua ens han de conduir a aportar les millors solucions a les necessitats de la nostra
clientela, i a ser especialistes indiscutibles en el mercat.
Les activitats de millora contínua inclouen tant la millora de l’eficàcia del sistema integrat de gestió de la qualitat i el
medi ambient, com la millora de la qualitat dels productes, del servei i de la tecnologia, i la reducció dels costos.
El compromís personal i la contribució eficaç de totes les persones que col·laboren en el grup Pàver són decisius per
assolir els objectius. Sigui quina sigui la funció que realitzen dins de l’organització, totes les persones que treballen en el
grup Pàver tenen més o menys responsabilitat sobre la qualitat i el respecte ambiental.
La direcció del grup Pàver es compromet davant dels empleats i empleades de l’empresa, davant de la clientela i davant
de la societat a:
•

Mantenir implementats sistemes de gestió de la qualitat i el medi ambient basats en els referencials ISO, IATF i
EMAS.

•

Realitzar els esforços necessaris i destinar tots els recursos possibles per desenvolupar tots els factors cap al
nostre objectiu comú.

•

Mantenir actualitzada la política de l’empresa, adaptant-la a la situació del mercat i les condicions canviants de
la societat.

•

Una formulació periòdica d’objectius que permetin el compliment de la política establerta.

•

La recerca permanent de la satisfacció de la clientela, dels empleats i empleades, dels proveïdors i proveïdores, i
de la societat en la qual desenvolupa les seves activitats.

•

Publicar i mantenir accessible aquesta política dins de l’organització i fora d’ella a les parts interessades, a
petició seva.
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