Política de qualitat

medi ambient i seguretat
Parramon Exportap SL

Parramon Exportap S.L. és una empresa familiar dedicada a la fabricació i acabat de taps de suro
natural per a vins tranquils, destil.lats, olis i vinagres i la fabricació de microgranulat de suro.
Parramon Exportap S.L. considera la qualitat com un factor primordial per la satisfacció dels seus
clients.
Per aconseguir la màxima satisfacció dels seus clients, l’empresa treballa sempre sota el concepte de
la millora continua i ha implicat a tots els membres de la plantilla en l’aportació d’idees per prevenir
problemes i per aportar millores i ha responsabilitzat a quasi tothom en el control de la qualitat del
producte.
La direcció de l’empresa considera imprescindible tenir una política de gestió així com els compromisos associats, per tal d’assegurar que:
-Els taps fabricats corresponen als requisits expressats pels seus clients.
-Es prenen totes les mesures de prevenció dels defectes.
-Totes les no conformitats s’analitzen i es posen en pràctica les accions correctives i preventives.
-Es treballa essent el màxim de respectuosos amb el medi ambient, prevenint la contaminació derivada de tots els aspectes ambientals generats a conseqüència de la nostra activitat. I constantment
canviem la maquinària pels recursos més innovadors i nets dins les nostres possibilitats per tal
d’aconseguir la millora contínua.
-S’ofereix formació per potenciar la polivalència dels treballadors i per augmentar la seva seguretat.
-Es treballa seguint les indicacions del delegat de prevenció de riscos per tal d’aconseguir una
màxima seguretat en els llocs de treball.
-Es promou la formació en qualitat, medi ambient i seguretat personal a tots els nivells amb plans de
formació.
-Assegurarem el compliment de Normes i requisits legals d’aplicació i d’altres requisits que Parramon
Exportap pugui subscriure.
-Mai es participa en la tala ilegal o comerç ilegal de suro, fusta o productes forestals.

-Mai es participa en les violacions de drets humans o tradicionals en les operacions forestals.
-Mai es destrueixen alts valors de conservació en operacions forestals.
-Mai es participa en la conversió significativa de boscs en plantacions o en ús no forestal.
-Mai es participa en la introducció d’organismes modificats genèticament en les operacions forestals.
-Mai es violarà cap de les convencions principals de la OIT, tal i com es defineix en la Declaració dels
Principis i Drets Fonamentals en el Treball, 1998.

Igualment Parramon Exportap es compromet a treballar protegint el medi ambient i a complir la
legislació que l’afecta. Per nosaltres és molt important que els nostres proveïdors de fardells de suro
estiguin involucrats en la certificació FSC per tal de garantir-nos una matèria primera certificada i per
aquest motiu la selecció dels nostres proveïdors té en conte si són empreses certificades FSC o no.
Per prevenir casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe: declarem tolerància 0 en
relació a qualsevol conducta o actitud constitutiva d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. Igualment garantim la confidencialitat davant d’aquests casos, així com la protecció de possibles
represàlies.
Els nostres objectius principals per aquest 2018 són: Annex
En aquestes idees estem involucrats tots els membres de Parramon Exportap de manera que quan els
nostres taps arriben als clients és el fruit d’un esforç de treball conjunt que rep el seu premi amb la
confiança i fidelitat dels nostres clients.
Nota: tenim disponible per a qualsevol consulta un manual de gestió integrat de qualitat, medi
ambient i seguretat a l’ oficina.
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