POLÍTICA AMBIENTAL Y DE QUALITAT
CALMELL S.A és una empresa pertanyent a el sector de les Arts Gràfiques, especialitzada en la fabricació de productes en suport
cartolina o plàstic, amb banda magnètica o xip i orientada principalment als sectors de transport públic, peatge, aparcament,
control d'accessos i identificació. AFFIX ELECTRÒNICA i SERVICARD CENTER, dins CALMELL GROUP, li donen suport tècnic i
comercial, la primera des del desenvolupament d'enginyeria adaptada als mateixos sectors i productes i la segona creada
especialment per oferir un millor servei als grans clients d'àmbit nacional.
Consolidada des de fa molts anys en el mercat nacional CALMELL GROUP segueix creixent en el mercat exterior i apostant per la
millora contínua en els seus productes i en el servei a client,
L'exigència cada vegada més gran per part dels nostres clients, així com el canviant context on desenvolupem la nostra activitat,
obliga CALMELL GROUP a re avaluar periòdicament amb l'objecte de prevenir riscos, enfortir oportunitats i adaptar-se als
requisits i expectatives de les parts interessades.
CALMELL GROUP és conscient també de l'impacte de la nostra activitat sobre el medi, entenent que la qualitat i la cura de
l'ambient, orientats cap a la satisfacció de client i de les expectatives de totes les parts interessades, son un element fonamental
que assegura l'èxit de la organització.
Per això, la Direcció de CALMELL GROUP ha establert, com a objectiu prioritari, el Compromís amb la millora de la qualitat i
l'Ambient i per a això assigna tots els recursos necessaris per dur a terme una bona gestió, tenint a més present l'anàlisi dels
resultats dels processos, dels riscos i oportunitats, dels requisits legals i altres requisits, com un compromís per aconseguir la
millora contínua, la protecció de l'entorn i la prevenció de la contaminació.
CALMELL GROUP determina els aspectes ambientals que l'activitat productiva de l'empresa genera, avaluant anualment l'impacte
ambiental de cada un d'ells i prioritzant la seva actuació sobre els que resultin més significatius, com els residus industrials, les
emissions a l'atmosfera i els consums energètics .
La Direcció considera fonamental que totes les persones de l'empresa i els qui actuen en el seu nom prenguin part activa en
aquesta política, tenint com a objectius diaris:
a)
b)
c)

La millora contínua
La importància de complir amb els requisits explícits i implícits de el client, els relacionats amb els aspectes ambientals,
els legals i reglamentaris
Dur a la pràctica diària la filosofia de fer les coses "bé a la primera" perquè, responsabilitzant cada un de la gestió de la
Qualitat i Ambient en l'execució del seu treball, s'aconsegueixi elevar els nivells, tant de Qualitat i cura de l'ambient,
com de competitivitat de l'empresa

Amb el propòsit de descriure la Política general de Qualitat i Ambient i els elements bàsics per a garantir-la de forma sistemàtica,
s'estableix el Sistema de Gestió de Qualitat i Ambient basat en les normes UNE-EN-ISO-9001 i UNE-EN-ISO- 14001, recollit en
el manual de qualitat i Ambient i en els Procediments i documents que els desenvolupen i les estipulacions són d'obligat
compliment en tota l'empresa.
És imprescindible que el personal de l'empresa i els qui treballen en el seu nom, a qui s'ha comunicat aquesta política,
comprenguin cap a on es dirigeix l'organització, així com també que s'han de comprometre amb els objectius que els siguin
assignats.
Per tal d'avaluar els avenços en matèria de qualitat i Ambient, la Direcció defineix anualment objectius i metes ambientals i de
qualitat, que són transmesos a tota l'organització.
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