POLÍTICA DE QUALITAT
L'estructura funcional de CARTONATGES BARBERÀ, SA es troba dotada dels mitjans
tècnics i humans suficients com per controlar amb tota rigorositat els nostres productes.
Aquesta circumstància permet tenir els nivells de qualitat exigits en els nostres productes, i
d'aquesta manera aconseguir l'objectiu més important, la plena satisfacció per part dels
nostres clients.
 Visió: Ser una empresa d'embalatges eficients, competitiva i responsable des de una
relació amb el client propera i resolutiva.
 Missió: Oferir solucions d'embalatges per als nostres clients amb rapidesa de
resposta i un servei de gran qualitat.
 Valors: Flexibilitat, Qualitat, honestedat, respecte a l'entorn i equip humà.
Donant un pas més en la innovació que sempre ens ha caracteritzat, tenim implantat un
Sistema de Gestió de la Qualitat basat en les normes FSC i UNE-EN ISO 9001:2015, fem
dels següents punts, pilars bàsics en què sustentar la gestió de CARTONATGES
BARBERÀ, S.A .:
1.- Un seriós compromís de compliment de la legislació i reglamentació aplicable, així
com altres requisits que l'Organització subscrigui amb els nostres clients o qualsevol de
les parts interessades de el Sistema de Gestió.
2.- Aconseguir la millora contínua de el Sistema de Gestió de Qualitat i avaluant-per
anticipat les repercussions de qualsevol nou desenvolupament sobre aquestes
variables.
3.- Ser exemple de lideratge en el sector, garantint la satisfacció dels nostres clients en
tecnologia a través d'uns serveis capaços de cobrir les seves expectatives.
4.- Notificar i mantenir en tot moment un alt nivell d'innovació en el desenvolupament i
la producció dins de el marc d'un sistema de millora contínua, de manera que es
incrementi la Satisfacció dels Clients.
5.- Fomentar la comunicació i cooperació amb el personal i proveïdors, perquè
s'assoleixin tots els objectius marcats i els clients rebin la millor atenció i servei per part
nostra. Es prestarà atenció a les inquietuds de el personal, dels proveïdors, dels clients
i altres parts interessades.
6.- La Direcció de CARTONATGES BARBERÀ, SA realitza contínuament l'avaluació de
l'aplicació i eficàcia del que aquí recollit, amb garantia, quan sigui necessari, la
adequació i millora del nostre sistema de qualitat.

La Direcció

