
 
 

Planta de Malgrat 
 

POLÍTICA DE SEGURETAT,  QUALITAT    I  MEDI AMBIENT 
 
La Direcció de la Planta de Malgrat de MAPA SPONTEX IBERICA, S.A.U., - dedicada a la fabricació de baietes de celꞏlulꞏlosa 
alveolar, defineix la Seguretat, la Qualitat i el respecte al Medi Ambient com valors fonamentals i intrínsecs de la gestió de 
l’Empresa i declara : 
 
1.- La Seguretat té prioritat.  
La Direcció de la Planta de Malgrat de MAPA SPONTEX, situa la Seguretat al capdamunt de les seves prioritats. La nostra acció en 
seguretat és un valor cabdal per a tots nosaltres, pel nostre progrés i pel desenvolupament futur de la planta. Ens comprometem a 
proporcionar condicions de treball segures i saludables per la prevenció de lesions i el deteriorament de la salut, i a fabricar productes 
segurs. 
 
2.- L’acompliment de la normativa legal és una obligació. 
MAPA SPONTEX vetlla pel respecte de les lleis i reglaments que li són aplicables a nivell mediambiental, de seguretat i salut en el 
treball i pels seus productes. Estem compromesos amb un ambient de treball ètic i apliquem els principis del nostre Codi de Conducta. 
 
3.- Tots estem compromesos i implicats. 
Promovem el treball en equip i l’orientació al client de tot el personal de la Planta, que és compromès, implicat i te responsabilitat en 
matèria de seguretat, prevenció de riscos, gestió mediambiental, i proveir productes i serveis de qualitat a temps i al millor cost. La 
consulta i participació de tots els treballadors de la planta, directament o a través dels seus representants legals, és fonamental per 
el desenvolupament de la nostra Política i de l’activitat de l’establiment en el desenvolupament dels sistemes de gestió de la planta.  
 
4.- Els nostre personal es clau. 
Desenvolupem el nostre personal, proveïdors,  Sistema de Qualitat ISO 9001, de Gestió mediambiental ISO 14001 i de Gestió de 
seguretat i salut en el treball ISO 45001, basant-nos en una filosofia de millora continuada, mesurant resultats i establint objectius 
de progrés. 
 
5.- Els nostres colꞏlaboradors industrials han de respectar la nostra  Política de Seguretat i Medi Ambient.  
Les activitats dels colꞏlaboradors industrials, comercials i empreses de treball temporal estaran sotmeses a la normativa vigent i als 
requeriments  exigits pels nostres sistemes de seguretat i gestió mediambiental. L’acompliment de les especificacions de seguretat 
i mediambientals, seran criteri de l’avaluació de proveïdors. 
 
6.- La prevenció és l’eix fonamental de la nostra estratègia. 
La prevenció basada en la constant avaluació dels riscos, en les auditories, en l’anàlisi dels incidents i no conformitats, en el 
seguiment i mesura dels aspectes ambientals, en l’establiment d’objectius i fites, així com en l’aplicació de mesures que se’n derivin 
per eliminar els perills i reduir els riscos. Apliquem el sistema d’auditories de seguretat SEAL conforme a les directrius donades pel 
Grup Newell. Aquesta és la nostra estratègia per aconseguir la millora continua de tots els sistemes de gestió de la planta.  
 
7.- La Política de Prevenció i de la Contaminació i Responsabilitat Social Corporativa.   
La Prevenció de la Contaminació és part fonamental de la mateixa. Disposem de la documentació i recursos necessaris per a donar 
compliment al Sistema de Gestió Mediambiental. El nostre treball en matèria de sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa 
(CSR) és fonamental per als nostres empleats, consumidors, clients, comunitats i inversors. Acomplim la Política de Responsabilitat 
Social Corporativa del Grup. 
 
MAPA SPONTEX té la voluntat d’enfortir el seu desenvolupament, basant-se en el conjunt de valors i principis descrits a 
les diferents directives de Grup: Veritat, Transparència, Treball en Equip i Confiança. Aquests Valors guiaran les nostres 
accions, així com les nostres relacions amb els consumidors, clients, proveïdors i entre sí. 
 
Les accions que es realitzen per assolir els nostres objectius són planificades, portades a terme, valorades i reajustades 
sistemàticament. 
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