
 

 

POLÍTICA RSE GRUP PAPELMATIC 

 
 

La voluntat del Grup Papelmatic és oferir serveis i productes que millorin la higiene, la salut i el 

confort dels espais i vetllar pel benestar de les persones en entorns professionals tot basant-se 

en la integritat, la qualitat del servei i la sostenibilitat empresarial i ambiental.   

 

És per això que hem definit una política de Responsabilitat Social en funció dels següents 

compromisos que seran el pilar fonamental dels principis d’actuació de totes les empreses del 

Grup: 

 
1. Des del Consell General del Grup, donar suport al compromís amb la Responsabilitat Social com 

a atribut de l’entitat del Grupo i de la seva competitivitat present i futura. De la mateixa manera 

que es respectaran els principis de la RSE segons la norma ISO 2600. 

2. Fomentar els valors de Grup entre el nostre equip i els grups d’interès.  

3. Vetllar per la sostenibilitat econòmica tot implantat mesures de gestió i control de costos i 

l’aprofitament dels recursos disponibles mantenint la qualitat dels productes i serveis que oferim 

des de totes les empreses del Grup. 

4. Disposar d’un marc de relacions laborals que entengui les persones com un fi i no com un recurs, 

tot afavorint la responsabilitat compartida, el creixement professional, la conciliació laboral i 

familiar, la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits d’actuació (homes/dones, inclusió social...) i 

promoure l’entorn de treball saludable. 

5. Minimitzar l’impacte ambiental mitjançant la selecció de proveïdors amb criteris RS, la 

racionalització dels recursos energètics i la bona gestió dels residus generats per les nostres 

activitats. 

6. Fomentar la responsabilitat social a la cadena de valor mitjançant aliances estratègiques amb 

proveïdors, transparència i igualtat d’oportunitats en la contractació, compliment dels terminis de 

pagament i fomentant les relacions estables i duradores. 

7. Mantenir un comportament honest i íntegre amb els grups d’interès en base a les indicacions del 

Codi Ètic. 

8. Garantir els compliments dels requisits legals que apliqui a cadascuna de les activitats del Grup 

tot respectant la normativa internacional de comportament.  

9. Impulsar la transparència en la comunicació i el diàleg amb els grups d’interès facilitant 

informació veraç i apropiada sobre les nostres actuacions econòmiques, ambientals, laborals i 

socials i escoltant les seves expectatives per poder-los donar resposta. 

10. Donar suport a iniciatives socials estant atents a les necessitats de la societat en general i en 

l’entorn local en particular. 

11. Garantir la millora contínua del nostre sistema de gestió RS. 

  

Cornellà de Llobregat a 1 de març de 2022 

Signat en nom del Consell General:  

 

 

Pau Fornt Baldrich,  

President Grup Papelmatic  


