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1.

Fa més de 70 anys que a Embalatges Casajuana ens dediquem a la fabricació i
distribució de palets de fusta de la més
alta qualitat.

EL PUNT DE PARTIDA

MARCA EL CAMÍ

En Jaume, en Francesc i en Joaquim Casajuana pertanyen a tres generacions diferents
d’una mateixa nissaga familiar. En Jaume va
posar la primera pedra, en Francesc va assentar les bases d’una empresa ferma i en
Joaquim ha estat capaç de posar la innovació al servei de la tradició. Tots tres simbolitzen l’esperit d’un temps concret i d’unes
condicions de vida determinades que sumades, donen forma a un projecte empresarial i
de vida en constant evolució. I és que d’ençà
que l’any 1947 es va fundar Embalatges Casajuana, hem viscut un munt d’experiències
que ens han fet aprendre i créixer.

fabricar palets de màxima qualitat contrastada que a més, podem personalitzar a voluntat del client.
A Embalatges Casajuana seguim un procés
de fabricació dels nostres palets tant pulcre com rigorós, per això complim una sèrie de protocols i de certificacions que ens
permeten garantir que el nostre procés de
producció està totalment controlat i cuidat
amb total precisió, això fa que els nostres
palets esdevinguin aptes per a tots els sectors industrials.
Han passat més de 70 anys i continuem sent
una empresa familiar que creu que el tracte proper entre les persones obre camins,
genera diàlegs i promou aliances, possiblement aquest és el llegat més important
que ens han deixat en Jaume i en Francesc.
Probablement, mantenir-nos fidels als seus
principis ha fet que aquell petit negoci del
Pont de Vilomara que va néixer un 1947 de
la mà d’en Jaume Casajuana, avui sigui una
empresa referent dins el seu sector.

L’any 2001, i sota la direcció d’en Joaquim
Casajuana, fem un gran salt qualitatiu i traslladem la nostra seu del Pont de Vilomara
a Vidreres. Aquest és un moment clau per
nosaltres, ja que a banda de canviar d’ubicació i d’adquirir unes instal·lacions molt més
grans i noves, decidim apostar pel desenvolupament tecnològic i la modernització realitzant una important inversió en maquinària
d’última generació, un fet que ens permet
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2.

LES NOSTRES

INSTAL·LACIONS

L’amplitud de les nostres instal·lacions ens permet diferenciar i separar cada una de les zones de treball. Comptem amb
una infraestructura de més de 30.000m2 on disposem de:

 Una important secció destinada a la rebuda i a la classificació de la matèria primera amb la qual fabriquem tots els nostres productes.

 Dues línies de clavament totalment automatitzades que produeixen 35.000 palets
a la setmana.
 Una zona d’expedició tancada de més de
1.000m² on emmagatzemem el producte
ja acabat.

 Una zona específica on es realitza el tractament fitosanitari degudament regulat
per la norma implantada per la FAO, NIMF
15 (ISPM 15) dels nostres palets.

 Tres càmeres d’assecatge amb una capacitat de més de 1000 palets a cadascuna
d’elles.

 Comptem amb una flota de camions que
ens permeten l’àgil distribució de les comandes.

 10.000m² destinats a la classificació, a la
logística dels palets i a l’estoc permanent
de palets.
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3.

EL QUE ENS FA

DIFERENTS

Cuidem els detalls perquè ens agrada fer
les coses ben fetes, respectem els processos de transformació que segueix la matèria primera amb la qual elaborem tots els
nostres productes, per això podem garantir-ne la qualitat.

Oferim cursos de formació i especialització
a tots els treballadors de l’empresa, perquè
entenem que la nostra millora passa també
per la professionalitat i la capacitat d’especialització del personal, ja que aquest és el
nostre principal actiu.

Fem servir la millor matèria primera, investiguem noves tècniques de producció, personalitzem i marquem els palets segons la
mida i el disseny desitjats, assessorem el
client i busquem amb ell la millor solució.

Hem creat un Sistema de Gestió de Seguretat i Salut en l’entorn laboral que ens permet
fer un seguiment preventiu i estar al dia en
matèria legal pel que fa als riscos, a la seguretat i a la prevenció en el treball.

Tots els nostres productes són el resultat
de la innovació i de la transformació de la
fusta en la fabricació de productes que perfectament adaptables a les necessitats del
mercat.

La nostra fita és consolidar un equip humà
altament qualificat i estable que l’assessorarà en tot moment sobre quina és la millor
opció per als seus embalatges.
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3.1. PROCÉS PRODUCTIU
Controlant el procés de producció garantim la qualitat de tots i cada
un dels nostres palets. Per això som especialment curosos durant
tot procés productiu:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

RECEPCIÓ DE LA MATÈRIA PRIMERA
Classificació de la matèria primera.

CLAVAMENT
En la línia de clavament elaborem els palets segons el format, la
mida i el nivell de personalització que cada client demanda.

MARCA DEL PALET
Personalitzem el palet amb el logotip del client gravat a foc al tac
del palet.

TRACTAMENT TÈRMIC I FITOSANITARI
Amb els palets acabats realitzem un tractament fitosanitari segons
la normativa NIMF15, la certificació amb la qual es regula el tractament idoni de la fusta.

ASSECATGE
Assequem el palet, fem que la humitat de la fusta baixi per sota del
22% i quedi lliure de fongs.

GESTIÓ DE RESIDUS
Els residus generats es trituren i amb ells elaborem biomassa.

COMERCIALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ
Diàriament servim els palets acabats, enllestits perquè els nostres
clients puguin paletitzar els seus productes i preparats per a ser utilitzats en les cadenes de producció dels nostres clients.
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3.2. ASSESSORAMENT EN EL DISSENY DEL SEU PALET
Ens impliquem al màxim en tots els nostres projectes.
A Embalatges Casajuana som fabricants, i
per tant, podem produir tota classe de palets de diferents mides, dissenys i acabats,
amb la possibilitat afegida de marcar tots
els palets amb la identitat corporativa dels
nostres clients, d’aquesta manera pot donar
encara més cohesió i identitat de marca a la
seva empresa.

Assumim cada projecte com una feina única, ens responsabilitzem i ens comprometem a prestar la màxima atenció durant el
procés d’elaboració dels nostres palets, a
fer un assessorament personalitzat i a utilitzar matèries primeres sostenibles i de
màxima qualitat.
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3.3. SOM UNA EMPRESA SOSTENIBLE

La fusta serrada és un producte que requereix menys consum energètic, reté el carboni
fixat en el creixement de l’arbre i contribueix positivament a la reducció de l’escalfament
global del planeta.

El 100% de la matèria primera que emprem
per a la fabricació dels nostres palets està
certificada per PEFC, així podem garantir
que les fustes que utilitzem només provenen
boscos gestionats de manera sostenible.
En l’etiquetatge dels nostres productes incloem la certificació independent PEFC, una
certificació mostra en tot moment la procedència de les fustes dels nostres palets.

energia per assecar les fustes i per dur a terme el seu tractament fitosanitari que requereix la normativa.
Amb la voluntat d’assolir els objectius mediambientals, hem establert quatre paràmetres d’actuació que fem extensibles a tot
l’equip d’Embalatges Casajuana sigui quin
sigui el seu lloc de treball que ocupa en l’organigrama de l’empresa, ja que per a nosaltres l’ecologia no és una tendència, sinó que
respon a una filosofia empresarial i en el
nostre cas, també de vida.

Actualment comptem amb una caldera de
biomassa amb la qual gestionem els residus
que generem, alhora que produïm suficient
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1.

2.

3.

4.

PRODUCCIÓ CONSCIENT
Prevenim la contaminació i minimitzem els efectes de la nostra producció produir, ja que hem invertit en maquinària d’última generació, que ens permet ser altament sostenibles, ja que utilitzem menys
energia durant el procés de fabricació dels nostres palets.

NOMÉS UTILITZEM FUSTES DE BOSCOS SOSTENIBLES
La certificació PEFC ens ajuda a mantenir uns elevats nivells d’exigència acordats en l’àmbit intergovernamental i per tant, reconeguts
arreu.

COMPLIMENT DE LA MATÈRIA LEGISLATIVA
La totalitat de les activitats realitzades sempre estan sotmeses al
compliment de qualsevol requisit legal.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I CONSCIENCIACIÓ
Informem i premiem les conductes responsables de les persones
que formen part del nostre equip afavorint la seva participació en diversos de cursos formatius. I és que, a Embalatges Casajuana som
permeables a qualsevol suggeriment que suposi la millora del nostre sistema de gestió mediambiental.

La fusta serrada és un producte que requereix menys consum energètic, reté el carboni fixat en el creixement de l’arbre i contribueix
positivament a la reducció de l’escalfament global del planeta.
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3.4. TRAÇABILITAT

A través d’un rigorós sistema de treball
podem identificar tots els palets que fabriquem, d’aquesta manera sabem exactament
quina és la traçabilitat del producte un cop
ja està fabricat i entregat, perquè saber identificar correctament el palet és una part fonamental pel que a la qualitat de fabricació i
a la logística de l’empresa.

Al tenir present i regulada la traçabilitat de
tots els nostres productes, el client pot saber en tot moment la qualitat i l’origen del
palet que ha adquirit, ja que tots estan identificats amb la seva ordre de fabricació que
es correspon a un protocol que ens dóna
uns paràmetres acurats d’organització interna i alhora ens permet aplicar una total
transparència en la cadena de producció
dels nostres palets.
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3.5. PERSONALITZEM EL SEU PALET
Estudiem i fabriquem els palets valorant
totes les alternatives possibles fins a assegurar-nos que el client obté el producte que
necessita.

Disposem de tots els mitjans per poder personalitzar els palets segons les necessitats
dels nostres clients, ja que fem ús d’una tècnica innovadora mitjançant la qual marquem
el logotip del client al tac del palet, aportant
un valor afegit al producte adquirit.

3.6. SERVEI JUST IN TIME
Gràcies al nostre important estoc de palets
de seguretat que inventariem diàriament,
podem oferir un servei d’entregues programades o immediates les 24 hores del dia els
365 dies de l’any.
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4.

POLÍTICA DE QUALITAT

I DEPARTAMENT I+D

A Embalatges Casajuana comptem amb
les més modernes instal·lacions i amb maquinària d’última generació, un fet que no
només ens consolida com una empresa referent en el sector, sinó que ens ajuda a fomentar innovacions futures a la recerca de
l’evolució constant.

Amb la creació un Sistema de Gestió de Qualitat segons la normativa ISO 90001:2015 podem complir, gestionar i comunicar de forma
entenedora i concisa tots els processos i els
procediments de treball que realitzem a tant a
la fàbrica com als departaments de gestió administrativa i comercial. I és que la millora contínua, passa pel rigor, la innovació i la recerca
de la màxima qualitat en tots els productes i
serveis de l’empresa.
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Aquests són alguns dels principals aspectes
que defineixen la nostra política de qualitat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compliment dels requisits legals, reglamentaris i d’aquells expressats pels clients i/o parts interessades que vetllin per mantenir la
qualitat i seguretat del producte fabricat.
Compromís d’establir i seguir uns objectius de qualitat que permetin
la millora continua i l’eficàcia del sistema de producció.
Definir els riscos per prevenir o reduir efectes no desitjables en el
producte.
Afavorir la investigació i generar oportunitats que permetin millorar
la qualitat dels nostres palets, però també del funcionament empresarial.
Seguir els estrictes controls de qualitat durant tot el procés de fabricació dels embalatges.
Invertir en instal·lacions i maquinària d’última generació per romandre a primera fila i estar sempre preparats per futurs salts qualitatius.

4.1. CERTIFICACIONS
ISO 9001:2015
ISO 14001

És l’estàndard internacional de caràcter certificable. Regula
els sistemes de gestió de qualitat i mediambiental.

INTERNATIONAL ORGANIZATION
FOR STANDARDIZATION

PEFC

És el sistema de certificació forestal més implantat al món.
El seu objectiu és assegurar que els boscos del món siguin
gestionats de manera responsable i protegir-los per les presents i futures generacions. Els productes d’origen forestal
amb la certificació PEFC garanteixen al consumidor que adquireixen productes de boscos gestionats de manera sostenible.

NIMF-15

És la normativa fitosanitària internacional que regula el tractament de la fusta que s’utilitza en el comerç internacional i
que descriu les mesures fitosanitàries per reduir el risc d’introducció i/o dispersió de plagues relacionades amb l’embalatge de fusta.

INTERNATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES NO. 15

CERTIFICAT CP
CHEMICAL INDUSTRY PALLETS

La indústria química i europea de productes químics i polímers utilitza una gran quantitat de palets de fusta per la
distribució de mercaderies.

CERTIFICAT EUR / UIC
EPAL / EPAL

Palets homologats, fabricats sota les especificacions de
les normatives europees i de les normes que garanteixen la
qualitat, la seguretat i el medi ambient per la seva posterior
reutilització.

CERTIFICACIÓ SMETA

És un procediment d’auditoria desenvolupat per SEDEX que
avalua l’acompliment ètic en les cadenes de subministrament a través de 4 pilars: normes sobre treball, medi ambient, seguretat i salut i la integritat empresarial.

SEDEX MEMBERS ETHICAL TRADE AUDIT
AUDITORIA DE COMERÇ ÈTIC A MEMBRES SEDEX
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5.

ELS VALORS

QUE ENS MOUEN

Els nostres valors comencen amb el reconeixement de la família
com a font de riquesa i desemboquen en una filosofia empresarial
que neix del respecte per la feina ben feta i les persones i entén que
una bona la comunicació és el pont que uneix grans projectes.
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1.

2.
3.

4.

TRACTE PROPER
Escoltem als nostres clients i treballem de costat per poder trobar la
millor solució a les seves necessitats. Busquem vies de comunicació que facilitin i ens acostin als proveïdors, als nostres treballadors
i al client.
EFECTIVITAT
Creiem que la formació continuada del nostre equip és el camí que
condueix a l’evolució tant del personal com de l’empresa.
QUALITAT
Les fustes que utilitzem són fustes garantides amb les seves corresponents certificacions i que compleixen totes les normatives obligatòries.
INNOVACIÓ
En el departament d’I+D busquem les millors tècniques de fabricació, invertim en alta tecnologia i promovem la dinamització de nous
projectes.
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5.

6.
7.

RESPONSABILITAT
Ens impliquem en tot allò que fem, en l’entorn i promovem petites
accions que juntes, ajuden a millorar el planeta, les relacions humanes, laborals i empresarials.
HONESTEDAT
Som una empresa transparent i fidel als nostres codis ètics que a
l’abast de tothom qui vulgui llegir-los.
COMPROMÍS
Ens comprometem amb la nostra feina, amb el que fem, amb el nostre equip, amb el client i amb la societat. No sabem treballar d’una
altra manera.
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6.

CODI ÈTIC

EMPRESARIAL

Tenim la voluntat d’impulsar la solvència, la integritat i el
coratge en l’àmbit laboral. El compliment del codi ètic i de
conducta professional es fonamenta en uns valors i una filosofia que han de saber tant treballadors com col·laboradors.
Disposem d’un document obert i d’accés lliure tant per als
treballadors de l’empresa com a terceres persones.
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El respecte i el reconeixement a les persones tant en el seu entorn
laboral, social o personal és un dret fonamental que vetllem i respectem, per això, ens regim per un codi ètic basat en els següents
principis:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igualtat de gènere, ètnica, cultural i social.
Equilibri a l’hora d’oferir oportunitats per créixer i promocionar-se laboralment.
Dret i respecte a la intimitat de les persones.
Seguir amb rigor i aplicar la normativa vigent que fa referència a la
seguretat i salut en el treball.
Respectar el medi ambient, gestionar i minimitzar els residus que la
nostra activitat pugui generar.
Fomentar la conciliació laboral i la familiar..
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7.

SERVEI DE PREVENCIÓ

DE RISCOS LABORALS

Hem activat un Protocol d’actuació que
juntament amb l’ajuda de col·laboradors
externs, ens permet estar al dia de les normatives i de les legislacions pertinents en
matèria de riscos en l’entorn laboral que
posem a la disposició dels treballadors, col·
laboradors, clients i proveïdors.

Treballem per arribar a l’excel·lència preventiva i esdevenir una empresa 100% segura i
saludable. Creiem que la seguretat i la salut de les persones en l’entorn laboral és un
aspecte fonamental, per això ens encarreguem que a través de cursos i formacions
continuades gratuïtes, que tota la plantilla
d’Embalatges Casajuana no només conegui
perfectament les normatives en vigor, sinó
que també les apliquin en el seu dia a dia.
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8.

POLÍTICA GENERAL

DE RESPONSABILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

Contribuïm en el benestar de les persones a través de la
cultura del treball entès com a mitjà inclusiu de les dones
i els homes en la societat. Creiem en el desenvolupament
de projectes que a banda d’impulsar el progrés econòmic,
siguin generadors de valors sostenibles.

30

El nostre model de negoci responsable neix
de l’aplicació dels següents mecanismes
d’actuació:

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Complir la legalitat vigent en els països on operem.
Seguir les directrius del nostre Codi Ètic on es recullen la normativa
sobre la Seguretat i Riscos en l’entorn laboral i els principis de transparència que regulen els comportaments responsables tant pel que
fa al funcionament intern de l’empresa com per a proveïdors i clients.
Afavorir les pràctiques de lliure mercat.
Rebutjar qualsevol mena de pràctica il·legal, fraudulenta o contrària
al nostre codi ètic.
Fer que el nostre codi ètic estigui a l’abast de clients, treballadors,
entitats, proveïdors i altres persones alienes a l’empresa.
Tenir cura del medi ambient fent ús únicament de matèria primera
que provingui de boscos sostenibles.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

Vetllar per la qualitat del nostre producte, dels serveis de comercialització i distribució, així com desenvolupar pràctiques responsables
en la cadena de valor, mitjançant inversions en tecnològiques innovadores i fomentant i facilitat la formació del nostre equip humà.
Recolzar la integració dels principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, així com altres instruments internacionals en els àmbits
dels drets humans.
Respectar la llibertat d’associació i negociació col·lectiva, així com
els drets de les minories ètniques en els llocs de treball.
Reclutar i seleccionar el talent de les persones que donen forma a
Embalatges Casajuana.
Fomentar la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i el respecte
a la diversitat, facilitant mesures d’inclusió i la conciliació de la vida
personal i laboral.
Vetllar per un entorn laboral segur i saludable que s’ha de fer extensible a altres àmbits d’influència.
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Embalatges Casajuana S.L.
Crta. Vella de Caldes a Vidreres s/n
17411 Vidreres (Girona)
T 972 850 416
F 972 851 189
www.embcasajuana.com
info@embcasajuana.com
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