Mobilitat intel·ligent i sostenible
Tecnologia d'avantguarda aplicada
a la gestió de la mobilitat.

Pavapark.
Gestió integral de la mobilitat.
Pavapark és una empresa jove i dinàmica,
especialitzada en mobilitat urbana.
Compromesa amb la millora de la qualitat de
vida de les ciutats en les quals col·labora,
Pavapark aporta solucions i gestiona actius amb
una clara orientació al desenvolupament de la
ciutat intel·ligent (Smart City).
El principal repte de Pavapark és aportar valor
als seus clients, públics i privats, col·laborant
estretament amb ells per a oferir la millor
atenció al ciutadà, principal destinatari dels seus
serveis.

Mobilitat intel·ligent
i sostenible.
Pavapark atresora la solvència, la serietat i el compromís del Grup
Pavasal, l'experiència del qual en el sector de la mobilitat urbana
sostenible es va iniciar fa més de 15 anys. Hui, després d'un període
de creixement constant que li ha permés implementar les últimes
tecnologies en la seua gestió, més de 8.000.000 de ciutadans, de
més de 15 nuclis urbans tan grans com a xicotets són ja clients dels
serveis de Pavapark.

S'inicia una etapa de
creixement sostingut
que arriba fins a
l'actualitat, amb la
gestió de més de
14.000 places
d'aparcament.

Smart City - Mobilitat.

La nostra visió sobre la Smart City.
Pavapark treballa en el disseny intel·ligent de l'entorn urbà en benefici de la
ciutadania. En aquest sentit, aplica la tecnologia més avantguardista de manera
integral per a aconseguir una mobilitat amb les següents característiques:
Que recupere l'entorn urbà per al ciutadà, principal protagonista i
beneficiari de la configuració de la ciutat i dels seus serveis.
Que integre als diferents col·lectius que conformen la ciutadania, i preste
especial atenció als més vulnerables.
Que siga sostenible en el temps i respectuosa amb el medi ambient i
afavorisca la reducció d'emissions de CO2 així com l'ocupació d'energies
renovables, amb la visió posada en la durabilitat dels dissenys i propostes
planificades.

En definitiva, una mobilitat al servei del ciutadà que siga realment eficient,
intel·ligent i segura, i que utilitze les tecnologies disponibles per a fer front
de forma eficient als reptes i desafiaments globals i locals als quals
s'enfronten les ciutats de hui.

Gestió integral
de la mobilitat.
Pavapark vol donar una resposta adaptada als diferents desafiaments que presenten
els seus clients i, des d'una gestió integral de la mobilitat assegura la qualitat dels
serveis, garanteix la seguretat de la mobilitat dels usuaris i el respecte al medi
ambient. Des d'aquesta perspectiva, Pavapark dissenya solucions que contribueixen
al desenvolupament intel·ligent i sostenible de cadascuna de les localitats en les
quals col·labora, siguen grans o xicotetes.

Solucions i serveis.
Pavapark, actua com a consultora i ofereix solucions de mobilitat adaptades a les
diferents necessitats del ciutadà i a la diversitat de col·lectius, desenvolupant un
procés de treball contrastat amb les següents fases:
1. Avaluació i anàlisi de l'estat de la situació.
2. Valoració de recursos disponibles i realització d'estudis de viabilitat.
3. Elaboració de propostes específiques.

En l'actualitat, entre els principals serveis que ofereix
PAVAPARK es troben:
Consultoria i assessorament en mobilitat.
Estudis de viabilitat tècnics i econòmics dels projectes de mobilitat.
Gestió de l'estacionament: via pública (ORA) i aparcament subterrani (off street).
Gestió remota d'aparcaments públics i privats.
Manteniment d'instal·lacions de tràfic (semàfors...), i de la senyalística vial.
Gestió de retirada de vehicles de la via pública.
Transport, depòsit i custòdia de vehicles en depòsits municipals.
Serveis de geolocalització i integració mitjançant el sistema d'informació geogràfica (SIG).
Estudis de tràfic.

Compromís
Pavapark.

1. Noves Tecnologies
La ciutat intel·ligent (Smart City) és un concepte viu, subjecte a constants canvis
de tipus tecnològic i sociològic. Pavapark, conscient d'aquest repte, treballa per
mantenir-se a l'avantguarda tecnològica i, des del seu departament d’R+D+i
compost per un equip multidisciplinari, compara les últimes tecnologies del
mercat i desenvolupa solucions pròpies.
Després d'aquest treball d'avaluació i contrast de tecnologia, Pavapark adapta les
diferents solucions segons les possibilitats dels seus clients –des del punt de vista
de la gestió i dels recursos disponibles- i el diferent perfil dels usuaris.
A causa d'aquesta relació amb el client, Pavapark detecta nous camps de millora i
ofereix solucions a la mida o complementàries, per a incrementar l'eficiència dels
seus serveis.
Algunes de les aplicacions tecnològiques que ofereix Pavapark són:
Atenció i pagament mitjançant app mòbil
Centralització i gestió online
Tecnologia en cloud
Pagament mitjançant NFC
Reserves de plaça a distància
Accessos mitjançant RFID, així com altres elements segurs

Qualitat

2. Qualitat
Pavapark centra els seus esforços i recursos a oferir als seus clients la millor
experiència en l'ús de les infraestructures i els serveis que gestiona. Per a garantir la
màxima qualitat, Pavapark aplica un Sistema de Gestió de Qualitat Integral que li
permet la millora constant i la consecució amb la màxima eficàcia dels seus
processos, serveis prestats i productes.
Aquest Sistema de Gestió de la Qualitat obliga a Pavapark a una avaluació contínua
del grau de satisfacció del client i de l'eficàcia dels serveis que presta. Gràcies a
aquesta actitud proactiva, Pavapark s'anticipa a les possibles necessitats i dona
respostes ràpides per a optimitzar els recursos emprats.

Pavapark compta amb les certificacions més exigents, com són la UNE-EN
ISO:14.001 (Certificat de Sistema de Gestió Ambiental), la UNE–EN ISO 9.001
(Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat), i la OHSAS 18.001 (Certificat de
Sistema de Gestió de prevenció de riscos laborals).

Un compromís amb
el Mediambient.

3. Mediambient
El respecte al medi ambient està present en la proposta de serveis de Pavapark com un valor
diferencial. La clara orientació de la companyia cap a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans configura solucions fonamentades en la sostenibilitat.
En aquest sentit, el compromís de Pavapark amb el medi ambient comporta l'aplicació d'un
estricte sistema de gestió, present des de la concepció i el disseny d'un projecte fins a la seua
execució i avaluació final. Aquest Sistema de Gestió Mediambiental, basat en la Norma
UNE-EN-ISO 14001, certificat per AENOR, garanteix la utilització de tècniques i materials
respectuosos en totes les seues propostes i persegueix la eficiència energètica més gran en
la gestió del servei.

Finalment, en la gestió de Pavapark tenim molt presents les 4 “R”, una norma
d'aplicació interna i assumida pels nostres equips que, al mateix temps, oferim
com un estàndard de la qualitat i compromís ambiental a tots els nostres clients:

Reducció
del consum

Reutilitzar
els materials

Reciclar
els residus

Reparació
de materials

RSC
Pavapark és una empresa compromesa amb el seu paper
en la societat i conscient de la importància d'actuar de
forma responsable davant els seus grups d'interés: clients,
ciutadans, proveïdors i societat.

4. Responsabilitat Social Corporativa.
El seu model de RSC es compon de 4 elements essencials, concebuts d'una manera coordinada:
responsabilitat empresarial, amb les persones, la societat i el medi ambient.
Responsabilitat empresarial.
Pavapark es caracteritza per una activitat empresarial basada en l'estabilitat i continuïtat en el
temps del seu model de negoci. És conscient de la gran importància i impacte que suposa el
compliment de les seues obligacions sobre l'estat de benestar, per la qual cosa la cautela en
l'anàlisi de la diversificació del risc, juntament amb la innovació en serveis i l'estabilitat en
l'ocupació, són els seus principals senyals d'identitat.
A més, PAVAPARK subscriu el Codi Ètic que regeix en totes les empreses del Grup Pavasal.

Responsabilitat amb les persones.
L'empresa assumeix com a responsabilitat pròpia incentivar la motivació i compromís
del seu equip, així com el seu desenvolupament professional i benestar personal. El pla
d'igualtat davant la diversitat, el seu pla de formació anual, els baixos índexs de
sinistralitat laboral, la contractació de serveis a centres especials d'ocupació…, són, entre
altres, les accions que es promouen des de l'àrea de RR.HH. com a mostra del
compromís de l'empresa.
Responsabilitat amb la societat.
Des del Grup Pavasal es promou l'intercanvi de coneixement entre el món de l'empresa i
altres col·lectius com a Universitats i Associacions. El grup és membre del Patronat de
ADEIT (UVEG), promou l'Aula Pavasal d’“Enginyeria i societat” (UPV) i la Càtedra de Gestió
de les Organitzacions i Lideratge (UCV).
Responsabilitat amb el medi ambient.
A més de posseir el certificat ISO 14.001, Pavapark promou l'eficiència energètica en les
seues instal·lacions (tant pel disseny de les mateixes com per la tecnologia de les
lluminàries), incorpora punts de càrrega de vehicles elèctrics en els seus aparcaments i
incentiva la recollida selectiva de residus.
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Tres Forques, 149, 46014 Valencia
t. 961 920 809
info@pavapark.com
pavapark.com

