
GARATGE NOGREDA assumeix la qualitat i el respecte al medi ambient com a part fonamen-
tal dins del desenvolupament de les seves activitats amb la finalitat d’aconseguir la satisfac-
ció del client i altres parts interessades, per aquest motiu la Direcció ha adoptat la present políti-
ca marcada per les següents directrius i assumeix el compromís d’aquestes:

• Implantar, desenvolupar, mantenir i vetllar per la millora contínua de l’eficàcia del Sistema 
de Gestió de la Qualitat i Mediambient, per tal d’obtenir el reconeixement de totes les parts 
interessades i com a garantia de millora contínua.
• Complir el marc normatiu tant en matèria mediambiental com de qualitat que sigui d’apli-
cació a la nostra activitat, així com d’altres compromisos i especificacions que s’adquireixin amb 
terceres parts com ara amb les Marques Representades, Clients i altres.
• Mantenir amb el client una comunicació fluida per a atendre les seves necessitats, requisits 
i expectatives de forma que s’aconsegueixi maximitzar el seu grau de satisfacció i motivi la seva 
fidelitat.
• Planificar i executar les activitats de manera ordenada, racional i absent de defectes, 
disminuint l’impacte sobre l’entorn.
• Millora la prevenció de la contaminació potencial i residus generats, aplicant mesures ade-
quades per a la reducció, recuperació, reutilització i reciclatge dels mateixos, assegurant la 
correcta eliminació dels no recuperables.
• Minimitzar el consum de recursos naturals tals com l’aigua, l’electricitat, el gasoil i altres.
• Integrar als nostres proveïdors i subcontractistes amb el compromís de la qualitat i per al 
respecte del mediambient.
• Augmentant la competència i rendiment del personal, donant la formació necessària i 
fomentant la participació de tots en la millora de l’empresa.
• Aplicar lògica i racionalment les especificacions i normes, assegurant un autocontrol a 
priori de les activitats que minimitzi o faci innecessàries les accions correctives.
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