JOSEP’S MOBILIARI, com a empresa catalana de referència, moderna i innovadora a la Fabricació de
mobiliari i complements defineix la seva política de Qualitat i Medi Ambient:
1. Conèixer clarament les exigències, requisits i expectatives explícites i implícites dels nostres
clients.
2. Desenvolupar la nostra organització coherentment per a donar la resposta adequada a la
situació actual i futura del mercat.
3. Difondre en tots els nivells de la nostra estructura els objectius i criteris de qualitat i medi
ambient establerts.
4. Complir amb la legislació i reglamentació de qualitat i medi ambient i qualsevol altre requisit
que determini JOSEP’S MOBILIARI.
5. Mantenir els indicadors del sistema, i fer-ne seguiment del nivell de progrés, de manera que
ens permeti conèixer i assegurar el servei i la garantia de qualitat exigida pels nostres clients.
6. Apostar per processos que redueixin l’impacte ambiental en la seva activitat i avaluar
anticipadament, l’impacte ambiental de les noves activitats o serveis per tal de preservar i
protegir el medi.
7. Reduir al mínim les emissions contaminants i la producció de residus per a conservar els
recursos, així com impedir les emissions accidentals de substàncies o energia.
8. Transmetre la nostra política de qualitat i medi ambient a totes les parts interessades.
9. Desenvolupar els programes de formació continuada adequats a les necessitats dels nostres
clients interns i externs, així com la informació sobre els aspectes ambientals en relació amb
l’activitat.
10. Aportar noves iniciatives internes que protegeixin el medi i apostar per les energies renovables
i els vehicles interns sense emissions a l’atmosfera.
11. Promoure el consum de materials respectuosos amb el medi ambient i potenciar el FSC en la
fabricació. Compromís de cadena de custòdia per al FSC.
12. Consolidar el procés de millora continuada en l’elaboració de totes les activitats realitzades a
la nostra empresa.
13. Fomentar i aconseguir l’ambient estimulant i motivador de tots els membres de la companyia i
el sentit de la responsabilitat en relació amb la qualitat i el medi ambient.
14. La seguretat és la principal eina per una feina ben feta.
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