
POLÍTICA DE QUALITAT,  
MEDI AMBIENT I PREVENCIÓ

MONTANA COLORS, líder en el sector de la pintura en aerosol, té implantat un Sistema 
Integrat de Gestió basat en  les normes ISO 9001:2015 i  14001:2015.  Fidels als nostres 
valors fonamentals  de  millora contínua i progrés en l’acompliment ambiental, i concreta-
ment en el que es refereix a les persones i al medi ambient, el nostre compromís es tradueix 
en l’aplicació dels següents principis:

• Subministrar els nostres productes i serveis de tal manera que compleixin amb les exigències 
dels nostres clients i assegurar la viabilitat de l’empresa a llarg plaç. Totes les nostres activitats  
estan orientades a aconseguir la satisfacció dels nostres clients interns i externs, mantenint i mi-
llorant la reputació aconseguida en els mercats nacional i internacional. 

• Desenvolupar les nostres activitats protegint a les persones i al medi ambient, així com garantir 
el dret d’igualtat entre tots els treballadors. Creiem que tenim l’obligació de conservar i millorar 
el medi ambient, gestionant adequadament els recursos consumits i els residus generats, no 
contaminant, reciclant materials i comprometent-nos a deixar-lo en millor estat per a les properes 
generacions. Per aquest motiu, la Direcció  estableix responsabilitats i autoritats en tots els de-
partaments de l’empresa en relació als aspectes ambientals rellevants.

•  Acomplir les legislacions vigents i d’altres compromisos que puguem subscriure, en tot els paï-
sos on operem. 

• Prevenir accidents, malalties  professionals, contaminació i reduir el nostre impacte en l’entorn.

• Considerar els riscos i els impactes ambientals de la nostra activitat, tant de productes com de 
processos i serveis, i garantir la millora contínua i el progrés en l’acompliment ambiental. Per 
aquest motiu els processos es defineixen, mantenen, avaluen i milloren contínuament de manera 
eficaç, de tal forma que minimitzin la possibilitat d’aparició d’errors i incidències; seguint els con-
ceptes de “prevenir en comptes de reaccionar” i “d’eliminar defectes en el seu origen”.

• Informar i formar als nostres col·laboradors per a que puguin desenvolupar la seva feina segons 
els requisits i expectatives dels nostres clients, amb seguretat i d’acord amb criteris ambientals, 
per tal de facilitar la seva implicació en la interpretació i compliment dels procediments i instruc-
cions elaborats amb aquesta finalitat.

• Promoure el compromís de cada col·laborador de MONTANA COLORS en l’aplicació d’aquests 
principis.
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• Promoure i estendre aquesta política als nostres proveïdors, subcontractistes i altres 
col·laboradors externs i crear una relació mútuament beneficiosa conjuntament amb ells 
per aconseguir la qualitat dels productes/serveis comprats en funció de les necessitats i 
expectatives dels nostres propis clients.

• Col·laborar amb les administracions, clients, ens públics i tercers interessats en actuacions 
ambientals i de prevenció.

• Revisar aquesta política periòdicament, comunicar-la als nostres col·laboradors i posar-la 
a disposició de la societat.

• Procurar els mitjans humans i materials necessaris per a l’acompliment d’aquests princi-
pis.

• La Direcció estableix un Pla Estratègic triennal amb objectius i fites viables i en realitza un 
seguiment a través dels indicadors establerts. Periòdicament la Direcció es compromet a 
establir i revisar aquests objectius en el marc de la present política.

 Sant Vicenç de Castellet, a 17 de juny de 2021

Direcció General Montana Colors
Olga Fuertes Cabassa
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