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POLÍTICA DE QUALITAT,
MEDI AMBIENT
I SEGURETAT

L'objectiu de GRIT, S.L.U. és el de buscar solucions amb aplicacions de gasos tècnics i innovar en nous
usos de productes i processos productius per satisfer les necessitats dels nostres clients, tant a nivell de
la qualitat dels productes com dels serveis prestats. Tot això, amb el màxim respecte pel medi ambient
i garantint la seguretat de tots els nostres processos, complint degudament els requisits legals i reglamentaris aplicables en cada moment, així com altres requisits subscrits.
GRIT, S.L.U. té un compromís total amb la millora contínua del nostre Sistema integrat de Qualitat, Medi
Ambient i Prevenció d'Accidents Greus i una estreta col•laboració amb els nostres proveïdors de
productes i serveis. L'abast del sistema es defineix com l'envasat, comercialització, emmagatzematge i
innovació de gasos tècnics i la gestió de residus de gasos fluorats i dissolvents halogenats.
Per tal de consolidar i fer palesa la nostra voluntat, hem elaborat un conjunt de processos per definir la
fabricació i regeneració de gasos i líquids tècnics. També és voluntat de la direcció fomentar la formació,
sensibilització i motivació de tot el personal per poder dur a terme amb èxit aquesta important millora
contínua.
No només la qualitat és motiu del nostre interès, sinó també el respecte pel medi ambient i el treball en
condicions segures. Així ho avalen els nous refrigerants que està desenvolupant GRIT conjuntament
amb els seus principals Partners, que presenten un Potencial d'Escalfament inferior als productes existents al mercat. Tot això, sense oblidar la prevenció i minimització de la contaminació, optimització de
recursos naturals i el compliment de les reglamentacions ambientals per minimitzar els possibles efectes negatius sobre el medi ambient.
Com a empresa afectada per Prevenció d'Accidents Greus (Reial Decret 840/2015), el compliment de la
legislació en prevenció dels accidents de qualsevol tipus, i especialment, en la prevenció dels accidents
greus, és una meta primordial en totes les nostres activitats. La prevenció dels accidents i l'eliminació
de les seves causes és la nostra filosofia principal. El sistema de gestió de la seguretat implantat a GRIT,
S.L.U. contempla:
- Totes les activitats relacionades amb l'organització interna de l'empresa.
- Gestió del personal.
- Prevenció de riscos laborals (PRL).
- Sistemàtica emprada per identificar i avaluar els riscos d'accidents.
- Control de totes les operacions d'explotació.
- Adaptació continuada als canvis i modificacions.
- Planificació de totes les situacions d'emergència.
- Seguiment dels objectius fixats anualment.
- Realització de les auditories internes i la revisió del sistema per assegurar l'òptim
funcionament de tot el conjunt.
GRIT actua d'acord amb uns valors que garanteixin un comportament responsable i amb absolut
respecte a la legalitat vigent, en totes les relacions de la Companyia, amb els seus propis empleats, amb
comels seus clients, amb els proveïdors, amb els seus accionistes i amb la societat en general . Aquest com
promís ètic abasta tant els drets humans i laborals com la competència lleial, el medi ambient, la segu
seguretat i salut en el treball.
Aquesta política proporciona un marc de referència per establir i revisar els objectius anuals. Esperem
que l'aplicació d'aquests conceptes ens ajudi en la consolidació de GRIT, S.L.U. com una empresa que
afronta amb garanties el futur.
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