POLÍTICA DE QUALITAT, SEGURETAT I
MEDI AMBIENT DE REMM GUITART, S.L.
La Direcció de REMM GUITART, S.L., com a membre responsable de la societat, és conscient que el desenvolupament de la
nostra activitat ha de basar-se en els següents eixos fonamentals:
1.

2.

3.

QUALITAT: Tot el personal de REMM GUITART, S.L. està adequadament capacitat i és contínuament animat per
desenvolupar les seves funcions buscant sempre la màxima satisfacció dels nostres clients, que és el nostre principal
objectiu.
SEGURETAT LABORAL: La prevenció de riscos laborals constitueix un principi fonamental dintre del funcionament de
REMM GUITART, S.L. Per aquest motiu la Direcció estableix les mesures preventives necessàries per assegurar un
entorn laboral segur, vetllant contínuament per la salut, integritat i benestar dels empleats
MEDI AMBIENT: REMM GUITART, S.L. desenvolupa totes les seves activitats en un marc de respecte cap al Medi
Ambient, contribuint dintre de les seves possibilitats a un Desenvolupament Sostenible que garanteixi la conservació
del nostre entorn i amb un ferm compromís per la protecció del Medi Ambient

Per assegurar que la activitat de REMM GUITART, S.L. s’ajusta a aquests principis bàsics, la Direcció assumeix el compromís de
liderar la implantació i desenvolupament d’un sistema Integrat de Qualitat, Prevenció i Medi Ambient. La Direcció vetllarà per a
que aquest Sistema sigui apropiat a la naturalesa, magnitud i característiques de les nostres activitats, proporcionant els
recursos que siguin necessaris per mantenir l’ eficàcia del Sistema i assegurar-ne la millora continua.
Igualment, la Direcció de REMM GUITART, S.L. mantindrà els canals d’informació adequats que garanteixin que tant el personal
propi como també proveïdors i subcontractistes participin dels principis establerts en aquesta Política i es comprometin a
actuar d’acord amb els procediments establerts i la formació rebuda.
Aquesta política proporciona el marc per a que la Direcció de REMM GUITART, S.L. anualment estableixi i revisi objectius i
metes de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient dintre dels ferms compromisos de:
Protecció del medi ambient, prevenint i reduint de manera continua l’ impacte ambiental de les nostres activitats,
productes i serveis, mitjançant les següents accions:
o Control del consum energètic i emissions a l’atmosfera
o Reducció en origen i valorització màxima dels residus generats
o Prevenció de la contaminació dels sòls i les aigües subterrànies
o Control del consum d’aigua i dels abocaments al medi aquàtic
o Prevenció de contaminacions accidentals i reducció de les molèsties acústiques
Mantenir un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient certificat segons les normes ISO 9001 – ISO 14001 amb
l’objecte de garantir la millora continua de l’eficiència ambiental, satisfacció dels clients i qualitat, complint les
reglamentacions i compromisos voluntaris, en matèries de Qualitat, Prevenció de Riscos Laborals i Medi Ambient
Informar i col·laborar amb les Autoritats Públiques en situacions de crisi i emergència, i manifestar la nostra disposició
permanent a cooperar
Sensibilitzar als seus col·laboradors sobre els reptes mediambientals, objectius de qualitat i satisfacció dels clients i
comunicar el resultats assolits
La prevenció dels accidents i malalties professionals
Per últim, aquesta Política de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient romandrà a disposició dels treballadors, clients i públic en
general i serà revisada periòdicament per adequar-la a les necessitats de cada moment. Demanem l’adhesió de tots els
implicats per contribuir així a deixar una millor herència a les generacions futures
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