P OLÍT I CA D E Q U AL IT AT DE L G R U P G IR Ó
MI SSI Ó
Aportar solucions a les necessitats dels nostres clients, desenvolupant i subministrant tecnologia i sistemes
d’envasament innovadors i sostenibles per a la indústria hort fructícola, creant així valor afegit.

VI SI Ó
Volem ser els partners referents dels supermercats i envasadors, mitjançant la innovació i garantir el més
alt nivell de qualitat, eficiència, competitivitat i servei, amb la millor relació valor/preu.
Aconseguir el nivell d’excel.lència empresarial amb vocació de líder adaptant-nos a l’entorn.

VAL O RS
Compromís i respecte ètic i social, prudència, discreció, integritat, millora constant i transparència en les
nostres actuacions.
Transversalitat, internacionalització, innovació i qualitat. Realitzem accions i processos respectuosos amb
el medi ambient i la societat.

MODEL DE QUALITAT, PREVENCIÓ, MEDI AMBIENT I CODI ÈTIC
El Grup Giró es compromet a mantenir a llarg termini els objectius corporatius relacionats amb la millora de
la qualitat, la innocuïtat dels nostres productes, la prevenció de riscs laborals i el respecte al medi ambient,
en tots els aspectes derivats de la nostra activitat que puguin afectar a la totalitat de treballadors interns o
externs de la nostra organització, a la societat en general i, molt especialment, als nostres clients i usuaris
de productes i serveis.
Revisar i avaluar periòdicament la idoneïtat i
l’aplicació del sistema de gestió mitjançant auditories
internes que garanteixin l’aplicació de la present
Política de Qualitat en base a la Norma ISO 9001, així
com la de Bones Pràctiques de Fabricació i Higiene en
els processos en base a la norma BRC.

Assignar els recursos humans i materials necessaris
per aconseguir els objectius planificats i assegurar
un funcionament correcte dels Sistemes de Gestió
de la Qualitat, Prevenció i Medi Ambient, així
com assegurar el compliment dels compromisos
adquirits.

Complir les condicions de seguretat per damunt de
qualsevol altra consideració, incloent-hi l’econòmica.

Impulsar principis d’ètica, compromís, confiança
i responsabilitat social vetllant per la sostenibilitat
dels seus productes, pel compliment de les lleis i
normatives i per l’activitat de Responsabilitat Social
.
Corporativa collaborant
amb diverses fundacions.

Millora continuada en Medi Ambient amb aplicació
més enllà de les exigències legals.
Revisar i avaluar el compliment dels objectius i
actualitzar la política sempre que es produeixin canvis
significatius, difonent i assegurant l’enteniment
d’aquesta política a les parts interessades.
Conscients de la importància de garantir la seguretat
i la salut de tots els col . laboradors, adquirim el
compromís de desenvolupar plans i accions que
permetin aconseguir el nivell més alt de seguretat i
de salut laboral. Es realitzen les accions necessàries
per identificar, avaluar, controlar i comunicar els
riscs esmentats.

C. Llorens
Director Industrial

Promoure el compliment del Codi Ètic del Grup Giró
el qual té com objectiu recollir els nostres principis
ètics, valors i normes de conducta que han de guiar
l’actuació de totes les persones que formen part
de l’organització, així com dels seus col.laboradors
externs.
En conseqüència, el Codi proporciona uns principis
comuns d’actuació que serveixen de base, a més,
per a la resta de les polítiques i procediments
implementats del Grup Giró, sent el nucli del sistema
normatiu intern.
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