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Responsabilitat
Social

Prevenció

Per a la Companyia de creació d’un
entorn que garanteixi la salut i la
seguretat dels empleats és una
màxima. Les persones constitueixen
el seu valor més important, la vida,
integritat física i salut dels
treballadors són drets dels quals la
protecció és una constant. La
prevenció de riscos laborals és
assumida i contemplada per la
Direcció com un aspecte més de
totes i cadascuna de les activitats,
decisions, ordres i instruccions, com
a mitjà eficaç per millorar la
seguretat i salut dels nostres
treballadors.

Per a complir aquest objectiu, la Companyia va més enllà del que la
legislació vigent estableix quant a la realització d'auditoria
reglamentària de prevenció de riscos laborals aplicant de manera
voluntària des de l'any 2006 els requisits de la OHSAS 18001:2007 i
migrant tot el sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball a la
nova norma ISO 45001: 2018
Amb aquestes auditories addicionals es busca un major i millor
compliment dels aspectes relacionats amb la seguretat i la salut més
enllà del formalment exigible, tenint com a fins principals:

1. Disminuir la sinistralitat relacionada amb el treball.
2. Eliminar perills i reduir els riscos relacionats amb el treball.
3. Millorar l’acompliment i efectivitat de la seguretat i la
salut en el treball.
4.

Visibilitat l’alt compromís de l’alta direcció i fer partícip al seu
personal d’aquesta responsabilitat corporativa.

5.

Motivar i fer efectiva la consulta i la participació del personal
empleat.

6.

Prendre consciència i dur a terme un complet desenvolupament
de la cultura preventiva de l’organització.

A més la Companyia participa i subscriu diferents projectes dirigits a
promoure comportaments segurs dels seus empleats i subcontractistes amb
l'objectiu d'estendre i consolidar la cultura preventiva.
A continuació es mostra Política de gestió de la seguretat i salut en el treball
on inserim el logo del compromís visible amb la seguretat en el qual es
poden llegir els principis rectors de la gestió de la seguretat i la salut que
regeixen en la nostra companyia.
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