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ANNEX D:

POLÍTICA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

Missió i Visió
-

Missió:

La missió de DOPEC, S.L. és portar a terme les nostres activitats de forma segura i millorant
contínuament la seva qualitat, situant-nos un pas per davant de les expectatives dels clients, i
considerant per sobre de tot la seguretat i la salut de les persones.
-

Visió:

El futur de la nostra organització estarà assegurat a través del compromís amb la qualitat, la
centralització del servei als nostres clients, així com la qualificació i implicació del nostre
personal, i arribar a ser referents en el nostre àmbit d’activitat, així com el compromís amb la
seguretat i salut en totes les parts interessades.
Compromisos i valors estratègics
L’obstinació per satisfer al client i els requisits legals aplicables serà el punt de mira de tot el
que fem.
Afavorir la consulta i participació activa dels treballadors en l’àmbit de la SST.
La base fonamental de la força de la nostra organització resideix en els treballadors, als que
procurarem en tot moment un entorn de treball que faciliti la seva motivació, competència i
orgull per la seva contribució a la feina realitzada, així com unes condicions de feina segures
i saludables.
Garantir el compromís de seguretat i salut en el treball per preservar i millorar la salut en la
feina dels treballadors i altres parts interessades, com a element bàsic en l’exercici de totes
les activitats, eliminant o minimitzant els riscos de seguretat i salut a que es puguin veure
sotmesos, i assegurant el compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Mantenir la sensibilització i conscienciació de tots els nostres empleats, fomentant la
formació en SST d’aquests.
Valors Operatius
Recolzarem, donarem suport i a més desenvoluparem una empresa que:
•
•
•
•

Estigui centrada en la millora continua i considerant per sobre de tot la seguretat i
salut de les persones.
Estigui dirigida per a satisfer les expectatives dels clients i complir amb els requisits
legals i reglamentaris aplicables, i els requisits que voluntàriament podem assumir.
Es basi en el treball en equip
Es comuniqui obertament i estimuli les respostes
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•
•
•
•
•

Garanteixi l’adequada formació
Ofereixi un ambient de treball segur
Estimuli la iniciativa, innovació i creativitat
Reconeix les metes individuals i d’equip
Compromís de prevenció de riscos laborals en tota l’empresa i en la coordinació
d’activitats.
Per a aconseguir-ho fixarem els indicadors corresponents a cadascun dels paràmetres
mesurables als que assignarem metes concretes que constituiran els nostres objectius per al
període fixat, i progressivament més ambiciós.
Objectius que acompanyaran a la present declaració i que seran revisats conjuntament en
períodes prefixats.
Les relacions de la nostra empresa, internament amb els nostres col·laboradors i externament
amb proveïdors i clients, seran honestes, objectives i rectes, reconeixent sempre la dignitat de
la persona com a membre del equip.
Admetem que aquests són els valors compartits dins de l’organització DOPEC, S.L.
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