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                           POLÍTICA DEL 
SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT 

QUALITAT-PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

ELÈCTRICA PINTÓ, és un empresa especialitzada en l’execució de projectes 

relacionats amb el tractament i distribució de l’aigua, energies renovables, 

instal·lacions de pous i manteniments preventius i correctius de dites 

instal·lacions.  

La nostre visió és la constant millora i obertura de nous horitzons, a Elèctrica 

Pintó disposem d’un servei de consultoria capaç d’analitzar necessitats, definir 

solucions i assessorar; d’un servei d’enginyeria que elabora i executa projectes, 

pressupostos i integra sistemes, 

 

La Direcció General  de ELÈCTRICA PINTÓ, ha definit i implementat el 

Sistema de Gestió Integrat de Qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2008 i 

Prevenció de Riscos Laborals segons OHSAS 18001:2007, a partir de la 

integració dels processos de la seva organització, de la satisfacció plena de les 

necessitats dels seus clients, de la seguretat i salut dels seus treballadors, 

visites, subcontractistes i qualsevol persona amb accés a les obres o 

instal·lacions de l’empresa. 

 

Per això establim les següents prioritats: 

 La satisfacció plena de les necessitats dels clients. 

 El compliment dels requisits reglamentaris associats a la realització del 

producte, de la legislació aplicable en  prevenció de riscos laborals i 

altres parts interessades. 

 La formació i competència dels empleats. 

 La participació de tot el personal i dels proveïdors. 

 Que els processos de la nostra empresa siguin respectuosos amb el 

medi ambient. 

 Definir els llocs de treball de forma segura tendint als 0 accidents. 

 Potenciar la coordinació de les activitats de qualitat i prevenció de riscos 

laborals. 

 Que qualsevol suggeriment dels treballadors en matèria de qualitat i 

prevenció de riscos laborals sigui tractat com una oportunitat de millora. 

 Proporcionar el marc de referència per establir i revisar els objectius. 

 Aquesta política serà revisada anualment en la revisió per la direcció  

 

La millorar continua del Sistema de Gestió Integrat  es durà a terme 

mitjançant la Revisió per la Direcció dels resultats obtinguts. 

 

Director General 
23 de gener de 2015 


