
      
 
 

POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 
 
El Gerent d’ARCADI PLA S.A. conscient de la importància de garantitzar la seguretat i salut dels 
treballadors i de la conservació dels llocs de treball, el patrimoni i la continuïtat de l’empresa, estableix la 
nostra política de Seguretat d’acord amb els següents fonaments: 
 
 
• Els accidents laborals poden, i deuen ser evitats. 
 
• El compliment de la legislació vigent constitueix un requisit imprescindible per la millora continua en la 
prevenció de riscos laborals. 
 
• La línia de comandament és la responsable de la prevenció de riscos laborals. 
 
• La prevenció de riscos laborals preval sobre la gestió de l’activitat productiva. 
 
• Invertir en seguretat és sempre rentable perquè millori la qualitat, la productivitat i estalvia costos. 
 
• La prevenció de riscos s’ha de fer amb la necessària consulta i participació de tots els treballadors. 
 
• Identificar els processos necessaris per el Sistema de Prevenció de Riscos, determinar la seva 
freqüència i interacció, els seus criteris i els seus mètodes, els seus recursos i la seva informació, amb la 
finalitat d’assegurar l’eficàcia del seu funcionament i el seu control. 
 
 
Per això, el Gerent de l’Empresa ha concertat un Servei de Prevenció Aliè i, paral·lelament, ha constituït 
un Departament de Prevenció intern conforme a l’establert en el Reial Decret 39/1997, amb els següents 
objectius:  
 

� Fomentar el compromís de la Direcció en el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

� Formar, motivar i implicar a tot el personal en el desenvolupament  del Sistema de Gestió de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 
� Establir accions i programes orientats a la millora continua de la Seguretat i Salut en els nostre 

centres de treball. 
 

� Procurar una Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals àmpliament participativa, que aprofiti les 
capacitats de tot el personal. 

 
 
 
El Gerent establirà, dins de la Política General d’ ARCADI PLA S.A., els plans i recursos necessaris per 
aconseguir els objectius en la Política de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
Es responsabilitat de tota l’organització d’ARCADI PLA S.A.  l’obligat compliment en matèria de Prevenció 
en Riscos Laborals.  

El Gerent d’ ARCADI PLA S.A.  delega al Cap del Departament de Prevenció, la implantació i verificació  
del compliment del Sistema de Gestió en Prevenció de Riscos Laborals, per aquest motiu aquest posseeix 
l’autoritat i independència necessàries dins l’organització de l’empresa.   

 
 

 
El Gerent  d’Arcadi Pla S.A. 
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