
                       
 
 

 

POLÍTICA DEL SISTEMA GESTIÓ 
INTEGRAL (SGI) 

Ref.http://lafcarrserver02:81/sitios/iso9001/iso9001/anx-01 politica sgi.docx Impressió:  26/02/2021  

 
 

 

A Lafcarr Project & Design S.L. som especialistes en sistemes d’alerta, comunicació industrial i mobilitat intel·ligent. Desenvolupem els nostres propis 

productes, tant en hardware com en software i integració amb altres fabricants, que complementen el nostre know-how. Som experts en sistemes d’avís acústic a 

la població en situacions d’emergència: risc  d’inundació, risc químic-industrial, risc nuclear, avís acústic per a platges, rieres i incendis. També oferim centres de 

control per la gestió d’emergències i serveis de mobilitat per a vehicles d’emergència tals com: ambulàncies, policies i bombers. 

El nostre departament de consultoria i enginyeria, el qual vol ser un referent dins del sector de les consultories, enginyeries d’Innovació i de les Tecnologies de la 

Informació (TIC) en l’estat espanyol i l’estranger, també s’encarrega de la redacció de projectes, disseny de solucions a mida, certificacions, etc. Oferim solucions 

ad hoc sobre processos de predicció, planificació i gestió de les emergències. 

També oferim als nostres clients el servei de manteniment i post venta, que garanteix un excel·lent funcionament i durabilitat. 

Tots els nostres serveis es recolzen en el foment d’un sistema de qualitat i medi ambient on les expectatives dels nostres clients són el punt de partida per a 

desenvolupar-lo. Per això, apostem  per productes innovadors i respectuosos amb el medi ambient, d’un alt valor afegit. 

Com a resultat d’aquesta sistematització, la Direcció de Lafcarr Project & Design S.L. lidera el compromís que hem assumit d’identificar i mantenir controlats els 

impactes ambientals, compromís per la protecció del mediambient i la prevenció de la contaminació que generem en qualsevol fase del servei, així com de 

complir amb les normatives i requisits mediambientals i de desenvolupament dels productes i serveis. En aquest últim cas, el nostre compromís s’estén no 

només als estrictament marcats per requeriments legals, sinó aquells lliurement adoptats per l’empresa i pactats amb els nostres clients i col·laboradors.  

En Lafcarr Project & Design S.L. la seguretat i salut de tots i cadascun dels seus treballadors i col·laboradors és essencial. L'empresa adopta les mesures 

necessàries per crear un SGI capaç de garantir la salut i la seguretat de tots i cadascun dels seus treballadors i col·laboradors complint satisfactòriament amb el 

marc legal vigent. 

En termes globals, la nostra estratègia en matèria de prevenció de riscos laborals es regeix pels següents principis d'actuació: 

❖ Totes les lesions, dolències, malalties, accidents i incidents relacionats amb el treball poden i han de ser evitades. Per això es realitzen accions de 

sensibilització de vida saludable i de bones pràctiques professionals tant en el lloc de treball com en els desplaçaments.  

❖ La prevenció de riscos laborals és responsabilitat de la totalitat de la línia jeràrquica de l'empresa i de cada un dels membres que la integren. Per això 

potenciem la consulta, comunicació i participació de forma directa 

❖ Comunicar la política de SSL a totes les persones que treballen per a Lafcarr Project & Design S.L. i dona la informació i la formació necessària i 

suficient a tots els treballadors. Com a exemple promovem la vida saludable dels treballadors, així com les bones pràctiques en el treball. 

❖ Integrar la prevenció de riscos en la millora contínua de tots i cadascun dels processos i operacions que es desenvolupin a l'empresa. 

❖ Vigilar la salut dels treballadors, com a element essencial de la prevenció de riscos laborals. 

❖ Establir objectius de SSL que executa a través de plans específics de Salut i Seguretat Laboral amb vista a evitar l'accidentabilitat i aconseguir i 

mantenir condicions de treball òptimes. 

❖ Revisar anualment els objectius, plans i política de SSL en el marc de la Revisió per la Direcció. 

Lafcarr Project & Design S.L. té en compte així mateix que la gestió de la Prevenció dels Riscos Laborals s'ha d'entendre amb el mateix nivell que qualsevol 

altra activitat de la Companyia, i que la seva actuació ha de regir-se d'acord amb les següents directrius:  

❖ Evitar els riscos, tant mentre es treballa o durant els desplaçaments.  

❖ Avaluar els riscos que no hagin pogut evitar-se.  

❖ Combatre els riscos a l'origen dels mateixos.  

❖ Adaptar el treball a la persona, atenent les condicions psicofísiques d'aquesta.  

❖ Tenir en compte l'evolució de la tècnica.  

❖ Substituir el perillós pel que comporti poc o cap perill.  

❖ Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.  

❖ Dotar dels mitjans materials que contribueixen a la seguretat i vetllar perquè es facin servir correctament els equips de protecció individual o col·lectius, 

equips, eines, vehicles i qualsevol altre mitjà subministrat per l'empresa.  

❖ Utilitzar adequadament els equips, eines, vehicles i qualsevol altre mitjà utilitzat per al desenvolupament de la feina. 

Per últim, el SGI que hem definit per a Lafcarr Project & Design S.L. també ens fa comprometre’ns a millorar contínuament per tal d’assegurar la nostra 

viabilitat i permanència. És per això que pensem que una bona manera d’aconseguir-ho, és definir i aplicar una ètica professional fonamentada en el 

coneixement, l’atenció al client, el compromís i l’adaptabilitat a un mon contínuament en evolució: el de les noves tecnologies. 

Aquesta política és revisada periòdicament per la Direcció per tal de garantir la seva vigència. 
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