POLÍTICA DE QUALITAT,
SEGURETAT, SALUT I
MEDI AMBIENT
La Direcció de DEPINSA promou i recolza incondicionalment els Sistemes de Gestió de Qualitat, la
Seguretat i Salut en el Treball i el Medi Ambient en tota l’organització. Aquesta Política ha de ser
entesa i assumida per tots els agents que conformen l’organització, considerant la Direcció, com la
primera a liderar i assumir el compliment de les directrius descrites i es compromet a:

QUALITAT:
➢ Complir tots els requisits definits pels
nostres clients i la resta de parts
interessades.
➢ Atendre les necessitats particulars de
cada client, aportant el nostre KnowHow i proporcionant les solucions més
adequades en cada cas.

➢ Controlar i supervisar les fases del
nostre procés.
➢ Actuar eficaçment davant de qualsevol
incidència, i donant immediatament
coneixement de la mateixa al client.
➢ Oferir un tracte amable i professional
en tot moment.

SEGURETAT I SALUT:
➢ Avaluar els riscos i condicions de treball
per millorar la qualitat de vida laboral
del nostre personal.
➢ Integrar la prevenció dels riscos
laborals dins l’organització, mitjançant
una prevenció integral, integrada i

participativa, tant a nivell de danys com
de deteriorament de la salut.
➢ Proporcionar la màxima protecció al
personal en cada lloc de treball.
➢ Fomentar les pràctiques saludables en
la nostra organització.

MEDI AMBIENT:
➢ Minimitzar l’impacte ambiental
mitjançant el compromís de la
protecció del medi ambient, la
conservació dels recursos naturals i la
prevenció de la contaminació,
contemplada des de tot el cicle de vida
dels nostres productes i serveis.
➢ Impulsar les actuacions amb l’objectiu
de les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar).
➢ Garantir la millora contínua en el
rendiment energètic aportant recursos

Quan millora la satisfacció del client i la seguretat i el benestar dels
treballadors, també milloren els resultats i beneficis de l’organització

necessaris per optimitzar l´ús i consum
d’energia.
➢ Impulsar la sostenibilitat, la proximitat i
la transparència ambiental, social i
econòmica en totes les nostres
activitats.
➢ Recolzar el disseny, l’adquisició de
productes i serveis energèticament
eficients.

