POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
La Direcció de BIGAS CONSTRUCTORA conscient de la importància de garantir la seguretat i salut dels seus
treballadors, estableix el Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals segons la Llei 31/1995 de
Prevenció de Riscos Laborals i les disposicions que la desenvolupen i complementen, prenent com a
referència la norma OHSAS 18001:2007, Sistemas de Gestió de Salut i Seguretat Laboral.
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La Política de Prevenció de Riscos Laborals s’estableix d’acord als següents fonaments:
● Els accidents i les malalties laborals poden i han de ser evitats.

● El compliment dels requisits legals i altres subscrits constitueixen una exigència imprescindible per a la
millora continua en la prevenció de riscos laborals a BIGAS CONSTRUCTORA.
● La línia de comandament de BIGAS CONSTRUCTORA es la responsable en la prevenció de riscos
laborals.
● La prevenció de riscos s’integra en la gestió de l’activitat productiva de BIGAS CONSTRUCTORA.
● Invertir en seguretat és sempre rentable perquè millora la qualitat, la productivitat i estalvia costos.
● La prevenció de riscos ha de fer-se amb la necessària consulta i participació de tots els treballadors.
Per això, la Direcció de BIGAS CONSTRUCTORA ha concertat un Servei de Prevenció Aliè (SPA) i
paral·lelament ha designat un treballador que coordina les activitats preventives i col·labora amb el SPA en la
implantació i verificació del compliment del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, conforme al
que estableix el RD 39/1997, amb els següents objectius:
● Fomentar el compromís de la Direcció de BIGAS CONSTRUCTORA en el Sistema de Gestió de
Prevenció de Riscos Laborals.
● Formar, motivar e implicar a tot el personal de BIGAS CONSTRUCTORA en el desenvolupament del
Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos.
● Establir accions i programes orientats a la millora continua de la Seguretat i Salut a BIGAS
CONSTRUCTORA i als seus centres de treball, i no sols a la detecció de desviacions.
● Procurar una Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals àmpliament participativa, que aprofiti les
capacitats de tot el personal de BIGAS CONSTRUCTORA.
Per assegurar el compliment d’aquesta Política s’establiran objectius que, a través del seu anàlisi i seguiment,
quantificaran la millora continua acomplida per l’organització. D’aquesta manera es pretén aconseguir un
Sistema de Gestió eficient i eficaç, amb la intenció de que sigui garantia de futur per a BIGAS
CONSTRUCTORA.
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