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DECLARACIÓ DE POLÍTICA QUALITAT, MEDIAMBIENT, PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS I SEGURETAT VIAL 

 
Un dels objectius primordials per la secció de TREBALLS SILVÍCOLES DE LA FEDERACIÓ 
ADF D’OSONA és mantenir una política qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i 
seguretat laboral, amb el fi d’assegurar que: 

 

 La qualitat dels nostres serveis ens distingeix de la resta del sector, i és un fidel reflex de 
les expectatives de cada client i un element estratègic per competir en el mercat, 
constituint-se en garantia de la continuïtat i millor futur de l’organització. 

 

 El compliment de la legislació vigent en matèria de Medi Ambient, Prevenció de Riscos 
Laborals i altres requisits que l’organització subscriu, és una de les principals prioritats de 
la secció de TREBALLS SILVÍCOLES DE LA FEDERACIÓ ADF D’OSONA i un dels 
factors determinants del desenvolupament sostenible de la mateixa. 

 

 Aconseguim una protecció eficaç de la salut dels treballadors a través de la prevenció de 
riscos derivats del treball en condicions segures i el màxim de saludables per prevenir 
lesions i deteriorament de la salut. Prenem especial atenció en els desplaçaments 
laborals In Itinere, In Mision o In Labore, mitjançant la integració de l’activitat preventiva 
en el conjunt d’activitats i decisions; i compromesos a mantenir un sistema de Gestió de 
la seguretat i Seguretat vial, segons l’establert per la Llei 31/1995 i les reves respectives 
reglamentacions, complint d’aquesta manera la seva funció i obligació social. 
 

L’establiment formal de la Política de Gestió Integrada, proporciona un marc de referència per 
establir i revisar els objectius, incumbeix a la direcció, la qual assumeix també el compromís de 
portar-la a terme, assegurant que és l’adequada als propòsits i objectius de la organització. 

 

Per això ESTABLEIX, DECLARA I ASSUMEIX els següents principis: 

 
 Millora continua de l’actuació de la secció de TREBALLS SILVÍCOLES DE LA 

FEDERACIÓ ADF D’OSONA i del Sistema de Gestió Integrada mitjançant l’establiment 
d’un programa, el qual es revisa anualment o sempre que sigui necessari. Per això tenim 
en compte els avanços tecnològics, els coneixements científics, les necessitats de les 
persones i els objectius de la societat. 

 
 El nostre programa de gestió defineix els objectius de l’organització en matèria de qualitat, 

medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat vial, identificant mètodes, recursos, 
responsabilitats i terminis per la seva consecució. 

 
 Promovem els recursos necessaris per minimitzar el consum indiscriminat de materials, 

els desplaçaments o mobilitzacions innecessaris, el control de les emissions 
atmosfèriques, els vessaments i residus generats, així com prevenim i minimitzem els 
efectes ambientals perjudicials, amb l’objectiu de promoure la protecció del medi ambient. 
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 Els Proveïdors que treballen per la secció de TREBALLS SILVÍCOLES DE LA 

FEDERACIÓ ADF D’OSONA, adopten principis similars als exposats, els ajudem a 
posar-los en pràctica i els tenim en compte a l’hora de valorar les seves ofertes. 

 
 Formem, entrenem i sensibilitzem a tot el personal en temes de qualitat, medi ambient, 

seguretat vial i riscos laborals a fi de: 
 

 Satisfer les necessitats i expectatives dels clients, aportant als productes i serveis 
un valor diferencial que els distingeix en el mercat. 

 Aconseguim un consum més racional de l’energia, la utilització de recursos que 
permeten el seu reciclatge, la seva reutilització o la seva eliminació amb la mínima 
afecció al Medi ambient. 

 Millorem la salut i seguretat dels treballadors, eliminant els perills i reduint els 
riscos sempre que és possible. 

 
 Efectuem auditories periòdiques sobre la gestió integrada en la secció de TREBALLS 

SILVÍCOLES DE LA FEDERACIÓ ADF D’OSONA i sobre la consecució dels objectius 
marcats, les exigències legals, i altres requisits que l’organització subscriu i els presents 
principis. 

 
 Posem a disposició de les parts interessades i organismes oficials tota la informació que 

es requereixi sobre el Sistema de Gestió Integrat, en el corresponent a la gestió 
ambiental, la gestió de la seguretat vial i la gestió de prevenció de riscos laborals. 
 

 Complim amb la legislació vigent en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat 
vial, de Medi ambient o qualsevol altre matèria que sigui  d’aplicació a la organització. 
 

 Potenciem la comunicació i participació amb els nostres treballadors, facilitant les 
aportacions i propostes en tots els àmbits.  
 

 Fomentem la comunicació amb els proveïdors, contractistes, clients i el públic en general. 
 

La política aquí declarada serà revisada, en termini no superior a tres anys, i l’adaptarem a 
l’experiència adquirida i a les noves normatives i exigències legals que, en cada moment, puguin 
ser d’aplicació. 
 
També serà revisada quan l’evolució dels resultats dels objectius i indicadors impliquin un canvi 
en la visió i missió de l’organització. 
 
 
 
A Vic, 11 de gener de 2.023 
 
 
 
 
 
JAUME BARTOMEU 
Gerent de la secció de TREBALLS SILVÍCOLES DE LA FEDERACIÓ ADF D’OSONA 
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