
 

 
POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

 
La satisfacció dels nostres clients, la protecció del medi ambient i la prevenció de danys i perjudicis 
de la salut en la nostra activitat ocupen un lloc preferent dins els objectius de LASERGRAN.  
 
Per a  garantir aquests objectius la Direcció ha decidit adoptar un Sistema Integral de Gestió, 
d’acord amb les normatives internacionals ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, per 
a les activitats de: 
 

• Disseny i fabricació de maquinària industrial. 
• Fabricació de semielaborats per a maquinària industrial. 
• Subcontractacions industrials. 

 
LASERGRAN basa el seu Sistema Integrat de Gestió, en les següents directrius: 
 

- Foment de la participació del personal, augmentant la motivació de l’equip mitjançant la 
comunicació, la formació i la definició de les competències i coneixements. 

- Execució de les activitats tenint en compte tots els aspectes ambientals del seu cicle de vida, i 
el context de la organització, acomplint els requisits establerts i esperats pel client i/o resta de 
les parts interessades, tan en terminis, forma i contingut, així com amb els requisits legals i 
reglamentaris aplicables i altres requisits que l’empresa subscrigui relacionats amb les nostres 
activitats, els nostres aspectes ambientals i amb els perills per a la seguretat i salut en el 
treball. Per tal de garantir-ho, la Direcció ha designat un Responsable del Sistema de Gestió. 

- Establiment dels Objectius de la Qualitat, del Medi Ambient i de la Seguretat i Salut en el 
Treball a través dels quals es millori de manera contínua la qualitat dels productes/serveis, 
l’eficiència del sistema Integrat de Gestió i el nostre comportament ambiental i 
desenvolupament de la seguretat i salut en el treball. 

- Gestió dels consums de matèries primeres, residus generats i emissions a l’atmosfera en el 
desenvolupament dels treballs, com a evidència del nostre compromís amb la prevenció de la 
contaminació i protecció del medi ambient, inclosos altres compromisos pertinents al context 
de l’organització. 

- Formació adequada i informació de les obligacions del personal en matèria de seguretat i salut 
en el treball, en funció del lloc de treball o en funció de cada treballador, així com l’aportació 
dels mitjans i recursos necessaris per a proporcionar condicions de treball segures i saludables 
per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball, garantint el 
bon funcionament del Sistema. 

- Compromís d’eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut en el treball, 
mitjançant el seguiment del processos, realització de les inspeccions de seguretat a les 
instal.lacions de LASERGRAN i en el muntatge dels productes fabricats, formació periòdica en 
matèria de seguretat i salut en el treball, utilització dels equips de protecció adequats, 
investigació d’incidents i facilitar la consulta i participació dels treballadors, representants dels 
treballadors i altres parts interessades. 

- La revisió periòdica del sistema por la Direcció, amb l’objecte d’assegurar-se que la política i el 
sistema de gestió segueix sent pertinent i apropiat per a la organització, per tal de detectar 
punts febles i poder disposar les accions necessàries, com una part mes del nostre 
compromís, i sobre la base de la gestió del risc i la presa de decisions per a la millora 
contínua. 

- Aquesta política del sistema de gestió és comunicada i entesa per totes les persones que 
treballen a LASERGRAN i en nom d’aquest, amb el propòsit de fer-los conscients de les seves 
obligacions en matèria ambiental, de qualitat i de seguretat i salut en el treball. També estarà a 
disposició del públic i les parts interessades mitjançant publicació en la web de l’ empresa. 

 
A Santa Fe (Granada), 16 d'octubre de el 2019. 
 
   Firmat:  L A S E R G R A N 


