
 

Política de qualitat, ambiental i de 
seguretat i salut al treball 

 

SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA, S.L. 
 
Es va fundar l’any 1.993 i es dedica a:  

 
Prestació de serveis de neteja d’edificis i locals 

 
Des del seu origen, els objectius primordials de l’organització són: 

 Realitzar la prestació del servei d’acord amb les necessitats i expectatives dels 
clients per tal d’assolir la seva satisfacció, i 

 Desenvolupar l’activitat de l’empresa de forma sostenible des del punt de vista 
de respecte al medi ambient i de cura de la seguretat i salut de les persones. De 
manera que aquests aspectes contribueixin a la millora de la competitivitat de 
l’organització. 

 
Per tal d’assolir aquests objectius principals, les directrius de treball són: 

 Treballar dins un marc de compliment dels requisits legals aplicables i altres que 
l’organització subscrigui. 

 Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de 
lesions i deteriorament de la salut relacionades amb el treball. 

 Treballar per eliminar els perills i reduir els riscos per a la SST. 

 Consultar als treballadors i promoure la seva participació i la dels seus 
representants. 

 Protegir el medi ambient, prenent mesures per la prevenció de la contaminació, la 
minimització dels residus, l’ús racional i eficient dels recursos naturals i en general 
la minimització dels impactes ambientals perjudicials. 

 Optimitzar els recursos destinats a les tecnologies, productes i mètodes de treball 
de forma que beneficiï al client i a l’eficiència de l’organització. 

 Actuar amb diligència davant incidències i peticions dels clients.  

 Millorar contínuament el sistema integrat de gestió de qualitat, ambiental i de la 
SST, implicant a tot el personal en aquest afer.  

 
L’organització ha implantat un sistema integrat de gestió que comprèn els requisits de 
les normes: UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 com a 
eines facilitadores del compliment d’aquesta política.  
 
La direcció de l’empresa impulsarà la pràctica d’aquests principis mitjançant 
l’aportació dels recursos necessaris. 

 
 
 

La direcció 
Lleida, 12 de desembre de 2019 


