
 
 
 
 

POLÍTICA DE QUALITAT I PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

 
La Direcció d´ASCENSORS SOLER S.A. consideren la qualitat i la prevenció de riscos laborals 
com factors essencials per a l’èxit de l’empresa i que cada persona ha de ser responsable de la 
funció que realitza. 
 

Es compromet:  
- a proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions 

i deteriorament de la salut relacionats amb el treball. 
- a proporcionar un marc de referencia per a el establiment dels objectius de la SST. 
- a complir els requisits legals. 
- a eliminar els perills i reduir els riscos per a la SST. 
- a la millora continua del sistema de gestió de la SST. 
- a la consulta i participació dels treballadors i dels seus representants. 

 

A De la mateixa manera considera imprescindible tenir una política de qualitat i prevenció de 
riscos laborals que es revisa per a la seva continua adequació i uns objectius en aquest camp 
definits i reflectits per escrit en un Manual de Qualitat i Prevenció de Riscos Laborals per 
assegurar que: 
 

 Es fabrica d´acord a les normes i requisits legals aplicables, evita’n els riscos. 
 Se satisfan plenament les necessitats del client. 
 Es prenen totes les mesures de prevenció de defectes i de riscos. 
 Es detecten els defectes i els riscos en l’estat mes inicial possible. 
 Es prenen les mesures oportunes per evitar la seva repetició i d’aquesta manera 

aconseguir una millora continua de l’eficàcia del Sistema de Gestió de la Qualitat i 
Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Els objectius del Sistema son: 
 

a)  Assegurar efectivament que els productes fabricats compleixen les Normes i requisits 
legals aplicables, en particular la Directiva 2014/33/UE y RD 88/2013 Instrucción 
Técnica Complementaria AEM1 “ascensores”. 

b)  Aconseguir la màxima eficiència en matèria de Seguretat i Salut Laboral per a 
controlar i minimitzar els riscos professionals 

c)  Establir una sistemàtica a seguir per que s’implantin i realitzin els controls suficients 
amb la finalitat d’assegurar la qualitat en totes les fases de la fabricació en el sentit de 
la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 

d)  Complir y completar tot el que es disposa en el Ordenament jurídic en vigor, en matèria 
de prevenció de riscos, especialment en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i en 
el Reglament del Serveis de Prevenció. 

e)  Anualment s’establiran i revisaran els objectius específics de qualitat i prevenció de 
riscos. 

 

La Direcció d’ASCENSORS SOLER S.A. delegen com a representant de la Direcció la 
responsabilitat de vetllar pel compliment de l’establer en aquest Manual i implantar els controls 
necessaris, a través de Gestió de la Qualitat/Prevenció. 
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