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Enfront dels reptes que presenten els mercats actuals, amb una exigència per part dels clients cada 

vegada major, la direcció de Besernet, S.L. entén que la Qualitat orientada cap a la satisfacció de les 

expectatives dels clients, així com el respecte al medi ambient i el compromís amb la prevenció dels 

riscos laborals dels nostres empleats, son un element fonamental que assegura l'èxit de l'empresa. 

Com també ho són la correcta gestió de l'energia mitjançant l'orientació de totes les activitats 

desenvolupades en les instal·lacions de l'empresa cap a l'eficiència energètica i el desenvolupament 

sostenible. 

 

Per això la direcció de Besernet, S.L. ha establert com objectes prioritaris compromís amb la millora 

de la Qualitat, del Medi ambient i la Seguretat i Salut al Treball i la Gestió Energètica, que assoleix a 

través del seu lideratge permanent de manera que assigna tots els recursos necessaris per a portar 

a terme una bona gestió tenint, a més present l'anàlisi dels resultats dels processos com una 

mesura per a poder controlar la millora contínua. 

 

Tenint en compte que un bon clima organitzacional i unes excel·lents comunicacions són la base per 

a una òptima actuació del personal en l'empresa i, per tant, de l'empresa mateixa; materialitza 

aquestes declaracions com enunciat de la política de la companyia en matèria de Qualitat, Medi 

ambient i Seguretat i Salut al Treball i la Gestió Energètica. 

 

Així mateix la direcció considera fonamental que totes les persones de l'empresa prenguin part 

activa en aquesta política, tenint com objectiu diari: 

 

a) La millora contínua: Revisant i millorant constantment el Sistema Integral de Gestió. 

b) La importància de complir amb els requisits acordats amb el client, els legals i reglamentaris, 

i altres requisits que Besernet pogués subscriure. 

c) Complir els requisits i normatives aplicables en matèria ambiental i en energia. 

d) Promoure la prevenció dels riscos laborals, la salut laboral i la higiene, amb el objectiu de 

minimitzar els accidents de treball i els actes insegurs. 

e) Promoure l'ús eficient i responsable dels recursos naturals, matèries primeres i l'energia, així 

com l'acompliment energètic. I donar suport a la compra de productes i equips de treball 

eficients en energia per tal de millorar el rendiment energètic. 

f) Millorar els hàbits de consum d'energia pel que fa a l'estalvi de la mateixa es refereix entre 

els treballadors i qualsevol de les persones alienes a l'empresa que utilitzin les seves 

instal·lacions. 

g) Fomentar l'ocupació en la mesura del possible de tecnologies renovables de producció 

d'energia. 

h) En general, tenir cura mitjançant les accions anteriorment esmentades del medi ambient i 

contribuir a la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en línia o no a les 

polítiques locals, regionals, nacionals i internacionals existents. 

 

 Amb el propòsit de descriure la política general de Qualitat i Medi ambient i els elements bàsics per 

a garantir-la de forma sistemàtica, s'estableix el sistema de Gestió de la Qualitat,  Medi ambient i 

Seguretat i Salut al Treball basat en la normes EN-ISO-9001:2008 i 14001:2004 i OSHAS 

18001:2007 i en ISO 5001:2011, recollit en el Manual del Sistema, en els Procediments i documents 

que els desenvolupen, i les estipulacions dels quals són d'obligat compliment en tota l'empresa. 

 

És imprescindible que el personal de l'empresa al que s'ha comunicat aquesta política comprengui 

cap a on es dirigeix l'organització, així com també que ha de comprometre's amb els objectius que li 

siguin assignats: 

- Racionalitzar el consum de recursos naturals, energètics i matèries primeres necessaris per als 

seus processos.  

- Prevenció i minimització d'emissions contaminants, com la producció de residus, abocaments 

líquids.  

- Col·laboració amb les autoritats públiques i informació a l'opinió pública de les activitats que 

realitza.  
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I de dur a la pràctica diària la filosofia de fer les coses “bé a la primera” minimitzant el 

desaprofitament de materials i la repetició o correcció de treballs, perquè responsabilitzant-se 

cadascun de la Qualitat i Medi ambient i la Seguretat i Salut al Treball i Gestió Energètica en 

l'execució del seu treball, s'aconsegueixi elevar els nivells tant de Qualitat i Medi ambient  i el grau 

de seguretat al treball,com de competitivitat de l'empresa. 

 

 Amb la finalitat d'avaluar els avanços en matèria de Qualitat i Medi ambient i Seguretat i Salut, i 

Gestió Energètica, la direcció defineix anualment objectius del Sistema per a totes les àrees de 

l'empresa, aquests objectius són comunicats a tot el personal a través dels seus respectius 

superiors. 

 

Abril de 2016 
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