OHSAS 18001:2007
Un Sistema de Gestió per a la correcta integració en l’empresa de la
Prevenció de Riscos Laborals
El Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals segons OHSAS 18001: 2007 és el
sistema que descriu els processos i procediments per a la correcta integració de la Prevenció
de Riscos Laborals en la seva empresa.
Totes les empreses estan obligades al compliment de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Aquesta Llei
obliga a les empreses a integrar-la al Sistema de Gestió de l’ empresa. OHSAS 18001:2007 gestiona
aquesta integració de forma eficaç, i a més aporta tota la metodologia de gestió necessària per a la millora
continua. Aquesta certificació voluntària publicada per la British Standard Institute (BSI) avala el grau de
compromís de l’ empresa pel que fa una gestió que va més enllà del simple compliment legal, per tant és un
reconeixement explícit envers els treballadors, els socis de l’ empresa, l’ Administració Pública i la ciutadania
en general.
AEQ l’assessora i l’acompanya en el disseny, desenvolupament i implementació del sistema. Un cop
avaluat per una entitat certificadora, obtindrà un certificat acreditat i reconegut internacionalment. La nostra
dilatada experiència en la implantació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i Sistemes de Gestió Global, així
com la capacitació dels nostres consultors, han fet que desenvolupem un mètode de treball senzill i de
resultats visibles.
El nostre mètode consisteix a realitzar exclusivament les visites necessàries, en les quals desenvoluparem
les fases clau per a la consecució dels objectius:
- Realitzarem l’ anàlisi de la seva situació amb relació als requisits.
- Elaborarem únicament la documentació necessària
- Implantarem el sistema
- Formarem i capacitarem els seus empleats. I verificarem el sistema per a la seva certificació.
Avui en dia, més de 1.100 empreses han confiat en la nostra gestió. Actualment, i des de fa més de 15
anys, desenvolupem programes integrals de gestió i qualitat per tot el territori nacional. El nostre sistema
de treball i d’ organització aporta:
- Un model de feina senzill, que no causa interferències en el dia a dia del seu negoci.
- És ràpid i efectiu en el seu desenvolupament.
- Fàcil de mantenir a llarg termini.
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