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POLÍTICA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT
I SEGURETAT I SALUT
L’empresa DENIS té com objectiu oferir un servei d’alta qualitat a les empreses en formació,
lloguer, venda i servei tècnic de carretons elevadors i màquines de neteja, així com, equips
per la logística interna de les empreses, com a especialistes en solucions en intralogística.
Aquest objectiu implica una bona actuació en matèries com la Qualitat, el Medi Ambient i la
Seguretat i Salut de les persones, necessàries per a una gestió empresarial correcta, eficient i
rendible.
Per tot això, l’empresa DENIS estableix, declara i assumeix els següents compromisos:

Establir objectius i programes que ens portin a una millora continua de la nostra
actuació en matèria de Qualitat, Medi Ambient i Cultura de la Seguretat i Salut.

Tenir accés a la legislació vigent i complir-la, potenciant la segregació i correcta gestió
dels nostres residus, així com altres requisits als quals s’adhereixi l’organització, per reduir
l’impacte de la nostra organització en el medi.

Definir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis a partir de les exigències
contractuals, els desitjos i les expectatives dels nostres clients.

Assegurar que les operacions es realitzen sense risc per a les persones, amb prevenció
de la contaminació, sense que afectin a la salut, creant un ambient laboral segur per a
tothom.

Promoure la Cultura de la Seguretat i Salut a totes les persones que formen part de la
nostre empresa o estiguin en relació amb ella.

Integrar les matèries anteriors en la pròpia activitat de l’empresa per tal de millorar la
seva rendibilitat i així poder afrontar els reptes del futur.

Assignar els recursos humans i materials necessaris per establir, dur a terme i revisar els
objectius i fites que deriven d’aquesta política.

Aquesta Política es revisarà amb l’objectiu d’adequar la naturalesa, magnitud e
impactes ambientals de les activitats, productes i serveis de l’empresa així com la realitat i
exigències de l’entorn. La política es comunicarà a totes les persones que treballen per
l’organització o en nom de ella i estarà a disposició del públic.
L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa.
Per fer això, la direcció considera prioritàries la MOTIVACIÓ, la INFORMACIÓ i la FORMACIÓ
orientades a la Qualitat, el Medi Ambient i la Cultura de la Seguretat i Salut.
El gerent

Tarragona, gener de 2019

