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POLÍTICA DE SALUT ORGANITZACIONAL I 

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

La política de Fupar en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals busca una 

col·laboració dels diferents agents de l’organització per establir processos de 

millora contínua que promoguin i protegeixin la salut, la seguretat i el benestar 

de les persones treballadores, així com la millora de l’ambient de treball 

d’acords amb els següents indicadors: 

 Ambient físic del treball 

 Ambient psicosocial del treball, incloent l’organització i la cultura de 

l’espai de treball 

 Els recursos de salut personals en l’ambient de treball 

 La participació de l’organització en la comunitat 

 

Aconseguir i mantenir un entorn laboral on el treballador o la treballadora pugui 

treballar amb total seguretat i de forma saludable requereix: 

 Promoure un estil de vida saludable, tant dins de l’organització com 

fora. 

 Adequar el lloc de treball a les capacitats i necessitats físiques del 

treballador o treballadora, amb l’objectiu de prevenir situacions de 

fatiga muscular i trastorns musculoesquelètics.  

 Conèixer i mantenir els factors psicosocials que afecten positivament 

la salut i que generen desenvolupament individual, benestar personal i 

benestar organitzacional. 
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 Detectar els factors psicosocials que afecten negativament i que són 

coneguts com a factors psicosocials de risc. 

Amb tot això, la implementació d’un sistema de gestió d’organització 

saludable, ens permetrà: 

 Reduir els accidents de treball i les malalties professionals. 

 Reduir les absències provocades per processos de salut. 

 Reduir l’absentisme i el presentisme. 

 Millorar el clima laboral. 

 Millorar el compromís, participació i motivació de les persones 

treballadores. 

 Convertir-se en un referent del sector i la societat. 

 
Per això, amb el ferm compromís de protegir i potenciar la salut de les 

persones treballadores, promoure els entorns de treball saludables, i la 

millora contínua, establim aquesta política d’organització saludable, basada en 

els següents principis: 

 La promoció de la salut en el treball és per a Fupar una estratègia 

empresarial que aspira a l’eficàcia en la integració de la prevenció de 

riscos laborals i a l’augment de la capacitat individual de la població per 

mantenir i millorar la seva salut i qualitat de vida.  

 La millora contínua de l’organització i les condicions de treball, invita a la 

participació activa de les persones que en formen part.  

 L’ equilibri entre les demandes del treball i el control que s’hi exerceix 

condueixen a una organització segura i saludable. 

 El compliment de les disposicions legals i normatives en matèria de 

prevenció de riscos laborals, així com de la resta d’aspectes vinculats a 

la gestió de persones i el bon govern. 

Fupar com a organització saludable es compromet a portar a la pràctica les 
accions pertinents per tal d’aconseguir els objectius de seguretat i salut. Per 
això és necessari prendre mesures preventives respecte als factors de risc físic 
i psicosocials, i intervenir en els que puguin estar causant efectes negatius en 
la salut mental i física dels treballadors i treballadores 
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