Política integrada de la qualitat, ambiental i de la
seguretat i salut en el treball de l’ASPB
Aprovada per la Junta de Govern el 28 de juny de 2022

Per a assegurar l’acompliment de la seva missió i visió, i d’acord amb els seus valors,
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) cerca l’assoliment de l’excel·lència en la
seva organització, i estableix, documenta, implementa, manté, revisa i millora de
manera contínua un sistema integrat de gestió de la qualitat, ambiental i de la seguretat
i salut en el treball apropiat al seu propòsit i al seu context, i que recolzi la seva direcció
estratègica. Amb aquesta finalitat, l’alta direcció de l’ASPB, que emana de la Junta de
Govern i s’executa mitjançant la Gerència amb el suport del Comitè de Direcció, defineix
aquesta Política integrada de la qualitat, ambiental i de la seguretat i salut en el treball
que expressa l’orientació de l’organització i es constitueix en marc de referència per a
l’establiment, l’avaluació i la revisió dels seus objectius en aquests àmbits.
En el seu funcionament i en les seves actuacions, l’ASPB es compromet a:

 Complir els requisits legals i reglamentaris que li són d’aplicació, i de manera
específica els ambientals i els referents a la seguretat i salut en el treball, així com els
altres requisits que ha subscrit i assumit, especialment els derivats de les
administracions mare (Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya).
 Informar, formar, conscienciar, consultar i fer partícip el seu personal, i de manera
destacada a través de les seves persones representants.
 Establir els mecanismes adequats de coordinació amb altres entitats per tal de
complir els requisits i assolir els objectius establerts, en tots els nivells de gestió.
 Actuar sota els principis de transparència, participació, coordinació, equitat,
sostenibilitat, efectivitat i eficiència, incorporant les perspectives d’inclusió i de gènere.
 Satisfer, a partir del coneixement explícit, les necessitats i expectatives de les seves
parts interessades, entenent-se com a tals les institucions, la ciutadania de Barcelona,
les persones usuàries, les persones que treballen a l’Agència i per a l’Agència, la
societat en general i els aliats i proveïdors clau.
 Fomentar la qualificació i el creixement de les persones.
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 Treballar de manera equilibrada i sostenible amb la perspectiva de futur per crear
valor per a la societat.
 Facilitar els entorns i proporcionar els recursos humans, econòmics i tècnics per a
assolir els objectius establerts.
 Proporcionar condicions i entorns de treball segurs i saludables per a la prevenció de
les lesions i del deteriorament de la salut relacionats amb el treball.
 Eliminar els perills i reduir els riscos per a la seguretat i salut en el treball per a les
persones que hi treballen o que es puguin veure afectades per les seves activitats.
 Protegir el medi ambient, prevenint o reduint la contaminació i la generació de
residus.
 Reduir el consum i/o fer un ús sostenible dels recursos energètics, naturals i materials,
afavorint la reutilització i el reciclatge, així com incorporant tecnologies, productes i
processos més eficients ambientalment.
 Establir criteris ètics de sostenibilitat ambiental i social en la compra de productes i
subministraments, i en la contractació de serveis.
 Treballar activament en pro de l’adaptació i la mitigació dels efectes del canvi climàtic a
la ciutat de Barcelona, en el context d’emergència climàtica global.
 Alinear-se amb els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides,
dins del marc de les agendes 2030 de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de
Catalunya.

Aquesta política és pública. Es comunica a totes les persones que treballen a l’ASPB i a
totes aquelles persones o entitats externes que treballen per a l’ASPB, i es posa a
disposició també de totes les seves parts interessades pels mitjans adequats,
particularment la pàgina web corporativa.
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