INTRODUCCIÓ

SERVEIS DE TÜV RHEINLAND

L’empresa pot constituir un lloc adequat per al
desenvolupament de programes encaminats a millorar la
salut dels ciutadans. Aquests programes promocionals
de la salut que parteixen d’una iniciativa del propi àmbit
empresarial, enforteixen la relació entre empresa i societat
mitjançant el foment d’actituds, hàbits i valors saludables
en el marc de l’empresa.

TÜV Rheinland, com a empresa de certificació, inspecció,
formació i verificació independent, certifica a través d’una guia
voluntària el Model d’Empresa Saludable.

A Q U I VA D I R I G I T ?

L’objectiu d’aquesta certificació és establir els requisits que
han de complir les organitzacions a través d’uns criteris
d’avaluació i uns objectius que promocionen la salut en el lloc
de treball. Els resultats milloraran la salut dels treballadors,
augmentant així el valor de l’empresa com a organització.

Aquesta certificació és aplicable a qualsevol sector i
organització. La implicació voluntària de l’organització és
imprescindible per implementar mesures internes necessàries
per poder promoure i prevenir la salut dins de l’empresa.
BENEFICIS

•

Redueix l’absentisme i el presentisme, de manera que es
redueixen considerablement els costos de l’organització.

•

Millora la salut dels treballadors i, en conseqüència,
l’ambient laboral.

•

Promociona mesures de salut internes contínues amb
objectius assolibles.

TÜV Rheinland ofereix un servei integral en Certificació de
Sistemes de Gestió de Qualitat segons els diferents estàndards
existents i Certificació de Sistemes de Gestió Integrats de
Qualitat, Ambiental i / o Seguretat i Salut en el Treball.

•

Fa les empreses més competitives en tenir un clima
laboral favorable.

•

Certificació ISO 9001:2015

•

Col·labora en el compliment de la legislació de prevenció
de riscos laborals vigent.

•

Certificació ISO 14001:2015

•

Certificació OHSAS 18001:2007

•

Fa possible la integració amb altres estàndards i alhora
controla una millora contínua.

•

Certificació SA 8000

•

Certificació SG21

•

Certificació PRL

•

Cap a l’Excel·lència: EFQM
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LES FASES DE L A C E R T I FI CAC I Ó

I M P L A N TA C I Ó

EM PR ESA SALU DABLE

Cal implantar els estàndards establerts a la Guia d’Empresa
Saludable de TÜV Rheinland.
A U T O E VA L U A C I Ó

Implementació
del sistema

Haurà d’estar realitzada per un avaluador autoritzat per
assegurar que el sistema arribarà al mínim del 60% de
compliment amb els estàndards establerts.
CERTIFICACIÓ

Autoevaluació

NIVELL OBTINGUT

En funció del nivell de compliment amb els estàndards
establerts a la Guia d’Empresa Saludable de
TÜV Rheinland, s’atorgaran els següents nivells:
Certificació
TÜV Rheinland

Aprovació i nivell
assolit

Informe i
seguiment

Nivell Or

Aquelles empreses que superin el
90% dels criteris definits

Nivell Plata

Aquelles empreses que superin el
76% dels criteris definits

Nivell Bronze

Aquelles empreses que superin el
60% dels criteris definits

No es certificaran

Aquelles empreses que no superin el
60% dels criteris definits

LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

TÜV Rheinland és un organisme independent de
reconeguda trajectòria mundial. La seva intervenció en els
diferents processos d’auditoria i certificació de sistemes,
productes i serveis garanteix el compliment dels diferents
estàndards de qualitat, medi ambient i seguretat i salut
laboral, entre d’altres.

Contacte
info@es.tuv.com
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TÜV Rheinland realitzarà l’auditoria amb personal llicenciat
o diplomat en Ciències de la Salut amb més de 5 anys
d’experiència.

