Vetllem per les
persones,
donem valor
a les empreses

Compromesos amb la prevenció
A PREVINTEGRAL GROUP treballem per millorar la seguretat, la salut i el benestar
de les persones aportant valor afegit a la gestió. Donem un servei diferent als
nostres clients d’una manera integral, àgil, pròxima i de confiança.
Som el resultat de la suma d’esforços, coneixements, experiències i capacitat de
resposta.
Oferim solucions a mida en tot allò relacionat amb la prevenció de riscos laborals,
la formació i l’enginyeria.
Les nostres marques:

Més de 15 anys d’experiència acumulada i l’ampli equip multidisciplinari
existent ens avalen com una resposta fiable davant de qualsevol situació, sector
econòmic o servei.
Ens hem consolidat com a empresa líder del sector amb un servei que es recolza
sobre quatre pilars bàsics: rapidesa, eficiència i estalvi, qualitat i proximitat.

El nostre millor aval

Reacció ràpida
Actuem amb molta rapidesa, som àgils tant en la prestació del servei com en la resolució de dubtes o incidències.

Beneficis imminents
Proposem la solució més adient a cada situació tenint
en compte les possibilitats i necessitats del client. La
proposta de les opcions òptimes en cada cas és sempre
sinònim d’eficiència i estalvi.

Qualitat
Millorem cada dia per poder oferir el millor servei. Tenim certificat el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat
d’acord amb la Norma ISO 9001:2015.
L’excel·lència en el servei i la vocació de millora contínua
són la nostra raó de ser.

Proximitat
La nostra xarxa d’oficines i centres col·laboradors ens
permeten oferir un servei en què s’imposa la proximitat
i el tracte proper.

Servei de prevenció
La principal activitat de Previntegral és actuar com a servei de prevenció en
aquestes quatre especialitats:
•
•
•
•

Seguretat a la feina
Higiene industrial
Ergonomia i psicosociologia aplicada  
Medicina del treball

Oferim un sistema de gestió de la prevenció complet i de garanties. Vetllem per
la salut i la seguretat dels treballadors, alhora que donem resposta a les exigències
legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Oferim serveis específics per cobrir les necessitats de qualsevol empresa amb
independència del sector al qual pertanyi.

Més de 100 professionals al seu servei.
El coneixement que tenim de la matèria, la trajectòria i l’experiència acumulada i l’equip multidisciplinari existent ens permeten donar resposta a les necessitats més específiques i que
suposen un grau més elevat d’especialització.

Consultoria especialitzada
en riscos laborals
Seguretat
Emergències
Implementem un seguit de serveis en relació amb la prevenció i l’actuació davant
de situacions d’emergències:
•
•
•
•
•

Elaboració de plans d’autoprotecció i/o emergència
Organització i assessorament per a simulacres
Realització d’estudis de senyalització
Implantació de plànols “vostè és aquí”
Organització i execució d’activitats formatives. Formació específica mitjançant
cursos teòrics i pràctics								

Construcció
Tot i que treballem per a qualsevol sector, hem implementat eines específiques
per donar resposta a les necessitats particulars d’un dels sectors més exigents en
matèria de prevenció de riscos laborals: el de la construcció.
Oferim diferents serveis per a qualsevol dels actors per poder intervenir en una
obra:
•
•
•
•
•
•

Elaboració d’estudis de seguretat i salut
Elaboració de plans de seguretat i salut
Elaboració d’avaluacions per a obres sense projectes d’execució
Desenvolupament de tasques com a coordinadors de seguretat en obra
Desenvolupament de tasques com a recurs preventiu a l’obra
Desenvolupament de tasques d’assessorament i seguiment a l’obra:
• Inspeccions de seguretat
• Assistències tècniques

Maquinària
Posem a disposició dels nostres clients un servei d’avaluació i certificació de
maquinària per donar compliment a l’RD 1215/1997.

Higiene
Dissenyem, proposem, apliquem i coordinem plans específics
d’avaluació i control per combatre qualsevol risc o situació
que pugui afectar la salut de les persones.
Resolem i donem solucions davant situacions que
requereixen estudis específics: soroll, il·luminació,
agents químics, agents biològics, estrès tèrmic,
vibracions, etc.

Psicosociologia
Realització d’avaluacions específiques de riscos psicosocials (FSICO, COPSOQ/ ISTAS21,
WONT, etc.) per identificar i valorar la necessitat d’implementar accions concretes per millorar les exigències quantitatives i emocionals, així com aspectes organitzatius i de comunicació, etc., amb l’objectiu d’augmentar l’eficiència interna de la seva organització.

Ergonomia
Realització d’avaluacions específiques de riscos ergonòmics (NIOSH, OWA, REBA,
ERGO IBV, OCRA, etc.) per integrar l’ergonomia a la seva empresa amb l’objectiu de
disminuir els riscos d’aparició de lesions degudes a la manipulació manual de càrregues, postures forçades i/o moviments repetitius.
Disposem d’especialistes amb una àmplia experiència en la matèria, programaris de
gestió i anàlisis específiques per ajudar-lo a prendre les millors decisions.

Primer, la salut
Medicina del treball
La salut i el benestar dels treballadors no només són importants per si mateixos,
sinó que són imprescindibles i essencials per a la productivitat, la competitivitat i la
sostenibilitat de les empreses.
A banda del valor que ja té per si sola, la medicina del treball dóna sentit a la resta
d’especialitats preventives.
No hi ha cap persona igual ni les condicions de treball afecten totes les persones de
la mateixa manera. Particularitzem el servei segons cada persona i cada sensibilitat,
cosa que ens permet identificar possibles efectes sobre la salut, derivats o no del
treball.
•
•
•
•

Planifiquem activitats anuals en medicina del treball i realitzem reconeixements
mèdics específics segons el lloc de treball.
Proposem i realitzem proves específiques complementàries i altres proves mèdiques preventives recomanables i creem així un pla de salut específic per a cada
empresa.
Dissenyem i col·laborem en l’aplicació de programes de salut específics (tabac,
sobrepès, risc cardiovascular...) duent a terme una atenció continuada i personalitzada de qualsevol estat de salut.
Alertem sobre possibles situacions de risc en punts determinats de l’empresa
mitjançant tècniques epidemiològiques per tal d’orientar els treballadors a través
de l’educació sanitària; millorant conductes, hàbits i costums perjudicials per a
la salut dels treballadors. 		
							

CMPUSALUS, la branca de medicina del treball, està integrada en un grup mèdic multidisciplinari, que disposa d’un gran nombre de professionals experts en les diferents
especialitats mèdiques.
Per a més serveis i comoditat, disposem de centres mèdics, equips mòbils i laboratoris
d’anàlisis clíniques propies.

Solucions Previntegral
Projectes d’enginyeria								
					

•

•
•

•

Tractament en instal·lacions amb risc de legionel·losi. Prevenció i control en
instal·lacions amb sistemes de distribució d’aigua sanitària, equips de refredament, torres de refrigeració, condensadors, etc.					
						
Redacció de projectes integrals en indústries, edificació i obra civil, eficiència
energètica, tramitacions tècniques i mediambientals, etc. 				
Legalització d’instal·lacions tèrmiques (calefacció i climatització), instal·lacions
de gas, instal·lacions de productes petrolífers, instal·lacions de productes químics, aparells a pressió (compressors, calderins...), instal·lacions frigorífiques…
										
Implantació/legalització d’activitats, llicències ambientals: noves, existents
no legalitzades, ampliacions...

Seguretat alimentària
•

Assessorament, redacció, implantació de sistemes APPCC/HACCP (prerequisits, anàlisis de perills i punts de control crític de l’activitat)				

•

Implantació de manuals d’autocontrol, bones praxis			

•

Auditories internes higienicosanitàries					

•

Assessorament o elaboració d’etiquetatge i fitxes tècniques de productes elaborats
										
Implementació de sistemes de traçabilitat en la cadena alimentària i
homologació de proveïdors								

•
•

Formacions per implementar el sistema APPCC, de manipulació d’aliments,
de gestió d’al.lèrgens								

•

Cursos de benestar animal (explotacions ramaderes, transports i escorxadors)

Sistemes de gestió
La qualitat no és fer bé les coses a la primera, sinó gestionar amb vocació de
millora contínua. L’excel·lència no és un objectiu, sinó una manera de fer camí.
Les bones pràctiques en una empresa sempre passen per planificar, ordenar i
implantar mecanismes de control i de millora.
Tenim un ventall de serveis per aconseguir una empresa més robusta, més ben
estructurada i més eficient.
•

CAE. Plataforma de coordinació d’activitats empresarials			

•

Sistemes de gestió
Implantar un sistema de gestió certificable té avantatges ben clars: aplicar el
cicle de millora contínua (planificar, executar, controlar i millorar), optimitzar i
agilitzar els processos interns de l’organització i obtenir un reconeixement extern
en forma de certificat:
• Qualitat: ISO 9001
• Prevenció de riscos laborals: ISO 45001 (OHSAS 18001)
• Seguretat alimentària: IFS, BRC i ISO 22000, GLOBALGAP, FOOD DEFENSE
• Excel·lència: Model EFQM
• Medi ambient ISO 14001

Estratègia empresarial
La reflexió estratègica serveix per unificar visions sobre el camí que l’empresa ha
de seguir per tal d’adaptar-se a l’entorn i al context en què opera:
•
•
•

Realització de plans estratègics
Implantació de quadres de comandament

Lideratge i habilitats directives:						
• Coaching executiu
• Formació de líders
• Parlar i fer presentacions en públic					

Competitivitat tecnològica
Generem avantatges competitius gràcies a la tecnologia mitjançant la implantació/
programació d’eines informàtiques, programaris de gestió i aplicacions.		
		

Formem capital humà
Formació
Entenem que el capital humà és l’actiu més important de què disposa l’empresa, i
és per aquest motiu que apostem de forma clara i decidida per la formació.
Els nostres objectius en matèria de formació són:
•
•
•

Solucionar les necessitats de formació de les empreses
Optimitzar els costos destinats a la formació
Augmentar la competitivitat dels treballadors i, en conseqüència, de les empreses
												
									
Elaborem plans formatius a mida. La implementació dels plans formatius ens
permetrà:
•
•

Detectar les necessitats de l’empresa en matèria de formació
Programar accions formatives concretes en funció de les particularitats de
l’empresa i de les persones
• Optimitzar tant els recursos econòmics com el temps dedicat a la formació
• Fer que tant les empreses com els treballadors siguin més competitius i millors
			 							
Estem acreditats per la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo i oferim
la possibilitat que els treballadors de les nostres empreses es beneficiïn de formacions
bonificades i subvencionades.
Donem resposta a les formacions establertes en els diferents convenis sectorials.

Per què
Previntegral Group?

1

Mètode en contínua evolució

Ens importa molt el que oferim, però encara ens importa més com ho oferim.
Hem creat un mètode de treball propi que ens permet donar respostes senzilles
i entenedores, respostes útils, lògiques, personalitzades, de qualitat i, sobretot,
orientades a resultats. Treballem perquè la nostra feina sigui aplicable i efectiva
en la gestió del dia a dia.

2
3
4
5

Tecnologia i innovació

La nostra web permet als clients disposar de la seva documentació sempre i a tota
hora. Facilitem un espai web restringit per a clients amb la documentació sempre
actualitzada i sempre disponible: 24 hores al dia, 365 dies a l’any. Els treballadors
també disposen de la seva zona privada amb el resultat de tots els exàmens de
salut. Treballem i desenvolupem programaris propis que ens permeten aconseguir
allò que volem tal com ho volem. La nostra web i els programes interactius permeten a tots els nostres clients implementar un control o seguiment a temps real.

Valor humà

L’equip humà està format per persones molt qualificades, proactives, molt motivades i amb un alt nivell de productivitat i eficiència. Les polítiques de promoció
interna garanteixen el desenvolupament del talent de l’equip humà i el seu creixement personal. El compromís amb les persones fa que l’equip faci seus els valors,
els objectius i els principis de l’organització i permet el creixement continu i la
possibilitat de donar el millor servei.

Adaptabilitat

No totes les empreses són iguals ni tenen les mateixes necessitats. Els nostres
serveis s’adapten a les necessitats, però també a les característiques de les
empreses. Proposem serveis diferenciats en funció del client: autònoms, pimes,
grans empreses.

Responsabilitat

La prevenció de riscos laborals porta implícites responsabilitats administratives,
penals i civils. Previntegral Group ofereix un servei en exclusiva a tots els seus
clients perquè disposin de la millor assistència jurídica i assessorament possibles.

Tel. 902 101 151
www.previntegral.com

