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A.1. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS 
 

En el present annex es documenten tots els procediments que s’han establert per realitzar la 

implantació a Barnasfalt, S.A. del sistema de gestió integrat de les normes UNE-EN ISO 

9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. 
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A.2. PLANIFICACIÓ – DIAGRAMA DE GANTT 

Tot seguit es mostra la planificació de les fases del projecte en un Diagrama de Gantt on 

també hi queden reflectits els terminis d’execució (Figura A1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 10  Annex A- Planficació i procediments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo

1 Assignació del projecte a un responsable 2 días lun 03/03/08

2 Cerca i recopilació d'informació 10 días mié 05/03/08

3 Aprovació del projecte per part de gerència 2 días mié 19/03/08

4 Contractació consultoria i entitat certificadora 1 día vie 21/03/08

5 Presentació del projecte al personal 1 día jue 27/03/08

6 Diagnòstic 1 día vie 28/03/08

7 Formació 18 horas jue 03/04/08

8 Consultoria 10 mss lun 07/04/08

9 Auditoria interna 2 días mié 18/02/09

10 Revisió del sistema 1 día vie 20/02/09

11 Auditoria de certificació (fase 1) 3 días lun 23/02/09

12 Solució de desviacions de la fase 1 5 días jue 26/02/09

13 Auditoria de certificació (fase 2) 2 días jue 05/03/09

14 Solució de desviacions de la fase 2 45 días lun 09/03/09

15 Resolució expedient i entrega certificats 20 días mar 12/05/09

marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio

Tarea

División

Progreso

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite
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A.3. PNT 4.1 CONTROL DE DOCUMENTS  

A.3.1. Portada  

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

L’objectiu d’aquest procediment és establir 

un sistema per controlar tots els documents 

relacionats amb la qualitat, medi ambient i la 

SST, siguin d’origen intern com extern. A 

més, d’establir la sistemàtica de control 

sobre els registres del sistema integrat.  

 Es aplicable a tot el personal de 

BARNASFALT sense excepció ja que 

tothom ha de treballar amb 

documentació pròpia o aliena. Queda 

exclosa la documentació referent a obres 

perquè s’explica en altres procediments 

o instruccions. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 02/09 Redacció inicial  - 
    

REGISTRES 

Descripció 

F.4.1.01 Control de  documents interns 

F.4.1.02 Control de documentació externa 

F.4.1.03 Taula de control de registres 

F.4.1.04 Quadre d’afectacions 

   ELABORAT I   REVISAT APROVAT   APROVAT 

 

Signatura 

   

Posició Responsable Q, MA i PRL Cap dep. Tècnic Cap dep. 

Administració 
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A.3.2. Documents del sistema  

Hi ha dos tipus de documents que has de ser sotmesos a control: els interns  i els externs .  

Documents Interns: els crea Barnasfalt i diuen com s’ha de treballar 

− Declaració documentada de la Política de Qualitat, Medi Ambient i PRL 

− Declaració documentada dels objectius. 

− Manual de Qualitat, Medi Ambient i PRL 

− Procediments 

− Instruccions 

Documents Externs: aquells que provenen de fora de Barnasfalt i diuen com s’ha de 

treballar 

− Normativa i legislació. 

− Normes ISO 

− Manuals o instruccions tècniques de maquinària o equipaments 

− Informació i documentació relacionada amb la seguretat i riscos laborals de 

l’empresa, com “l’avaluació de riscos”, la “planificació de l’activitat preventiva”, els 

certificats d’aptitud mèdica i els certificats de formació 

− Fitxes tècniques de seguretat dels productes químics. 

− Altre documentació externa que no estigui englobada en els punt anteriors ni 

en cap dels procediments o instruccions (ex: imposició d’un procediment per part 

d’un client) 

En quan als registres , la finalitat d’aquest procediment és sotmetre a control qualsevol 

registre, tant intern com extern, que proporcioni evidència de la conformitat dels requisits 

del servei i/o de l’operació eficaç del sistema de gestió. 

A.3.3. Metodologia  

A.3.3.1. Control de la documentació interna 

ELABORACIÓ DE DOCUMENTS: 

Les responsabilitats d’elaboració dels diferents documents són: 
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− Política de qualitat, medi ambient i PRL i objectius: responsable de qualitat, medi 

ambient i PRL, amb l’aprovació dels caps dels departaments tècnic i d’administració 

− Manual de qualitat, medi ambient i PRL: responsable de qualitat, medi ambient i PRL 

 

− Procediments: responsable de qualitat, medi ambient i PRL juntament amb el cap de 

departament corresponent  (en el cas que s’elaborin) 

 

− Instruccions: responsable de qualitat, medi ambient i PRL juntament amb el cap de 

departament corresponent  (en el cas que s’elaborin) 

La decisió d’elaborar un document es pren en funció de: 

− Exigència de les normes ISO 9001, ISO 14001 i  OSHAS, d’un reglament, una norma 

aplicable, o de l’exigència d’un client. 

− Si la falta d’aquest document pot afectar negativament en la qualitat dels serveis 

realitzats. 

Polítiques de qualitat, ambiental i SST : La gerència s’assegura que les polítiques són 

conformes amb els requisits de les 3 normes de referència. Han d’incloure l’edició i la data 

d’aprovació d’aquesta per part de la gerència firmant al peu de les polítiques. 

REVISIÓ I APROVACIÓ DE DOCUMENTS: 

Abans de la seva distribució són revisats i aprovats tots els documents per personal 

autoritzat, essent el responsable de qualitat, medi ambient i PRL i els caps dels 

departaments tècnics i d’administració els qui aproven. 

DISTRIBUCIÓ: 

La Documentació del Sistema es troba a disposició del personal de l’empresa en format 

informàtic. En cas de requerir-se la distribució d’algun tipus de documentació, aquesta es 

controlarà a través del propi registre F.4.1.01 CONTROL DE DOCUMENTS INTERS. 

Per cada document  es manté una relació en el registre F.4.1.01 CONTROL DE 

DOCUMENTS INTERS que identifica el nom del document, el número de revisió i la data 

de l’entrada en vigor.  

Tot document entra en vigor en el moment de la seva  distribució.  
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És el responsable de qualitat, medi ambient i PRL qui comunica i distribueix les noves 

edicions dels documents,  i l’encarregat de recollir les còpies obsoletes, modificant cada 

vegada que es fa un lliurament de documents, la relació de F.4.1.01 CONTROL DE 

DOCUMENTS INTERS. 

En el registre F.4.1.04 QUADRE D’AFECTACIONS s’indica de manera personal a qui 

afecta cada procediment i instrucció. 

El sistema de gestió documental estarà disponible a la xarxa informàtica de l’empresa en 

format PDF , on el personal podrà accedir per la lectura, quedant prohibit fer-ne còpies. Els 

formats informàtics editables estaran protegits sota clau, únicament accessibles pel 

responsable de qualitat, medi ambient i PRL i pels caps de departament. També existirà 

una carpeta amb tots els procediments i instruccions en format paper firmats pel 

responsable de qualitat, medi ambient i PRL, el cap de departament tècnic i el cap de 

departament d’administració. 

El responsable de qualitat, medi ambient i PRL, com unicarà a tot el personal afectat, 

mitjançant e-mail i/o en el panell informatiu dels treballadors l’alta o modificació de 

procediment del sistema.  

MODIFICACIÓ DE DOCUMENTS: 

Quan es produeixi un canvi en un document s’ha de revisar i aprovar per les mateixes 

persones que van revisar i aprovar el document original, a excepció que s’especifiqui 

expressament el contrari. 

A la primera pàgina de cada document es manté un apartat pel control de les 

modificacions, indicant l’objecte de l’edició (s’indica la modificació que han sofert els 

apartats) i les signatures i dates en que el document s’ha elaborat, revisat i aprovat. 

Quan es modifiqui un document, aquest es distribuirà a tot el personal i es modificaran els 

registres F.4.1.01 CONTROL DE DOCUMENTS INTERNS i si s’escau el F.4.1.014 

QUADRE D’ASSIGNACIONS. 
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IDENTIFICACIÓ I CODIFICACIÓ DE DOCUMENTS: 

Codificació dels procediments: 

PNT X.X    nom del procediment      

• PNT correspon a les inicials Procediment Normalitzat de Treball. 

• X.X   primer  dígit es assignat d’acord amb la numeració ISO i OHSAS i el segon fa 

referència al número de procediment d’aquell punt. 

Codificació de els instruccions: 

IT X.X     nom de la instrucció          

• IT correspon a les inicials Instrucció Tècnica. 

• X.X   primer  dígit es assignat d’acord amb la numeració ISO i OHSAS i el segon fa 

referència al número de procediment d’aquell punt. 

Codificació del manual de qualitat, medi ambient o PRL: 

M.Q         

• M.Q correspon a les inicials Manual de Qualitat. 

Tot document intern s’identifica per: 

- Codi del document 

- Nom del document 

- Nº i data d’edició 

- Nº de pàgina 

 

ARXIU DE L’ORIGINAL: 

Existirà una còpia impresa sempre actualitzada pel responsable de qualitat, medi ambient i 

PRL que es guardarà en el departament tècnic. Aquesta còpia no s’utilitzarà per a consulta, 

si no que es guarda en un lloc separat per evitar el seu deteriorament. Si es guarden 

documents obsolets per conservar un històric, han de ser segellats com a “OBSOLET”. 
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EXTERNA: 

Tota la documentació externa, en la seva recepció serà el responsable de qualitat, medi 

Ambient i PRL, qui la dóna d’alta en el registre de F.4.1.02 CONTROL DE 

DOCUMENTACIÓ EXTERNA. 

Tota la documentació externa referent a obres (plàn ols, projectes, llicències,.....) 

queda exclosa perquè queda definida en altres proce diments o instruccions. 

ELABORACIÓ, REVISIÓ I APROVACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EXTERNA: 

L’elaboració, revisió i aprovació de la documentació externa és responsabilitat de l’entitat 

emissora. 

DISTRIBUCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EXTERNA: 

Si es decideix distribuir còpies, s’aplica el mateix sistema de distribució que per la 

documentació interna, i s’utilitza el format F.4.1.02 CONTROL DE DOCUMENTS 

EXTERNS. 

MODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EXTERNA: 

La modificació de la documentació externa és responsabilitat de l’entitat emissora. No 

obstant, el posseïdor de l’original procedeix a la seva actualització quan procedeixi. 

El sistema d’actualització consisteix en la comunicació amb l’entitat emissora per conèixer 

les actualitzacions, ja sigui via telefònica, e-mail, carta o personalment. 

IDENTIFICACIÓ I CODIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ EXTE RNA: 

A la recepció de tot document el responsable de qualitat, medi ambient i PRL el codifica 

segons es detalla en el registre de F.4.1.02 CONTROL DE DOCUMENTS EXTERNS, 

donant al document el mateix nom que li ha assignat l’autor, i en el cas que fos necessari 

per a la seva identificació, es codificaria també amb un codi, que quedaria anotat en el 

registre de F.4.1.02 CONTROL DE DOCUMENTS EXTERNS. 
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ARXIU DE LA DOCUMENTACIÓ EXTERNA: 

Per cada document es designa un Responsable d’arxiu de l’original i actualització del 

mateix, indicat en el registre F.4.1.02 CONTROL DE DOCUMENTS EXTERNS. 

Si es guarden documents obsolets per conservar un històric, han de ser segellats com a 

“OBSOLETS”. 

A.3.3.2. Control dels registres  

EDICIÓ, REVISIÓ I APROVACIÓ DELS FORMATS: 

La responsabilitat d’elaboració dels diferents formats recau sobre el responsable d’elaborar 

els procediments als quals pertany, ajudant-se del responsable d’àrea on es requereixen.  

Abans de la seva utilització són revisats i aprovats per personal autoritzat, essent el 

responsable de qualitat, medi ambient i PRL qui revisa i els caps de departament els qui 

aproven. La data de revisió s’anota al format F.4.1.03 TAULA DE CONTROL DE 

REGISTRES. 

Quan es produeixi un canvi en un format es pot o  no variar  el procediment. Si es canvia, 

s’ha de revisar i aprovar tal i com s’explica a  l’apartat 6.1.4 d’aquest procediment. 

Al produir-se modificacions en els registres, el responsable ha de refer la F.4.1.03 TAULA 

DE CONTROL DE REGISTRES. 

La codificació de formats correspon a una lletra F (Format), seguida dels dígits que 

identifiquen el procediment de referència i dos dígits correlatius que indica el nº de format 

generat per cada procediment. S’acompanya de l’edició del registre. 

A més, tot format s’identifica pel nom assignat. 

El responsable de qualitat, medi ambient i PRL  és el  responsable de l’arxiu de l’original de 

cada format. 

Si es guarden formats obsolets per conservar un històric, han de ser segellats com a 

“OBSOLET”. 

Els registres els omple, modifica i guarda o arxiva el responsable assignat en cada cas. 
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Les plantilles dels registres utilitzats dins el sistema de gestió es guardaran en format word 

al servidor de l’empresa i seran accessibles únicament pels seus responsables. 

CONTROL DELS REGISTRES: 

Tots els registres han de ser llegibles, fàcilment identificables i recuperables, i s’han de 

guardar i conservar en unes condicions que no es deteriorin. 

A la F.4.1.03 TAULA DE CONTROL DE REGISTRES s’indica: 

− Nom: del registre 

− Codi assignat (si existeix) 

− Revisió en vigor 

− Tipus: físic / informàtic 

− Responsable: nom de l’àrea responsable. 

 

CÒPIES DE DE SEGURETAT: 

El sistema informàtic de Barnasfalt incorpora un sistema de còpies de seguretat que 

diàriament i de manera automàtica genera una còpia de seguretat de tots aquells arxius 

nous o que hagin estat modificats. Aquesta còpia es realitza en unes cintes extraïbles que 

diàriament un/a responsable/a d’administració s’encarrega de canviar i guardar en una 

caixa ignífuga que es troba dins l’empresa. 
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Figura A2: Control de la documentació interna 
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Figura A3: Control de la documentació externa i control de registres 
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A.4. PNT 5.1 REVISIÓ DEL SISTEMA I 

PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

A.4.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D'APLICACIÓ 

L’objecte del present procediment és definir els mecanismes 

per a la realització de revisions periòdiques del sistema 

integrat de qualitat, medi ambient i  seguretat i salut en el 

treball amb la finalitat d’assegurar la implantació i eficàcia 

del sistema i de tots els procediments i instruccions d’acord 

amb les normes UNE-EN-ISO 9001, OSHAS 18000 i 14001. 

 Aquest procediment 

s’aplica a tot el sistema 

integrat de qualitat, medi 

ambient i seguretat i 

salut en el treball. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 03/09 Redacció inicial   
    

REGISTRES 

Descripció    

F.5.1.01 Acta de revisió del sistema per la direcció 

F.5.1.02 Indicadors de gestió 

F.5.1.03 Objectius, fites i programes 

F.5.1.04 Planificació del sistema de qualitat, medi ambient i PRL 

   ELABORAT I   REVISAT APROVAT   APROVAT 

Signatura    

POSICIÓ Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. tècnic Cap dep. 

administració 
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A.4.2. Informació per la revisió  

En la revisió ordinària del sistema s’inclouen com a dades de partida, entre altres: 

• Els resultats de les auditories internes i l’avaluació del compliment amb els requisits 

legals aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui  

• La retroalimentació del client 

• L’acompliment dels processos i la conformitat del producte 

• L’estat de les investigacions d’incidents, les accions correctives i les accions 

preventives 

• Les accions de seguiment de revisions per la direcció prèvies 

• Els canvis que podrien afectar al sistema de gestió de la qualitat, de gestió 

ambiental i de prevenció de riscos laborals 

• Les recomanacions per la millora en el sistema de gestió de la qualitat, de gestió 

ambiental i de riscos laborals 

• Les comunicacions de les parts interessades externes, incloses les queixes 

• El desenvolupament ambiental de l’organització 

• El desenvolupament en prevenció de riscos laborals de l’organització 

• El grau de compliment d’objectius i fites 

• El seguiment de les accions resultants de les revisions prèvies per la direcció 

portades a terme. 

• Els canvis en les circumstàncies, incloent l’evolució dels requisits legals i altres 

requisits relacionats amb la qualitat, els aspectes ambientals i amb la seguretat i 

salut en el treball 

• Els resultats de participació i consulta 

En les reunions extraordinàries els punts a tractar seran determinats a cada convocatòria. 

S’han d’adoptar les mesures adequades per la correcta adaptació del sistema integrat als 

canvis continus que experimenta tant l’empresa com l’entorn, decidint quins recursos 

humans i materials o nous sistemes s’han d’adoptar, utilitzar o posar a disposició de 

l’empresa per a la posta en pràctica de les accions aprovades. 
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A.4.3. Periodicitat  

Anualment es realitzarà una revisió ordinària del sistema de qualitat, medi ambient i 

prevenció de riscos laborals. En cas que hi hagi canvis en el sistema o es cregui 

convenient, es realitzaran revisions extraordinàries.  

A.4.4. Metodologia de la revisió 

La revisió es porta a terme en reunions on estan presents gerència, els caps de 

departament, el responsable de qualitat, medi ambient i SST, i els responsables d’àrea que 

es consideri oportú. 

El responsable de qualitat, medi ambient i SST prepara la documentació necessària per la 

revisió del sistema, sol·licitant als caps de departament la convocatòria de reunió. Amb una 

suficient antelació es determina el dia, l’hora, el lloc, les persones convocades i l’ordre del 

dia a desenvolupar. 

En aquestes revisions s’analitza la documentació presentada prèviament pel responsable 

de qualitat, medi ambient i SST i obtenint les conclusions, que es recullen en la F.5.1.01 

ACTA DE REVISIÓ DEL SISTEMA PER LA DIRECCIÓ. 

La direcció de l’empresa revisa anualment la Política de l’Empresa i els Objectius. Els 

objectius seran mesurables i coherents amb la política possible, quantificables i/o planificats 

en el temps. 

L’avaluació de l’eficàcia del sistema per complir els requisits de les normes de referència, la 

política i els objectius de Barnasfalt, de manera continuada, comprèn: 

a) Avaluar l’aplicació dels procediments del sistema en la realització de les 

activitats, a partir dels informes d’auditoria interna i dels resultats de les 

reclamacions dels clients, les incidències, accions correctives i les no 

conformitats. 

b) Avaluar el compliment dels objectius, a partir del seguiment periòdic i 

documentat d’aquests. 

c) Avaluar l’obtenció de resultats, a partir dels indicadors de qualitat, indicadors 

ambientals i de SST que genera el propi sistema, tant de caràcter global com de 

cadascuna de les activitats. 
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d) Avaluar l’eficàcia de la formació realitzada durant l’any. 

e) La identificació de les necessitats de recursos, incloent les de formació del 

personal, especialment les derivades de reclamacions de clients i no conformitats 

potencials. 

A.4.5. Acta de revisió del sistema  

La revisió del sistema es registre en el format F.5.1.01 Acta de revisió del sistema per la 

direcció on s’inclouen totes les decisions i accions relacionades amb: 

• La millora de l’eficiència del sistema de gestió de la qualitat, de gestió ambiental i 

SST i els seus processos 

• La millora del producte en relació amb els requisits del client 

• La necessitat de recursos 

• El desenvolupament de la SST 

• La política i els objectius de SST 

• Altres elements del sistema de gestió de la SST 

També s’inclouen l’ordre del dia a tractar, la documentació a adjuntar, les conclusions a les 

que s’ha arribat en el transcurs de la reunió, les accions acordades, responsabilitats, 

terminis previstos per la modificació de procediments, assignació de recursos, etc. 

Les accions correctores o preventives que puguin derivar-se d’aquesta revisió són tractades 

segons marca el procediment PNT 8.1 No conformitats i millora contínua. 

Si durant la reunió s’efectua una modificació sobre la Política de Qualitat, Política Ambiental 

o Política de Seguretat i Salut en el Treball així com la determinació d’objectius, aquests 

s’incorporen com annex a l’acta i es distribueixen a tot el personal de l’empresa, personal 

extern que els caps de departament o el responsable de qualitat, medi ambient i PRL així 

ho considerin. La metodologia de distribució serà segons s’indica en el PNT 5.3 

COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I CONSULTA. 
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A.4.6. Indicadors  

Són instruments de mesura que permeten expressar quantitativament aspectes de la 

organització i gestió de Barnasfalt i que també serveixen de guia per avaluar la qualitat o 

adequació del servei prestat.  

Els indicadors es revisaran de forma periòdica per tal que donin informació del procés i de 

les seves tendències. Això permet identificar problemes i introduir les modificacions 

necessàries en el procés per aconseguir una millora contínua de la qualitat del producte i 

del servei prestat. 

A.4.7. Mètodes d’implantació  

L’organització és la responsable de definir els processos claus de l’empresa i són aquells 

directament relacionats amb la satisfacció dels clients i els objectius de Barnasfalt.  

Es definiran: 

1. Objectiu: Nom i descripció dels aspectes a mesurar, incloent el resultat 

esperat. És necessari elaborar accions per tal de poder-lo aconseguir. 

2. Indicador: Expressió a través de variables o atributs que permet quantificar 

aquest paràmetre. 

3. Periodicitat del seguiment:  plaç establert per mesurar l’evolució de l’indicador 

4. Seguiment:  Si la tendència no es favorable s’han de definir accions per la seva 

consecució. Les activitats de seguiment així com les accions definides per la 

consecució dels objectius han de quedar registrats. 

En el registre F.5.1.02 INDICADORS DE GESTIÓ, s’enumeren tots els indicadors definits 

pel sistema. Aquest formulari s’ampliarà amb els annexos oportuns per indicar quan 

procedeixi la fórmula i el criteri seguits per l’indicador. 

A.4.8. Definició d’objectius i fites 

Un cop realitzada l’avaluació d’aspectes, Barnasfalt està en condicions de determinar en 

quines àrees es poden realitzar millores i així definir els objectius i fites a aconseguir. 
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En funció de la política de qualitat, ambiental i de prevenció de riscos laborals així com de 

l’estratègia de l’empresa, la direcció de l’empresa es marcarà els objectius que vulgui 

aconseguir pel següent any. Els objectius seran concrets i a poder ser quantificables i/o 

planificats en el temps. 

A més a més, s’hauran de definir els programes per aconseguir els objectius, els 

responsables de cadascuna de les accions, els terminis fixats i els recursos que s’hi 

assignaran. Això quedarà reflectit en el registre F.5.1.03 OBJECTIUS, FITES I 

PROGRAMES. 

Sempre que sigui possible, s’establiran objectius d’aquells aspectes ambientals que generin 

un impacte significatiu, ja que si aquests impactes no es poden eliminar si que es pot 

imposar una tendència a la disminució dins dels paràmetres possibles, mitjançant diversos 

compromisos que l’empresa pot adquirir amb el medi ambient. També s’han d’establir 

objectius en prevenció de riscos que serveixin per evitar o minimitzar perills i els objectius 

que es considerin adequats en matèria de qualitat. 

Una vegada definit l’objectiu es realitzaran el Programes de Qualitat, Medi Ambient i PRL 

que el seu contingut serà: 

• Objectius de qualitat i medi ambient 

• Recursos assignats 

• Terminis d’execució 

• Responsables 

• Actuacions 

• Temporalitat 

Aquests programes seran redactats pel responsable de qualitat, medi ambient i prevenció 

amb la col·laboració de la resta de responsables de Barnasfalt i es registren en el format 

F.5.1.03 OBJECTIUS, FITES I PROGRAMES. 

A aquests objectius se’ls hi realitzarà un seguiment al llarg de l’any per detectar possibles 

desviacions del programa inicialment definit. Aquest seguiment serà realitzat conjuntament 

entre els caps de departament i el responsable de qualitat, medi ambient i PRL. 

A les reunions amb la direcció s’haurà d’analitzar el grau de compliment i idoneïtat dels 

objectius del període anterior per tal d’assegurar la millora contínua.  
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A.4.9. Planificació del sistema de qualitat, medi a mbient i 

seguretat i salut en el treball 

El responsable de qualitat, medi ambient i PRL és el responsable de complimentar la 

F.5.1.04 PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SST, amb els 

treballs a planificar relacionats amb el sistema de qualitat, medi ambient i SST apuntant el 

seu responsable i la tasca que s’ha de realitzar. 
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A.5. PNT 8.2 AUDITORIA INTERNA  

A.5.1. Portada  

OBJECTE  CAMP D'APLICACIÓ 

Descriure la sistemàtica per la realització de les auditories 

internes del sistema integrat de gestió de la qualitat, medi 

ambient i seguretat i salut en el treball que permetin 

determinar el nivell de compliment de les seves activitats 

respecte dels requisits de la documentació vigent. A més 

a més, i en base als resultats obtinguts, les auditories 

internes permetran dictaminar si el sistema és adequat o 

no per aconseguir els objectius previstos i establir les 

accions oportunes.  

 L’abast de les auditories 

internes són totes les 

activitats de les àrees 

implicades en el sistema 

integrat de qualitat, medi 

ambient i seguretat i salut en 

el treball. 

 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 01/09 Redacció inicial   - 

    

REGISTRES 

Descripció    

F.8.2.01 Pla d’auditoria interna 

F.8.2.02 Informe d’auditoria interna 

   ELABORAT I   REVISAT APROVAT   APROVAT 

Signatura i 

data: 

   

POSICIÓ Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. tècnic Cap dep. 

administració 
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A.5.2. Definicions 

Auditoria del sistema: examen metòdic i independent que es realitza per determinar si les 

activitats i els resultats relatius del sistema compleixen les disposicions prèviament 

establertes, i si aquestes disposicions es realitzen de forma efectiva i són adequades per 

aconseguir els objectius. 

Auditor del sistema: Persona qualificada per realitzar les auditories del sistema. 

Auditories internes: aquelles realitzades per auditors interns de Barnasfalt o personal 

extern contractat per realitzar-la. 

Auditories externes: les realitzades per auditors externs d’una entitat acreditada, amb la 

finalitat de concedir un certificat de compliment de la norma establerta. 

Evidència de l’auditoria: Informació verificable, registres o declaracions de fets. 

L’evidència d’una auditoria està basada generalment en entrevistes, exàmens de 

documents, observació d’activitats i condicions, resultats existents de presa de dades i 

assajos o de qualsevol altre mitjà, dins de l’abast de l’auditoria.  

A.5.3. Metodologia  

A.5.3.1. Organització de les auditories  

Les auditories s’organitzen per processos, auditant cada procés amb tots els procediments i 

àrees que siguin aplicables.  

En qualsevol cas, en el període establert han de ser auditades totes les activitats relatives a 

la qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals. 

A.5.3.2. Periodicitat 

La periodicitat de realització de les auditories és, com a mínim, anual. 

A.5.3.3. Pla d’auditories internes 

Amb la periodicitat indicada, el responsable de qualitat, medi ambient i PRL establirà un pla 

d’auditoria interna, amb el registre F.8.2.01 PLA D’AUDITORIA INTERNA, en el qual es 
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distribuirà al llarg del període indicat totes les auditories que s’han de realitzar. No es 

necessari auditar totes les àrees al mateix temps, però totes han de ser auditades al menys 

un cop a l’any. 

A.5.3.4. Equip auditor 

L’equip auditor pot estar format únicament per un auditor o per diversos; en aquest últim 

cas un d’ells actuarà com auditor en cap i serà el responsable de la planificació i 

organització de l’auditoria. 

Els auditors seran independents de l’àrea auditada i hauran d’evidenciar coneixements de 

la norma UNE-EN ISO 9001, UNE-EN 14001 I OSHAS 18001. 

Barnasfalt subcontractarà sempre el total de les auditories in ternes a empreses 

especialitzades. S’utilitzaran els formats proporcionats per l’empresa subcontractada, i la 

responsabilitat de fer el pla de l’auditoria recaurà sobre l’auditor assignat. 

A.5.3.5. Qualificació d’auditors  

Els auditors externs, que podran utilitzar formats diferents als indicats en aquest 

procediment, hauran d’evidenciar coneixements de les normes UNE-EN ISO 9001, UNE-

EN 14001 I OSHAS 18001 així com un mínim d’un any d’experiència com a auditor. 

A.5.3.6. Realització de l’auditoria 

Les auditories solen tenir les fases següents: 

1. Preparació de l’auditoria: elaboració del qüetionari. 

2. Reunió prèvia: en la qual participen l’equip auditor amb els responsables de l’àrea 

auditada, on s’exposa en programa de l’auditoria previst i els seus objectius. 

3. Anàlisis de la documentació: encara que la documentació s’ha analitzat mentre 

s’elabora el qüestionari, es pot procedir a realitzar les comprovacions que es 

considerin necessàries. 

4. Comprovació de la implantació: per mostreig es realitza la comprovació “in situ” 

de la implantació. 

5. Reunió final: en una reunió final en la que participen les mateixes persones que 

en la reunió prèvia s’avancen els resultats de l’auditoria.  
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A.5.3.7. Informe de resultats de l’auditoria 

Com a conclusió de l’auditoria s’emetrà el F.8.2.02 INFORME D’AUDITORIA INTERNA en 

el qual s’indiquen les desviacions detectades. Tal i com ja s’ha mencionat, en cas de 

subcontractar l’auditoria interna s’utilitzaran els formats de l’empresa subcontractada. 

L’informe serà comentat al responsable de l’àrea auditada, qui proposa les accions 

correctores o preventives que s’ha d’aplicar. Per tal de tirar endavant aquestes accions no 

es necessari registrar-ho amb els formats F.8.1.01 INFORME D’INCIDÈNCIA o el F.8.1.02 

INFORME D’ACCIÓ CORRECTIVA PREVENTIVA. 

A.5.3.8. Verificació de l’eficàcia i tancament de l es no conformitats 

Una vegada complerts els terminis establerts per la implantació de cadascuna de les 

accions correctives a les accions detectades, els caps de departament s’encarreguen de 

verificar la implantació i eficàcia de les accions correctives definides per solucionar les no 

conformitats i de procedir al seu tancament registrant l’eficàcia de les mateixes. En el cas 

de que l’eficàcia no sigui satisfactòria, el responsable que hagi definit les accions 

correctives defineix unes noves accions per solucionar les deficiències no corregides. 

Una vegada realitzades les accions esmentades l’auditor comprova l’eficàcia de les noves 

accions. 
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A.6. PNT 7.5 CONTROL DOCUMENTAL D’OBRES  

A.6.1. Portada  

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

L’objectiu d’aquest procediment és determinar 

els passos a seguir durant el transcurs de 

l’obra, tant per la planificació diària de la feina, 

com certificacions, facturació i el final d’obra. 

 Es aplicable a totes les obres 

executades per Barnasfalt. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 02/09 Redacció inicial,   - 

    

4. REGISTRES 

Descripció 

F.7.5.01 Diari d’obra 

Albarans (blau, rosa i blanc) 

Relació i comprovació d’albarans 

Certificació 

Resum econòmic de la certificació 

Resum econòmic de l’obra 

Resum de certificació a origen 

Factura 

   ELABORAT I  REVISAT APROVAT APROVAT 

Signatura i 

data : 

   

Posició Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. Tècnic Cap dep. 

Administració 
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A.6.2. SEGUIMENT DE L’OBRA 

A.6.2.1. Planificació inicial de l’obra 

Tota la documentació i documents previs a l’inici de l’obra està detallat a la IT 7.7 

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA DE LES OBRES.   

A l’hora de planificar les tasques generals de l’obra es tindran en compte els controls de 

qualitat que s’han de fer: els que fixa Barnasfalt més els que fixi la direcció facultativa.  

A.6.2.2. Planificació setmanal 

Els divendres es realitza una reunió dels caps d’obra, responsable de seguretat i salut i el 

cap del departament tècnic per tal de fer la planificació de les feines a realitzar per la 

setmana següent i poder solucionar problemes varis.  

La planificació setmanal s’actualitza diàriament un dia per l’altre segons l’evolució de l’obra, 

meteorologia i imprevistos i queda establerta en el document F.7.5.01 DIARI D’OBRA on 

apareixen totes les obres (codi, nom o sobrenom i cap d’obra), la data, on està cada 

treballador, les màquines que hi ha a cada obra, els trasllats a fer i els materials que s’han 

de rebre. 

A.6.2.3. Elaboració de la documentació de seguretat  durant l’obra 

Veure PNT 7.8 SEGURETAT I SALUT 

A.6.2.4. Visita setmanal de l’obra 

Es necessari que el cap d’obra realitzi una acta de la visita setmanal amb la direcció 

facultativa de cada obra. En aquesta acta s’indica l’obra, data de la visita, nº d’acta, els 

assistents i a qui representa cadascú i els punts acordats.  Aquesta acta s’introduirà en el 

programa de gestió de Barnasfalt. 

A.6.2.5. Arxiu de fotografies 

Durant el transcurs de l’obra el cap d’obra realitzarà un arxiu fotogràfic per tal de que quedi 

constància de l’evolució física d’aquesta. 
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A.6.2.6. Controls de qualitat de l’execució d’obres  

Veure PNT 7.9 CONTROLS DE QUALITAT 

A.6.2.7. Albarans  

Diàriament els treballadors de Barnasfalt i els treballadors d’empreses col·laboradores 

omplen albarans tot indicant les tasques desenvolupades i en quina obra. Per cada albarà 

existeixen 3 còpies de colors diferents: 

• Blau:  hores extres i administració pel client 

• Rosa:  pels caps d’obra per tal de poder fer el control econòmic de l’obra 

• Blanc:  arxiu 

La normativa per la confecció d’albarans és: 

- Els albarans s’han d’entregar el dia següent de la realització dels treballs. S’ha 

d’entregar la còpia rosa. 

- S’ha de fer un albarà per cada obra, i en cas de treballs de seguretat i salut se n’ha 

de fer un a part. 

- Tot el material, per insignificant que sigui, ha de reflectir-se a l’apartat de material, 

especificant suficientment i àmpliament. 

- Han d’existir albarans per totes les hores de tots els dies laborals, tant s’hagi 

treballat com no. En cas de no haver treballat alguna hora o algun dia s’ha de fer un 

albarà justificant-ho i entregant la còpia rosa. 

- En cas d’administració al client és ell qui firma l’albarà i se li entrega la còpia blava i 

la rosa s’entrega a l’oficina de Barnasfalt, no fent falta cap firma més per part del 

tècnic. 

- En el cas d’hores extres, s’ha de realitzar un albarà exprés a tal efecte (a més a 

més del de treballadors), que especifiqui nom del treballador, obra, treballs realitzats 

i hores. En aquest cas s’ha d’entregar al tècnic la còpia blava i reservar-se la rosa 

per cas de reclamacions. A la firma, el tècnic ha de col·locar la data de firma. Tots 

els albarans entregats a partir del dia 26 (aquest inclòs) passaran a ser abonats el 

més següent. 

- Els albarans adjunts de material han d’anar grapats a l’albarà dels treballs. 

- Abans d’omplir qualsevol parte d’albarà incorrectament és millor consultar a un 

tècnic. 
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- Qualsevol albarà que no es pugui interpretar es retornarà al treballador per la seva 

correcció. 

 

A les Figures A4 i A5  s’especifica com s’han de complimentar els albarans: 

 

 Es necessari assegurar-se que el client és el que ens suposem 

    Es necessari assegurar-se que l’obra és la que se suposa 

        Fixar-se en el DIA que s’escriu 

 

 

 

 

 

S’ha d’escriure les hores 

realment treballades i 

comprovar que la suma 

dels albarans del dia sumin el total d’hores treballades. Si hi ha diversos treballs diferents 

en una mateixa obra s’han de relacionar assignant a cadascuna un número d’hores. 

Nom i cognoms del treballador 

Màquina utilitzada amb descripció del tipus de màquina, marca, model i 

matrícula o categoria del treballador 

S’ha d’escriure correctament tots i cadascun  dels 

treballs, indicant situació i material sobre que es 

treballa, en cas d’àrids o terra. 

S’ha d’investigar si el client ha de firmar l’albarà (en cas de treballadors a administració). 

En cas de treballadors a pressupost l’albarà el firma qualsevol tècnic, excepte en 

treballs de seguretat que el firmarà el tècnic de seguretat. 

Figura A4: Albarà complert 
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Lloc d’on surt el material (magatzems, obres, acopius...) 

Descripció minuciosa del material per que pugui identificar-se 

(material, tipus, mesures, característiques concretes...) En el 

cas de trasllats de maquinària s’ha de descriure la màquina 

traslladada. 

 

 

Lloc on arriba el material (obres, acopios, magatzems...) 

 

Quantitat de material transportat amb la unitat 

de mesura (u, T, kg, m2, ml, viatges...)  

Figura A5: Descripció de la complimentació de transport de materials 

 

També, de forma diària, el cap d’obra recull els albarans d’aquells proveïdors que també en 

facin. 

Els caps d’obra han de codificar els albarans abans de 96 hores i posteriorment passar-los 

a secretaria tècnica on seran introduïts en el programa de gestió de Barnasfalt. Durant la 

primera setmana de cada mes, secretaria tècnica extreu la “ RELACIÓ I COMPROVACIÓ 

D’ALBARANS”  que s’entrega a cada cap d’obra per tal que aquests puguin fer les 

certificacions.   

A.6.2.8. Factures dels proveïdors 

De tots els proveïdors ha d’arribar una valoració econòmica com a màxim el primer dia 

laborable del mes següent de les feines realitzades i indicant a quina obra correspon. Si 

algun proveïdor incompleix aquesta exigència, secretaria tècnica ho ha de comunicar a 

administració per tal d’aplaçar el venciment. 
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A.6.2.9. Certificacions i factures 

Els caps d’obra han de fer les certificacions de les obres mensualment i abans del dia 10 

del mes següent.   

La certificació consta de 4 documents: 

• Certificació : una per cada obra i per cada subobra 

• Resum econòmic de la certificació:  obra + subobres 

• Resum econòmic de l’obra:  obra + subobres 

• Resum de certificació a  origen:  obra + subobres 

Aquests 4 documents passen a secretaria tècnica on es comprova que s’hagi descomptat 

de la certificació anterior correctament. Si es detecta un error, s’ha d’avisar al cap d’obra. 

Secretaria tècnica també prepara el document de certificació definitiu. Se’n fan tantes 

còpies com demani el client i aquestes passen al / la  responsable de facturació del 

departament d’administració. Els 4 documents de certificació més la relació d’albarans es 

queden a secretaria tècnica. 

El departament d’administració prepara les “FACTURES” i en realitza tantes còpies com 

cada client demani, una per “l’arxiu de facturació” i una que retorna a secretaria tècnica, on 

es comprova l’import de la factura. Cada factura està formada per una caràtula més el 

document de certificació definitiu.  

Els documents que són enviats al client amb la factura poden variar segons les exigències 

d’aquest.  

Secretaria tècnica guarda a “l’arxiu de certificacions” una còpia dels 4 documents de la 

certificació, la relació d’albarans i la còpia de la factura. També es guarden a “l’arxiu de 

definitius” els albarans, els 4 documents de certificació i la relació d’albarans. 

A.6.2.10. Conformitat de la factura i facturació 

S’envia una còpia de la factura a la persona que determini el client per tal que aquesta la 

conformi (s’entén per factura conformada que es retorni firmada l’últim full de la certificació 

o la factura firmada) i al mateix temps es fan arribar les factures al client. 
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Secretaria d’administració demana als clients els documents de cobraments, en fa el 

seguiment i informa al cap d’administració de les incidències. 

A.6.3. Final d’obra  

A.6.3.1. Documentació a realitzar al final de l’obr a  

Un cop finalitzada l’obra es realitzen els següents documents: 

• Recuperar les fiances: El personal del departament d’administració s’encarrega de 

recollir les fiances dipositades per Barnasfalt per tal de poder realitzar l’obra. 

Aquesta tasca és responsabilitat del departament d’administració. 

• Documentació de classificació de l’obra:  El cap d’obra realitza la documentació 

necessària per tal de poder obtenir la classificació de l’empresa. S’utilitza el 

format estipulat per la Generalitat de Catalunya. 

• Acta recepció obra:  Document d’acreditació que tots els jardins s’han acabat i 

entregat en perfecte estat. El cap d’obra s’encarrega de redactar-la, fer-la signar 

per la propietat i entregar-la-hi. També es realitza una còpia que es guarda a la 

“carpeta grisa” (veure IT. 7.7 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA D’OBRES) 

• Acta de recepció de l’obra de jardineria:  Document d’acreditació que tots els 

jardins s’han acabat i entregat en perfecte estat. El cap d’obra s’encarrega de 

redactar-la, fer-la signar per la propietat i entregar-la-hi. També es realitza una 

còpia que es guarda a la “carpeta grisa” (veure IT. 7.7 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 

D’OBRES) 

• As-built: El responsable de l’oficina tècnica realitza el plànol definitiu de com ha 

quedat l’obra amb totes les modificacions que s’han produït. Es realitza una còpia 

en paper i una informàtica ambdues per la propietat i es guarda en format 

informàtic a la “carpeta informàtica de l’obra”. 

• Certificat de runes:  La secretaria tècnica demana a l’empresa gestora de runes 

que realitzi el document acreditatiu indicant el volum de runes de l’obra en 

qüestió. Es realitzen 3 còpies: una per presentar a l’ajuntament i per tal de 

recuperar les fiances, una per la propietat i una que s’arxiva a la “carpeta grisa” 

(veure IT. 7.7).  

• Certificat de terres:  Document que acredita la gestió de les terres de l’obra. El 

realitza el cap del departament tècnic. Es realitzen 3 còpies: una per presentar a 
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l’ajuntament i per tal de recuperar les fiances, una per la propietat i una que 

s’arxiva a la “carpeta grisa” (veure IT. 7.7 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA D’OBRES) 

A.6.3.2. Documentació a entregar al client al final  de l’obra 

Secretaria tècnica i l’oficina tècnica prepararen un dossier per entregar al client amb la 

següent documentació: 

1. As-built 

2. Certificat de runes 

3. Certificat de terres 

4. Controls de qualitat 

5. Arxiu fotogràfic 
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A.7. PNT 7.9 CONTROLS DE QUALITAT 

A.7.1. Portada 

1. OBJECTE  2. CAMP D’APLICACIÓ 

L’objectiu d’aquest procediment és definir els 

controls de qualitat per les terres, bases i 

subbases de compactació i pels paviments.  

 Es aplicable a totes les obres 

executades per Barnasfalt que 

s’executin aquestes unitats d’obres. 

3. FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 02/09 Redacció inicial,   - 
    

4. REGISTRES 

Descripció    

F.7.9.01 Qüestionari de qualitat 

F.7.9.02 Informe de terres, subbases, bases i paviments 

F.7.9.03 Informe de paviments 

   ELABORAT I  REVISAT APROVAT APROVAT 

Signatura i 

data : 

   

Posició Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. Tècnic Cap dep. 

Administració 
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A.7.2. QÜESTIONARI PRELIMINAR 

Abans de començar l’execució de les terres, subbases, bases de compactació i paviments 

el cap d’obra ha de realitzar un qüestionari a la direcció facultativa per tal d’aclarir una sèrie 

de paràmetres. S’ha de fer el F.7.9.01 QÜESTIONARI DE QUALITAT. 

A.7.3.  Terres, subbases i bases 

Tot seguit es defineixen una sèrie de tasques a que ha de realitzar el cap d’obra. 

Accions a realitzar abans d’executar la capa posterior: 

• Comprovar altimetria i planimetria de la capa anterior. 

• Comprovar compactació de la capa anterior amb els resultats de laboratori. 

• Programar control de qualitat de la capa a executar. 

• Neteja de tota la base de restes d’obra i eliminar obstacles i coses que no han de 

quedar a la capa posterior. 

• Comprovar gruixos en llocs crítics. 

Accions a realitzar després d’executar una capa de compactació: 

• Comprovar que les cotes obtingudes són les esperades i per tant que la capa 

següent hi cap. 

• Revisar el control de qualitat del laboratori 

• Aspecte visual de les vores 

• Realitzar una comprovació visual de la compactació 

• Revisar les proves de densitat 

• Mirar si els elements superficials estan nets 

• Mirar si els elements propers estan escombrats 

• Comprovar els gruixos en els llocs crítics 

Per tal de realitzar les següents comprovacions el cap d’obra complimentarà el registre 

F.7.9.02 INFORME D’EXECUCIÓ DE TERRES, SUBBASES I BASES.  
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A.7.4. Paviments 

Tot seguit es defineixen una sèrie de tasques a que ha de realitzar el cap d’obra. 

Accions a realitzar abans d’executar el paviment: 

• Comprovar altimetria i planimetria de la base. 

• Comprovar compactació de la base amb els resultats de laboratori. 

• Programar control de qualitat del paviment. 

• Neteja de tota la base de restes d’obra i eliminar obstacles i coses que no han de 

quedar en el paviment. 

• Programar tall de treball i dilatació-retracció. 

• Comprovar ferro (malla i negatius), mesures, solapes i posició. 

• Programar l’abocament de formigó quedant d’acord totes les parts a intervenir. 

• Decidir el color del paviment. 

• Comprovar gruixos en llocs crítics. 

• Decidir acabats de forma general i particular. 

• Encofrar els forats (escales, jàsseres,...) 

• Col·locar plàstics en interiors i exteriors si hi va tractament superficial. 

• Col·locar porexpan d’1 cm en perímetre, pilars i elements que interrompin el 

paviment a 1 cm per sota del nivell d’acabat. 

• Repassar i augmentar, si cal, punts de sortida del làser que ja estaven col·locats per 

la base. 

• Protegir els elements que es puguin tacar. 

• Programar amb la direcció facultativa les juntes de dilatació necessàries. 

• Estudiar la climatologia (vent, pluja, fred,...) dels dies previstos per decidir si fer o no 

el paviment. 

• Col·locació de la posta a terra, si cal. 

• Repassar que es compleixen tots els paràmetres exigits pel client i/o direcció 

facultativa mitjançant el qüestionari F.7.9.01 QÜESTIONARI DE QUALITAT. 

Accions a realitzar durant l’execució del paviment: 

• Comprovar visualment que els pavimenters aixequin el ferro. 

• Comprovar el bon funcionament del làser dels pavimenters. 



Implantació d’un sistema de gestió integrat a Barnasfalt, S.A  Pàg. 45 

 

 

• Comprovar, en el cas de les xapes de compressió, que la bomba no tombi els 

alçadors. 

• Comprovar l’acabat de les vores. 

• Comprovar que es tiri el quars que li correspongui. 

• Neteja d’elements tacats. 

• Comprovar que vingui el laboratori segons el previst. 

• Fer el tancament de la junta de treball amb el regle dels connectors. 

• Comprovar que no quedin “coqueres”. 

• Assegurar la presència d’un manobre amb experiència durant l’execució del 

paviment. Aquest manobre únicament ha de realitzar tasques de revisió d’elements 

per tal que els pavimenters puguin fer les seves tasques correctament. També ha 

de reaixecar el ferro. En cap cas ha de realitar les tasques pròpies d’un pavimenter. 

Accions a realitzar després d’executar el paviment: 

• Regar amb aigua per un correcte curat. 

• Comprovar planimetria 

• Comprovar anivellació 

• Calcular el gruix de formigó que ha entrat. 

• Comprovar els acabats. 

• Comentar la feina amb els treballadors per tal de millorar el resultat del paviment. 

• Marcar amb el pavimenter els talls de dilatació i els rombes dels pilars. 

• Comprovar que el tall sigui d’1/3 del gruix del paviment. 

• Tapar el paviment amb plàstics. 

• Analitzar les temperatures previstes i si ha de fer fred tapar el paviment. 

• No tallar la junta de treball fins que s’obri. 

• Segellar les juntes amb poliuretà, tenint en compte que abans s’ha de netejar la 

junta, col·locar el cordó de fons i pintar-la amb una imprimació perquè el poliuretà 

no es desenganxi. 

Aquestes comprovacions s’han de realitzar a l’endemà de l’execució dels paviments. 

Per tal de poder verificar aquests paràmetres és necessari que el cap d’obra complimenti el 

registre F.7.9.03 INFORME DE PAVIMENTS.  
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A.7.5. PROVES DE LABORATORI 

Es realitzaran tots els controls de qualitat que exigeixi la direcció facultativa i/o el client, però 

independentment sempre s’han de realitzar: 

• Anàlisis de densitat de les terres pels materials per poder fer les capes de terres, 

subbases i bases. 

• Assaig Próctor per la compactació dels materials de subbases i bases. 

• Assaig de provetes de formigó 
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A.8. PNT 5.2 ASPECTES AMBIENTALS 

A.8.1. Portada 

 

OBJECTE  CAMP D'APLICACIÓ 

Determinar els aspectes ambientals de 

Barnasfalt amb els corresponents impactes i 

poder-los avaluar per tal de determinar 

aquells que siguin significatius. 

 S’aplica a totes les activitats de 

Barnasfalt. 

 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 02/09 Redacció inicial,   
    

REGISTRES 

Descripció    

F.5.2.01 Identificació d’aspectes ambientals 

F.5.2.02 Consums de recursos 

   ELABORAT I   REVISAT APROVAT   APROVAT 

Signatura i 

data: 

   

POSICIÓ Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. tècnic Cap dep. 

administració 
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A.8.2. Definicions 

MEDI AMBIENT: Entorn en el qual una organització opera, incloent l’aire, aigua, terra, 

recursos naturals, fauna, éssers humans i les seves interrelacions. L’entorn en aquest 

context inclou des de l’interior d’una organització fins al sistema global. 

ASPECTE MEDIAMBIENTAL: Element de les activitats, productes o serveis d’una 

organització que pot interactuar amb el medi ambient. 

IMPACTE MEDIAMBIENTAL: Qualsevol canvi en el medi ambient, ja sigui perjudicial o 

beneficiós per aquest, resultant en tot o en part de les activitats, productes i serveis de 

l’organització. 

A.8.3. Metodologia 

A.8.3.1. Identificació dels aspectes mediambientals  

Mitjançant una revisió mediambiental inicial (RMI) (prèvia a la implantació) s’identificaran els 

aspectes ambientals i es determinaran els impactes de les activitats de Barnasfalt sobre el 

medi ambient. En la RMI es consideren condicions de funcionament normals, anormals i 

d’emergència . Aquesta RMI és el punt de partida per conèixer l’estat ambiental de 

l’empresa, el que permetrà establir objectius i fites ambientals.  

Un cop realitzada la RMI i identificats els aspectes ambientals, aquest seran avaluats per tal 

de detectar els que originen impactes significatius. 

Es realitzaran per part del responsable de qualitat, medi ambient i PRL valoracions 

d’aspecte extraordinaris sempre que s’iniciï una nova activitat, es produeixin canvis en els 

requisits legals aplicables, succeeixi una situació d’emergència o quan el responsable ho 

consideri oportú. 

En la valoració anual   hi haurà especial atenció a aquells aspectes que en l’anterior 

valoració hagin estat considerats significatius, així com aquells que es cregui que hagin 

patit canvis importants. 
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El procediment ha seguir serà: 

 

1- Revisió de totes les activitats de Barnasfalt que incloguin els següents aspectes: 

• Peces o retalls sobrants en reparació de maquinària 

• Escòries i restes de soldadura 

• Compra de productes amb embalatges plàstics 

• Pneumàtics usats 

• Restes de menjar 

• Utilització d’aerosols 

• Canvi d’olis usats de la maquinària 

• Canvi de filtres d’oli usats 

• Canvis filtres de gasoil usats 

• Canvi de bateries usades 

• Llots i residus procedents del rentat de màquines 

• Emissions de gasos de soldadura 

• Emissions de compostos orgànics volàtils en activitats amb pintures 

• Olis procedents d’abocaments accidentals a l’obra 

• Utilització de petita maquinària d’obra (manual) 

• Incendis a l’obra 

• Residus sanitaris 

• Fluorescents usats 

• Piles usades 

• Utilització d’instal·lacions sanitàries provisionals 

• Consum d’aigua a l’obra 

• Consum d’electricitat a l’obra 

• Ocupació de superfície per instal·lacions de l’obra 
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• Olors procedents d’instal·lacions provisionals de l’obra 

• Runa i restes d’obra 

• Ferralla, canonades i elements metàl·lics d’obra 

• Fusta 

• Elements de PVC 

• Fibra i llana de vidre 

• Vidre 

• Fibrociment amb amiant 

• Generació de pols en operacions amb maquinària 

• Generació de pols en enderrocs 

• Pols de fibrociment i amiant 

• Generació de pols a les operacions de tall a l’obra 

• Operacions amb martells perforadors hidràulics o d’aire comprimit 

• Utilització de maquinària pesant d’obra pública 

• Càrrega i descàrrega de materials 

• Afeccions a la fauna 

• Afeccions a la vegetació 

• Afeccions al paisatge 

• Afeccions al patrimoni 

• Afeccions als béns 

• Caiguda d’objectes a la via pública 

• Abocament accidental de materials 

• Terres no aptes a l’obra 

• Restes de vegetació 

• Consum de gasoil o similar en maquinària d’obra 
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• Desviament temporal del curs d’un riu 

• Compactació per trànsit de vehicles 

• Abocament accidental de gasoil a l’obra 

• Abocament accidental d’olis a l’obra 

• Utilització de terres a l’obra 

• Generació de fangs o similar als accessos públics de l’obra o similar 

• Envasos i utillatge brut de productes químics perillosos en general 

• Aigües resultants de la neteja de cisternes de formigó o similar 

• Abocament accidental de formigó a l’obra 

• Abocament accidental de desencofrant 

• Abocament de formigó en el medi aquàtic 

• Paper i cartró 

• Emissions causades per la crema incontrolada de residus 

• Modificació de les condicions del trànsit 

• Ruptura de serveis 

• Consum d’àrids a l’obra 

• Generació de soroll procedent d’equips d’estesa de mescles asfàltiques en 

calent 

• Generació de soroll procedent d’operacions de càrrega i descàrrega de 

materials 

• Abocament de residus en el medi 

• Abocament accidental de greixos i olis 

 

2- Determinació de fins a quin punt l’empresa està conforme amb la legislació 

mediambiental vigent. 
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A.8.3.2. Valoració i registre dels aspectes mediamb ientals i impactes 

associats 
 

Tenint en compte els aspectes anteriors, es complimentarà els F.5.2.01 IDENTIFICACIÓ 

D’ASPECTES AMBIENTALS  de la següent manera: 

 

OPERACIÓ: Assignació d’un codi de referència a cada aspecte mediambiental. 

ASPECTE: Indicació de l’aspecte ambiental. 

IMPACTE:  Indicació de l’impacte ambiental generat pels aspectes ambientals de 

l’empresa. 

ACTIVITAT: Indicació de si es tracta d’activitat normal (N), anormal (A), o d’emergència 

(E). 

VALORACIÓ: Valoració realitzada per determinar si l’impacte és o no significatiu. 

SIGNIFICATIU: S’indicarà si l’impacte és o no significatiu. 

ACCIONS CORRECTORES: S’indicaran les mesures adequades per minimitzar els 

aspectes més significatius.  

RESPONSABLE: Indicació de la persona encarregada de portar a terme les accions 

correctores 

PLAÇ MÀXIM: Indicació de la data màxima per establir les mesures correctores 

RESULTAT DE LES ACCIONS: Indicació dels resultats obtinguts gràcies a les mesures 

correctores adoptades. 

 

Tot impacte que no compleixi amb els requisits legals serà qualificat automàticament de 

significatiu, s’establirà una “acció correctora” amb el corresponent Pla d’Acció per realitzar 

un seguiment que serà documentat adequadament sense seguir un format específic. 

Aquest document, un cop elaborat, forma part de la documentació del sistema, seguint el 

procediment PNT 4.1 CONTROL DE DOCUMENTS. 

L’avaluació de cada aspecte es realitza mitjançant la valoració de l’aspecte amb respecte a 

la seva naturalesa, quantitat, freqüència i al grau de control de l’aspecte en qüestió. 

Tanmateix, al realitzar l’avaluació,  es diferencia si l’aspecte s’està produint en condicions 

normals/anormals o en condicions d’emergència (cas d’accident o incident). 
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Els impactes identificats seran valorats utilitzant dues, tres o quatre de les següents 

premisses quan corresponguin: 

FREQÜÈNCIA 

Aplicable a aspectes no quantificables com l’atmosfera o sòls varis. L’assignació del valor 

es realitza segons la Taula A6: 

 

Freqüència baixa 1 No ha ocorregut o ha ocorregut alguna vegada a l’any 

Freqüència mitja 2 Succeeix sovint, algun cop al mes 

Freqüència alta 3 És molt freqüent, setmanalment 

Freqüència molt alta 4 Succeeix molt, diàriament 

Taula A6: Valors de freqüència 

PROBABILITAT  

Aquest criteri s’aplica a aquells aspectes que no s’apliquen a la “FREQÜÈNCIA”. 

L’assiganció del valor es realitza segons la Taula A7: 

 

Probabilitat baixa 1 No existeix possibilitat o aquesta és molt remota (P≈10%) 

Probabilitat mitja 2 Existeix la possibilitat de que succeeixi (P≈ 40%) 

Probabilitat alta 3 Existeix una possibilitat bastant alta de que succeeixi (P≈ 60%) 

Probabilitat molt alta 4 És molt probable de que succeeixi en qualsevol moment (P≈ 90%) 

Taula A7: Valors de probabilitat 
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QUANTITAT 

Aplicable a la generació de residus. L’assiganció del valor es realitza segons la Taula A8: 

 

Producció baixa 1 Es genera menys de 1 tona 

Producció mitja 2 Es produeix entre 1 i 3 tones  anuals 

Producció alta 3 Es produeixen entre 3 i 10 tones anuals 

Producció molt alta 4 Es produeixen més de 10 tones anuals 

Taula A8: Valors de quantitat 

CONSUMS 

L’assiganció del valor es realitza segons la Taula A9: 

Consum baix 1 Es consumeix menor quantitat que l’any anterior 

Consum mig 2 Es consumeix igual quantitat que l’any anterior  

Consum  alt 3 Es consumeix més quantitat que l’any anterior 

Consum molt elevat 4 Es consumeix més d’un 30% més que l’any anterior 

Taula A9: Valors de consum 

Els consums d’aigua, electricitat i el gasoil estan documentats en el F.5.2.02 CONSUMS 

DE RECURSOS. Aquest registre és bimensual i per les màquines i els camions es 

relativitza el consum de gasoil a les hores de treball que hagi treballat la màquina fent servir 

l’equació consum = gasoil consumit / hores de treball. A partir d’aquests valors es poden 

determinar amb més precisió els consums i classificar-los segons la taula superior. 

El consum de gasoil es controla mitjançant el registre F.5.2.03 REGISTRE 

D’OMPLIMENTS que omple cada treballador a l’omplir un dipòsit de gasoil per una 

màquina, vehicle o camió.  
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GRAVETAT 

El factor de gravetat pot prendre valors 1, 2, 4 i 10, en ordre creixent. Cada valor de 

gravetat de l’impacte s’assigna sobre la base de les definicions de la Taula A10: 

Gravetat baixa 1 

Repercussió poc important sobre la salut humana o el medi ambient 

per una perillositat baixa de l’impacte o per una escasa vulnerabilitat 

de l’entorn. 

L’ alteració produïda desapareix al finalitzar l’activitat que l’origina i, per 

tant, no es necessari l’adopció de mesures correctores, però si el canvi 

de gestió d’aquesta activitat. 

Gravetat mitja 2 

Repercussió significativa sobre la salut humana i/o el medi ambient per 

la moderada perillositat de l’efecte, per la vulnerabiliat de l’entorn o per 

les molèsties i les queixes de la població o d’empreses adjacents. 

L’alteració produïda és fàcilment resoluble mitjançant l’adopció de 

mesures correctores. 

Gravetat alta 4 

La perillositat de l’impacte o la vulnerabilitat del medi impliquen la 

presa i posta en funcionament de mesures correctores ja que existeix 

un risc important d’afectació del medi ambient i/o salut de les 

persones. 

Gravetat molt alta 10 

La perillositat de l’impacte i l’alta vulnerabilitat del medi originen una 

pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 

possibilitat de recuperació, fins i tot quan es prenguin mesures 

correctores. 

No hi ha possibilitat de minimitzar ni corretgir l’impacte generat sobre el 

medi ambient. 

Els residus perillosos són qualificats amb aquesta nota. 

Taula A10: Definicions de gravetat 
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POSSIBILIDAD DE CONTROL 

El grau de control és un criteri de gran importància degut a que la norma ISO 14001 fa 

referència explícita als aspectes mediambientals de les activitats de l’empresa que poden 

ser controlats o sobre aquells que s’hi pot influir. Aquests es mostren a la Taula A11. 

 

Control total 1 

Es controlen els materials i els processos de l’activitat, es manté 

un control el més rigorós possible. 

(Gestió de residus mitjançant gestor autoritzat, consums 

constants, focus d’emissió declarats i controlats, etc) 

Control 

moderat 
2 

Aspectes ambientals amb control a través de subcontractistes o 

que, per no poder portar exhaustiu s’estableixen plans de 

minimització. 

(Exemple: Gestió externa de residus generats mitjançant control 

de proveïdors/subcontractistes, documents d’acceptació del 

gestor com subcontractista que desenvolupa treballs en les 

nostres obres i/o instal·lacions). 

Control baix 3 

Aspecte amb el que el control és molt baix però es controla o 

gestiona d’alguna manera. 

(Exemple: residus que es gestionen correctament però no es 

coneixen les quantitats, s’ha impartit al personal de Barnasfalt 

algun curs al respecte...) 

Incontrolat 4 

Aspectes ambientals sense cap grau de control. S’inclouen en 

aquest rang aquells aspectes que no és possible sotmetre a 

control per no ser propis de l’activitat desenvolupada. 

(Exemple: residus no gestionats, consums no registrats, focus 

d’emissions sense mides) 

Taula A11: Possibilitats de control 
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Multiplicarem la puntuació obtinguda de la valoració de l’impacte: (Freqüència o 

probabilitat) o (quantitat o consum) * gravetat * p ossibilitat de control. 

Per aquells aspectes classificats com d’emergència la puntuació s’obtindrà a partir de la 

multiplicació: (Freqüència o probabilitat) * gravetat * possibilitat de control. 

L’impacte serà considerat significatiu segons la pu ntuació obtinguda: 

• Superior o igual a 40 punts en processos de obres i  taller 

• Superior o igual a 20 punts en processos d’administ ració.  

 

A.8.3.3. Aspectes significatius 

El resultat de l’avaluació dels aspectes mediambientals quedarà anotat en el registre 

F.5.2.01 IDENTIFICACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS en el que també apareixeran les 

accions a aplicar en aquells aspectes que hagin estat significatius. Aquests aspectes també 

es tindran en compte a l’hora d’establir els Objectius Mediambientals. 

Es designa un responsable i un plaç màxim d’accions a implantar per reduir aquells 

impactes significatius, transcorregut el període de temps es realitzarà una nova valoració, 

puntuant de la mateixa manera que la vegada anterior. En el cas que encara sigui 

significatiu s’aplicaran noves accions. 
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A.9. PNT 5.4 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE 

PERILLS 

A.9.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D'APLICACIÓ 

L’objectiu d’aquest procediment és establir una 

metodologia d’avaluació dels riscos laborals de 

tots els llocs de treball de Barnasfalt per tal de 

poder proposar  mesures correctores. Aquest 

procediment és d’acord amb les actuacions que 

realitza el nostre Servei de Prevenció Aliè. 

 Es aplicable a tot el personal de 

BARNASFALT sense excepció. 

 

 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectade

s 

0 02/09 Redacció inicial,   

REGISTRES 

Descripció    

Únicament és genera documentació externa: 

• Avaluació de Riscos 

• Planificació de l’Activitat Preventiva 

   ELABORAT I   REVISAT APROVAT   APROVAT 

Signatura i 

data: 

   

POSICIÓ Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. Tècnic Cap dep. 

administració 
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A.9.2. Metodologia d’avaluació de riscos  

Se segueix la metodologia del servei de prevenció aliè, que en aquests moments és 

Giropreven S.L. 

Qualsevol canvi d’activitats de Barnasfalt o entrada de nous treballadors serà comunicat al 

servei de prevenció aliè que serà el responsable d’actualitzar l’Avaluació de Riscos Laborals 

i la Planificació de l’Activitat Preventiva si s’escau.  

 

A.9.3. Avaluació de riscos específics  

Les avaluacions de riscos específics seran realitzats pel servei de prevenció aliè segons les 

seves directrius. 
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A.10. PNT 5.5 REVISIÓ DE REQUERIMENTS 

LEGALS  

A.10.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D'APLICACIÓ 

L’objectiu d’aquest procediment és establir la 

sistemàtica de Barnasfalt per la identificació, 

manteniment i el registre dels requisits legals i 

altres requisits aplicables a les activitats de 

l’empresa (normativa, compromisos voluntaris...). 

També es pretén establir la sistemàtica per 

aconseguir que els requisits legals de l’empresa es 

compleixin i es revisin. 

 Aquest procediment és d’aplicació 

als requisits legals en l’àmbit 

europeu, estatal, autonòmic i local, 

que afectin a les activitats, 

productes i serveis que Barnasfalt 

desenvolupa. 

 

3. FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 12/08 Redacció inicial,   - 

4. REGISTRES 

Descripció 

Llistat de legislació F.5.5.01 

Pla d’acció de la legislació F.5.5.02 

   ELABORAT I   REVISAT APROVAT   APROVAT 

Signatura i 

data : 

   

POSICIÓ Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. tècnic Cap dep. administració 
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A.10.2. Metodologia  

Requisit legal: condició legislativa exigida i necessària d’obligat compliment per part de 

l’empresa. 

Compromís voluntari: condició exigida no inclosa en els requeriments legals, subscrita de 

forma voluntària per l’empresa amb terceres parts. 

També s’ha d’entendre el règim pel qual es regeix la legislació i que depèn de les 

administracions que l’editin. Així doncs, es poden distingir diferents nivells: 

1. En l’àmbit internacional: Convenis Internacionals. 

2. En l’àmbit de la UE: Reglaments, Directives i Decisions de Comité. 

3. En l’àmbit estatal: Lleis, Reials Decrets, Reglaments i Ordenances Ministerials. 

4. En l’àmbit autonòmic: Lleis, Reglaments i Decrets Autonòmics. 

5. En l’àmbit local: Ordenances Municipals. 

A.10.2.1. Identificació i registre de requisits leg als 

El cap del departament d’administració recopila la legislació que és d’aplicació a dins de 

tots els àmbits d’actuació de Barnasfalt.  

La legislació aplicable es recull en el llistat de F.5.5.01 LLISTAT DE LEGISLACIÓ tot 

indicant els requisits i l’estat de compliment. També es poden incloure els compromisos 

voluntaris subscrits per Barnasfalt. Les fonts d’informació de la legislació aplicable són 

accessibles a través de les seves corresponents pàgines web d’internet que s’obren a 

través del F.5.5.01 LLISTAT DE LEGISLACIÓ. 

A.10.2.2. Manteniment del registre de requisits leg als i revisió d’aquests 

Anualment el responsable de qualitat, medi ambient i PRL consultarà aquestes pàgines 

web comprovant si aquestes lleis tenen nous requisits d’aplicació per l’empresa.  

Les fonts d’entrada d’informació de la legislació són mitjançant revistes de la CECOT, el 

butlletí informàtic via mail del Gremi de Constructors, el butlletí que arriba via mail del Gremi 

de Transportistes i el butlletí informàtic del servei de prevenció aliè Giropreven. 
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En el F.5.5.01 LLISTAT DE LEGISLACIÓ es deixa registre de les revisions i deixant-ne un 

històric i indicant l’estat de compliment d’aquesta.  

Cada vegada que s’identifiqui un nou requisit legal aplicable s’inclourà en el registre 

F.5.5.01 LLISTAT DE LEGISLACIÓ, no sent necessari esperar a la revisió anual per 

incorporar-ho. Si aquest nou requisit legal no es compleix s’establirà un “Pla d’Acció”, que 

és on es defineixen els passos a seguir. Això es fa a partir del registre F.5.5.02 PLA 

D’ADEQUACIÓ DE LA LEGISLACIÓ i que el responsable de qualitat, medi ambient i PRL 

en realitza un seguiment trimestral. 

Quan s’identifiqui una legislació aplicable, aquesta ha de ser informada als caps de 

departament i a tot aquell altre personal que es vegi afectat per aquesta normativa. 

Els canvis legislatius, o la nova adquisició d’un compromís voluntari, farà que s’hagi de fer 

una avaluació del compliment de requisits legals i altres compromisos subscrits. 

A.10.2.3. Avaluació del compliment dels requisits l egals 

El seguiment de la legislació el realitza anualment el responsable de qualitat, medi ambient 

i PRL. Es tracta de verificar que la legislació que s’identifica en el F.5.5.01 LLISTAT DE 

LEGISLACIÓ s’ha complert durant un any i per tant el responsable de qualitat, medi 

ambient i PRL estableix un programa per verificar periòdicament el compliment de la 

legislació. 

En el cas de detectar-se un incompliment s’establirà “Pla d’Acció” que es recollirà el en 

registre F.5.5.02 PLA D’ADEQUACIÓ DE LA LEGISLACIÓ. 
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Figura A6: Metodologia de revisió dels requeriments legals 

Adquisició de la información legal 

Recepció i revisió de les notificacions 

Adquisició i revisió de la legislació relacionada 

Aplicable? 

Fi 

Actualització del registre F.5.5.01 LLISTAT DE LEGISLACIÓ i 

F.5.5.02 PLA D’ADEQUACIÓ DE LA LEGISLACIÓ 

Distribució, formación i información d les persones que han d’aplicar 

la legislació 

Aplicació 
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A.11. PNT 7.8 SEGURETAT I SALUT 

A.11.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D'APLICACIÓ 

L’objectiu d’aquest procediment és 

establir tots els subprocediments 

relatius a la seguretat i salut.   

 

 Es aplicable a tot el personal de BARNASFALT, a 

totes les instal·lacions i a les empreses 

subcontractistes. La persona que s’encarrega 

d’aplicar aquest procediment és el tècnic de 

seguretat i salut. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 01/09 Redacció inicial,   - 
    

REGISTRES 

Descripció    

F.7.8.01 Entrega d’equips de protecció individual per treballadors de Barnasfalt 

F.7.8.02 Certificat d’entrega de la totalitat dels epis 

F.7.8.03 Permís de manipulació de la maquinària 

F.7.8.04 Instruccions bàsiques de seguretat en la construcció 

F.7.8.05 Instruccions d’actuació en cas d’accident greu 

F.7.8.07 Entrega del pla de seguretat i salut 

F.7.8.08 Adhesió al pla de seguretat i salut 

F.7.8.09 Entrega i adhesió al pla mediambiental 
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F.7.8.11 Entrega d’equips de protecció individual per treballadors subcontractats 

F.7.8.12 Relació de treballadors posats a disposició i entrega dels TC1 i TC2 

F.7.8.13 Control barraques 

F.7.8.14 Revisió trimestral de la maquinària en matèria de seguretat i salut 

F.7.8.15 Avís al treballador de Barnasfalt per incompliment de les mesures preventives 

F.7.8.16 Avís a les empreses subcontractistes per incompliments de les mesures 
preventives  

F.7.8.17 Pla de Seguretat i Salut 

F.7.8.19 Comunicació de la documentació de seguretat als subcontractistes. 

F.7.8.20 Revisió trimestral d’extintors 

F.7.8.21 Inspeccions setmanals de seguretat 

   ELABORAT I   REVISAT APROVAT   APROVAT 

 

Signatura : 

   

Posició Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. tècnic Cap dep. 

administració 
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A.11.2. Documentació relativa als treballadors de 

Barnasfalt 

A la Taula A12 es detallen els documents relatius a seguretat dels treballadors de 

Barnasfalt tot indicant el moment d’elaboració/renovació d’aquests: 

 

CODI DOCUMENTACIÓ PERIODICITAT OBSERVACIONS 

Extern Certificat d’aptitud de la 

revisió mèdica 

 

Anual La revisió mèdica 

l’efectua el servei de 

prevenció aliè. Els 

treballadors d’obra 

estan obligats a fer-se 

la revisió. El personal 

d’oficina, en cas que es 

negui a fer-se la revisió, 

és necessari que firmi 

un document que ho 

acrediti.  

Extern, 

relacionat 

amb el 

F.6.1.06 PLA 

DE 

FORMACIÓ 

Certificat de cursos 

formatius 

Anual  Se’n poden fer més 

d’un anual i són 

impartits per un tècnic 

de seguretat i salut del 

servei de prevenció aliè. 

Extern Certificat entrega 

d’informes dels riscos 

específics del seu lloc de 

treball 

 

Anual Els riscos són 

proporcionats pel servei 

de prevenció aliè 
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F.7.8.01 ENTREGA D’EQUIPS DE 

PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

PER TREBALLADORS DE 

BARNASFALT 

Cada vegada que 

s’entrega un epi 

De forma anual s’ha de 

revisar que s’hagin 

renovat com a mínim 

tots els epis de cada 

treballador 

F.7.8.02 CERTIFICAT D’ENTREGA 

DE LA TOTALITAT DELS 

EPIS 

Anual  

F.7.8.03 AUTORITZACIÓ ÚS DE 

LA MAQUINÀRIA 

Anual o cada 

vegada que hi hagi 

un canvi. 

Aquests document no 

és necessari legalment 

però és interessant 

tenir-lo. 

F.7.8.04 INSTRUCCIONS 

BÀSIQUES DE 

SEGURETAT EN LA 

CONSTRUCCIÓ 

Per cada obra Únicament pels 

treballadors de les 

obres. S’ha de fer 

abans de començar 

l’obra (veure ap. 14) 

F.7.8.05 INSTRUCCIONS 

D’ACTUACIÓ EN CAS 

D’ACCIDENT GREU 

Per cada obra Únicament pels 

treballadors de les 

obres. S’ha de fer 

abans de començar 

l’obra (veure ap. 14) 

F.8.4.01 COMUNICACIÓ I 

INVESTIGACIÓ 

D’ACCIDENTS 

Cada vegada que 

un treballador té un 

accident 

Veure PNT 8.4 

Taula A12: Documents relatius a seguretat dels treballadors de Barnasfalt 

 

El responsable d’elaborar tots els documents interns és el tècnic de seguretat i salut.  
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A.11.3. Documentació relativa a les empreses 

subcontractades/col·laboradores  

S’entén per empresa col·laboradora  aquella que treballa subcontractada per Barnasfalt 

constantment, però que per acords amb aquestes es possible que se’ls hi gestioni part de 

la seva documentació. 

La documentació relativa a les empreses subcontractades/col·laboradores és mostra a la 

Taula A13: 

 

CODI DOCUMENTACIÓ PERIODICITAT OBSERVACIONS 

Extern Certificat d’hisenda Anual Actualitzat d’estar al corrent dels 

pagaments de les obligacions 

tributàries.  

Extern Certificat de 

negativa de la 

seguretat social 

6 mesos Necessari per cada obra. 

Extern TC’s mensuals o 

rebuts d’autònoms 

Mensuals Arribaran sempre els de dos mesos 

anteriors 

F.7.8.07 ENTREGA DEL 

PLA DE 

SEGURETAT 

Per cada obra S’entrega el pla de seguretat al 

subcontractista i aquest document 

l’ha de signar un representant legal 

de l’empresa subcontractada. 

F.7.8.08 ADHESIÓ AL PLA 

DE SEGURETAT 

Per cada obra Aquest document l’ha de signar un 

representant legal de l’empresa 

subcontractada. 

F.7.8.09 ENTREGA I 

ADHESIÓ AL PLA 

MEDIAMBIENTAL 

Per cada obra El pla mediambiental s’elabora 

segons la IT 7.6 CONTROL 

OPERACIONAL. Es fa entrega del 
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pla mediambiental a l’empresa 

subcontractista i aquest document 

l’ha de signar un representant legal 

de l’empresa.   

F.7.8.04 INSTRUCCIONS 

BÀSIQUES DE 

SEGURETAT EN 

LA CONSTRUCCIÓ 

Per cada obra Únicament pels treballadors de les 

obres. S’ha de fer abans de 

començar l’obra (veure ap. 13 i 14) 

F.7.8.05 INSTRUCCIONS 

D’ACTUACIÓ EN 

CAS D’ACCIDENT 

GREU 

Per cada obra Únicament pels treballadors de les 

obres. S’ha de fer abans de 

començar l’obra (veure ap. 13 i 14) 

Extern Certificat d’aptitud 

de la revisió mèdica 

Anual En el sector de la construcció la 

revisió és obligatòria, únicament el 

personal administratiu pot negar-s’hi, 

firmant un document de renúncia. 

Extern Comprovants dels 

cursos de formació  

Anual respecte 

la data 

d’impartició del 

curs 

S’ha de demanar únicament d’aquells 

treballadors que entrin a l’obra. 

F.7.8.11 ENTREGA 

D’EQUIPS DE 

PROTECCIÓ 

INDIVIDUAL PER 

TREBALLADORS 

SUBCONTRACTAT

S 

Cada vegada 

que s’entrega un 

epi 

Únicament a les empreses SOLER 

PRINCIPAL, JUAN AGUILERA 

MOLINA, EXCAVACIONES ABEL 

LEÓN, MOHAMMED ACHOUBBAK i 

EXCAVACIONES M.ESCUDERO  

(de forma anual s’ha de revisar que 

s’hagin renovat com a mínim tots els 

epis de cada treballador) 

Extern Comprovants 

d’entrega dels epis 

Anual Únicament a les empreses 

subcontractades (no col·laboradores) 
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als treballadors i per aquells treballadors que entrin a 

les obres. 

F.7.8.12 RELACIÓ DE 

TREBALLADORS 

POSATS A 

DISPOSICIÓ I 

ENTREGA DELS 

TC1 I TC2 

Per cada obra Aquest document l’ha de signar un 

representant legal de l’empresa 

subcontractada. 

 

Extern Relació del personal 

que l’empresa posa 

a disposició de 

Barnasfalt.  

Per cada obra S’ha d’indicar el nom, cognoms i DNI 

en color. 

Extern NIF de l’empresa, 

domicili fiscal i 

dades del 

responsable 

Per cada 

empresa 

 

Extern Document 

acreditatiu de que 

es disposa d’un 

servei de prevenció 

aliè o d’un tècnic de 

seguretat en 

plantilla de 

l’empresa 

Per cada obra  

Extern Fotocòpia de la 

pòlissa 

d’assegurança de 

responsabilitat civil 

o certificat de 

l’asseguradora que 

acrediti la 

Per cada obra  
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contractació i import 

assegurat així com 

l’últim rebut 

Extern Número d’inscripció 

al REA (Registre 

d’Empreses 

Acreditades). 

 No es requereix pels treballadors 

autònoms sense personal. 

Taula A13: Documentació de seguretat relativa a les empreses subcontractades 

És imprescindible també que cada subcontractista o treballador autònom signi el Llibre de 

Subcontractació. 

La documentació demanada respecte als treballadors d’aquestes empreses és referida 

únicament a aquells que hagin d’entrar a les obres. 

El responsable d’elaborar tots els documents interns apareguts en aquest apartat és el 

tècnic de seguretat i salut. 

La documentació de les empreses col·laboradores es realitza tal i està a l’apartat A.7.14 

d’aquest procediment i per les empreses subcontractades a mesura que han d’entrar a les 

obres. Els documents externs han d’arribar-li abans que l’empresa en qüestió entri a 

realitzar els treballs contractats a l’obra.  

Per tal d’assabentar a totes les empreses, el tècnic de seguretat i salut comunica a les 

empreses tota la documentació necessària a través del F.7.8.19 COMUNICACIÓ DE LA 

DOCUMENTACIÓ DE SEGURETAT ALS SUBCONTRACTISTES. 

A.11.4. Planificació de la documentació de segureta t 

A través del format F.5.1.04 PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT, MEDI 

AMBIENT I PRL es planifica l’elaboració de la documentació de seguretat que es 

susceptible d’oblit.   
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A.11.5. Inspeccions a les barraques d’obra 

El manteniment de les barraques es realitza amb una periodicitat MENSUAL  i consisteix 

en: 

1. Realitzar la neteja de l’interior 

2. Revisió de la documentació, mobiliari i farmaciola de l’interior 

3. Netejar, ordenar i desbrossar el voltant de la barraca 

Les barraques que no s’hagin utilitzat durant aquell mes, sigui perquè estan a les obres i no 

s’hi ha entrat o perquè estan aturades a la planta, no caldrà fer-hi la inspecció. Tot i això 

s’indicarà en el mateix registre que no s’ha fet per tal que en quedi constància. 

Les farmacioles han de disposar de tot el material sanitari especificat i renovar aquell que 

estigui caducat o fet malbé. 

La revisió la farà un equip d’operaris designats per l’encarregat i hauran d’omplir el formulari 

F.7.8.13 CONTROL BARRAQUES per cada obra. Aquest haurà de ser retornat al Tècnic 

de Seguretat. 

A.11.6. Inspeccions de seguretat 

Un dia a la setmana es realitzaran inspeccions de seguretat a les obres. Aquestes han de 

servir per detectar a fons totes les deficiències de seguretat de l’obra i poder concretar a la 

reunió del setmanal del departament tècnic les accions correctores a seguir. Això no exclou 

poder fer més inspeccions. 

Aquestes inspeccions quedaran registrades en el F.7.8.21 INSPECCIONS SETMANALS 

DE SEGURETAT. 

A.11.7. Revisions de vehicles i maquinària  

S’estableix que trimestralment es realitzaran inspeccions a tots els vehicles, és a dir 

furgonetes, màquines i camions.  Aquestes inspeccions les controlarà i fixarà el Tècnic de 

Seguretat i Salut, i les realitzaran els conductors habituals de cada vehicle complimentant la 

fitxa F.7.8.14 REVISIÓ TRIMESTRAL DE LA MAQUINÀRIA EN MATÈRIA DE 
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SEGURETAT I SALUT, que seran retornades al Tècnic de Seguretat, que les comprovarà i 

prendrà les mesures adequades per solucionar les anomalies detectades. 

A.11.8. Accidents 

Per tal de saber com gestionar els accidents s’ha de seguir el PNT 8.4 INVETIGACIÓ 

D’ACCIDENTS I DE DANYS MATERIALS A TERCERS. 

A.11.9. Avisos per incompliments a l’obra i sancion s 

Tots els incompliments en matèria de seguretat i salut que realitzin els treballadors seran 

motiu de generar un avís al treballador corresponent. S’utilitzaran els registres F.7.8.15 

AVÍS AL TREBALLADOR DE BARNASFALT PER INCOMPLIMENT DE LES MESURES 

DE SEGURETAT I SALUT i el F.7.8.16 AVÍS A LES EMPRESES SUBCONTRACTISTES 

PER INCOMPLIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT.  

La reiteració en infraccions de seguretat dels treballadors de Barnasfalt pot arribar a donar 

lloc a sancions administratives que es concretaran per cada cas. 

A.11.10. Inspeccions amb el servei de prevenció ali è 

Trimestralment es realitzaran inspeccions de seguretat a les obres amb el servei de 

prevenció aliè contractat, que realitzarà un informe de cada obra visitada. 

A.11.11. Extintors  

Quan es necessiti un extintor nou perquè les condicions de treball han canviat el 

responsable d’adquirir-lo és el tècnic de seguretat.  

Referent als manteniments dels extintors es realitzarà una inspecció anual a càrrec d’una 

empresa autoritzada, quedant-ne constància a cada extintor. A més a més, trimestralment 

el tècnic de seguretat realitzarà una inspecció visual de tots els extintors on es comprovarà 

especialment la indicació dels manòmetres, deixant constància en el registre F.7.8.20 

REVISIÓ TRIMESTRAL D’EXTINTORS. 
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A.11.12. Elaboració de la documentació de les empre ses 

subcontractades durant el transcurs de l’obra  

Durant el transcurs de l’obra s’elaborarà tota la documentació de seguretat de les empreses 

subcontractades no col·laboradores que inicialment no se sabia que haurien d’intervenir. Es 

faran els documents descrits a l’apartat 6 d’aquest procediment. 

El cap d’obra i/o l’encarregat comunicarà al tècnic de seguretat de la propera entrada a les 

obres d’aquestes empreses. 

A.11.13. Elaboració de la documentació de seguretat  

La documentació de seguretat de les empreses subcontractades que entren a treballar 

durant el transcurs de l’obra es prepara en el moment de l’adjudicació dels treballs. 

Per tal de realitzar tota la documentació, s’han de seguir els passos detallats a la Figura A7. 

Tota la documentació que s’hi especifica ha d’arxivar-se a la corresponent carpeta (veure 

IT-7.7 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA D’OBRES). 
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Fer documentació de 

seguretat del 

personal de 

Barnasfalt relativa a 

l’obra 

F.7.8.04 

F.7.8.05 

Estudi de Seguretat i Salut 

Fer documentació de 

seguretat del 

personal de les 

empreses 

col·laboradores 

F.7.8.05 F.7.8.07 

F.7.8.08 F.7.8.09 

F.7.8.12 

Fer pla de seguretat i 

salut 

F.7.8.17 Pla de 

Seguretat i Salut 

Reclamar Avís Previ 

a la propietat 

Avís Previ 

Fer i visar el Llibre de 

Subcontractació 

Llibre de 

Subcontractació 

Fer obertura 

del Centre de 

Treball 

Comunicació 

d’Obertura del 

Centre de Treball 

Sol·licitar el “Nomenament 

del coordinador de seguretat 

i salut” a la propietat 

Nomenament coord 

de seg i salut 

Demanar el “Llibre 

d’Incidències” al coordinador de 

seguretat. 

Llibre d’Incidències 

IT.7.7 Figura A7: Elaboració de la documentació de seguretat 

IT.7.7 
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A.12. PNT 8.4 INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS I DE 

DANYS MATERIALS A TERCERS 

A.12.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Establir una metodologia a seguir per fer la 

investigació, l’anàlisi i el procediment a seguir 

davant de successos que hagin ocasionat lesió 

a persones o béns, així com els incidents que 

tot i no haver-ne causat cap podrien haver-ne 

generat. Altrament també pauta la manera com 

estudiar les causes per tal d’instaurar mitjans 

per evitar la seva repetició. 

 A tots els àmbits de treball de 

Barnasfalt. Afecta a tot el personal de 

l’empresa.  

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 04/09 Redacció inicial  
    

REGISTRES 

Descripció    

F.8.4.01 Comunicació i investigació d’accidents. 

F.8.4.02 Investigació per danys materials a tercers  

Estudi de sinistralitat  

   ELABORAT I  REVISAT APROVAT APROVAT 

Signatura i 

data : 

   

Posició Responsable qualitat, 

medi ambient i PRL 

Cap dep. Tècnic Cap dep. 

Administració 
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A.12.2. Procediments a realitzar en cas d’accidents  

 

Accident sense 

danys personals 

Accident lleu Accident greu o mort 

Portar l’accidentat al centre mèdic 

El dep. d’administració envia autorització al centre 

mèdic perquè l’accidentat pugui ser atès. 

Entregar informe de mútua al dep. d’administració 

El tècnic de seguretat fa la investigació 

de l’accident. 

Avisar al tècnic 

de seguretat i 

salut 

El tècnic de 

seguretat i salut 

realitza una 

inspección visual 

i fa les fotos 

pertinents 

Envia F.8.4.01 a la gestoria perquè 

redactin el model CAT-365 

F.8.4.01 

Informe mútua d’accidents 

El dep. d’administració arxiva el parte de la mútua a la “carpeta de 

nòmines”, i el  tècnic de seguretat arxiva el F.8.4.01 en format informàtic a 

la “carpeta d’accidents” del servidor 

Adopció de mesures correctores. Depenent de la gravetat de l’accident i de les recomanacions 

mèdiques, li podran ser assignades noves tasques al treballador/a en qüestió. 

Verificació de les mesures adoptades 

Fi del procés 

Veure Figura A9 

IT-8.1 Figura A8: Procediment 

a seguir en els 

accidents 

Accident 
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Accident greu o mort 

Seguir IT.8.3 PLANS 

D’EMERGÈNCIA 

Avisar als caps de 

departament 

Visita del servei de 

prevenció aliè 

El tècnic de seguretat avisa la 

servei de prevenció aliè i al 

coordinador de seguretat de 

l’obra 

El tècnic de seguretat, el servei de prevenció i l’advocat redacten 

l’informe d’investigació de l’accident 

Entregar informe de la 

mútua al dep. 

d’administració 

Avisar a inspecció de 

treball 

Trucar a l’advocat 

Informe 

mútua 

d’accidents 

F.8.4.01 

Enviar F.8.4.01 a la gestoria perquè redactin el model CAT-365 i demanar 

que abans de tramitar-lo el reenviïn al tècnic de seguretat. 

Revisió del CAT-365 per part del tècnic de seguretat i el servei de prevenció aliè 

Comunicació a la gestoria, indicant si s’escau les modificacions a fer al CAT-365, 

que ja es pot tramitar l’accident 

Tornar a l’esquema de la pàgina anterior 

Figura A9: 

Accident greu 

o mort 
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El model CAT-365 és la tramitació formal de baixa al departament de treball. 

La gestoria tramita la documentació a l’autoritat laboral dins del termini legal establert. És 

per això que aquest procediment s’ha de seguir més ràpid o més lent (veure apartat 5.2). 

En el cas que s’imprimeixin, els F.8.4.01 són arxivats pel tècnic de seguretat a la carpeta 

d’informes d’accidents i de malalties professionals. 

A.12.2.1. Investigació dels accidents 

Com a mínim seran investigats el següent tipus d’accident: 

• Accidents in-itinere o en missió 

• Accidents mortals 

• Accidents greus 

• Accidents lleus amb algunes de les següents característiques: 

o Repetivitat 

o Risc potencial de causar lesions greus 

o Circumstàncies mal definides 

A.12.2.2. Terminis d’investigació 

Depenent de la gravetat de l’accident el termini de comunicació d’aquest a l’autoritat laboral 

s’ha de produir més ràpid o més lent. Els terminis són: 

• Accident greu o mortal:  Abans de 24 hores des de que s’hagi produït l’accident. 

• Accident lleu amb baixa:  Abans de 5 dies  

• Accident lleu sense baixa:  Abans del dia 5 del mes següent 

• Accident in-itinere o en missió: L’afectat s’ha de posar en contacte amb 

Barnasfalt abans de 2 hores després d’haver-se produït l’accident i poder iniciar 

els tràmits corresponents amb la classificació d’algun dels tres primers tipus 

d’accidents. 

A.12.2.3. Estudi de sinistralitat 

La mútua d’accidents de treball i malalties professionals redacta i envia el mes de gener de 

cada any “l’estudi de sinistralitat” de Barnasfalt, on es detallen els diferents tipus 

d’accidents, les causes i les repercussions sobre l’empresa. Aquest document és un 
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document extern que ha de ser tractat tal i com es fixa en el PNT 4.1 CONTROL DE 

DOCUMENTS. 

A.12.3. Procediment a seguir per danys materials a tercers  

El procediment a seguir per casos on es produeixen danys materials a tercers és: 

 

 

Figura A10: Procediment per danys materials a tercers 

 

INCIDENT 

Avisar al cap d’obra i al tècnic de seguretat 

El cap d’obra i el tècnic de seguretat inspeccionen l’àrea 

afectada, complementen l’informe i realitzen les fotos 

pertinents. 
IT-8.1 

Avisar al cap del departament d’administració 

Avisar al cap del departament 

d’administració es posa en contacte 

amb els propietaris del béns afectats 

El cap del departament d’administració 

avisa a la companyia asseguradora 

F.8.4.02 

Investigació per 

danys materials a 

tercers 
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A.13. PNT 7.3 AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS I 

SUBCONTRACTISTES 

A.13.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

L’objectiu del present procediment és definir 

el mecanisme de selecció, control i avaluació 

dels proveïdors, tant subcontractes com 

productes comprats,  que repercuteixen 

sobre els productes i serveis de Barnasfalt. 

 Aquest procediment és d’aplicació a 

totes les comandes de compres de 

productes i serveis subcontractats en 

l’àmbit de l’empresa. Estan exclosos 

els serveis de no explotació com per 

exemple els bancs, les asseguradores 

i les empreses de missatgeria. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 04/09 Redacció inicial  
    

REGISTRES 

Descripció    

Llista de proveïdors 

 

   ELABORAT I  REVISAT APROVAT APROVAT 

Signatura i 

data : 

   

Posició Responsable qualitat, 

medi ambient i PRL 

Cap dep. Tècnic Cap dep. 

Administració 
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A.13.2. Desenvolupament  

Els mètodes descrits en aquest apartat s’utilitzen per proveïdors de productes o serveis que 

puguin afectar a la qualitat dels productes de Barnasfalt. 

Els proveïdors i subcontractistes són donats d’alta per l’administratiu/va de proveïdors 

gràcies a la comunicació de la persona que realitza la compra i s’inclouen a la llista de 

proveïdors del programari de suport informàtic de Barnasfalt. 

A.13.2.1. Classificació dels proveïdors i subcontra ctistes 

Es parteix de la base que quan es compra a un proveïdor aquest està aprovat. A partir 

d’aquest moment se li realitza un seguiment en forma de no conformitats que seguiran el 

PNT 8.1 NO CONFORMITATS I MILLORA CONTÍNUA. Les causes que poden generar no 

conformitats poden ser: 

 Per proveïdors: 

- Error en la quantitat de productes servits 

- Error en la qualitat del producte 

- Error en el tipus de producte servit 

- Incompliment del termini d’entrega 

- Error administratiu a l’albarà o factura 

- Incompliment de la llei de subcontractació 

- Incompliment de la llei de PRL 

- Incompliments tributaris o no pagament de la seguretat social 

- Per deficiències tècniques subcenables 

- Per deficiències tècniques no subcenables. 

   Per subcontractacions: 

- Termini d’execució 

- Error de qualitat del producte 

- Requeriments establerts a la feina a desenvolupar diferents de la qualitat del 

producte 

- Error administratiu 

- Requeriments legals 

- Incompliment de la llei de subcontractació 
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- Incompliment de la llei de PRL 

- Incompliments tributaris o no pagament de la seguretat social 

- Per deficiències tècniques subcenables 

- Per deficiències tècniques no subcenables  

Les no conformitats seran registrades pel responsable de qualitat, medi ambient i SST. 

Aquestes seran vinculants a l’hora de realitzar compres o subcontractacions. Les 

incidències es registraran en el programa informàtic de gestió de Barnasfalt. 

A.13.2.2. Seguiment dels proveïdors/subcontractiste s 

Tots els proveïdors són sotmesos a un procés d’avaluació contínua mitjançant un 

seguiment de la qualitat dels seus serveis i/o productes.  

El control dels proveïdors aprovats es porta a terme mitjançant l’anàlisi de les no 

conformitats relacionades amb els seus productes o serveis al llarg de l’any. 

Aquest anàlisi el realitza el responsable de qualitat, medi ambient i SST juntament amb els 

caps de departament, amb caràcter anual, i decidirà quan avisar per escrit a aquells que 

evidenciïn defectes greus o reiterats, exigint una mesura correctiva a les no conformitats en 

qüestió. Tot i que anualment s’avaluïn els proveïdors i subcontractistes, les no conformitats 

que sorgeixin es tractaran ràpidament per tal de solucionar el problema.  

Depenent del número de no conformitats que tingui cada proveïdor i del dany que suposi 

cadascuna es podrà bloquejar un proveïdor. La decisió final de mantenir, bloquejar o fins hi 

tot desbloquejar un proveïdor serà de gerència, dels caps de departament i del responsable 

de qualitat, medi ambient i SST. 

Un proveïdor pot ser bloquejat pels següents motius: 

1.  Incompliment de la llei de subcontractació 

2.  Incompliment de la llei de PRL 

3.  Incompliments tributaris o no pagament de la seguretat social 

4.  Per deficiències tècniques subcenables 

5.  Per deficiències tècniques no subcenables. 
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Si un proveïdor perd la condició d’aprovat serà bloquejat des del programa de gestió de 

Barnasfalt i no se li podran realitzar compres o subcontractar-lo. Aquest bloqueig queda 

fixat a través de les observacions de la LLISTA DE PROVEÏDORS del programa ABANQ.  

Aquest llistat estarà sempre actualitzat pel responsable de qualitat, medi ambient i SST i 

estarà a la disposició d’aquell personal de l’empresa autoritzat a comprar (veure IT.7.4 

COMPRES I SUBCONTRACTACIONS).  
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A.14. PNT 5.3 COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I 

CONSULTA 

A.14.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Establir les pautes de comunicació, tant 

interna com externa, en matèria de qualitat, 

medi ambient i prevenció de riscos laborals a 

Barnasfalt, així com establir mecanismes 

d’actuació per a que qualsevol treballador 

realitzi consultes i participi en aquestes 

matèries.  

 S’aplica a totes les actuacions de 

comunicació, participació i consulta 

que es realitzin a Barnasfalt. També 

és aplicable a tots els treballadors que 

prestin serveis per l’empresa en els 

terminis que es reflecteixen en aquest 

procediment. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 10/08 Redacció inicial  
    

REGISTRES 

Descripció    

F.5.3.01 Enquesta de participació 

F.5.3.02 Enquesta als clients de Barnasfalt  

   ELABORAT I  REVISAT APROVAT APROVAT 

Signatura i 

data : 

   

Posició Responsable qualitat, 

medi ambient i PRL 

Cap dep. Tècnic Cap dep. 

Administració 
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A.14.2. Definicions 

Comunicació: Procés de transferència d’informació interactiva a través de diferents canals. 

Consulta: Procés a través del qual es requereix la opinió d’algú. 

Participació:  Procés interactiu orientat a la construcció d’una idea, decisió, organització, 

etc en el qual les persones aporten valor afegit. 

Delegats de prevenció:  Són els representants dels treballadors amb funcions específiques 

en matèria de Prevenció de Riscos Laborals. 

Comitè de seguretat i salut: És l’òrgan paritari i col·legiat de participació destinat a la 

consulta regular i periòdica de les actuacions de l’empresa en matèria de Prevenció de 

Riscos. 

A.14.3. Procés de comunicació  

 

 

 

 

 

Figura A11: Procés de comunicació 

  

A.14.3.1. Comunicació interna 

La comunicació interna es aquella entre els diferents departaments i persones de 

Barnasfalt. Pot ser descendent o ascendent . 

Comunicació 

INTERNA 

EXTERNA 

Ascendent 

Descendent 



Implantació d’un sistema de gestió integrat a Barnasfalt, S.A  Pàg. 87 

 

 

A.14.3.2. Comunicació interna descendent 

La comunicació interna ha de ser horitzontal i vertical entre els diferents nivells funcionals 

de Barnasfalt. Per això els canals i mecanismes de comunicació establers són: 

 

• Correu electrònic intern (en els que s’indica el departament que ocupa cadascú) 

• Reunions internes 

• Comunicats interns si es requereixen per la seva importància 

• Comunicació verbal 

Els caps de departament mantenen aquests mecanismes i la seva efectivitat, tenint en 

compte que la falta de comunicació interna pot comportar falta d’implicació en la 

consecució dels objectius de l’empresa. 

A.14.3.3. Comunicació ascendent 

Els treballadors han de comunicar als seus superiors, o directament al Coordinador de 

Seguretat en el cas de les obres, qualsevol suggeriment o aspecte destacable del seu lloc 

de treball o del sistema de gestió orientat a la detecció de perills així com fer propostes per 

la seva eliminació, minimització i control. Conseqüentment aquests prendran les mesures 

necessàries.  

A.14.3.4. Comunicació externa 

La comunicació externa  pot ser una comunicació a “l’exterior” o “des de l’exterior” . La 

primera és aquella que surt de Barnasfalt i va dirigida a clients, proveïdors, 

subcontractistes, etc, i la segona és aquella que entra des de fora. 
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Comunicació externa 

Comunicació a l’exterior Comunicació des de l’exterior 

Comunicació de suggeriments i 

reclamacions als principals clients, 

proveïdors, subcontractistes, etc. 

Qualsevol part interessada sol·licita 

información o comunica un suggeriment o 

reclamació 

És un 

suggeriment o 

reclamació? 

Posar a la seva disposició 

informació si és necessari 

Es considera necessari 

adoptar una acció 

correctora? 

PNT 8.1 No conformitats i millora 

contínua 

Seguiment i contestación a les parts 

interessades 
Figura A12: Procés de 

comunicació externa 
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Les comunicacions procedents d’organismes externs les rebrà el departament tècnic quan 

es tracti de temes tècnics, mediambientals o de PRL i en la resta de casos els rebrà el 

departament d’administració. Un cop rebuda la informació s’ha d’assegurar el seu arxiu i 

custòdia. 

Barnasfalt prendrà en cada cas concret la decisió sobre la comunicació amb les parts 

interessades externes i serà el mateix departament que ha rebut la informació es qui 

contestarà. 

A.14.3.5. Consulta i participació dels treballadors  

La Direcció de l’empresa consultarà a través de la representació dels treballadors, o en el 

seu defecte a través de l’encarregat i del tècnic de seguretat, amb la corresponent antelació 

l’adopció de decisions relatives a: 

a) L’organització i desenvolupament de les activitats de protecció de la salut i 

prevenció, inclosa la designació de treballadors. 

b) Els procediments d’informació i documentació. 

c) El projecte i l’organització de la formació. 

d) Qualsevol altre acció que pugui tenir efectes substancials sobre la seguretat i la 

salut. 

Qualsevol anomalia, mancança o millora pot ser comunicada en qualsevol moment. 

Altrament, per tal de poder tenir de primera mà una informació detallada sobre la opinió de 

tots els treballadors, es realitzarà una enquesta anual  (F.5.3.01 ENQUESTA DE 

PARTICIPACIÓ) sobre aquelles coses que creuen millorables a l’empresa. Aquesta 

enquesta es passarà abans de l’inici  del curs de formació de seguretat i aniran a càrrec del 

responsable de Q, MA i PRL.  

Totes les opinions seran estudiades per la Direcció de Barnasfalt. 

A.14.3.6. Consulta i participació dels clients 

Per tal de poder conèixer la opinió dels clients es realitzaran enquestes via informàtica als 

clients en una periodicitat anual (F.5.3.02 ENQUESTA ALS CLIENTS DE BARNASFALT). 

Les dades recollides seran estudiades per la Direcció de Barnasfalt.  
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Per tal d’evidenciar la satisfacció del client també serà vàlida documentació externa com 

articles de diaris o d’internet, premis d’obres executades, felicitacions o altra documentació. 

A.14.3.7. Quadre de comunicació 

A la Taula A14 apareix el quadre de comunicación de l’empresa. 
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 QUÈ?  A QUI? QUI? COM? FREQÜÈNCIA 

Tots els treballadors 
Responsable de Q, MA i 

PRL 
Taulell d’anuncis i/o correu 

electrònic 
Al entrar a treballar. Al menys una vegada a 
l’any i sempre que existeixi una modificació. 

 

Política i objectius de la qualitat, 
MA i PRL 

Als subcontractistes Responsable de Q, MA i 
PRL 

Comunicat extern 
(subcontractes) 

A l’iniciar els treballs 

Sistema de gestió Tots els treballadors Responsable de Q, MA i 
PRL 

Reunions periòdiques Quan s’entri a treballar i sempre que hi hagi 
una modificació 

Objectius Personal involucrat Responsable de Q, MA i 
PRL 

Reunió extraordinària Quan es publiqui 

Actualització de documentació del 
sistema (procediments, 

instruccions...) 
Personal involucrat 

Responsable de Q, MA i 
PRL Correu electrònic intern Quan es publiqui 

Encarregat Responsable de Q, MA i 
PRL 

Pla mediambiental obra Cada inici d’obra 

Personal obres Encarregat obres Reunió inicial obra Cada inici d’obra 

Subcontractes Responsable de Q, MA i 
PRL 

Pla mediambiental obra Cada inici d’obra 

Personal oficina Responsable de Q, MA i 
PRL 

Formació inicial + manual de 
bones pràctiques oficina 

A l’entrar a treballar i sempre que hi hagi 
modificacions 

Aspectes ambientals de 
l’organització 

Parts externes Resp de Q, MA i PRL Comunicat extern Quan ho sol·licitin 

Planificació de la prevenció Tècnic de seguretat Gerència, caps de Reunions entre les parts Quan sigui necessari i de manera periòdica 
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departament, SPA i 
coordinadors de seguretat 

Organització de la prevenció Tots els treballadors 

Tècnic de seguretat, 
responsable Q, MA i PRL, 

SPA, coordinadors de 
seguretat i caps de 

departament 

Reunions, comunicacions 
internes, comunicacions 

externes 

En el moment de la decisió de quina 
organització de la prevenció adoptar 

Mètode d’avaluació de riscos Tècnic de seguretat Direcció de l’empresa -  
SPA 

Reunions Cada vegada que es realitzi una avaluació 
de riscos 

Risc específic per cada lloc de 
treball Tots els treballadors 

SPA- tècnic de seguretat- 
encarregat 

Comunicació escrita amb 
signatura de rebut 

 

Cada vegada que es realitzi una avaluació 
de riscos, es modifiqui o es canviï un 

treballador de lloc de treball 

Riscos generals de les àrees de 
treball Tots els treballadors 

SPA – tècnic de seguretat – 
encarregat 

Comunicació escrita amb 
signatura de rebut 

Cada vegada que es realitzi una avaluació 
de riscos, es modifiqui o es canviï un 

treballador de lloc de treball 

Informes d’accidents lleus sense  
baixa 

A l’administració per 
mitjà de la gestoria  

Tècnic de seguretat Comunicació escrita en el 
format corresponent 

Cada vegada que es produeixi i abans del 
dia 5 del mes següent 

Informes d’accidents lleus amb 
baixa 

A l’administració per 
mitjà de la gestoria  

Tècnic de seguretat Comunicació escrita en format 
corresponent 

Cada vegada que es produeixi i abans de 5 
dies 

A l’administració per 
mitjà de la gestoria  

Tècnic de seguretat Telefònicament i via fax Cada vegada que es produeixi i abans de 
24 hores. 

Servei de prevenció aliè Tècnic de seguretat Telefònicament i comunicació 
escrita 

Immediatament Informe d’accident greu o mortal 

Servei de Mútua Tècnic de seguretat Telefònicament i comunicació 
escrita 

Cada vegada que es produeixi i de manera 
immediata 
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Adquisició de nous equips, 
materials, noves tecnologies. 

Treballadors Tècnic de seguretat - 
encarregat 

Comunicació escrita Cada vegada que s’adquireixi un de nou 

Resultats de les auditories Caps de departament Auditor en cap Informe d’auditoria Quan es produeixi 

Resultat de la revisió del sistema Caps de departament Responsable Q, MA i PRL Reunions i comunicacions 
internes 

Quan es produeixi 

Resultat de l’avaluació de riscos 
laborals  

Tots els treballadors Tècnic de seguretat Taulell d’anuncis Quan es realitzi una nova avaluació de 
riscos o una revisió d’aquesta. 

Cap de departament - 
encarregat 

El treballador que la detecti Verbalment Quan es produeixi 

No conformitats 
Cap de departament- 

encarregat 
Responsable de Q, MA i 

PRL 
Informe de no conformitat 

F.8.1.01 
Quan es produeixi 

Accions correctives o preventives Treballadors involucrats Caps de departament, 
tècnic de PRL, encarregat 

Verbalment Quan es produeixi 

Formació Treballadors involucrats Caps de departament - 
tècnic de seguretat 

Verbalment Segons programació 

Suggeriments Caps de departament – 
tècnic de seguretat 

Suggeridor Personalment Quan es produeixi 

Taula A14: Quadre de comunicación de l’empresa 




