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B.1. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS 
 

En el present annex es documenten totes les instruccions que s’han establert per realitzar la 

implantació a l’empresa 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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B.2. IT.8.1 NO CONFORMITATS I MILLORA 

CONTÍNUA 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

L’objecte d’aquests procediment és establir un sistema per 

detectar, registrar i tractar les no conformitats i incidències que 

afectin al sistema de gestió, així com definir la metodologia a 

seguir per desenvolupar el procés de millora contínua de la 

qualitat dins de Barnasfalt. Per això s’agafa com a base la 

generació “d’accions correctives”  i “accions preventives”  

davant de no conformitats reals o potencials. També s’avalua la 

satisfacció del client a partir de les seves queixes i 

reclamacions. 

 S’aplica a tots els 

processos de Barnasfalt. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 03/09 Redacció inicial  - 

    

REGISTRES 

Descripció 

F.8.1.01 Informe d’incidència 

F.8.1.02 Informe d’acció correctiva preventiva 

F.8.1.03 Registre de no conformitats 

   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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Detecció d’incidències / No conformitats (NC) 

Identificació i registre de la incidència / NC 

Anàlisis de les causes que han provocat la NC 

Proposta de solució 

Registre de les no conformitats 

Comprovació de l’eficàcia de la solució 

NC no greu o de ràpida solució 

Solució immediata  

S’ha solucionat 

la NC? 

No 

Tancament de l’informe 

Si 

F.8.1.01 Informe 

d’incidència 

F.8.1.03 Registre 

de no conformitats 

F.8.1.01 Informe 

d’incidència 

Cap departament 

corresponent 

Resp assignat 

en F.8.1.01 

Tot el personal 

Tot el personal 

Resp. Q, MA i PRL 

F.8.1.01 Informe 

d’incidència 

Anar a (1) 

de la 

Figura B2 

Anar a (2) 

de la 

Figura B2 

Figura B1: Primer 

esquema de millora 

contínua i no 

conformitats 
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Anàlisis causes de la NC 

NC greu o repetida 

Acció correctora  

S’ha eliminat la 

causa de la NC? 

No 

Tancament de l’informe 

Si 

Cap departament corresponent 

F.8.1.02 Informe d’acció 

correctiva preventiva 

(1) 

(2) 

No s’ha produït la  NC 

però es vol prevenir. 

Acció preventiva  

Establir propostes per eliminar les causes de la NC F.8.1.02 Informe 

d’acció correctiva 

preventiva 

Establir un responsable d’implantació i un termini de temps 

Superat el termini, realitzar el seguiment de les accions preses 

Anàlisi mensual de dades 

Resp. Q, MA i PRL 

Caps departament i resp Q, MA i PRL 

Figura B2: Segon 

esquema de millora 

contínua i no 

conformitats 
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B.3. IT.7.1 TRAMITACIÓ D’OFERTES PER 

CONCURSOS PÚBLICS 

 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Dissenyar una tramitació d’ofertes públiques 

més ràpida i efectiva per tal de millorar tant les 

necessitats dels clients com  les de Barnasfalt, 

S.A. 

 Recau sobre tot el personal administratiu 

i tècnic i és aplicable a tots els concursos 

públics.  

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 02/09 Redacció inicial  - 
    

REGISTRES 

Descripció    

F.7.1.01 Seguiment concursos 

F.7.1.02 Resultat Licitacions 

   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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1-Publicació i recepció dels concursos 

2-Tria prèvia de concursos 

3-Estudi i decisió de concursar 

4-Recopilació de la informació de l’obra 

5-Reunió departaments administració i tècnic 

6-Preparació sobres tècnics 6-Preparació sobres administratius 

F.7.1.01 

7-Reunió gerència i caps de departament 

Obertura carpeta 

informàtica i d’ofertes 

d’obra i resum plec de 

condicions 

8-Revisió documentació tècnica 8-Revisió documentació administrativa 

9-Presentar licitació 

10-Seguiment obertura de pliques 

F.7.1.02 Resultat licitacions 

Adjudicat? 

No 
11-Recollida de 

documentació 

F.7.1.01 12-Veure IT.7.7 

Si 

Figura B3: 

Tramitació 

d’ofertes per 

concursos 

públics 
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A continuació es detallen les accions de l’esquema anterior segons cada enumeració: 

1. Els estaments públics publiquen en els diaris oficials els concursos i les bases 

d’aquests.   

2. El departament tècnic fa una primera tria de les ofertes en funció de la població, 

classificació, pressupost i tipologia d’obra. 

3. Gerència, el cap del departament tècnic i cap del departament d’administració 

estudien els concursos i decideixen a quines obres es presenta Barnasfalt. 

4. L’administratiu/va designat s’encarrega de buscar les clàusules, plec de condicions i 

el projecte de l’obra i fer el resum del plec de condicions. S’obra la carpeta informàtica i 

la carpeta d’ofertes relatives a la obra en qüestió(veure IT.7.7). 

5. Es reuneixen els dos departaments per tal d’analitzar la documentació a presentar   

6. El departament tècnic prepara l’estudi econòmic, terminis i fa una proposta de millora. 

El departament d’administració prepara la documentació així com una garantia 

provisional del 2% si es necessari. 

7. Anàlisis de la documentació preparada així com revisió del preu del concurs. 

8. Els dos departaments revisen la documentació i realitzen els canvis indicats per 

gerència. 

9. Presentació de la documentació pel concurs a l’òrgan establert (administració). 

10. Assistir a l’obertura de pliques (administració) 

11. Si l’obra no ha estat adjudicada es recull la documentació que es pugui i es 

complementa l’arxiu d’obres no adjudicades (administració) 

12. Inici de la preparació de la documentació prèvia d’obres (veure IT.7.7). 
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B.4. IT.7.2 TRAMITACIÓ D’OFERTES PRIVADES 

 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Dissenyar una tramitació d’ofertes per obres 

privades més ràpida i efectiva per tal de 

millorar tant les necessitats dels clients com  

les de Barnastalt, S.A. 

 Recau sobre tot el personal administratiu 

i tècnic i és aplicable a totes les ofertes 

d’àmbit privat. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 02/09 Redacció inicial  - 

    

REGISTRES 

Descripció 

Documentació externa necessària per elaborar les ofertes 

F.7.2.01 Seguiment d’ofertes privades 

   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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1-Recepció de la demanda d’oferta 

2-Recepció de l’estat d’amidaments i altres documents tècnics 

3-Estudi i decisió de valoració 

de l’oferta 

4-Preparació de la documentació tècnica 

5-Reunió gerència i caps de departament 

6- Presentar la oferta 

7- Seguiment de l’oferta 

Adjudicat? 

No 

9- Fi del procés 

11-Veure IT.7.7 

Si 

Documentació 

externa 

Obertura carpeta informàtica i 

d’ofertes d’obra i resum plec 

de condicions (si existeix) 

F.7.1.02 

8- Classificació del client 

Acceptat? 

10- Signatura de l’oferta 

Oferta signada 

No 

Si 

Figura B4: 

Tramitació 

d’ofertes 

privades 
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A continuació es detallen les accions de l’esquema anterior segons cada enumeració: 

1. El promotor sol·licita una oferta per una obra. El departament tècnic demana que 

l’estat d’amidaments així com tota la documentació tècnica necessària per tal de 

poder valorar l’obra (plec de condicions, plànols, etc)   

2. Recepció de tota la documentació tècnica. 

3. Gerència, el cap del departament tècnic i si s’escau el cap del departament 

d’administració estudien l’obra i decideixen si valorar-la o no.  

4. El departament tècnic prepara l’estudi econòmic i terminis.  S’obre la carpeta 

informàtica i la carpeta d’ofertes relatives a la obra en qüestió (veure IT.7.7). Els 

tècnics també preparen el RESUM DE PLEC CONDICIONS, en el cas que 

existeixi plec de condicions. 

5. Revisió de l’oferta i del preu per part de gerència i el cap del departament tècnic. 

6. Presentació de l’oferta al client. 

7. El cap de departament tècnic fa el seguiment de l’oferta mitjançant trucades i/o 

visites. El seguiment s’anota en el registre F.7.2.01 SEGUIMENT D’OFERTES 

PRIVADES. 

8. Si l’obra ha estat adjudicada el departament d’administració sol·licita informes 

econòmics del client per tal de determinar si s’accepta l’adjudicació de l’obra. 

9. Si l’obra no ha estat adjudicada o si ho ha estat però el client no és acceptat, 

s’acaba el procés. 

10. Si el client és acceptat, es demana al promotor que signi l’oferta, i s’arxiva amb 

tota la documentació de “contractació”. 

11. Començament de la preparació de la documentació prèvia d’obres (veure IT.7.7). 
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B.5. IT.7.7 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA DE LES 

OBRES 

B.5.1. Portada i procés 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Establir un sistema per tramitar tots els 

documents necessaris previs a l’inici d’una 

obra de manera ràpida i efectiva, per 

millorar les necessitats dels clients i les del 

departament tècnic i d’administració de 

Barnasfalt. 

 És aplicable a totes les obres que s’han 

adjudicat a Barnasfalt. S’exclou la 

documentació de seguretat tot i que ja 

s’indica 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 02/09 Redacció inicial  - 

    

REGISTRES 

Descripció    

Carpetes d’obra, contracte i avals, plànol de situació i emplaçament, nomenament de 

contractista i acta de replanteig 

   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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IT.7.1, IT.7.2 

Elaboració 

documen-

tació de 

seguretat 

(PNT 7.8) 

Elaboració 

documen-

tació de 

medi 

ambient 

(IT.7.6) 

Informar 

secretaria 

tècnica 

Crear carpetes 

(veure taula) 

Sol·licitar, rebre i fer 

còpies serveis afectats i 

llicència d’obres 

Plànols serveis 

afectats i llicència 

d’obres 

Adjudicació de l’empresa de control de qualitat 

Informar al cap 

d’obra 

Fer fotografies de 

l’emplaçament 

Planificar controls 

de qualitat 

Sol·licitar al promotor 

els comptadors 

provisionals d’obra 

Planificació de l’obra 

Informar a 

oficina tècnica 

Fer plànols 

situació obra i 

plànol 

d’emplaçament 

Reunió inici d’obra 

Nomenament de Contractista i Acta de Replanteig 

Plànol de 

situació i 

Informar al 

departament 

d’administració 

Formalització del 

contracte i fer els 

avals definitius en 

cas d’obra pública 

Contracte i avals 

PNT 7.5 Control 

documental d’obres 

Figura B5: Procés 

d’elaboració de la 

documentació 

prèvia d’obres 
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B.5.2. Localització de carpetes i documents 

A la Taula B1 es detallen tots i cadascun dels documents relatius a les obres especificant 

on s’han d’arxivar, qui és el responsable de crear i gestionar cada carpeta arxiu i quan es 

crea. 

QUINA 

CARPETA? 

QUI LA 

CREA I 

GESTIONA? 

QUAN ES 

CREA? 

DOCUMENTACIÓ 

Carpeta 

informàtica 

Programa i 

tècnics 

Realització 

d’ofertes 

• Actes 

• Amidaments 

• Cad (plànols) 

• Certificació 

• Comparatius 

• Compres (ofertes de proveïdors i 

comandes) 

• Concurs 

• Control de qualitat 

• Despeses 

• Documentació concurs 

• Documents 

• E-mail 

• Fotos  

• Gestió d’obra 

• Incidències 

• Nomenament contractista 

• Ofertes Barnasfalt 

• Pla de seguretat i salut 

• Pla mediambiental 

• Planificació 

• Projecte original (estudi de 

seguretat i salut, executiu, bàsic) 

• Topografia 
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• Treballs previs 

Carpeta 

ofertes 

Administratiu/

va dep tècnic 

Realització 

d’ofertes. 

Aquesta 

carpeta 

desapareix 

quan 

s’adjudica 

l’obra 

• Ofertes de proveïdors 

• Documents tècnics varis necessaris 

per fer l’oferta 

• Documents administratius varis 

necessaris per fer l’oferta 

Carpeta 

groga de cap 

d’obra 

CREA: 

Administratiu/

va dep. tècnic 

GESTIONA: 

Cap d’obra 

A 

l’adjudicació 

de l’obra 

• Selecció de plànols 

• Serveis afectats 

• Oferta Barnasfalt 

• Ofertes proveïdors (provinent de la 

“carpeta ofertes”) 

• Còpia de les ofertes signades dels 

subcontractistes 

• Documents tècnics varis necessaris 

per fer l’oferta (provinent de la 

“carpeta ofertes”) 

Carpeta grisa Administratiu/

va dep. tècnic 

A 

l’adjudicació 

de l’obra. 

Per aquells 

documents 

que fan 

referència al 

final d’obra, 

veure PNT 

7.5. 

• Control de qualitat 

• Actes visita 

• Comunicats propietat 

• Oferta Barnasfalt 

• Resta de plànols 

• Serveis afectats 

• Topogràfic 

• Documents administratius varis per 

fer l’oferta (provinent de la “carpeta 

ofertes”) 

• Ofertes, comandes i contractes 

• Contractació 

• Certificat de terres (quan es realitza 

el final d’obra) 

• Certificat de runes (quan es realitza 
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el final d’obra) 

• Acta de recepció de l’obra (quan es 

realitza el final d’obra) 

• Acta de recepció de l’obra de 

jardineria  (quan es realitza el final 

d’obra) 

Carpeta cap 

de colla 

CREA: 

Administratiu/

va dep. tècnic 

GESTIONA: 

Cap d’obra 

A 

l’adjudicació 

de l’obra 

• Estat d’amidaments 

• Selecció de plànols 

• Serveis afectats 

Carpeta de 

seguretat 

(localització: 

dep. tècnic) 

Tècnic/a de 

seguretat i 

salut 

A 

l’adjudicació 

de l’obra 

• Pla de Seguretat i Salut de 

Barnasfalt 

• Obertura del centre de treball 

• Avis Previ 

• Plans de Seguretat i Salut de 

subcontractistes (si n’hi han) 

• Pla Mediambiental 

• Nomenament del coordinador de 

seguretat 

• Acta d’aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut (per part del 

coordinador de seguretat) 

• Acta d’aprovació dels annexes del 

pla de seguretat (si n’hi ha) 

• Documentació de seguretat relativa 

als treballadors de Barnasfalt (veure 

PNT 7.8) 

• Documentació de seguretat dels 

treballadors d’empreses 

subcontractades (veure PNT 7.8) 

• Entrega del pla de seguretat i salut 

• Adhesió al pla de seguretat i salut 
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• Entrega i Adhesió al pla 

mediambiental 

Carpeta de 

seguretat a 

l’obra. 

Localització: 

barraca de 

l’obra. (En el 

cas d’obres 

que no hi 

hagi barraca 

a l’obra 

perquè no hi 

ha possibilitat 

física, 

aquesta 

carpeta 

estarà dins el 

cotxe d’un 

tècnic) 

Tècnic/a de 

seguretat i 

salut 

A 

l’adjudicació 

de l’obra 

• Llibre de subcontractació 

• Llibre d’incidències 

• Llibre d’ordres 

• Còpia del Pla de Seguretat i Salut 

• Còpia del Pla Mediambiental 

• Còpia de l’Avís Previ (enganxada 

de forma visible) 

• Còpia de la Comunicació 

d’Obertura del Centre de Treball 

(enganxada de forma visible) 

• Còpia de l’Acta d’Aprovació del Pla 

de Seguretat i Salut (enganxada de 

forma visible) 

• Còpia del Nomenament del 

Coordinador de Seguretat i Salut 

(enganxada de forma visible) 

• Còpia d’Entrega del Pla de 

Seguretat dels subcontractistes 

• Còpia d’Adhesió del Pla de 

Seguretat pels subcontractistes 

• Telèfons d’emergència (enganxada 

de forma visible) 

• Plans d’emergència 

• ALTRES (segons el criteri del 

coordinador de seguretat de l’obra) 

Arxivador de 

seguretat 

(localització: 

suport 

informàtic) 

Tècnic/a de 

seguretat i 

salut 

Ja estan 

creades, 

només 

s’actualitzen 

S’hi inclou la següent documentació 

administrativa de seguretat dels 

subcontractistes: 

• Certificat d’hisenda 

• Certificat de negativa de la 
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Seguretat Social 

• TC’s o rebuts d’autònoms 

• Acreditació del Servei de Prevenció 

Aliè 

• Formació dels treballadors 

• Vigilància de salut dels treballadors 

• Entregues d’epis als treballadors 

• REA 

• NIF 

• Assegurança de responsabilitat 

civil+pòlissa 

(detallat en el PNT 7.8 Seguretat i salut) 

Taula B1: Carpetes d’arxiu i documents 

B.5.3. Modificació de plànols 

Totes les modificacions de plànols fetes a mà a l’obra es firmaran per totes les parts 

indicant la data. Els plànols modificats, en cas que es pugui, es canviaran, i es substituiran 

de les carpetes que correspongui. Aquestes tasques les realitzarà el departament tècnic. 

En el cas que els plànols es rebin via mail, prevaldrà sempre l’últim rebut. 
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B.6. IT.7.4 COMPRES I SUBCONTRACTACIONS 

B.6.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Definir la metodologia utilitzada per 

Barnasfalt per la gestió de les compres de 

materials o mà d’obra a proveïdors, així com 

la verificació dels productes comprats. 

 

 L’abast d’aquest procediment són les 

comandes de materials i la 

subcontractació de serveis, establerts per 

Barnasfalt amb els nostres proveïdors.  

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 03/09 Redacció inicial  - 

    

REGISTRES 

Descripció    

Oferta 

Comanda 

Contracte 

   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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B.6.2. Compres de materials 

 

1- Detecció de les 

necessitats de compra 

2- Compres directes 2- Cerca de preus d’aquell producte 

“OFERTA” 

3- Seleccionar proveïdor 

Veure 

PNT.7.3 

4- Realització de la compra 

“COMANDA” o 

“CONTRACTE” 

5- Albarans i 

material correcte? 

Veure 

IT.8.1 

F.8.1.01 Informe 

d’incidència 

No 

6- Recollida d’albarans, codificació i 

entrega a l’oficina 

7- Introduir dades al sistema 

informàtic 

Verificar factures 

Veure 

PNT 7.5 

Si 

Figura B6: Compres 

de materials 

Llista de proveïdors 

aprovats de l’ABANQ 
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A continuació es detallen les accions de l’esquema anterior segons cada enumeració: 

 

1. La detecció de necessitats de material es realitza durant l’estudi de projectes, 

revisions de material emmagatzemats o durant el transcurs de l’obra.   

2. Es consideren compres directes les de material de construcció i de ferreteria amb 

un import màxim de 50€ i totes les compres del departament d’administració 

referides a la planta amb un import màxim de 600€. Com a registre d’aquestes 

compres s’aportarà el mateix albarà. En la resta de casos veure apartat 6 

d’aquest procediment. Aquesta cerca de preus es fa enviant el document “Oferta” 

a cada proveïdor especificant les diverses condicions (veure apartat 6 del 

procediment). En els casos que el proveïdor no disposi ni de fax ni correu 

electrònic, la consulta del preu es farà per telèfon. Per les compres de formigó, 

gasoil i de taller (veure apartats B.4.4 i B.4.5 del procediment)   

3. Se selecciona el millor proveïdor d’aquest material i se segueix el PNT 7.3 

AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS tot realitzant l’avaluació del proveïdor si aquest 

es nou. 

4. S’envia la “comanda” per fax o e-mail. Per compres de fins a 12.000 € únicament 

es realitza la “COMANDA” i per les superiors a 12.000 € es realitza un 

“CONTRACTE”. 

5. A l’arribada dels productes de la comanda, la persona que ha fet la comanda 

realitza una inspecció visual del material i es comprova que el producte adquirit 

compleixi amb els requisits de compra especificats, que l’albarà sigui correcte i 

que es correspongui amb la comanda. Si la comanda és correcte, es firma 

l’albarà. Si no està bé, es refusa el material i es complimenta un informe 

d’incidència indicant que es tracta d’una incidència de proveïdor.  

6. El receptor de la comanda recull l’albarà, el fa arribar al cap d’obra perquè el 

codifiqui i l’entregui a secretaria tècnica en el cas de les compres per les obres i al 

personal d’administració en el cas de les compres per les oficines. 

7. La persona receptora de l’albarà codificat introdueix les dades en el sistema 

informàtic. 
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B.6.3. Condició de cerca de preus 

Per productes de compres no directes de fins a 500€ serà necessari disposar d’un preu i 

quan sigui superior a 500€ s’ha de disposar d’un mínim de 3 preus. En els casos de 

compres compreses entre 500 i 1000€ i en el cas que s’hagi comprat a un proveïdor fa 

menys de 3 mesos es pot comprar el mateix producte a aquell mateix proveïdor al mateix 

preu sense necessitat de tornar a fer una cerca de preus. 

Es considera que les cerques de preus poden ser vàlides per vàries comandes, és a dir, 

que es poden pactar preus tant de materials com de mà d’obra per períodes de temps, 

tipus de material i/o obres. No és necessari realitzar comandes amb la totalitat dels 

materials sol·licitats en l’oferta dels proveïdors. 

També és possible realitzar la comanda de material o de mà d’obra a un proveïdor que no 

se li hagi demanat preu, sempre i quan es tinguin preus vigents d’aquell producte i/o servei 

en aquell moment. 

Els diversos preus es guardaran dins la “carpeta informàtica” de l’obra dins la subcarpeta 

de “compres”. Les “comandes” de productes també es guardaran dins aquesta carpeta.  

B.6.4. Compres de formigó 

Degut al gran volum de compres de formigó que es realitza, aquest té un procediment a 

part. El cap del departament tècnic realitza contractes per períodes de temps i per zones de 

treball. Un cop s’han pactat els preus, les compres de formigó passen a ser compres 

directes.  

S’efectuaran els controls de qualitat del formigó segons marca el PNT 7.9 CONTROLS DE 

QUALITAT. 

B.6.5. Compres de gasoil i de material pel taller  

Per aquests productes s’han de realitzar revisions de tarifes cada 3 mesos. Aquestes 

compres i revisions de preus les realitza la mateixa persona. En el cas del gasoil ho realitza 

l’encarregat, mentre que pel material de taller ho realitza el cap de taller. 
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Un cop s’han pactat els preus, les compres de gasoil i de material pel taller passen a ser 

compres directes. 

B.6.6. Personal autoritzat a comprar  

El personal autoritzat a comprar és: 

• Gerència 

• Caps de departament 

• Personal d’administració 

• Personal tècnic (oficina tècnica, secretaria tècnica, caps d’obra, encarregat, tècnic 

de seguretat, responsable de Q, MA i PRL i cap de taller). 

B.6.7. Compres urgents  

Les compres urgents degudes a casos excepcionals han de ser autoritzades per un dels 

caps de departament o per gerència. 
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B.6.8. Compres de treballs subcontractats 

 
 

Figura B7: Compres de treballs subcontractats 

2- Cerca de preus 

3- Selecció de subcontractistes 

PNT.7.3 

AVALUACIÓ DE 

PROVEÏDORS 

4- Adjudicació dels treballs 

“COMANDA” o “CONTRACTE” 

6- Inspecció visual de 

les subcontractes i 

verificació de serveis 

Veure 

IT.8.1 

F.8.1.01 Informe 

d’incidència 

No OK 

5- Realització de serveis 

8- Introduir dades al sistema 

informàtic 

9- Verificar factures 

Veure 

PNT 7.5 

Si OK 

Llista de proveïdors 

aprovats de l’ABANQ 

Veure 

PNT 7.9 

1- Detecció de les necessitats de subcontractació 
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A continuació es detallen les accions de l’esquema anterior segons cada numeració: 

 

1. La detecció de necessitats de subcontractació es realitza durant l’estudi de 

projectes o durant el transcurs de l’obra.  

2. Es demanen preus segons l’apartat 6 d’aquest procediment. 

3. Se selecciona el subcontractista que reuneix els requisits pels treballs i se segueix 

el PNT 7.3 AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS tot realitzant l’avaluació del 

subcontractista si aquest es nou. 

4. Adjudicació de la feina. Si l’import és inferior als 12.000 € és realitza únicament 

comanda. Si és superior s’ha de realitzar un contracte específic per aquells treballs. 

5. Realització dels serveis per part del subcontractista. 

6. El cap d’obra realitza inspeccions visuals de la feina executada pels 

subcontractistes i/o les estipulades en el PNT 7.9 CONTROLS DE QUALITAT  

7. Si alguna inspecció resulta malament s’obrirà un informe d’incidència de proveïdor. 

8. Si les inspeccions resulten correctes, s’introdueixen les dades en el sistema 

informàtic (veure PNT 7.5 CONTROL DOCUMENTAL D’OBRES). 

9. Es verifiquen les factures dels proveïdors. 

 

• A les empreses col·laboradores  (SOLER PRINCIPAL, JUAN AGUILERA 

MOLINA, EXCAVACIONES ABEL LEÓN, MOHAMMED ACHOUBBAK i 

EXCAVACIONES M.ESCUDERO) no es necessari demana’ls-hi preu sinó 

que es pacten preus per tasques i períodes. 
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B.7. IT.7.6 CONTROL OPERACIONAL (RESIDUS) 

B.7.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Establir les directrius a seguir per gestionar els residus que es 

produeixen d’acord amb els requisits de la legislació vigent 

determinats segons el PNT.5.5 REVISIÓ DELS 

REQUERIMENTS LEGALS i els objectius de l’empresa. 

 Tots els residus 

generats a les oficines, 

taller i obres. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 05/09 Redacció inicial  - 

REGISTRES 

Descripció    

Pla mediambiental 

F.7.6.01 Inventari de residus 

F.7.6.02 Retirada de residus 

F.7.6.03 Inspecció ambiental de residus 

F.7.6.04 Inspecció ambiental de residus a la planta 

   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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B.7.2. Procés 

 

Fer una previsió de residus a 

l’oficina, taller i obres abans del 

seu inici 

Resp Q, MA i PRL 

Definir nº de contenidors 

necessaris 

Resp Q, MA i PRL 

Buscar gestors i 

transportistes autoritzats 

Resp Q, MA i PRL 

Llista de proveïdors 

aprovats 

Designar lloc i col·locar 

contenidors 

Resp Q, MA i PRL 

Realitzar seguiment de 

retirada de residus 

Cap d’obra / Resp 

Q, MA i PRL 

Realitzar seguiment de la 

gestió de residus a l’obra 

Encarregat / Resp 

Q, MA i PRL 

Hi ha residus 

nous? 

Pla mediambiental (s’elabora a 

partir de F.5.2.01) 

F.7.6.01 Inventari de residus 

Albarà gestor 

de residus 

F.7.6.02 Retirada 

de residus 

No 

Fi 

F.7.6.03 Inspecció ambiental de residus (setmanal) 

F.7.6.04 Inspecció ambiental de residus a la planta 

(mensual) 

Si 

Figura B8: Control 

operacional de residus 
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B.7.3. Separació i gestió dels residus 

• Plàstics: es porten diàriament a la planta i es dipositen en el contenidor específic. 

La gestió va a càrrec d’un gestor de residus i es dipositen a un abocador. 

• Fusta: es porten diàriament a la planta i es dipositen en el contenidor específic. La 

gestió va a càrrec d’un gestor de residus i es dipositen a un abocador. 

• Paper i cartró: es gestionen a través d’un gestor de residus per reciclar. 

• Vidre:  no se’n genera 

• Restes vegetals i matèria orgànica:  se separen per fer-ne compostatge. 

• Runes netes:  se separen per reciclatge i reutilització en subbases i bases. 

• Runes normals:  se separen per reciclatge i reutilització en subbases i bases. 

• Runes brutes:  se separen per reciclatge i reutilització en subbases i bases. 

• Runes ceràmiques:  es porten a un abocador de classe I ja que no són aptes per 

subbases i bases. 

• Esprais:  s’emmagatzemen en un contenidor estanc i es gestionen a través d’un 

gestor de residus autoritzat. Retirada com a màxim cada sis mesos. 

• Sepiolites i absorbents:  s’emmagatzemen en un contenidor estanc i es gestionen 

a través d’un gestor de residus autoritzat. Retirada com a màxim cada sis mesos. 

• Envasos bruts contaminats: s’emmagatzemen en un contenidor estanc i es 

gestionen a través d’un gestor de residus autoritzat. Retirada com a màxim cada sis 

mesos. 

• Bateries i acumuladors: s’emmagatzemen en un contenidor estanc i es gestionen 

a través d’un gestor de residus autoritzat. Retirada com a màxim cada sis mesos. 

• Filtres d’oli i de gasoil: s’emmagatzemen en un contenidor estanc i es gestionen a 

través d’un gestor de residus autoritzat. Retirada com a màxim cada sis mesos. 
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• Olis usats: s’emmagatzemen en un dipòsit aeri homologat de doble capa de PVC i 

es gestionen a través d’un gestor de residus autoritzat. Retirada com a màxim cada 

sis mesos. 

• Anticongelant: s’emmagatzemen en un dipòsit estanc i es gestionen a través d’un 

gestor de residus autoritzat. Retirada com a màxim cada sis mesos. 

La neteja de les formigoneres  ha de realitzar-se en una fosa específica d’obra. En cas de 

no existir s’ha d’indicar als conductors que està prohibit realitzar la neteja a l’obra. 

No es poden barrejar els residus.  

Pels residus gestionats per un gestor és imprescindible sol·licitar els documents propis de la 

gestió d’aquests residus. 
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B.8. IT 8.3 PLANS D’EMERGÈNCIA 

B.8.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Determinar les accions a realitzar en els 

casos d’emergències per abocaments 

líquids, ruptura de serveis, incendi a les 

obres, actuacions de primers auxilis, 

esfondraments, terres contaminades, 

inundacions, pla d’emergències de les 

oficines i instrucció de càrrega dels dipòsits 

de gasoil. 

 Aplicable a totes les situacions 

d’emergència detallades a l’objecte que es 

produeixin a les oficines, taller o obres. La 

persona responsable de portar a terme 

aquests procediments és aquella que està 

més pròxima al lloc on es produeix 

l’emergència. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines afectades 

0 01/09 Redacció inicial  - 

    

REGISTRES 

Descripció 

No se’n descriuen 

   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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B.8.2. Simulacres  

Es realitzaran simulacres mediambientals i de prevenció de riscos laborals per tal 

d’ensenyar el funcionament dels protocols d’actuació. 

Els diferents simulacres a realitzar cada any es contemplaran en el F.6.1.06 Pla de 

formació establert en la IT6.1 RECURSOS HUMANS i rebran el mateix tractament com si 

fos un curs de formació (veure IT 6.1).  

Els simulacres mediambientals els dirigirà el responsable de medi ambient i els referits a 

prevenció de riscos laborals vindran a càrrec del servei de prevenció aliè.  

Els plans d’emergència aniran enganxats a les barraques d’obra i al taller. 

B.8.3. Revisions dels plans d’emergència  

Es realitzaran revisions del plans d’emergència periòdicament i es modificaran quan sigui 

necessari, en particular després dels simulacres i després d’accidents o incidents.  

B.8.4. Plans d’emergència 

B.8.4.1. Esfondraments 

En cas d’esfondraments a les obres primer de tot s’ha de saber si hi ha possibilitats que 

algú hagi quedat sepultat i informar a l’encarregat, cap d’obra i tècnic de seguretat. 

Immediatament s’activa el PNT 8.4 INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS I DE DANYS 

MATERIALS A TERCERS. 

En el cas que algú hagi quedat sepultat s’avisarà als serveis d’emergència trucant al 112. 

Abans de començar a buscar els possibles ferits, es comprovarà que la zona és segura i no 

hi ha perill que ningú més pateixi danys. Si és segura es començarà a buscar els ferits amb 

mitjans manuals fins que arribin els serveis d’emergència. Si la zona no fos segura, no es 

procedirà a fer res fins que no arribessin els serveis d’emergència ja que el perill que hi 

hagin més ferits és molt elevat. 
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B.8.4.2. Terres contaminades 

En cas de trobar en una obra terres contaminades el cap d’obra informarà immediatament 

a la direcció facultativa i al responsable de qualitat, medi ambient i PRL. S’aturaran els 

treballs a la zona contaminada fins que no hi hagi una decisió de la direcció facultativa.  

Si la direcció facultativa decideix que Barnasfalt s’encarregui de la gestió del residu, serà el 

responsable de qualitat, medi ambient i PRL qui buscarà els gestors de residus autoritzats. 

B.8.4.3. Inundacions 

En els casos d’inundacions es comprovarà si a la zona inundada hi havia algun residu 

perillós emmagatzemat. Si és que sí i s’ha produït alguna fuita, s’avisarà al Consorci del 

Besòs (93 840 52 70) si s’està dins de la conca hidrogràfica del riu Besòs o a l’Agència 

Catalana de l’Aigua en la resta de zones de Catalunya. 
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ABOCAMENTS LÍQUIDS 

És aplicable a productes considerats perillosos, como per exemple els següents: 

• LÍQUIDS (p.e: lubricants, combustibles, pintures, desencofrant...) 

1. Detecció de l’abocament: 

La persona que detecti l’abocament donarà l’alarma, 

mitjançant el sistema més ràpid: 

• avisar a l’encarregat  

• telèfon 

 

 

2. Tallar el focus emissor:  (No córrer riscos 

innecessaris)  

Tancar aixetes o tapar obertures en cas que siguin l’origen de 

l’abocament. S’ha d’intentar sempre que l’abocament no arribi 

als desaigües. 

 

 

3. Controlar focus emissor 

Una cop controlat el focus emissor es decideix l’acció més 

adequada segons els tipus de producte i les anotacions que 

descrigui les fitxes de seguretat del producte.  

En cas de dubte trucar al fabricant o al telèfon d’emergències 

012. 

En cas de no tenir informació sobre el producte o que es tracti 

de més d’un producte, s’ha de mantenir l’abocament controlat, 

senyalitzar la zona i evacuar-la fins a disposar de tota la 

informació necessària per tractar el producte. 
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4. Actuacions més comunes (sempre seguir 

indicacions del  fabricant)  

Per aquestes operacions el personal que intervingui ha 

d’utilitzar els EPI’S descrits en la fitxa de seguretat del 

producte, però com a mínim: ulleres, roba, botes de seguretat 

i protecció respiratòria. 

 

4a. Si l’abocament es sobre terra impermeable 

s’absorbeix el líquid amb  sorres sepiolites o draps 

absorbents 

 

4b. Si l’abocament es produeix sobre terra , s’extreu la 

capa afectada i es gestiona aquest material com residu 

perillós . 

 

4c. Si l’abocament es sobre una cubeta de contenció , es 

transvasa  per dipositar-lo en el dipòsit d’oli usat, excepte 

si la quantitat és tant petita que pot ser recollida segons 

algun punt anterior. 

 

5.   Gestió de residus 

El material absorbent impregnat ha de ser gestionat como a 

residu del producte absorbit. 

El responsable de medi ambient es posa en contacte amb 

empreses gestores de residus per la correcta gestió dels 

residus. 

 

 

 

Figura B9: Pla d’emergència d’abocaments líquids 
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RUPTURA DE SERVEIS 

1. AIGUA: 
La persona que detecti el trencament de la canonada 
d’aigua ha d’informar ràpidament a l’encarregat de 
l’obra, que informarà a la companyia d’aigua 
corresponent. Aquestes poden ser: 

• CASSA tel:  93 715 57 12 
• SOREA tel: 902 250 370  
• Altres (es trucarà a la planta per preguntar el 

telèfon) 

 

 

2. ELECTRICITAT (baixa o mitja tensió) 
• Si el trencament s’ha produït per una màquina 

excavadora, EL MAQUINISTA NO S’HA DE 
MOURE DE LA MÀQUINA.  

• Ningú s’ha d’acostar als cables fins que no es 
talli el subministrament 

• Avisar a l’encarregat, que trucarà a la 
companyia subministradora, que pot ser: 

FECSA-ENDESA:  93 879 19 92 

ELECTRA CALDENSE:  93 865 01 33 

ESTABANELL:                93 860 91 09 

Altres:                (es trucarà a la planta) 

 

 

3. GAS 

En produir-se un escapament de gas s’ha de fer: 

• Aturar  completament totes les màquines en un 
radi de 25 m 

• No fumar ni encendre cap flama 
• Allunyar-se de la zona de l’escapament 
• Acordonar la zona 
• Truca al número d’emergència de gas: 

                900 750 750 

• Avisar a l’encarregat 

 

 

4. TELECOMUNICACIONS 
• Avisar a l’encarregat 
• L’encarregat avisarà a la companyia 

corresponent  

 

Figura B10: Pla d’emergència de ruptura de serveis 
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INCENDI A LES OBRES 

És aplicable qualsevol incendi que es produeixi a les obres, oficina o taller. 

 

 

1. La persona que detecti l’incendi avisarà a un o més companys. MAI ACTUARÀ 

SOLA.  

 

2. Si l’incendi està en una fase molt inicial 

s’intentarà apagar amb l’extintor o bie més 

pròxim. 

  

 

3. Un cop buidat l’extintor, si l’incendi no està 

apagat s’avisarà als serveis d’emergència i 

a l’encarregat i es desallotjarà 

l’emplaçament fins a l’arribada dels serveis 

d’emergència (tel: 112). 

112 
 

4. Si l’incendi està apagat, s’avisarà 

únicament a l’encarregat. 

 

5. Es desallotjarà l’emplaçament 

 

Figura B11: Pla d’emergència d’incendi a les obres 
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PRIMERS AUXILIS 
1. PROTEGIR 

• Valorar l’entorn per detectar possibles riscos 

• Adoptar mesures per evitar riscos, apartant la 

víctima de les zones de perill.  

• Senyalitzar el lloc de l’accident 

• Adoptar mesures d’autoprotecció 

 

 

 

2. AVISAR 

• Avisar al telèfon d’emergències 112. 

• Donar el màxim de dades sobre la víctima, 

de l’accident i de la situació. 

• Fer  repetir el missatge per valorar si s’ha 

entès. 

• Avisar a l’encarregat i al tècnic de 

seguretat de Barnasfalt. 

 

 

 

 

112 
3. SOCÒRRER 

• Tranquil·litzar a la víctima. 

• Determinar possibles lesions i establir 

prioritats 

• Atendre preferentment a les víctimes amb 

PARADA RESPIRATÒRIA, PARADA 

CARDÍACA i HEMORRÀGIES GREUS. 

• NO MOURE innecessàriament a la víctima 

i NO DONAR DE MENJAR NI BEURE. 

• Evitar el refredament. Si es possible tapar 

a la víctima amb una manta. 

 

Figura B12: Pla d’emergència per primers auxilis 
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CÀRREGA DELS DIPÒSITS DE GASOIL 

 

CÀRREGA DELS VEHICLES: 

• Vigilar que no hi hagi cap vessament de gasoil 

(si n’hi ha, se segueix la instrucció d’ 

“abocaments líquids”). 

• Posar el comptador de gasoil a zero. 

• Realitzar la càrrega evitant els vessaments. 

• Apuntar el volum de combustible carregat a la 

quadrícula adequada per això. 

• Tancar la tanca del recinte del gasoil. 

 

En cas de vessament de gasoil s’ha d’utilitzar sepiolites 

absorbents. 

 

 

 

SEGURETAT: 

PROHIBIT FUMAR EN TOT EL RECINTE DELS 

DIPÒSITS 

 

(en cas d’incendis seguir la instrucció d’incendis) 
 

REVISIONS: 

 

• Quan es detecti que el recinte dels dipòsits 

està brut o desendreçat es realitzarà una neteja. 

  

Figura B13:Seguretat en la càrrega dels dipòsits de gasoil 
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B.9. IT 6.1 RECURSOS HUMANS 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Establir una metodologia a seguir per determinar les 

competències necessàries, la formació i capacitació 

del personal de Barnasfalt així com determinar la 

metodologia a seguir per noves incorporacions de 

personal. També es fixa el procediment a seguir per 

tal de tirar endavant noves formacions. 

 Aplicable a tot el personal de 

Barnasfalt. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 02/09 Redacció inicial  - 

REGISTRES 

Descripció    

F.6.1.01 Fitxa interna descriptiva del lloc de treball 

F.6.1.02 Fitxa de dades personals de seguretat 

F.6.1.03 Fitxa descriptiva del lloc de treball 

F.6.1.04 Recepció del Manual de Benvinguda  

F.6.1.05 Pla de formació 

F.6.1.06 Registre d’assistència al curs de formació 

F.6.1.07 Manual de benvinguda 

   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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Figura A14: Procés de recursos humans i formacions 

1- Necessitat d’incorporació de personal 

2- Identificació del perill adequat al lloc de treball 

3- Entrevista 

F.6.1.02 

Ok? 

No 

4- Identificació de les necessitats de formació / revisió mèdica 

5- Proposta de formació i realització del curs o de la revisió mèdica 

Fi / Signatura del contracte PNT 7.8 

Si 

F.6.1.01 

F.6.1.05 

F.6.1.03, F.6.1.04, F.6.1.07 

6- Recepció de la formació / revisió mèdica 
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1. Detecció de necessitats d’incorporació de nou personal en el departament tècnic, 

d’administració o a l’obra.   

2. Identificació del perfil adequat pel lloc de treball vacant mitjançant la “F.6.1.01 

FITXA INTERNA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL”.  

3. El cap de departament o l’encarregat realitza l’entrevista amb els possibles 

candidats. Una vegada es té el candidat s’introdueixen les dades personals i de 

contractació al programa de gestió de Barnasfalt. El tècnic de seguretat obre la 

“F.6.1.03 FITXA DE DADES PERSONALS DE SEGURETAT”. 

4. Determinació per part dels caps de departament i del tècnic de seguretat de si és 

necessari realitzar formacions en matèria de qualitat, medi ambient o prevenció de 

riscos laborals així  com la necessitat de fer la revisió mèdica anual. En els casos de 

nova incorporació de treballadors és obligatori que es facin la revisió mèdica, i la 

formació no es necessària en el cas que s’acrediti la formació en prevenció recollida 

en el REA. La relació dels cursos que es volen realitzar cada any l’anotarà el 

responsable de qualitat, medi ambient i PRL a la “F.6.1.06 PLA DE FORMACIÓ”. 

5. Un cop s’han determinat els cursos i es detecten  necessitats de realitzar-los, els 

caps de departament o el tècnic de seguretat cerquen el curs i el formador. Si a 

l’empresa existeix un formador adequat es podrà realitzar un curs intern. En cas 

contrari, es contracta un formador extern. El curs pot realitzar-se a les instal·lacions 

de Barnasfalt o en un altre centre. El tècnic de seguretat complementa la fitxa 

“F.6.1.03 FITXA DE DADES PERSONALS DE SEGURETAT”. 

6. Recepció de la documentació que acredita la revisió mèdica i/o els cursos de 

formació. De cada curs es complimentarà la “F.6.1.07 REGISTRE D’ASSISTÈNCIA 

AL CURS DE FORMACIÓ” en el cas que el curs sigui tutelat internament. En el cas 

que sigui un curs extern es guardarà còpia del certificat. 

7. L’eficàcia dels cursos de formació la definiran els responsables de cada treballador i 

quedarà registrada a la reunió per la direcció. En el cas que la formació no hagi 

estat eficaç o no es puguin evidenciar les revisions mèdiques, es repetiran. 

8. En el cas d’incorporació de nous treballadors es realitza la signatura del contracte, 

s’entrega el “F.6.1.08 MANUAL DE BENVINGUDA” i es fa firmar la “F.6.1.05 
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RECEPCIÓ DEL MANUAL DE BENVINGUDA”.  Pels treballadors d’obra, es realitza 

tota la documentació de seguretat relativa a totes les obres en curs (veure PNT 7.8). 

En els altres casos fi del procés. 

El F.6.1.07 MANUAL DE BENVINGUDA està compost per la política de qualitat, política de 

medi ambient, política de prevenció de riscos laborals, organigrama, quadre final de 

comunicació del PNT 5.3 COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I CONSULTA, la fitxa F.6.1.04 

FITXA DESCRIPTIVA DEL LLOC DE TREBALL amb els riscos específics del seu lloc de 

treball proporcionats pel servei de prevenció aliè i els MANUALS DE BONES 

PRÀCTIQUES AMBIENTALS que afecten a aquell lloc de treball. En els manuals dels 

treballadors d’obra se’ls inclou la normativa d’albarans descrita en el PNT 7.5 CONTROL 

DOCUMENTAL D’OBRES. 

Les subcontractes rebran formació de medi ambient a través del “Pla Mediambiental” que 

s’elabora per cada obra (veure IT 7.6 CONTROL OPERACIONAL) quedant-ne constància 

a través del registre F.7.8.09 ENTREGA I ADHESIÓ AL PLA MEDIAMBIENTAL (veure 

PNT.7.8 SEGURETAT I SALUT).  
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B.10. IT 6.2 MANTENIMENT I CALIBRACIONS 

B.10.1. Portada 

OBJECTE  CAMP D’APLICACIÓ 

Definir la metodologia utilitzada a Barnasfalt per 

determinar, proporcionar, mantenir la 

infraestructura necessària, tals com 

instal·lacions, obres, equips incloent hard i soft, 

transport, comunicació, sistemes de la 

informació, maquinària i aparells de mesura.  

 L’abast d’aquest procediment són 

les instal·lacions, obres, equips 

sotmesos a manteniment, que 

s’utilitzen pel desenvolupament de 

l’activitat i que afecten a la qualitat 

de la prestació del servei: vehicles, 

equips, maquinària i aparells de 

mesura. 

FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 04/09 Redacció inicial  - 

REGISTRES 

Descripció    

F.6.2.01 Planificació dels manteniments i calibracions 

   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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B.10.2. Manteniments 

 

1- Detectar necessitats de màquina 

2- Adquirir maquinària 

3- Detecció de la necessitat de realitzar un 

manteniment o una reparació 

Agenda del mecànic 

4- Realitzar les reparacions 

6- Elaborar i entregar albarans a 

administració 

8- Verificar factures 

Albarà o 

factura 

7- Introduir dades al sistema 

informàtic 

4- Realitzar manteniment 

Factures d’activitats 

resultants 

d’operacions de taller 

5- Verificar manteniment i les reparacions 

Figura B15: 

Manteniments 

Albarà o factura i etiquetes 

de manteniment 
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1- Es detecten unes necessitats que requereixen l’adquisició d’una màquina. 

2- Gerència s’encarrega de seleccionar i adquirir la maquinària. 

3- En el cas de màquines, vehicles i camions qualsevol treballador detecta la necessitat de 

manteniment mitjançant les “targetes de manteniment” penjades a la cabina de cada 

màquina. La necessitat de reparació es detecta quan s’ha trencat alguna peça. El 

treballador en qüestió avisa al responsable de taller qui s’apunta a “l’agenda del 

mecànic” les tasques a fer. Per altres aparells és directament el responsable del 

manteniment qui detecta aquesta necessitat seguint el F.6.2.01 PLANIFICACIÓ DE 

MANTENIMENT I CALIBRACIONS o  programa de gestió. 

4- En el cas de les màquines, vehicles i camions el cap de taller, dóna les instruccions als 

mecànics per tal de realitzar les reparacions i els manteniments necessaris. Les 

pròximes revisions s’anoten a les “targetes de manteniment” seguint les instruccions del 

fabricant o, en cas que no n’hi hagin, segons la seva experiència (indicat en el F.6.2.01 

PLANIFICACIÓ DELS MANTENIMENTS I CALIBRACIONS). Totes aquestes operacions 

es realitzaran en el taller de Barnasfalt en els casos que es pugui i quan no sigui així es 

portaran a un taller extern. En el cas dels aparells serà un servei tècnic qui s’encarrega 

del manteniment. 

5- En el cas de màquines, vehicles i camions, el responsable de taller realitza les 

verificacions de les operacions realitzades. 

6- El responsable de taller genera un albarà per cada reparació i l’entrega a administració 

per al seu control. 

7- S’introdueixen dades en el sistema informàtic. 
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B.10.3. Calibracions 

 
Figura B16: Calibracions 

1- Aparells a calibrar 

2- Laboratori i taller extern 

Certificat extern 

4- Destrucció de l’aparell 3- Col·locació de l’enganxina 

indicativa de la pròxima revisió 

Llista de proveïdors 

ABANQ 

Verificar factures 

Correcte? 
Si No 

Llista de proveïdors 

ABANQ 
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1- Quan es detecta en l’ús de l’aparell que no funciona correctament es porten els equips 

de mesura al laboratori o taller extern per calibrar o verificar. 

2- L’encarregat truca al proveïdor homologat que realitza tasques de calibratge i 

reparacions d’aparells de mesura . Si es tracta d’un proveïdor  nou per que hi ha un 

equip de mesura nou es seguirà el PNT 7.3 AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS. 

3- Aquest laboratori emet un certificat del resultat de la calibració. 

4- Si el resultat de la calibració ha estat correcte, el mateix laboratori col·loca l’enganxina a 

l’aparell per tal de saber quan es realitzarà la propera revisió. 

5- Si el resultat no ha estat correcte i no es pot arreglar l’aparell, aquest passa a ser un 

residu a gestionar per part de Barnasfalt o pel mateix laboratori o taller de calibració. 

 

Els únics equips que es calibren són els nivells dels tècnics, els quals estan correctament 

identificats amb una etiqueta on consta l’última data de calibració. 

 

Els aparells es protegiran per evitar danys o deterioraments durant la manipulació, el 

manteniment i l’emmagatzematge. 

 

La revisió del hardware i el software la farà periòdicament l’empresa informàtica de 

manteniment de Barnasfalt. Es registra amb albarà i factura de l’empresa externa. 

B.10.4. Verificacions de llums i senyals acústiques  de 

vehicles 

Cada conductor verifica diàriament les llums i els senyals acústics dels vehicles, 

màquines o camions que abans d’utilitzar-lo. Si és necessari, el conductor realitza la 

verificació acompanyat d’una altra persona. 

B.10.5. Verificació de tacògrafs i limitadors de ve locitat 

Es realitzen en un taller extern autoritzat. La  verificació dels tacògrafs es realitza cada 2 

anys i durant la mateixa revisió es comprova que funcionin els limitadors de velocitat. 



Pàg. 58  Instruccions 

 

B.10.6. Verificació dels nivells 

Els tècnics han de verificar el bon funcionament dels nivells abans d’utilitzar-los. Aquesta 

prova es realitza un cop s’ha montat del nivell i consisteix a fer girar 360º del capçal 

respecte la seva base. Si està desnivellat, al fer aquesta operació la bombolla d’aigua es 

desplaçarà i l’aparell s’haurà de portar a calibrar.  

B.10.7. Extintors 

Veure el PNT 7.8 SEGURETAT I SALUT. 




