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C.1. DEFINICIÓ D’OBJECTIUS 
 

En el present annex apareix el text integra del manual de qualitat, medi ambient i seguretat i 

salut en el treball corresponent al 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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C.2. MANUAL DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I 

SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

C.2.1. Portada 

1. OBJECTE  2. CAMP D'APLICACIÓ 

Definir l’estructura bàsica del Sistema de 

Gestió de Qualitat, Medi ambient i Prevenció 

de Riscos Laborals (PRL). 

 Aquest Manual serà d’aplicació per a 

tots els centres, departaments, 

activitats, productes i serveis de 

Barnasfalt, S.A. 

3. FITXA DE MODIFICACIONS  

Nº Rev. Data Motiu Pàgines 

afectades 

0 03/09 Redacció inicial,   - 
    
    
    

4. REGISTRES 

Descripció 

No se’n descriuen 

   ELABORAT I   REVISAT APROVAT   APROVAT 

 

Signatura  

   

POSICIÓ Responsable qualitat, medi 

ambient i PRL 

Cap dep. tècnic Cap dep. 

administració 
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C.2.2. Introducció 

El present Manual de Qualitat, Medi Ambient i de Seguretat i Salut en el Treball és propietat de 

Barnasfalt, S.A. 

No està permesa la reproducció total o parcial d’aquest Manual sense l’autorització escrita de 

Gerència. 

El treballadors que tinguin còpies controlades rebran informació dels canvis que es produeixin 

com a conseqüència de les revisions. Quan s’aprovi la nova edició serà necessària la substitució 

del exemplar caducat. Així mateix direcció es reserva el dret de requerir la devolució de 

l’exemplar. En el cas que dos o més càrrecs coincideixin en una mateixa persona, serà suficient 

amb la difusió d’una única copia controlada per aquesta persona. 

C.2.3. Perfil de l’organització 

Actualment Barnasfalt, S.A es dedica a l’obra pública, a l’edificació industrial i a l’obr a 

esportiva . L’àmbit on realitzen  la majoria de les obres és a la província de Barcelona, i 

majoritàriament a la comarca del Vallès Oriental. 

L’organització compta amb: 

a) Instal·lacions adequades: per una banda l’oficina i per l’altre el taller – nau.  

b) Equipament modern i en excel·lents condicions operatives, per donar servei al nostre 

client. 

c) El corresponent potencial humà amb l’adequada preparació professional i 

experiència en el lloc de treball per desenvolupar-lo amb gran responsabilitat. 

Les dades d’identificació de l’activitat són els següents: 

 EMPRESA –  Barnasfalt, S.A 

 NIF -   A-58414046 

 DIRECCIÓ –  Avinguda Francesc Macià, s/n 

 POBLACIÓ  –  Parets del Vallès 

 TELÈFON –  93 562 09 98 
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 FAX –   93 573 50 39 

 EMAIL  – barnasfalt@barnasfalt.com 

C.2.4. Objecte i abast 

Les activitats que BARNASFALT, S.A. considera conformes als requisits exigits segons les 

Normes Internacionals UNE EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 

són: 

Obra pública, edificació industrial i obra esportiv a. 

No és d’aplicació a l’activitat realitzada per l’organització els apartats de la norma UNE EN ISO 

9001:2008 : 

• 7.3 Control del Disseny i desenvolupament ���� degut a què els projectes i obres 

venen definits pels clients. 

• 7.5.2 Validació dels processos de la producció i de  la prestació del servei ���� 

L’empresa no té processos que no es puguin verificar mitjançant activitat de 

seguiment i medició. 

C.2.5. Visió, missió i valors 

C.2.5.1. Visió 

• Ser una empresa referent en les activitats de construcció en el territori d’actuació.  

• Ser una empresa compromesa amb el desenvolupament econòmic i social.  

• Disposar de plans de negoci a mitjà i llarg termini que garanteixin la continuïtat de 

l’empresa 

• Ser una organització formada per personal competitiu amb objectius d’èxit. 

• Assegurar el creixement de l’empresa mitjançant la qualitat, el servei, la polivalència i el 

reconeixement. 

• Ser pioners en l’aplicació de tècniques constructives utilitzant les eines i màquines més 

modernes. 
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C.2.5.2. Missió 

CLIENT 

• Satisfer les necessitats dels nostres clients essent capaços de realitzar qualsevol tipus 

d’obra que se’ns sol·liciti, aportant millores al projecte i buscant solucions tècniques al 

desenvolupament de l’obra. 

• Millorant de manera continuada la qualitat, seguretat i fiabilitat de les operacions i 

productes realitzats. 

• Ampliar el nombre de clients utilitzant la qualitat demostrada de les obres i mantenint la 

satisfacció dels clients actuals. 

SOCIETAT 

• Obtenir la satisfacció no únicament dels clients sinó també dels usuaris dels nostres 

productes, tant d’obra pública com d’edificació industrial. 

• Respecte al medi ambient aplicant una forta política de preservació del mateix. 

• Consciència de prevenció de riscos laborals destinant tots els mitjans necessaris per 

assolir la nul·la sinistralitat laboral. 

C.2.5.3. Valors 

• L’experiència acumulada permet oferir qualitat utilitzant les tècniques constructives més 

avançades 

• Confiança amb el client utilitzant les obres realitzades com aval. 

• Disposar d’un equip humà preparat i motivat per assolir èxits. 

• Compromís amb el personal de l’empresa. 

• Cultura ambiental assumida, aplicant una política ambiental estricte i sostenible amb el 

desenvolupament. 

• Buscar , trobar i aplicar les últimes tècniques constructives. 

C.2.6. Sistema i requisits de gestió de la qualitat , medi 

ambient i seguretat i salut en el treball 

C.2.6.1. Requisits generals 

L’organització mitjançant el present manual i documentació, implanta un Sistema de Gestió de 

Qualitat, Medi Ambient i PRL acord amb les normes internacionals UNE-EN ISO 9001:2008, 

14001:2004 i OHSAS 18001:2007.  
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L’organització: 

• Identifica els processos  que considera necessaris per desenvolupar la seva activitat, 

incloent els que defineixen criteris i mètodes per la seva execució i control de l’eficàcia, així 

com els de medició, anàlisis i millora continua dels mateixos. 

• Identifica els aspectes ambientals  d’aquests processos que poden causar, de forma 

directe o indirecte, impactes significatius al medi ambient per establir objectius i fites per 

reduir aquests impactes. 

• Identifica situacions de risc per a la salut  dels treballadors, a més a més, s’estableixen els 

procediments necessaris per establir, implementar i mantenir per registrar i investigar els 

incidents que es produeixin. 

• Determinar les interaccions  que els processos definits presenten, tant en l’aspecte del 

procés en si mateix, com en el de medi ambient i el de prevenció de riscos. 

• Assegura la disponibilitat de recursos  i informació necessaris per donar suport a 

l’execució i posta en pràctica dels processos. 

• Gestiona la totalitat dels seus processos, tant interns com externs. Veure apartat C3: Mapa 

de processoss 

C.2.6.2. Requisits i control de la documentació i d els registres del sistema 

integrat 

L’organització amb l’objectiu de complir les normes internacionals defineix, com obligatòria, la 

següent documentació: 

• Una declaració documentada de la política i dels objectius de Qualitat, Medi Ambient  i 

PRL. 

• Un Manual de Qualitat, Medi Ambient i PRL.  

• Els procediments documentats  necessaris per a desenvolupar el Manual de Qualitat, Medi 

Ambient i PRL. 

• Les instruccions operatives , que permetin el compliment amb els requisits del client i de les 

normes o legislacions que apliquin a l’empresa.  

• Els registres requerits per evidenciar el compliment del Sistema de Gestió Integrat. 

• Qualsevol classe de document que desenvolupi el Sistema que sigui necessari per assegurar 

una eficaç planificació, execució i control del processos de l’organització. 
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Tots aquests documents són controlats segons dels directrius detallades en el procediment PNT 

4.1 CONTROL DE DOCUMENTS I REGISTRES. 

C.2.7. Estructura i responsabilitat de direcció 

C.2.7.1. Compromís de direcció 

Direcció adquireix el compromís de desenvolupar i implantar un Sistema de Gestió de Qualitat, 

Medi Ambient i PRL, garantint la millora contínua de la seva eficàcia, per aquest motiu:  

• Garanteix que l’organització coneix la importància de la satisfacció dels requisits dels 

clients, així com els requisits legals i reglamentaris i el de part interessades. 

• Estableix una política que permeti aconseguir els objectius de Qualitat, Medi Ambient i SST 

predeterminats. 

• Porta a terme les revisions per Direcció que el Sistema de Gestió demana. 

• Assegura la disponibilitat dels recursos necessaris. 

• Es compromet a complir amb la legislació que li sigui aplicable. 

Per això gestiona les disponibilitats financeres, de personal i d’infraestructura necessaris per a 

la implantació, desenvolupament i manteniment del sistema. 

C.2.7.2. Enfoc al client, requisits, aspectes ambie ntals i identificació de perills 
 

Direcció efectua un control constant dels requisits del client, així com del seu compliment, com 

un pas imprescindible per garantir el creixement de la satisfacció del client mitjançant: 

• Els processos relacionats amb el client. (Veure capítol C.2.9.2) 

• Els processos de medició. (Veure capítol C.2.10.2) 

Així mateix, identifica els aspectes ambientals de les activitat i productes que es puguin controlar i 

sobre el/s que es pugui esperar que tingui una influència, per determinar aquells que tenen o 

puguin tenir impactes significatius al Medi Ambient. Aquests impactes significatius es consideren 

quan s’estableixen els objectius ambientals. Per determinar aquests aspectes s’ha creat el 

procediment PNT 5.2 ASPECTES AMBIENTALS.  

Per difondre els aspectes ambientals l’organització ha elaborat una sèrie de manuals de bones 

pràctiques ambientals per les diferents activitats dins de l’organització. 

Per últim destacar que també hi haurà una identificació de perills, avaluació de riscos i 
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determinació dels controls que siguin necessaris. Per aquesta identificació de perills s’han de 

tenir en compte les activitats rutinàries i les que no ho són, a més a més, s’hauran d’estudiar 

totes les possibles modificacions, sense oblidar la infraestructura, l’equipament i els materials 

en el lloc de treball. Per aquest motiu s’ha creat el procediment PNT 5.4 IDENTIFICACIÓ I 

AVALUACIÓ DE PERILLS.  

C.2.7.3. Política de qualitat, política ambiental i  de seguretat i salut en el treball 

La direcció agafa el compromís d’aconseguir que la política de qualitat, l’qmbiental i de SST sigui: 

•  Adequada, incloent, els compromisos de compliment amb els requisits de millora contínua de 

l’eficàcia del sistema i de prevenció de la contaminació ambiental i en prevenció dels perills 

per a la salut. 

• Un marc de referència que permeti fixar i revisar els objectius de qualitat, els ambientals i de 

seguretat i salut en el treball. 

• Comunicada, i s’assegura, amb els mitjans necessaris, que ha estat entesa i assumida per 

tots els membres de l’organització, que les funcions incideixin en la qualitat, medi ambient i en 

la seguretat i salut, així com les parts interessades. Amb relació a la política ambiental ha 

d’estar a disposició del públic i la de seguretat i salut ha d’estar a disposició de les parts 

interessades.  

• Revisada a intervals definits per assegurar la continua adequació. 

• Inclou el compromís de complir amb la legislació que li sigui aplicable. 

Veure apartat C4: Política de Qualitat, Medi Ambient i SST 

C.2.7.4. Planificació, programes de gestió de quali tat, medi ambient i SST 

Direcció s’assegura que es planifiqui el sistema de gestió de qualitat, medi ambient i SST amb el 

fi de complir amb els requisits definits en l’apartat 4.1 "Requisits generals" de les Normes 

Internacionals en què es basa el sistema, garantint la integritat del Sistema davant de canvis. 

Per aquest motiu s’estableixen els objectius de qualitat, medi ambient i SST sent coherents 

amb la política establerta, a més a més han de ser mesurables i quantificables.  També es 

dissenyaran els programes de gestió ambientals i de SST, definint: 

 

1. L’assignació de responsabilitats i autoritat per aconseguir els objectius en les 

funcions i nivells de l’organització. 
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2. Els mitjans i terminis per aconseguir-los 

Així mateix, considera els requisits legals i reglamentaris, els aspectes ambientals i perills per a la 

salut significatius, opcions tecnològiques i el finançament, opinió de les parts interessades com a 

part d’aquests programes i objectius. 

Per complir amb els requisits anunciats en les polítiques i en la seva planificació, s’estableix i es 

revisa coincidint amb intervals fixats per les revisions ordinàries per direcció . Tot i així, es 

poden modificar sense arribar a complir els intervals planificats, sempre que l’anàlisi de dades 

aportat, ho aconsellin. Es documenta mitjançant un annex a l’acte de les revisions per direcció, 

distribuint-se com a document intern controlat segons s’indica en el procediment PNT 4.1 

CONTROL DE DOCUMENTS I REGISTRES. 

C.2.7.5. Responsabilitat, autoritat i comunicació 

La direcció defineix i comunica les responsabilitats i autoritat en els diferents nivells de 

l’organització, per això determina el corresponent organigrama juntament amb la definició de 

funcions i responsabilitats. 

Representant de direcció: Direcció designa a un responsable, com a “Representant de 

Direcció” per a la implantació de les Normes UNE-EN ISO 9001:2008 / 14001:2004 i OHSAS 

18001:2007, delegant per a l’exercici d’aquesta responsabilitat i autoritat total  a la persona 

escollida. 

La designació s’efectua en una reunió extraordinària de revisió per direcció. 

Amb independència de les seves altres responsabilitats s’encarrega d’assegurar que 

s’implanti, s’estableixi i mantingui convenientment actualitzar el sistema de gestió conforme 

amb les normes d’aplicació, a més a més, assegurant-se que es promogui la presa de 

consciència dels requisits del client en tots nivells. 

Per la comunicació direcció estableix mitjans i processos de relació i comunicació per a la 

presa de consciència del grau de l’eficàcia de la gestió del sistema de gestió. 

La comunicació queda normativitzada segons el PNT 5.3 COMUNICACIÓ, PARTICIPACIÓ I 

CONSULTA. 
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C.2.7.6. Revisions per direcció 

Direcció efectua revisions del sistema de gestió una vegada implantat. La finalitat d’aquestes 

revisions són: 

a) Assegurar-se la conveniència, adequació i eficàcia del sistema de manera continuada. 

b) Avaluar les oportunitats de millora, del sistema, processos i serveis, i la necessitat 

d’efectuar canvis al sistema, inclosa la política i objectius de qualitat, medi ambient i 

SST. 

c) Anàlisis dels mitjans que s’han d’aportar, emplear i posar a disposició per garantir que 

el sistema de gestió continuï actiu i reflexi els canvis produïts a l’organització.  

Les directrius generals per a la revisió es descriuen en el procediment PNT 5.1 REVISIÓ DEL 

SISTEMA I PLANIFICACIÓ. 

C.2.8. Gestió dels recursos 

C.2.8.1. Provisió de recursos 

L’organització proporciona els recursos necessaris per a la implantació i manteniment del 

sistema, millora contínua de l’eficàcia i compliment dels requisits amb el fi d’augmentar la 

satisfacció del client. 

C.2.8.2. Recursos humans 

Direcció adquireix el compromís de vetllar perquè el personal que realitzi treballs que afectin a la 

qualitat, la gestió ambiental i la seguretat i salut en el treball dels productes i serveis de l’empresa 

tingui l’adequada competència tècnica sobre la base de la formació, habilitats i experiència. Les 

directrius bàsiques es detallen en el  procediment IT 6.1 RECURSOS HUMANS 

Es mantenen registres apropiats de l’educació, formació, habilitats i experiència de tots els 

components de la plantilla. 

C.2.8.3. Infrastructura 

L’organització determina i posa a disposició la infrastructura necessària per aconseguir la 

conformitat dels requisits del servei entenent com infrastructura necessària: 

• Edificis, espais de treball i serveis associats. 
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• Equips pels processos.   

• Serveis de suport. 

• Coneixements especialitzats i els recursos tecnològics i financers. 

Tant si els equips són propis com si són subcontractats, es mantenen registres documentats de 

control d’intervenció als equips que ho precisin, mitjançant el següent procediment PNT.6.2 

MANTENIMIENT I VERIFICACIONS  on es detallen les directrius per a la detecció de necessitat i 

manteniment. 

C.2.8.4. Ambient de treball 

L’organització arbitra les mesures adequades que permetin assegurar un ambient de treball 

acord amb les expectatives de conformitat dels requisits del servei, de respecte al medi ambient i 

a la prevenció de riscos laborals. L’organització descriu l’ambient de treball específic de cada lloc 

de treball en les fitxes de descripció de llocs de treball. 

C.2.9. Planificació del servei 

C.2.9.1. Planificació de la realització del servei 

L’organització defineix les instruccions operatives precises amb el fi de planificar i desenvolupar 

els processos necessaris per a la realització del servei. 

En el supòsit de què les  instruccions vinguin del propi client es realitza una presa de consciència 

i acceptació d’aquestes instruccions per a la realització del procés. 

Per la planificació de la realització del servei, l’organització determina quan sigui apropiat el 

següent: 

• Els objectius de qualitat, medi ambient i SST, i els requisits del servei. 

• La necessitat d’establir processos, documents i recursos específics. 

• Les instruccions operatives, que permetin el compliment amb els requisits del client i de les 

normes o legislacions. 

• Les activitats de verificació i validació, així com els criteris per l’acceptació del mateix. 

• Els registres necessaris per proporcionar evidencies de què els processos de realització del 
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servei resultant compleixi els requisits. 

Es mantenen registres per proporcionar evidències de què els processos de realització i el servei 

resultant compleixi els requisits.  

El resultat de la planificació es presenta de forma adequada per la metodologia del servei.  

C.2.9.2. Processos relacionats amb el client, aspec tes ambientals i perills per a la 

salut 

L’organització, com a pas previ a la definició dels processos necessaris per a la realització del 

servei, determina els requisits especificats pel client, els requisits necessaris per a l’aplicació 

especificada o prevista, quan aquesta sigui coneguda, els requisits legals i reglamentaris així com 

qualsevol altre requisit addicional determinats per l’organització sigui o no especificat pel client. 

Per desenvolupar aquest capítol s’han elaborat les instruccions IT 7.1 TRAMITACIÓ D’OFERTES 

PER CONCURSOS PÚBLICS  i la IT 7.2 TRAMITATICÓ D’OFERTES PRIVADES . 

Així mateix identifiquen els aspectes / impactes ambientals significatius o que pugui ser-ho en 

el desenvolupament del servei, paral·lelament, també s’identifiquen els riscos existents o 

potencials per a la salut dels treballadors. Fent referència als requisits legals (d’obligat 

complement) sobre els aspectes ambientals i de riscos laborals, s’instrumenta un procediment 

específic per la seva identificació PNT 5.5 REVISIÓ DE REQUERIMENTS LEGALS.  

L’organització analitza la informació i accepta iniciar la realització del servei aplicant les 

especificacions pactades. 

També està establerta la comunicació amb el client per a la retroalimentació del mateix atenent 

les seves queixes, consultes, modificacions i informació sobre el servei, aspectes ambientals o a 

la prevenció de riscos laborals. Aquesta comunicació la realitza gerència i/o el responsable de 

qualitat, medi ambient i SST, de forma periòdica i constant, amb els propis clients o representants 

de l’organització, davant de clients, etc. 

C.2.9.3. Disseny i desenvolupament 

Tal i com s’ha definit en el capítol 2 d’aquest manual (objecte i àmbit de treball), aquest apartat de 

la Norma està “exclòs” en el àmbit d’aplicació d’aquest sistema de gestió de la qualitat de 

l’organització. 
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C.2.9.4. Compres 

L’organització aplica el control adequat quan procedeixi i segons l’impacte del producte comprat, 

el servei final, per assegurar-se que aquest producte comprat compleixi amb els requisits de 

compra. Aquest control es realitza tant en qüestions tècniques com pels aspectes ambientals.  

La metodologia de compres i subcontractacions queda definida amb la instrucció IT-7.4 

COMPRES I SUBCONTRACTACIONS . 

L’avaluació i selecció de proveïdors es realitza en funció de la seva capacitat per subministrar 

productes/serveis segons els requisits de l’organització. S’estableixen els criteris per la selecció, 

l’avaluació i la revalidació, i es mantenen registres dels resultats de les avaluacions. S’ha creat el 

procediment PNT 7.3 AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS , para especificar aquest punt. 

C.2.9.5. Producció i prestació del servei 

L’organització planifica i realitza la prestació del servei sota condicions controlades, les quals 

inclouran, quan sigui aplicable: 

• Informació disponible de les característiques del servei. 

• Instruccions de treball, quan sigui necessari. 

• L’ús de l’equip apropiat tant per a la realització dels processos, com per la medició dels 

paràmetres necessaris que assegurin el compliment de les especificacions. 

• Instruccions que permetin definir els processos d’entrega i posteriors a l’entrega. 

Per evidenciar que els processos previs a la realització del servei, els propis de realització i el 

servei resultant compleixen amb els requisits s’han elaborat els procediments i instruccions IT 7.7 

DOCUMENTACIÓ PRÈVIA D’0BRES, IT 7.6 CONTROL OPERACI ONAL,  PNT 7.5 CONTROL 

DOCUMENTAL D’OBRES  i PNT 7.9 CONTROL DE QUALITAT.  

Donat que el procés de realització del servei s’efectua en temps real, es manté una identificació 

permanent d’aquest respecte als seus requisits. 

Amb relació a la traçabilitat, l’organització, no estableix controls ni registres d’identificació des del 

punt de vista tècnic de servei, però podria ser el cas que fos un requisit establert pel client. 
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Qualsevol invalidació o situació de no conformitat del servei, es prendran les mesures correctives 

abans de l’entrega. 

Quan sigui necessari, l’organització cuidarà els béns propietat del client mentre estiguin sota el 

seu control, o estiguin sent utilitzats, per la mateixa. Per això s’identificarà, verificarà, protegirà i 

guardarà els béns de propietat del client. Si aquests es perdessin, deterioressin o estiguessin 

inadequats pel seu ús, es registraria convenientment aquest fet mitjançant un informe de no 

conformitat i se li comunicaria al client. 

El tractament d’accidents referits tant a danys personals com a béns de terceres persones es 

tractaran segons el PNT 8.4 INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS I DE DANYS MATERIA LS A 

TERCERS.  

L’organització preserva la conformitat del producte/servei durant el procés i l’entrega al client. 

Aquesta preservació inclou la identificació, manipulació i protecció, i es documenta en els 

registres de control del procés i en els de verificació del procés. 

Amb relació als materials i components emmagatzemats, es mantenen identificats en les seves 

corresponents ubicacions. De forma periòdica es realitzen controls de magatzem per determinar 

l’estat de conservació dels productes, la seva rotació i existència. En el supòsit de detectar-se 

situacions de no conformitat, s’iniciarà un procediment d’acció correctiva seguint el  procediment 

PNT 8.1 NO CONFORMITATS I MILLORA CONTÍNUA . 

Per preservar els possibles impactes al medi ambient, es considera el magatzem con un centre 

d’activitat de l’organització, i conseqüentment, susceptible d’una avaluació prèvia a l’establiment 

del programa de gestió ambiental específic. 

Per altra banda també s’haurà de tenir en compte els possibles riscos que poden afectar a la 

salut dels treballadors, s’hauran d’identificar els riscos existents, a les pròpies instal·lacions i 

obres, per evitar accidents. Per tal d’evidenciar i normativitzar el control i desenvolupament de 

totes les tasques de seguretat i salut, tant siguin de personal propi o d’empreses subcontractades 

així com d’altres aspectes importants es defineix el PNT 7.8 SEGURETAT I SALUT.   
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C.2.9.6. Control dels dispositius de seguiment i me dició 

Els equips de medició s’hauran de verificar o calibrar, identificar-se per poder determinar l’estat 

de verificació, protegir contra ajustaments i danys que poguessin invalidar el resultat de la 

medició, durant l’ús, la manipulació, el manteniment i l’emmagatzematge. 

L’organització contracte els serveis externs precisos per assegurar-se de què el seguiment i 

medició pugui realitzar-se de forma coherent amb els requisits de seguiment i medició que 

s’hagin determinat. El responsable del sistema manté un llistat dels equips que necessiten ser 

verificats i calibrats, anotant l’estat de revisió de cada equip i les dates en les que s’ha de 

tornar a verificar i calibrar. 

Així mateix es conserven com registres els resultats de les verificacions o calibratges realitzats 

per empreses externes reconegudes. 

Per desenvolupar aquest capítol s’ha elaborat la instrucció IT 6.2 MANTENIMENT I 

CALIBRACIONS. 

C.2.10. Medició, anàlisi, millora i acció correctiv a 

C.2.10.1. Generalitats 

L’organització planifica i implanta els processos de seguiment, medició i anàlisis i millora, per 

demostrar la conformitat del servei, assegurar la conformitat del Sistema i millorar contínuament 

l’eficàcia d’aquest sistema. 

C.2.10.2. Seguiment i medició 

Per garantir el compliment del sistema de gestió de qualitat, medi ambient i SST l’organització 

arbitrarà els processos necessaris que permetin: 

• El seguiment de la informació facilitada pel client relativa a la percepció que té respecte al 

compliment dels seus requisits per part de l’organització seguint el PNT 5.3 COMUNICACIÓ, 

PARTICIPACIÓ I CONSULTA.  Per això es mantenen reunions periòdiques amb els clients i 

es manté com a registre les situacions de "insatisfacció " que es puguin produir, mitjançant el 

document que facilita al client per la seva complementació: 

- Informe d’incidències (F.8.1.01)  

• La realització, a intervals planificats, d’auditories internes que permetin determinar si el 
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sistema de gestió de qualitat, medi ambient i SST es conforme amb la planificació de 

l’empresa, amb els requisits de les normes internacionals i amb el sistema de gestió 

implantat. En aquest cas se segueix el PNT 8.2 AUDITORIES INTERNES. 

• La definició de mètodes apropiats pel seguiment i medició, quan aquest sigui aplicable, dels 

processos del sistema de gestió. Definits a través del procediment PNT 5.1 REVISIÓ DEL 

SISTEMA I PLANIFICACIÓ. 

• Les medicions i seguiments de les característiques del servei per verificar que es compleixin 

els requisits del mateix, en cada una de les etapes planificades i de les expectatives de 

minimització de limpacte ambiental i la prevenció de riscos laborals per a la salut dels 

treballadors. Es mantenen registres de les medicions mitjançant el següent document: 

- F.5.1.02 Indicadors de gestió 

C.2.10.3. Control de les no conformitats i de les e mergències 

L’organització assegura que el servei que no sigui conforme amb els requisits que s’identifica per 

la seva conformitat d’entrega no intencionada, per això:  

• Accions per eliminar la no conformitat detectada. 

• Autoritza el seu ús. Acceptació, sota concessió, per una autoritat pertinent, i quan, sigui 

aplicable, pel client. 

• Pren accions per impedir la seva continuació o entrega. 

Tot això queda definit en el procediment IT 8.1 NO CONFORMITATS I MILLORA CONTÍNUA . 

També s’estableixen i mantenen al dia procediments per identificar i respondre a accidents 

potencials i situacions d’emergència i per prevenir i reduir els impactes ambientals que puguin 

estar associats. Per això es crea la instrucció IT 8.3 PLANS D’EMERGÈNCIA . 

S’examinen i es revisen quan es cregui necessari, els plans d’emergència i procediments de 

resposta, en particular, desprès de què ocorrin accidents o situacions d’emergència. 

L’organització pren consciència i acceptació del Pla de Seguretat i Emergència instrumentat i 

realitza una comunicació, formació, sobre el mateix, a les persones afectades per l’activitat o 

servei que es realitzi. En el supòsit que aquest pla no contempli de forma adequada els aspecte 

de possible impactes ambientals, es sol·licita la seva adequació. 
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L’organització també estableix Plans d’emergència  en els centres d’activitat propis (magatzem, 

oficines, etc) i els comunica a les persones que els afecta directament. 

Fent referència a la seguretat i salut dels treballadors, l’empresa també haurà d’establir, 

implementar i mantenir un o varis procediments per registrar, investigar i analitzar els incidents, 

d’aquesta manera es podran identificar accions correctives, preventives i accions per a la millora 

contínua.  

C.2.10.4. Anàlisi de dades 

L’organització determina, recopila i analitza les dades apropiades per conèixer la idoneïtat, la 

millora contínua, així com l’eficàcia del sistema amb el fi d’avaluar on es pot realitzar la millora del 

sistema de gestió de qualitat, medi Ambient i SST. 

L’anàlisi de dades proporcionarà informació sobre: 

• La satisfacció del client. 

• La conformitat amb els requisits del servei. 

• Les característiques i tendències dels processos i els serveis, incloent les accions 

preventives i correctives i també les dades dels proveïdors. 

Per això es basa en la documentació de les revisions per la direcció, i en la tendència de la 

tipologia de les no conformitat registrades. Veure F.5.1.02 INDICADORS DE GESTIÓ. 

C.2.10.5. Millora, correcció i prevenció 

L’organització arbitra els mètodes necessaris que permeten millorar contínuament l’eficàcia del 

sistema de gestió, per això s’utilitza l’eina de les revisions per direcció on: 

• S’analitza i avalua la situació existent per identificar àrees per la millora. 

• S’estableixen objectiu i metes per la millora. 

• Es busquen possibles solucions per aconseguir els objectius i fites. 

• S’avaluen aquestes solucions i es fa una selecció. 

• S’implementen les solucions seleccionades. 

• Es mesuren, verifiquen, analitzen i avaluen els resultats de la implementació per determinar 

que s’han aconseguit els objectius. 
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• Se formalitzen els canvis. 

Els resultats es revisen, quan es necessari, per determinar oportunitats addicionals de millora. 

D’aquesta manera, la millora és una activitat contínua, la informació provinent dels clients i 

d’altres parts interessades, les auditories, i la revisió del sistema de gestió poden utilitzar-se per 

identificar oportunitats per a la millora. 

En quant a les situacions de no conformitat, es controlen i investiguen les mateixes per portar a 

terme accions encaminades a la reducció de qualsevol impacte produït, així com per iniciar i 

completar les accions correctives pertinents. 

L’organització determina accions per eliminar les causes de les no conformitats potencials per 

prevenir la seva ocurrència establint una acció preventiva. 

Totes les accions són proporcionals o la magnitud dels problemes detectats i ajustada a l’impacte 

mediambiental o als riscos laborals existents o potencials en les activitats de l’organització. 

S’estableix el procediment PNT.8.1 NO CONFORMITATS I MILLORA CONTÍNUA. 
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C.3. MAPA DE PROCESSOS 

 

A la següent pàgina es mostren la Figura C1 i la Taula C1. 
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C.1.1. Processos estratègics 

REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ. Objectius de qualitat, medi ambient i SST 

C
lie

nt
s 

C.1.2. Processos clau 

C
lie

nt
s

 Gestió comercial 

pública 
Planificació 

Processos de 

 suport  

 

Figura C1 

Revisió requeriments legals, 

identificació d’aspectes ambientals i 

de riscos i perills 

Recursos humans 

Execució i seguiment d’obres, certificacions, factu ració, 

cobraments i pagaments 

Distribució diària, distribució de maquinària, realització de les 

feines, albarans diaris. 

Manteniment i verificacions 

Gestió de residus 

Compres i subcontractacions 

Avaluació de 

proveïdors 

Control de documents i 

registres 

MILLORA CONTÍNUA. Satisfacció del client 

Gestió comercial privada 

Control Operacional (gestió de residus), seguretat i 

salut  i plans d’emergència i  accidents 

Comunicació 
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 OBJECTE ENTRADA SORTIDA RESPONSABLE DOCUMENTS 

Revisió per 

direcció 

Revisió i control global 

del sistema 

Revisió del sistema, 

indicadors de qualitat, 

medi ambient i SST 

resultats i estadístiques 

anuals, aspectes 

ambientals i valoració de 

l’eficàcia de la formació.  

Objectius de qualitat, 

polítca de qualitat, 

política ambiental i 

política de SST  i 

accions correctives I 

preventives 

Caps de 

departament 

Mapa de processos 

Manual de Q, MA i SST 

PNT 5.1 REVISIÓ DEL SISTEMA 

I PLANIFICACIÓ DEL SISTEMA 

DE GESTIÓ 

Millora contínua 

Detectar opcions de 

millora per poder-les 

estudiar i poder 

desenvolupar accions 

correctives i 

preventives 

Incidències, no 

conformitats, satisfacció 

i reclamacions de clients 

i auditories. 

Informes 

d’incidències, accions 

correctives o 

preventives i controls 

operacionals 

Caps de 

departament i 

responsable de 

Q, MA i SST 

IT 8.1 NO CONFORMITATS I  

MILLORA CONTÍNUA 

PNT 8.2 AUDITORIES 

INTERNES 

Gestió comercial 

pública  

Elaboració, tramitació i 

seguiment de les 

ofertes d’obra pública 

Llistat de concursos 

públics, requisits dels 

clients i legislació 

Ofertes i pressupostos 
Caps de 

departament IT 7.1 OFERTES PÚBLIQUES 

Gestió comercial 

privada 

Elaboració, tramitació i 

seguiment de les 

ofertes d’obra privada 

Sol·licitut de pressupost Ofertes i pressupostos 
Caps de 

departament IT 7.2 OFERTES PRIVADES 

Planificació Planificació de les Requisits de clients, Planning d’obres, Cap del IT 7.7 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA 
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obres per complir amb 

els requisits dels 

clients i la legislació i 

prevenir no 

conformitats. Detectar 

necessitats i requisits 

previs a l’obra. 

projecte d’obra, 

legislació, aspectes 

ambientals, estudi de 

seguretat i salut, 

coordinació d’activitats 

empresarials i altres 

elements en matèria de 

seguretat i salut. 

compres i 

subcontractacions, 

coordinació d’activitats 

empresarials i 

determinació de 

mesures ambientals i 

de prevenció de riscos 

laborals. 

departament 

tècnic 
OBRES 

Execució i 

seguiment d’obres, 

certificacions, 

facturació i 

cobrament 

Programació, 

seguiment i realització 

diària de les tasques 

de les obres. 

Seguiment econòmic 

de l’obra. Elaboració 

de les factures i 

cobrament així com 

control de costos 

Projecte d’obra, 

personal d’obra, 

materials i maquinària. 

Factures clients i 

control de bancs. No 

conformitats, accions 

correctives i accions 

preventives 

Cap del 

departament 

tècnic, cap de 

departament 

d’administració i 

caps d’obra 

PNT 7.5 CONTROL 

DOCUMENTAL D’OBRES 

PNT 7.9 CONTROL DE 

QUALITAT 

Compres i 

subcontractacions 

 

Realització de 

compres i de 

subcontractacions  

Detecció necessitats de 

compra. Llista de 

proveïdors i 

subcontractistes. 

Realització de 

compres. Supervisió 

de proveïdors i 

subcontractes 

Dep. tècnic i 

d’administració i 

responsable Q, 

MA i PRL 

 

PNT 7.4 COMPRES I 

SUBCONTRACTACIONS 

 

Comunicació 

Determinar nivells i 

mètodes de 

comunicació interna i 

Informació de qualitat, 

medi ambient i SST 

Comunicats interns i 

externs 

Gerència i caps 

de departament. 

PNT 5.3 COMUNICACIÓ, 

PARTICIPACIÓ I CONSULTA 
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externa 

Revisió 

requeriments 

legals, identificació 

d’aspectes 

ambientals i de 

riscos i perills 

 

Determinar requisits 

legals que apliquen a 

l’empresa i determinar 

el compliment. 

Identificar aspectes 

ambientals de 

l’organització. 

Lleis, decrets i 

normatives 
Requeriments legals 

Cap departament 

d’administració, 

responsable Q, 

MA i PRL 

PNT 5.2 ASPECTES 

AMBIENTALS 

PNT 5.4 IDENTIFICACIÓ DE 

PERILLS 

PNT 5.5 REVISIÓ 

REQUERIMENTS LEGALS 

Control 

operacional (gestió 

de residus), 

seguretat i salut i 

plans 

d’emergència i 

accidents 

 

Control i seguiment de 

la gestió dels residus, 

determinació dels 

plans d’emergència i 

de la gestió dels 

accidents 

Llistat d’aspectes 

ambientals, estudis de 

seguretat i salut, 

legislació ambiental i de 

SST i coordinació 

d’activitats empresarials. 

Controls operacionals, 

plans mediambientals 

i plans de seguretat i 

salut i coordinació 

d’activitats 

empresarials. 

Responsable Q, 

MA i SST i tècnic 

de seguretat. 

IT 7.6 CONTROL 

OPERACIONAL 

PNT 7.8 SEGURETAT I SALUT 

IT 8.3 PLANS D’EMERGÈNCIA 

PNT 8.4 INVESTIGACIÓ 

INCIDENTS 

Avaluació de 

proveïdors 

 

Seguiment i avaluació 

de la satisfacció de les 

compres i 

subcontractacions 

Llista de proveïdors i 

subcontractistes 

Llista de proveïdors i 

subcontractistes 

aprovats/bloquejats. 

Tot el personal 

d’oficina 

PNT 7.3 AVALUACIÓ 

PROVEÏDORS I 

SUBCONTRACTISTES 
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Recursos humans 

 

Detectar necessitats 

de formació i obtenir 

bona formació del 

personal. Detectar i 

resoldre les 

necessitats de mà 

d’obra. 

Anàlisi del lloc de treball, 

detecció de les 

necessitats de formació i 

no conformitats 

Cursos de formació o 

sensibilització i 

valoració de la 

formació. 

Caps de 

departament, 

responsable Q, 

MA i SST 

IT 6.1 RECURSOS HUMANS 

Manteniment i 

verificacions 

 

Realitzar manteniment 

preventiu i correctiu 

adequat 

Llistat d’equips 

Planificació de 

manteniments i 

manteniments 

realitzats 

Cap de taller 
IT 6.2 MANTENIMENT I 

CALIBRACIONS 

Control de 

documents i 

registres 

 

Elaboració, 

modificació i posada 

en funcionament de 

procediments i 

instruccions  

Documents, formats, 

registres. Requisits de la 

norma. 

Elaboració de 

documents, 

actualització de 

documents i 

distribució de la 

documentació 

Responsable de 

Q, MA i SST 

PNT 4.1 CONTROL DE 

DOCUMENTS  I REGISTRES 

Taula C1 : Elemens d’entrada, sortida, responsables i documents 
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C.4. POLÍTICA DE QUALITAT, POLÍTICA 

AMBIENTAL I POLÍTICA DE SEGURETAT I 

SALUT EN EL TREBALL 

C.4.1. Política de qualitat 

La qualitat ha de ser per BARNASFALT una premissa bàsica des de l’elaboració de les 

obres fins al sistema de gestió per tal de poder garantir un producte del més alt nivell, de 

manera sostenible tenint en compte els aspectes econòmics, ambientals i socials.  

Per això Barnasfalt ha desenvolupat aquest punts: 

 

1. La cultura de l’empresa dictamina un camí a seguir sempre dirigit a la millora 

contínua de tècniques, processos i en tot allò que pugui afectar al nostre treball amb 

un estricte compliment de la legalitat. 

2. Compromís en l’estricte compliment de les bones pràctiques professionals així com 

la qualitat dels nostres serveis. 

3. Barnasfalt entén que la qualitat es reflecteix en el treball individual de cadascú i de 

la seva interrelació. Per aquest motiu aquest és un objectiu compartit per tota 

l’organització.  

4. La qualitat i servei ha de ser un element diferenciador des de l’inici de l’obra. 

5. La construcció de qualitat es realitza tenint un alt coneixement dels productes i 

serveis que Barnasfalt ofereix. 

6. Barnasfalt té un esperit de servei absolut cap al client, buscant la millor forma 

constructiva a les seves necessitats, resolent dubtes i elaborant millores i solucions.  

7. Les compres de subministrament i subcontractacions respondran a criteris de 

màxima qualitat i servei. 

8. Barnasfalt es compromet a complir la legislació, així com de realitzar revisions 

regulars del funcionament de les seves operacions. 
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C.4.2. Política ambiental 

Barnasfalt vol ser una empresa referent en el respecte i la preservació del medi ambient, 

entenen que aquest és un bé comú que en podem gaudir però que no s’ha de 

comprometre per les generacions futures. 

És per això que s’han fixat els següents punts: 

 

1. Barnasfalt és compromet a tenir un respecte cap al medi ambient adequat a les 

nostres activitats, productes i serveis. 

2. Compromís per complir la legislació i així com altres pactes subscrits relacionats 

amb els possibles impactes mediambientals que genera la nostra activitat. 

3. Prevenir la contaminació entenent que és la clau del respecte cap al medi ambient. 

4. Cercar la màxima sostenibilitat, assumint i compensant els impactes de les nostres 

activitats en el medi ambient. 

5. Gestionar els residus, reduir-ne la producció, augmentar la reutilització i fomentar el 

reciclatge. 

6. Dedicar esforços per tal d’assolir objectius mediambientals i de protecció del medi 

ambient, així com de millora contínua. 

7. Barnasfalt aspira a poder realitzar els seus treballs de manera més sostenible per 

tal d’aconseguir un futur millor. 

8. Compromís en la utilització eficient dels recursos naturals. 

 

C.4.3. Política de seguretat i salut en el treball 

La seguretat i salut en el treball centra els esforços de Barnasfalt per tal d’obtenir resultats 

satisfactoris i ser una empresa referent. 

Barnasfalt guia la seva política de seguretat i salut basada en:  

1. Compliment dels requisits legals aplicables en matèria de prevenció de riscos 

laborals així com altres requisits subscrits relacionats amb els perills de seguretat i 

salut en el treball. 

2. Compromís en tenir una millora contínua per tal d’arribar a la sinistralitat zero. 
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3. Realitzar formacions i informacions en matèria de prevenció a tot el personal de 

l’empresa. 

4. Compromís en la prevenció de danys i en el deteriorament de la salut. 

5. Millora continua de la gestió de la seguretat i salut i del desenvolupament i 

acompliment de la seguretat i la salut. 

6. Integració d’una acció preventiva en totes les actuacions i nivells de l’empresa. 

7. Compromís d’estar sempre alerta i actius per tal d’evitar i prevenir accidents i 

malalties professionals. 

8. Adopció de totes les mesures necessàries per garantir protecció i benestar als 

treballadors. 

9. Control de la vigilància de la salut per tal de conèixer l’estat del personal de 

l’empresa i així poder fer assignacions de tasques adequades a cada persona 
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C.5. ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

Gerència 

Personal 

Cap del departament d’administració Cap del departament tècnic 

Cap d’obra Tècnic de 

seguretat 

Personal 

d’administració 
Responsable de 

qualitat, medi 

ambient i PRL 

Oficina tècnica 

Operaris 

Encarregat 

Cap de 

taller 
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C.6. RELACIONS ENTRE LES TRES NORMES 

OHSAS 18001:2007 ISO 140001:2004 ISO 9001:2008 

0 Introducció 

0.1 Generalitats 

0.2 
Enfocament basat 

processos 

0.3 
Relació amb la Norma 

ISO 9004 

-- Introducció -- Introducció 

0.4 

Compatibilitat amb 

altres sistemes de 

gestió 

1 
Objecte i camp 

d’aplicació 

1.1  Generalitats 
1 

Objecte i camp 

d’aplicació 
1 

Objecte i camp 

d’aplicació 

1.2 Aplicació 

2 
Publicacions per 

consultar 
2 

Normes per 

consultar 
2 Normes per consultar 

3 Termes i definicions 3 Termes i definicions 3 Termes i definicions 

4 

Requisits del 

sistema de gestió de 

la SST 

4 

Requisits del 

sistema de gestió 

ambiental 

4 
Sistema de gestió de la 

Qualitat 

4.1 Requisits generals 4.1 Requisits generals 4.1 Requisits generals 

5.5 Responsabilitat, 
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autoritat i comunicació 

5.5.1 
Responsabilitat i 

autoritat 

5.1 Compromís de direcció 

5.3 Política de qualitat 4.2 Política de SST 4.2 Política ambiental 

8.5 Millora contínua 

4.3 Planificació 4.3 Planificació 5.4 Planificació 

5.2  Enfocament al client 

7.2.1 

Determinació dels 

requisits relacionats 

amb el producte 4.3.1 

Identificació de 

perills, avaluació de 

riscos i determinació 

de controls 

4.3.1 
Aspectes 

ambientals 

7.2.2 

Revisió dels requisits 

relacionats amb el 

producte 

5.2  Enfocament al client 

4.3.2 
Requisits legals i 

altres requisits 
4.3.2 

Requisits legals i 

altres requisits 
7.2.1 

Determinació dels 

requisits relacionats 

amb el producte 

5.4.1 Objectius de qualitat 

5.4.2 Planificació SGQ 4.3.3 
Objectius i 

programes 
4.3.3 

Objectius, metes i 

programes 

8.5.1 Millora contínua 

4.4 
Implementació i 

operació 
4.4 

Implementació i 

operació 
7 

Realització del 

producte 

4.4.1 Recursos, funcions, 4.4.1 Recursos, funcions, 5.1 Compromís de direcció 
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5.5.1 
Responsabilitat i 

autoritat 

5.5.2 
Representant de 

direcció 

6.1 Provisió de recursos 

responsabilitat i 

autoritat 

responsabilitat i 

autoritat 

6.3 Infrastructura 

6.2.1 
Recursos humans - 

generalitats 
4.4.2 

Competència, 

formació i presa de 

consciència 

4.4.2 

Competència, 

formació i presa de 

consciència 
6.2.2 

Competència, formació 

i presa de consciència 

5.5.3 Comunicació interna 

4.4.3 

Comunicació, 

participació i 

consulta 

4.4.3 Comunicació 

7.2.3 
Comunicació amb el 

client 

4.4.4 Documentació 4.4.4 Documentació 4.2.1 

Requisits de la 

documentació - 

generalitats 

4.4.5 
Control dels 

documents 
4.4.5 

Control dels 

documents 
4.2.3 Control dels documents 

7.1 
Planificació de la 

realització del producte 

7.2 
Processos relacionats 

amb el client 

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 

7.2.1 

Determinació dels 

requisits relacionats 

amb el producte 
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7.2.2 

Revisió dels requisits 

relacionats amb el 

producte 

7.3 
Disseny i 

desenvolupament 

7.4 Compres 

7.5.1 
Control de la producció 

i la prestació del servei 

7.5.2 

Validació dels 

processos de la 

producció i de la 

prestació del servei 

7.5.5 
Preservació del 

producte 

4.4.7 

Preparació i 

resposta davant 

emergències 

4.4.7 

Preparació i 

resposta davant 

emergències 

8.3 
Control de producte no 

conforme 

4.5 Verificació 4.5 Verificació 8 
Medició, anàlisis i 

millora 

7.6 
Control dels dispositius 

de seguiment i medició 

8.1 Generalitats 

8.2.3 
Seguiment i medició 

dels processos 

4.5.1 
Seguiment i medició 

del acompliment 
4.5.1 

Seguiment i 

medició 

8.2.4 
Seguiment i medició 

del producte 
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8.4 Anàlisis de dades 

8.2.3 
Seguiment i medició 

dels processos 
4.5.2 

Avaluació del 

compliment legal 
4.5.2 

Avaluació del 

compliment legal 

8.2.4 
Seguiment i medició 

del producte 

4.5.3 

Investigació 

d’incidents, no 

conformitats, 

accions correctores i 

preventives 

4.5.3.

1 

Investigació 

d’incidents 

-- -- -- -- 

8.3 
Control de producte no 

conforme 

8.4 Anàlisis de dades 

8.5.2 Acció correctiva 

4.5.3.

2 

No conformitats, 

accions correctores i 

preventives 

4.5.2 

No conformitats, 

accions correctores 

i preventives 

8.5.3 Acció preventiva 

4.5.4 Control de registres 4.5.4 Control de registres 4.2.4 Control de registres 

4.5.5 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna 8.2.2 Auditoria interna 

5.1 Compromís de direcció 

5.6 Revisió per direcció 4.6 Revisió per direcció 4.6 Revisió per direcció 

8.5.1 Millora contínua 

Taula C2: Correspondència entre capítols de cada norma 




