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RESUM 

El present projecte descriu el procés d’implantació d’un sistema de gestió integrat a una 

empresa constructora especialitzada en l’obra pública i l’edificació industrial que comprèn 

les normes UNE-EN ISO 9001:2008 de qualitat, UNE-EN ISO 14001:2004 de gestió 

ambiental i OHSAS 18001:2007 de seguretat i salut en el treball. 

La motivació del projecte rau en l’augment de les exigències dels clients per disposar de 

proveïdors acreditats en les normes ISO de qualitat, especialment les institucions públiques 

i que queda reflectit en els plecs de clàusules dels concursos d’obra pública. 

L’objectiu d’aquest treball és crear un sistema útil i pràctic personalitzat per Barnasfalt, S.A. 

que sigui d’ús diari tot defugint els documents estàndards que podrien arribar a bloquejar 

parts del funcionament diari de l’empresa. 

El projecte detalla les fases d’implantació d’aquest sistema integrat i especifica 

detalladament tots i cadascun dels documents que s’han hagut de crear. Al tractar-se d’un 

sistema integrat no es diferencia a quina norma dóna compliment cada document, ja que 

estan interrelacionats. 

Per tal de comprovar si la implantació d’un sistema de gestió ambiental està sent eficaç, 

s’elabora també una comparativa entre l’impacte ambiental produït per Barnasfalt, S.A.  

abans de la implantació i un any després. 

S’especifica també el pressupost necessari per la implantació d’aquest projecte. En els 

diferents annexes apareixen les formacions, procediments, instruccions i registres que 

s’han elaborat. 

Com a conclusions del projecte destaca la implantar aquest sistema en una empresa on no 

existia aquest tipus de cultura, la dificultat d’elaboració dels documents i la necessitat de 

continuar treballant per tal de tirar endavant la millora continua i arribar a la plena 

satisfacció del client. 
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1. GLOSSARI 

Q: qualitat 

MA: medi ambient 

SST: seguretat i salut en el treball 

PRL: prevenció de riscos laborals 

SPA: servei de prevenció aliè 
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2. PREFACI 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte neix a principis de l’any 2008 de la mà del cap del departament tècnic de 

Barnasfalt, S.A després d’haver detectat en els processos de licitació d’obres públiques un 

augment de demandes de certificacions d’empresa ISO 9001. Aquest fet va plantejar el 

perill que a partir de l’any 2009 aquesta demanda es convertís en un requeriment 

indispensable per tal de poder participar en processos de licitació d’obres públiques. Fou 

llavors, quan al mes de març gerència va considerar ferma la necessitat de tirar endavant 

aquest projecte.  

2.2. Motivació 

El projecte va començar amb l’objectiu inicial d’aconseguir l’acreditació UNE-EN ISO 

9001:2000 de qualitat per tal de poder obtenir majors puntuacions en els concursos d’obra 

pública i poder mostrar diferència envers la competència així com un reconeixement 

d’empresa als clients. Fou durant la fase de recopilació d’informació quan es va decidir 

d’implantar un sistema de gestió integrat comprès per les normes UNE-EN ISO 9001:2008, 

UNE-EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. 
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3. INTRODUCCIÓ 

L’empresa constructora Barnasfalt, S.A. ha anat creixent des dels seus orígens fins a ser 

una de les principals constructores d’obres públiques i d’edificació industrial del Baix Vallès. 

En l’actual context de crisi econòmica i financera mundial pretén seguir sent una empresa 

constructora de referència dins el seu àmbit d’actuació.  

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu principal del projecte és implantar un sistema de gestió integrat de les normes 

UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 definint i 

implantant tots aquells documents que siguin necessaris tals com procediments i 

instruccions. No es pretén realitzar una implantació genèrica únicament per obtenir les 

certificacions, sinó que es vol que realitzar una implantació realment útil i eficaç convertint-

se en una eina que entri en el funcionament diari de l’empresa sense que representi cap 

impediment en el treball. S’entén que la realització d’una implantació ràpida, general o no 

personalitzada a Barnasfalt, S.A. seria un fracàs ja que l’empresa podria arribar a la fase de 

bloqueig. 

3.2. Abast del projecte 

La implantació de les tres normes ISO abans esmentades referides a la qualitat, medi 

ambient i a la seguretat i salut en el treball abracen la totalitat de les activitats de Barnasfalt, 

S.A. sense la possibilitat de no controlar alguna de les activitats o processos que es 

desenvolupen a l’empresa. 
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4. SITUACIÓ DE PARTIDA 

Organitzativament, Barnasfalt estava compost a l’inici del projecte (març 2008) de dos 

departaments, el d’administració i el tècnic.  

La qualitat la gestió econòmica general de l’empresa, depenent del departament 

d’administració, i la gestió econòmica de cada obra, depenent del departament tècnic, 

estava altament controlada gràcies a un conjunt de procediments no escrits. La gestió de 

compres de productes o de subcontractes també es regia a partir d’un procediment no 

escrit que disposava d’una sèrie de registres.   
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5. FASES I TERMINIS DEL PROJECTE 

Les fases del projecte d’implantació del sistema de gestió integrat han estat: 

1. Assignació del projecte a un responsable 

2. Cerca i recopilació d’informació 

3. Aprovació del projecte per part de gerència 

4. Contractació de l’empresa consultora i de l’entitat certificadora 

5. Presentació del projecte a tot el personal 

6. Diagnòstic 

7. Formació 

8. Consultoria 

9. Auditoria interna 

10. Revisió del sistema 

11. Auditoria de certificació (fase 1) 

12. Solució de desviacions de la fase 1 

13. Auditoria de certificació (fase 2) 

14. Solució de desviacions de la fase 2 

15. Resolució de l’expedient i entrega dels certificats per part de l’entitat certificadora. 

 

A l’annex A és pot consultar el Diagrama de Gantt de la planificació del projecte. 
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5.1. Assignació del projecte a un responsable 

Com ja s’ha esmentat la idea original era realitzar la implantació de la norma UNE-EN ISO 

9001:2000. La complexitat del projecte requeria que fos un membre del departament tècnic 

qui es fes càrrec de l’execució del projecte. Aquesta persona havia de ser coneixedora de 

l’empresa i havia de tenir una visió global d’aquesta. Fou per aquest motiu que es va creure 

que jo era la persona més adequada. 

5.2. Cerca i recopilació d’informació 

Inicialment va ser necessari realitzar una cerca d’informació sobre les possibles 

metodologies i mètodes d’implantació. Per aquests motiu es va contactar amb AENOR, que 

és l’empresa certificadora de referència a nivell estatal.  

En aquesta fase, degut a les informacions obtingudes mitjançant AENOR es va començar a 

contemplar la possibilitat d’implantar un sistema de gestió integrat comprès per les normes 

de referència de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball, que són les normes 

UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. 

Durant aquesta recopilació d’informació també es va creure necessari de la contractació 

dels serveis d’una empresa consultora que guiés i assessorés al tècnic intern responsable 

del projecte. 

Un cop totes les necessitats del projecte van ser conegudes, es va iniciar la cerca de 

pressupostos. Des de gerència es va considerar òptim buscar-ne quatre d’empreses 

consultores i diversos d’empreses certificadores. Aquests pressupostos havien de 

contemplar tant la implantació únicament de la norma UNE-EN ISO 9001:2000 de qualitat, 

la d’implantació de les normes de qualitat i la UNE-EN ISO 14001:2004 de medi ambient 

conjuntament i la implantació de les dues abans esmentades més la OHSAS 18001:2007 

de seguretat i salut en el treball.  

5.3. Aprovació del projecte per part de gerència  

Disposant de tots els pressupostos considerats, el responsable del projecte els va presentar 

al cap del departament tècnic i aquest a gerència, que va donar l’aprovació definitiva a la 
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implantació d’un sistema de gestió integrat comprès per les tres normes de qualitat, medi 

ambient i seguretat i salut en el treball escollint una empresa consultora per tal que donés 

suport i assessorament al tècnic de Barnasfalt responsable del projecte. 

5.4.  Contractació de l’empresa consultora i certif icadora 

Havent escollit la consultora i a la certificadora Instituto de Certificación CDQ es 

prossegueix a renegociar els preus, terminis i fases del projecte. Un cop fet això se signen 

els corresponents contractes. 

5.5. Presentació del projecte a tot el personal 

La implantació d’un sistema de gestió integrat necessita de la vinculació de tot el personal 

de l’empresa. És per això que a l’inici de la fase d’implantació es creu convenient que el 

responsable del projecte el presenti al personal de Barnasfalt, S.A que té alguna 

responsabilitat de gestió documental o executiva.  

Aquesta presentació és el moment òptim per la resolució de dubtes o inquietuds que pugui 

tenir el personal envers el projecte. 

5.6. Diagnòstic 

El “diagnòstic” inicial pretén obtenir informació sobre la situació de partida i sobre la 

organització de l’empresa a tots els nivells. Primerament serveix per conèixer els serveis i 

els seus aspectes generals i específics d’una manera adequada, conèixer l’estructura a 

nivell de recursos humans, materials, programes i maquinària, polítiques internes i 

normatives, tota la informació referent a protocols i procediments de Barnasfalt, S.A., 

indicadors de mesura, objectius, especificació de productes, serveis, aspectes de seguretat 

laboral i mediambientals, així com altres elements importants de l’organització.  

En aquesta fase es determinen els punts forts i febles de la gestió de la qualitat, medi 

ambient i seguretat i salut en el treball que Barnasfalt disposa de forma natural i poder 

prendre les decisions oportunes i orientar el projecte a les seves necessitats. Concretament 

es determinen els punts forts i febles de l’organització, l’estil de lideratge, la comunicació, 

les relacions amb els proveïdors, les relacions amb els clients i la gestió dels recursos. 
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Aquesta fase va ser preparada pel responsable de Q, MA i SST amb el suport de l’empresa 

consultora. El personal que va assistir al diagnòstic va ser: 

• Cap del departament d’administració 

• Administrativa de clients 

• Administrativa de proveïdors 

• Cap del departament tècnic 

• Responsable de l’oficina tècnica 

• Responsable de Q, MA i PRL 

• Caps d’obra 

• Encarregat 

• Tècnic de seguretat 

• Administrativa del departament tècnic 

La sessió de diagnòstic es realitzar durant un dissabte al matí i un dilluns a la tarda. A la 

Taula 1 es mostren els diversos punts que es van desenvolupar. 
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DISSABTE  

HORA ACCIONS 

9:00 - 9:30 Presentació inicial. Explicació del programa 

9:30 - 11:00  Introducció a la qualitat i normes ISO 9000 i formació en la 

detecció de no qualitats 

11:00 – 11:30 Descans 

11:30 – 13:00 Taula rodona: anàlisis i detecció de les no qualitats 

DILLUNS  

16:00 – 16:30 Sensibilització mediambiental i introducció a la gestió 

mediambiental i normes ISO 14000 

16:30 – 17:30 Taula rodona: anàlisis i detecció de les no qualitats 

mediambientals 

17:30 – 18:00 Descans 

18:00 – 18:30 Introducció a la seguretat i salut laboral i a les normes OHSAS 

18000 

18:30 – 19:30 Taula rodona: anàlisis i detecció de les no qualitats en seguretat 

i salut laboral 

19:30 – 20:00 Conclusions finals i tancament sessió diagnòstic 

Taula 1: Sessió de diagnòstic 

La sessió va donar a lloc a un llistat de no conformitats les quals van ser comentades i 

consensuades entre tots els assistents. Aquestes van servir perquè, una vegada conclosa 

la sessió conjunta de diagnòstic, el responsable de Q, MA i SST amb el suport de l’empresa 

consultora estudiessin conjuntament els resultats de la sessió i n’extraguessin  els següents 

punts forts i febles respecte cadascuna de les normes que es mostren a la Taula 2.  
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PUNTS FORTS 

En base a ISO 9001 

• Existència d’un compromís clar de l’Alta Direcció i de l’Equip Directiu amb la 

implantació del Sistema Integrat de Qualitat, Medi Ambient i OHSAS 

• Els processos de producció i prestació del servei es realitzen en condicions 

controlades 

• L’organització disposa d’una persona que tindrà les funcions de Responsable del 

Sistema Integrat.  

En base a ISO 14001 

• Els processos de control, emmagatzematge i gestió dels residus especials 

principals de Barnasfalt es realitzen d’acord amb la legislació vigent. 

• L’organització disposa de diferents contenidors dins del taller i oficina per gestionar 

diferents residus. 

En base a OHSAS 18000 

• Barnasfalt disposa d’un responsable dedicat a les funcions de prevenció de riscos 

laborals 

• L’empresa compta amb el servei de prevenció aliè que facilitarà la labor 

d’implantació del sistema. 

PUNTS FEBLES 

En base a ISO 9001 

• No estan establerts de forma eficaç els processos de comunicació interna a 

l’organització.  

• El procés de selecció i avaluació de proveïdors no es realitza de forma adequada. 
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• No existeix una planificació sistemàtica per a la millora dels processos de prestació 

del servei. 

En base a ISO 14001 

• No existeix o es desconeix la totalitat dels residus generats a l’empresa ni les 

quantitats de les mateixes. 

• El rentador de vehicles es troba fora de la normativa actual de gestió de residus i 

contaminació de sòls. 

En base a OHSAS 18000 

• Actualment els riscos laborals es gestionen com un apartat diferent a la realització 

de treballs diaris. 

• No hi ha protocols definits pel seguiment i millora de la Prevenció de Riscos 

Laborals a l’empresa. 

Taula 2: Punts forts i febles de la sessió de diagnòstic 

Un altre aspecte a destacar és el fet que Barnasfalt es trobava en aquells moments 

treballant en una nova aplicació informàtica que ha d’englobar totes les activitats de gestió 

administrativa de l’empresa. Aquest software pot esdevenir un punt fort destacat d’aplicació 

a les tres normes. 

Aquests punts febles així com les no conformitats detectades serveixen per donar a 

conèixer aquells aspectes que la organització és conscient que presenten deficiències. En 

aquests punts s’haurà d’actuar per tal de solucionar-los invertint recursos, capacitació, 

tecnologia, etc. 

 No es va detectar cap aspecte que impedeixi la implantació del Sistema Integrat de Gestió 

tot i que algunes de les No Conformitats trobades podrien suposar un greu impediment per 

la certificació del Sistema. 
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5.7. Formació 

Per tal que el personal de l’empresa s’identifiqui i conegui el funcionament de les tres 

normes englobades en el sistema integrat és necessari formar a tot el personal. És per això 

que s’estableixen diverses sessions de formació en diferents fases d’implantació del 

sistema: 

1. Formació inicial:  consisteix en una explicació de caire teòric dels punts més 

importants de les normes com són els aspectes de no qualitat de l’empresa, 

conèixer els requisits de la gestió per processos, la gestió d’objectius i els aspectes 

mediambientals i de seguretat laboral. Els assistents a aquesta formació són el 

personal que té algun tipus de responsabilitat de gestió, que són els mateixos que 

van assistir a les sessions de diagnòstic. Aquesta formació es realitza després de la 

fase de diagnòstic i abans de la fase de consultoria. 

2. Formació final: es realitza després de la fase de consultoria i en sessions de 

durada entre una i dues hores consistents en explicar a tot el personal el 

funcionament dels diversos procediments, instruccions i registres en el moment de 

la seva entrada en vigor. Cada sessió de formació va especialment enfocada als 

càrrecs implicats directament en l’aplicació de cada document. També es realitza 

una sessió de formació al personal d’obra (oficials, conductors, maquinistes i peons) 

per tal de formar-los en els aspectes necessaris, especialment en seguretat i salut 

en el treball i en medi ambient. 

5.8. Consultoria 

La fase de consultoria és la més llarga i laboriosa. És en aquesta etapa quan es dissenyen, 

documenten i implementen els sistemes de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el 

treball de manera que defineixin un sistema de gestió integrat d’aplicació pràctica i àgil que 

permeti complir amb els requisits legals i específics de les normatives UNE-EN ISO 

9001:2000, UNE-EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 esdevenint una eina de millora 

interna. 

És en aquesta part de la implantació quan s’elabora tota la documentació del projecte. 

Aquesta documentació pot ser de quatre tipologies: 



Implantació d’un sistema de gestió integrat a Barnasfalt, S.A  Pàg. 23 

 

• Procediments: descriuen les diferents activitats que s’especifiquen en el sistema 

integrat, dient què s’ha de fer, qui és el responsable i els registres que s’han de 

complimentar per evidenciar el treball realitzat. 

• Instruccions: són documents que permeten desenvolupar o descriure amb detall 

els passos a seguir i les mesures a contemplar per tal de poder realitzar amb 

seguretat una activitat. 

• Registres: són l’evidència formal del sistema integrat i de les activitats implicades. 

Aquests registres poden ser amb suport paper o informàtic. 

• Manual de qualitat, medi ambient i seguretat i salu t en el treball: és el 

document on s’especifica la missió, visió i valors de la organització respecte la 

qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball així com les polítiques de 

l’empresa i els objectius que en donen compliment. El manual exposa també 

l’estructura de l’empresa i se’n deriven els procediments i instruccions. 

Els procediments, instruccions i registres han d’englobar tots els àmbits d’actuació de la 

organització que estiguin subjectes a la qualitat, medi ambient i a la seguretat i salut en el 

treball. 

A la Figura 1 es mostra l’esquema general de treball que s’ha seguit en aquesta fase 

d’elaboració de la documentació. 
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Figura 1 

 

Primera sessió de consultoria 
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Reelaboració de la documentació 

Aprovació de la documentació i implantació 

Segona sessió de consultoria 
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Sí 
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No 

No 

Formació als responsables de cada procediment i instrucció 
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Les sessions de consultoria, especialment la primera, consistien en reunions entre el 

responsable de Q, MA i SST de Barnasfalt i el tècnic consultor. Aquestes sessions servien 

per començar a definir els procediment, instruccions i registres que són necessaris segons 

cadascuna de les normes. 

La part d’elaboració de la documentació  és la més llarga d’aquest procés i va a càrrec 

del responsable de Q, MA i SST. Aquesta acció es subdivideix en diverses parts: 

1. Investigació de com es realitza el procés en qüestió a Barnasfalt fins aquell moment 

essent necessari descobrir qui són els responsables de realitzar el procés, conèixer 

els elements d’entrada i de sortida, quins objectius pretén i quan es realitza aquests 

procés. 

2. Redacció del procediment o instrucció i dels registres associats necessaris adaptats 

i modificats per tal de donar compliment a les normes. 

3. Relacionar amb altres procediments o instruccions si s’escau. 

4. Repàs del document redactat amb els responsables de la seva aplicació. 

Seguidament es passa a la primera reunió entre els caps de departament i e l 

responsable de Q, MA i SST. Aquesta té la finalitat de comprovar l’evolució del projecte, 

revisar els documents en fase d’elaboració i resolució de dubtes i qüestions. D’aquesta 

sempre sorgien modificacions a fer i per això es produïa una reelaboració de la 

documentació  on s’introduïen les millores i després es tornava a revisar a la segona 

sessió de consultoria . Aquesta revisió era de gran importància ja que es comprova el 

compliment de tots els punts de les normes i que hi hagués una correcta interrelació entre 

els diferents documents i normes, ja que en un sistema integrat no hi ha d’haver diferències 

entre on acaben els documents d’una norma i comencen els d’una altra. En el cas que un 

document fos considerat com a no apte aquest tornava a la fase de reelaboració del 

document, i si es considerava apte passava a la segona reunió entre els caps de 

departament i el responsable de Q, MA i SST, que era el pas previ a l’aprovació i 

implantació del document si aquest es considerava totalment correcte. En cas que no fos 

així, es tornava a la fase de reelaboració del document.  
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L’aprovació dels procediments, instruccions així com del manual de Q, MA i SST i la 

implantació es formalitzava mitjançant la signatura dels dos caps de departament i del 

responsable de Q, MA i SST a la portada de cada document. 

Finalment, un cop definit, aprovat i implantat cada document el responsable de Q, MA i SST 

realitzava una sessió de formació a aquelles persones que desenvolupaven tasques que a 

partir d’aquell moment es veien regides per aquell nou document. En aquesta sessió 

s’explica detalladament els passos a seguir per tal de desenvolupar aquest document i els 

registres definits que s’han de complementar. 

Els documents, procediments i instruccions elaborats han estat: 

1. Abast 

2. Missió, visió i valors 

3. Política de Qualitat, Política de Medi Ambient i Política de Seguretat i Salut en el 

Treball 

4. Organigrama 

5. Mapa de processos 

6. PNT 4.1 Control de documents 

7. IT 7.1 Tramitació d’ofertes per a concursos públics 

8. IT 7.2 Tramitació d’ofertes privades 

9. PNT 5.5 Identificació de requeriments legals 

10. IT 7.7 Documentació prèvia de les obres 

11. PNT 5.2 Aspectes ambientals 

12. IT 7.6 Control operacional (residus) 

13. IT 8.1 No conformitats i millora contínua 

14. IT 7.4 Compres i subcontractacions 

15. IT 8.3 Plans d’emergència 
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16. IT 6.1 Recursos humans 

17. PNT 5.3 Planificació, participació i consulta 

18. PNT 5.4 Identificació de perills 

19. PNT 7.3 Avaluació de proveïdors i subcontractistes 

20. PNT 7.5 Control documental d’obres 

21. PNT 7.8 Seguretat i salut 

22. PNT 7.9 Controls de qualitat 

23. PNT 8.2 Auditoria interna 

24. PNT 8.4 Investigació d’accidents i de danys materials a tercers 

25. IT 6.2 Manteniment i calibracions 

26. PNT 5.1 Revisió del sistema i planificació del sistema de gestió 

5.9. Auditoria interna  

Un cop tots els documents han estat redactats, aprovats i implantats ha de transcórrer  un 

cert temps per tal d’observar el funcionament de cadascun dels procediments i instruccions. 

Es considera suficient un temps d’entre un i dos mesos, ja que en aquest període ja s’han 

d’haver complementat suficients registres per avalar el funcionament del sistema.  Per tal 

de determinar la salut i evolució del sistema es realitza una auditoria interna.   

L’auditoria interna té la finalitat de detectar aquelles mancances que tingui el sistema 

implantat i que encara hagin estat detectades per tal de poder-les corregir abans de 

l’auditoria de certificació. 

L’auditoria interna la porta a terme un tècnic de l’empresa consultora amb coneixements de 

les tres normes a implantar. Per tal que l’auditoria sigui real l’ha de realitzar un tècnic que 

no hagi intervingut en el projecte i que per tant tingui una visió totalment imparcial i crítica.  

Durant el procés d’auditoria és necessària la intervenció puntual d’aquells integrants de 

Barnasfalt que desenvolupen algun tipus de gestió.  
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D’aquesta fase en sorgiran unes desviacions que hauran de ser corregides. 

5.10. Revisió del sistema 

Les desviacions que s’hagin detectat a l’auditoria interna s’han de corregir per tal de deixar 

el sistema en perfectes condicions. Si la implantació del sistema ha estat correcta, les 

desviacions únicament poden ser menors i per tant ràpides de solucionar i no hauria de ser 

necessària la modificació de cap procediment o instrucció.  

Per tal de tancar la revisió del sistema s’ha de realitzar la revisió per direcció, on es valora 

el resultat de tot el sistema de gestió, els objectius plantejats, el resultat de les auditories 

internes així com altres aspectes a considerar com per exemple el nombre de no 

conformitats obtinguts o l’accidentalitat laboral de l’empresa. En aquesta revisió hi hauran 

de participar els caps de departament i el responsable de Q, MA i SST i les conclusions 

quedaran recollides en una acta. 

5.11. Auditoria de certificació (etapa 1) 

L’auditoria de certificació és la part en la qual intervé l’Entitat de Certificació Acreditada que 

Barnasfalt ha seleccionat per obtenir el seu Certificat. 

Aquesta empresa certificadora s’encarrega de verificar l’existència i el compliment d’un 

Sistema de Gestió d’acord amb les normatives UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 

14001:2004 i OHSAS 18001:2007.  

L’auditoria completa la realitza un equip auditor designat per l’entitat certificadora amb 

coneixements de les tres normes i suposa tres dies de treball en el quals Barnasfalt haurà 

d’atendre les qüestions i preguntes dels auditors. Les parts a auditar estaran prèviament 

planificades per tal d’assegurar la disponibilitat del personal de l’empresa en cada aspecte 

a auditar. 

L’auditoria es divideix en dues fases, l’etapa 1 i l’etapa 2. La primera té una duració d’un dia 

i serveix perquè els auditors coneguin l’empresa, el sistema implantat i puguin revisar 

aspectes, especialment de tipologia legal, que impedeixin d’entrada la certificació de 

l’empresa en alguna de les normes. En aquesta primera fase de la certificació, únicament 
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hauran d’intervenir per part de Barnasfalt gerència, els caps de departament tècnic i 

d’administració i el responsable de Q, MA i PRL que és el màxim responsable en aquesta 

fase. 

Un cop finalitzada l’auditoria de certificació, l’entitat certificadora emet dos informes, un per 

la norma de qualitat i medi ambient i l’altre per la norma de seguretat i salut en el treball en 

els quals es detallaran les desviacions o incompliments que han de ser corregits per a 

obtenir els certificats d’empresa certificada. 

5.12. Solució de desviacions de l’etapa 1 

Les desviacions o incompliments detectats a la fase d’auditoria poden rebre el tractament 

de no conformitats majors, no conformitats menors i observacions. Les no conformitats 

majors són aquelles que impedeixen la certificació de l’empresa ja que s’ha detectat la 

manca d’un requisit imprescindible. Cal esmentar que després de tot el procés 

d’implantació de les normes resulta altament improbable que sorgeixi alguna no conformitat 

d’aquest nivell, ja que aquestes són detectades i solucionar durant la fase de consultoria o 

a l’auditoria interna si és que aquestes han estat realitzades rigorosament. Les no 

conformitats menors són aquelles que han de ser corregides per obtenir la certificació i que 

es necessari demostrar la correcció a l’empresa certificadora. Les observacions són aquells 

petits defectes que és necessari planificar la seva solució per tal d’evidenciar que l’empresa 

té la intenció de solucionar i que en el cas que no se solucionin es convertiran en una no 

conformitat menor a la propera auditoria de renovació.  

Les correccions i desviacions de l’etapa 1 s’han de solucionar ràpidament i han de 

presentar-se a l’equip auditor a l’inici de l’etapa 2 de l’auditoria. La solució de desviacions 

anirà a càrrec del responsable de Q, MA i SST de Barnasfalt. 

5.13. Auditoria de certificació (etapa 2) 

Aquesta és la segona fase de l’auditoria que realitza l’entitat d’acreditació i va a càrrec del 

mateix equip auditor que a l’etapa 1. Aquesta etapa té una duració de dos dies i serveix 

perquè els auditors examinin detalladament tots els procediments, instruccions i registres. 

També verifiquen el compromís de tot el personal de l’empresa amb el sistema implantat i 

que el conegui suficientment. Com a la fase 1, les parts a auditar estan prèviament 
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planificades per tal d’assegurar la disponibilitat del personal de l’empresa, que en aquesta 

etapa seran tots els càrrecs que se citen en els diferents documents del sistema.  

En aquesta etapa el màxim responsable segueix essent el responsable de Q, MA i PRL. 

Un cop finalitzada l’etapa 2 de l’auditoria de certificació, l’entitat certificadora torna a emetre 

dos informes amb els mateixos criteris que en l’anterior etapa. 

5.14. Solució de desviacions de l’etapa 2 

Les correccions i desviacions de l’etapa 2 s’han de solucionar ràpidament i han de 

presentar-se a l’entitat certificadora en un termini de quaranta-cinc dies després de la 

finalització de tota l’auditoria. La solució de desviacions anirà a càrrec del responsable de 

Q, MA i SST de Barnasfalt.  

5.15. Resolució de l’expedient i entrega dels certi ficats per 

part de l’entitat certificadora 

L’equip auditor examina la documentació presentada per l’empresa i en el cas que aquesta 

compleixi tots els requisits procedirà a emetre un informe intern favorable per la concessió 

de les certificacions. Aquesta tasca no es realitza a les instal·lacions de l’empresa auditada. 

La decisió final de concedir les certificacions recau en el consell directiu de l’entitat 

acreditada de certificació que pren la decisió a partir de l’informe intern. Un cop ja s’ha 

concedit, es pregunta a l’empresa auditada en quines llegües vol tenir els certificats. 

Finalment, s’editen i s’entreguen a l’empresa auditada. 
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El procés d’implantació consta de les etapes prèviament explicades. Tot i això, aquest 

sistema de gestió integrat necessita d’un seguiment i manteniments per part de l’empresa 

certificadora. Aquesta realitzarà anualment una auditoria de seguiment, també anomenada 

de renovació, que no és tant rigorosa ni general com la inicial, sinó que únicament es 

particularitza en alguns punts. 

Els certificats tenen una vigència de tres anys. Transcorregut aquest període de temps, 

serà necessari renovar-los tornant a realitzar una auditoria de certificació on es tornarà a 

revisar tot el sistema de gestió. 
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6. RELACIÓ ENTRE LES TRES NORMES 

Les normes UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 es 

poden relacionar ja que tenen punts i articles comuns adaptats a la temàtica principal de 

cada norma. Aquesta característica és la que permet realitzar una implantació conjunta 

d’aquestes normes mitjançant un sistema integrat. A la Taula 3 es mostra la relació 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 



Pàg. 34  Memòria 

 

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 

5.5 
Responsabilitat, 

autoritat i comunicació 4.1 Requisits generals 4.1 Requisits generals 

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 

4.3.3 Objectius i 4.3.3 Objectius, metes i 5.4.1 Objectius de qualitat 



Implantació d’un sistema de gestió integrat a Barnasfalt, S.A  Pàg. 35 

 

5.4.2 Planificació SGQ 
programes programes 

8.5.1 Millora contínua 

4.4 
Implementació i 

operació 
4.4 

Implementació i 

operació 
7 

Realització del 

producte 

5.1 Compromís de direcció 

5.5.1 
Responsabilitat i 

autoritat 

5.5.2 
Representant de 

direcció 

6.1 Provisió de recursos 

4.4.1 

Recursos, funcions, 

responsabilitat i 

autoritat 

4.4.1 

Recursos, funcions, 

responsabilitat i 

autoritat 

6.3 Infraestructura 

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 

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 
7.1 Planificació de la 



Pàg. 36  Memòria 

 

realització del producte 

7.2 
Processos relacionats 

amb el client 

7.2.1 

Determinació dels 

requisits relacionats 

amb el producte 

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 

4.5.1 
Seguiment i medició 

del acompliment 
4.5.1 

Seguiment i 

medició 
7.6 

Control dels dispositius 

de seguiment i medició 



Implantació d’un sistema de gestió integrat a Barnasfalt, S.A  Pàg. 37 

 

8.1 Generalitats 

8.2.3 
Seguiment i medició 

dels processos 

8.2.4 
Seguiment i medició 

del producte 

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, AACC 

i AAPP 

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, 

AACC i AAPP. 
4.5.2 

No conformitats, 

AACC i AAPP. 

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 

4.6 Revisió per direcció 4.6 Revisió per direcció 5.1 Compromís de direcció 



Pàg. 38  Memòria 

 

5.6 Revisió per direcció 
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Taula 3: Correspondència entre els capítols de cada norma 
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7. ELABORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 

Tots els documents elaborats durant la implantació de les normes estan adaptats a les 

necessitats i característiques de Barnasfalt. Tot i això es poden diferenciar en dues 

categories; els prefixats per les normes i els propis de Barnasfalt.  

S’entén com a document prefixat per les normes  aquells que són totalment imposats per 

aquestes i que poden no ser vinculants pel funcionament de l’empresa abans de la 

implantació del sistema integrat. 

S’entén com a document propi de Barnasfalt aquells documents que estan totalment 

personalitzats a l’empresa i que poden haver estat elaborats per exigència de la norma o 

per voluntat de la organització. Aquests documents, ja estaven estudiats i procedimentats 

abans de la implantació de les normes tot i que podien no estar escrits. 

Tots els documents elaborats estan esmentats a la pàgina 26. De tots els documents es va 

deixar per últim a fer el manual de qualitat, medi ambient i SST ja que en aquest hi ha de 

constar entre altres coses, tots els procediments i instruccions aplicables a l’empresa. 

A continuació s’explica cadascun dels documents. Els procediments, instruccions, manual 

de qualitat, medi ambient i SST així com els registres es poden consultar a l’annex A, B, C i 

D respectivament. 

7.1. Abast 

L’ “abast” del projecte és la definició formal de les activitats o productes de l’empresa de les 

quals es vol obtenir certificació en alguna de les normes aplicables. En el cas de Barnasfalt 

l’abast es va definir com: 

• Obra pública, edificació industrial i obra esportiva 

Aquest abast defineix la certificació de les tres normes sobre el conjunt dels tres productes 

que elaboren la línia de negoci de l’empresa i a la vegada en limita la certificació. Això 

significa que si en un futur l’empresa executés per exemple una obra d’habitatges o de 

rehabilitació aquestes no serien unes activitats certificades en cap de les normes. 
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7.2. Missió, visió i valors 

La missió defineix el negoci que es dedica la organització, les necessitats que es cobreixen 

amb els seus productes o serveis, el mercat en el que es desenvolupa l’empresa i la imatge 

pública de l’empresa o organització. 

La visió defineix i descriu la situació futura que vol tenir l’empresa. La visió té el propòsit de 

guiar i controlar la organització per tal de poder arribar a la situació futura desitjada. 

Els valors defineixen el conjunt de principis, creences i regles que regulen la gestió de 

l’organització. Constitueixen la filosofia institucional i el suport de la cultura organitzativa. 

L’objectiu bàsic de la definició de valors corporatius és el de tenir un marc de referència que 

inspiri i reguli la vida de la organització. 

7.3. Política de Qualitat, Política Ambiental i Pol ítica de 

Seguretat i Salut en el Treball 

Cada normes implica l’elaboració d’una política específica per cadascuna. En el cas de la 

implantació d’un sistema de gestió integrat es permet l’elaboració d’una única política que 

englobi les tres normes. En el cas de Barnasfalt s’ha optat per elaborar-ne tres a fi i efecte 

de remarcar cadascuna de les normes per separat. 

És indispensable que a les política de cada de normes s’expressi el compromís de 

l’empresa en: 

1. El compliment amb tota la legislació vigent 

2. Cerca de la millora contínua 

Aquestes polítiques han de tenir caràcter i difusió pública. Per tal de donar compliment a 

aquest requeriment s’ha optat per incloure les tres polítiques a la pàgina web de l’empresa: 

http://www.barnasfalt.com  

Les polítiques també s’inclouen en el manual de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en 

el treball (veure annex C). 
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7.4. Organigrama 

L’organigrama de l’empresa ha d’estar sempre actualitzat per tal de donar compliment a les 

normes. Abans de la implantació l’organigrama no estava escrit, tot i que tot el personal 

tenia clar la posició de cadascú. Aquests formalisme s’ha resolt en aquest projecte.  

Es pot consultar l’organigrama a annex C. 

7.5. Mapa de processos 

El “mapa de processos” és un diagrama acompanyat d’un quadre on apareixen tots els 

processos de que es desenvolupen a l’empresa.  

Els processos es divideixen en tres grups: 

1. Processos estratègics:  són aquells que corregeixen i dirigeixen l’evolució de les 

normes. 

2. Processos clau:  són tots aquells intrínsecament necessaris per tal de complir els 

requisits dels clients per tal de poder aconseguir la satisfacció d’aquests. 

3. Processos de suport:  són aquells que són necessaris per poder fer funcionar 

satisfactòriament els processos clau. 

En el quadre es detallen per cada procés l’objecte, les entrades i sortides, els responsables 

i els documents associats.  

El mapa de processos s’inclou a l’annex C.  

7.6. PNT 4.1 Control de documents 

Aquest procediment és un procediment establert com un procediment de suport dins del 

mapa de processos i es tracta d’un procés important de conèixer per tal d’entendre el 

sistema de gestió. 

L’objectiu d’aquest procediment és establir un sistema per controlar tots els documents 

relacionats amb la qualitat, medi ambient i la SST, siguin d’origen intern com extern. A més, 
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d’establir la sistemàtica de control sobre els registres del sistema integrat. S’exclou la 

documentació referent a obres ja que es detalla específicament en altres procediments o 

instruccions. 

En aquest procediment es defineix el tipus de documentació que han de ser sotmesos a 

control: els documents interns, els documents externs i els registres, i es determina per a 

cada tipologia: 

1. Documents interns 

• Elaboració de la documentació (només pels documents interns) 

• Revisió i aprovació de documents (només documents interns) 

• Distribució 

• Modificació de documents 

• Identificació i codificació de documents 

• Arxiu de l’original 

2. Documents externs 

• Elaboració, revisió i aprovació de la documentació externa 

• Distribució 

• Modificació 

• Identificació i codificació 

• Arxiu de la documentació externa 

3. Registres 

• Edició, revisió i aprovació dels formats 

• Control dels registres 
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• Còpies de seguretat 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.7. PNT 5.1 Revisió del sistema i planificació del  sistema de 

gestió 

L’objecte del present procediment classificat com a procediment estratègic és definir els 

mecanismes per a la realització de revisions periòdiques del sistema integrat de qualitat, 

medi ambient i  seguretat i salut en el treball amb la finalitat d’assegurar la implantació i 

eficàcia del sistema i de tots els procediments i instruccions d’acord amb les normes UNE-

EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001:2004 i OSHAS 18001:2007. 

És per això que en aquest procediment s’estableixen una sèrie d’indicadors que tenen la 

finalitat de detectar l’estat de l’empresa a partir del grau de salut de cadascun dels 

procediments i instruccions de les quals consta el sistema.  

També s’estableixen els objectius, fites i programes que es pretén aconseguir durant un 

període de temps que sol ser anual. 

Aquest procediment també té la finalitat de planificar tota la feina a executar per tot el 

sistema de gestió a fi i efecte que tots els registres i procediments s’elaborin en el moment 

establert. 

Finalment, també s’estableixen les revisions de caràcter periòdic o extraordinari a efectuar.  

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

 

7.8. IT 8.1 No conformitats i millora contínua 

L’objecte d’aquests procediment, classificat com a procediment estratègic, és establir un 

sistema per detectar, registrar i tractar les no conformitats, anomalies i incidències que 

afectin al sistema de gestió, així com definir la metodologia a seguir per desenvolupar el 

procés de millora contínua de Barnasfalt.  
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S’entén com a no conformitat qualsevol problema tant si presenta una ràpida solució o una 

de gran complexitat. 

Per tal d’aconseguir-ho s’agafa com a base la generació de: 

• Accions correctores: s’utilitza en els casos de no conformitats reals que ja han 

ocorregut i que no s’ha estat a temps de prevenir-les.  

• Accions preventives:  s’utilitzen per tractar possibles situacions que poden donar 

lloc a una acció correctora i que ja té suficient informació per assegurar que es 

produirà l’acció no desitjada. 

La sistemàtica general del tractament d’aquestes no conformitats és: 

1. Detecció i identificació de la no conformitat 

2. Anàlisi de les causes 

3. Proposta de solució 

4. Comprovació de l’eficàcia de la solució 

5. Tancament de la no conformitat 

6. Registre de la no conformitat 

Malgrat això, la màxima finalitat d’aquest procediment és la solució de totes les anomalies. 

Per aquest motiu, en el cas de comprovar que una solució no hagi estat eficaç el 

procediment ja contempla una retroalimentació per tal de tornar a l’inici del procés. 

La sistemàtica d’aquest procediment serveix per aconseguir una millora contínua a partir de 

la detecció i anàlisi de tots els problemes reals o potencials. 

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 

7.9. PNT 8.2 Auditoria interna 

Aquest és un procediment estratègic l’objectiu del qual és descriure la sistemàtica per la 

realització de les auditories internes del sistema integrat de gestió de la qualitat, medi 
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ambient i seguretat i salut en el treball. Per això es defineixen la organització de les 

auditories, la periodicitat, l’equip auditor i la seva qualificació, els plans d’auditoria, la 

realització d’aquesta, els resultats i el tractament de les no conformitats detectades. Tot 

això serveix per determinar el nivell de compliment de les seves activitats respecte dels 

requisits de la documentació vigent. 

A més a més, i en base als resultats obtinguts, les auditories internes permetran dictaminar 

si el sistema és adequat o no per aconseguir els objectius previstos i si resulta necessari 

establir les accions oportunes.  

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.10.  IT 7.1 Tramitació d’ofertes per a concursos públics 

Aquesta instrucció determina el procés per elaborar i tramitar ofertes per a concursos 

públics d’una manera ràpida i efectiva per tal de millorar tant les necessitats dels clients 

com  les de Barnastalt S.A. Es detalla específicament el procés de recepció de la 

informació, tria dels concursos, estudi de la viabilitat de concursar, recopilació d’informació, 

elaboració de la documentació concursal, revisió d’aquesta, presentació i seguiment del 

concurs després de la presentació. 

Aquesta instrucció és el final d’un procés en el cas que Barnasfalt no sigui l’adjudicatari del 

concurs o dóna pas a la instrucció IT. 7.7 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA D’OBRES si 

Barnasfalt guanya el concurs. 

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 

7.11.  IT 7.2 Tramitació d’ofertes privades 

Aquesta instrucció és la paral·lela a la IT 7.1 TRAMITACIÓ D’OFERTES PER A 

CONCURSOS PÚBLICS i determina el procés a seguir per l’elaboració d’ofertes per a 

organitzacions privades i per particulars. Es detallen específicament la recepció i estudi de 

la documentació necessària per tal d’estudiar l’obra, la decisió de presentació o renuncia, la 

preparació de la oferta, la revisió d’aquesta, la presentació al client i el seguiment.  
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Aquesta instrucció, com l’equivalent a les ofertes per a concursos públics, és el final d’un 

procés en el cas de resultar no ser l’adjudicatari de l’obra o per contra, dóna pas a la 

instrucció IT. 7.7 DOCUMENTACIÓ PRÈVIA D’OBRES. 

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 

7.12.  IT 7.7 Documentació prèvia de les obres 

Un cop una obra ha estat adjudicada, és necessari començar un procés d’elaboració de 

documentació prèvia a l’entrada de treballadors a l’obra. Per tal de determinar 

detalladament aquesta obligatorietat ha estat necessari elaborar aquesta instrucció. 

Per tal d’elaborar tota aquesta documentació és necessari la intervenció dels dos 

departaments de Barnasfalt i concretament en el cas del departament tècnic, de tots els 

seus càrrecs entremitjos. 

Degut a que aquest és el moment previ a l’inici de l’obra on es comença a crear la major 

part de la documentació necessària per tot el transcurs d’aquesta s’aprofita aquesta 

instrucció per concretar la manera d’arxivar-la i en quin format 

Aquesta instrucció dóna pas a l’inici constructiu de l’obra i a partir d’aquest moment l’obra 

és regeix pel procediment PNT 7.5 CONTROL DOCUMENTAL D’OBRES. 

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 

7.13.  PNT 7.5 Control documental d’obres 

Aquest procediment és el procediment de major durada en una obra ja que regeix tota la 

fase executiva. Es determinen les tasques a desenvolupar durant el transcurs de l’obra 

referides tant a les planificacions de la feina, albarans dels treballadors d’obra, visites 

d’obra, reportatges fotogràfics, procés de certificació i facturació i es defineix el final d’obra 

especificant els documents que s’han d’elaborar a cada pas.   

Com ja s’ha esmentat aquest procediment incorpora totes les tasques relatives als albarans 

dels treballadors d’obra i d’empreses subcontractades. És per això que dins d’aquest 
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procediment s’hi ha incorporat la normativa d’albarans, que és aquella que descriu com 

s’han de complimentar els albarans de treball diari. 

En aquest procediment determina molt la manera com han de treballar el cap d’obra i 

l’encarregat.   

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.14.  PNT 7.9 Controls de qualitat 

L’objectiu d’aquest procediment és definir els controls de qualitat per les terres, bases i 

subbases de compactació així com pels paviments de formigó a cadascuna de les obres 

que es realitzin aquestes partides d’obra. 

Per tal d’aconseguir una bona qualitat de l’obra es realitza un qüestionari a la direcció 

facultativa on s’especifiquen de primera mà els tipus de materials a utilitzar en les bases i 

subbases dels paviments, tipus d’asfalts, tipus d’acabats de paviments de formigó, assajos 

a realitzar, condicions meteorològiques en què es poden realitzar paviments de formigó així 

com altres detalls i aspectes a tenir en compte. 

Es defineixen les operacions a realitzar abans, durant i després de l’execució de cadascuna 

de les capes de terres, bases i subbases així com dels paviments de formigó. Per tal de 

deixar registres es necessari que el cap d’obra complimenti diversos registres. 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.15.  IT 7.4 Compres i subcontractacions 

Aquesta instrucció és de tipologia clau dins del mapa de processos. 

L’objectiu és definir la metodologia utilitzada per Barnasfalt per la gestió de les compres de 

materials o subcontractació de treballs o mà d’obra a proveïdors, així com la verificació 

d’aquests productes comprats. 

Es diferencien diverses tipologies de compres classificant-les com a directes o no directes 

en funció de qui realitza la compra, de l’import d’aquesta o del producte que es tracta i en 
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funció de la seva tipologia s’especifiquen uns passos a seguir. D’aquests passos destaquen 

la cerca de preus per tal de trobar el preu més econòmic, la comanda o el contracte en 

funció de l’import de la compra, la verificació dels productes i l’entrada de dades al sistema 

informàtic. 

D’altra banda també s’especifica el procés a seguir per les subcontractacions de treballs o 

mà d’obra, destacant la cerca de preus i selecció del subcontractista, l’adjudicació dels 

treballs mitjançant comanda o contracte, les verificacions dels treballs i l’entrada de dades 

al sistema informàtic.   

Tot i la generalització de les compres i les subcontractacions hi ha algunes excepcions en 

alguns productes com la compra de gasoil, material pel taller i formigó que es detallen a la 

instrucció. 

La instrucció també determina les persones autoritzades a realitzar compres. 

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 

7.16.  PNT 5.2 Aspectes ambientals 

Per tal d’explicar aquest procediment, classificat com a procediment de suport dins del 

mapa de processos, es necessari realitzar dues definicions: 

• Aspecte ambiental:  Element de les activitats, productes o serveis d’una 

organització que pot interactuar amb el medi ambient. 

• Impacte mediambiental:  Qualsevol canvi en el medi ambient, ja sigui perjudicial o 

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

de l’organització. 

Aquest procediment té l’objectiu d’identificar els aspectes ambientals de Barnasfalt i 

relacionar-los amb els corresponents impactes per tal de poder-los avaluar i determinar 

aquells que siguin significatius. 

Per tal d’identificar-los es parteix d’una valoració inicial i anualment se’n realitza un altre en 

les quals es tenen en compte totes les activitats que realitza l’empresa així com la legislació 
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ambiental vigent. A partir d’aquesta identificació es realitza una valoració i registre dels 

aspectes mediambientals i impactes associats.  

L’avaluació de cada aspecte es realitza respecte a la seva naturalesa en termes de 

quantitat, freqüència, probabilitat, consum, gravetat i al grau de control de l’aspecte en 

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

condicions normals, anormals o en condicions d’emergència (cas d’accident o incident). 

Per a cadascun d’aquest paràmetres existeix una taula d’equivalències que permet obtenir 

una valoració quantitativa. A partir d’aquesta es realitza una valoració de tots els aspectes i 

poder detectar aquells que resultin significatius a fi i efecte de poder prendre accions 

correctores per tal de transformar aquests aspectes a no significatius en un termini de 

temps determinat. 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.17.  PNT 5.4 Identificació de perills 

L’objectiu d’aquest procediment, classificat com de suport, és establir una metodologia 

d’avaluació dels riscos laborals de tots els llocs de treball de Barnasfalt per tal de poder 

proposar  mesures correctores. Aquest procediment és d’acord amb les actuacions que 

realitza el servei de prevenció aliè. 

En aquest procediment també queda especificat que la responsabilitat de la realització de 

la planificació de l’activitat preventiva recau sobre el servei de prevenció aliè. 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.18.  PNT 5.5 Identificació de requeriments legals  

L’objectiu d’aquest procediment, classificat com a procediment de suport, és establir la 

sistemàtica per la identificació, manteniment i el registre dels requisits legals i altres 

requisits aplicables a les activitats de l’empresa (normativa, compromisos voluntaris...).  
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També es pretén establir la sistemàtica per aconseguir que els requisits legals d’àmbit 

europeu, estatal, autonòmic i local que afectin a les activitats, productes i serveis que 

l’empresa desenvolupa es compleixin i es revisin. 

En tot aquest procés s’ha d’establir un pla d’acció en el cas que es detectin incompliments 

legals a fi i efecte d’adequar-se a la legislació en un període de temps determinat. 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.19.  IT 7.6 Control operacional (residus) 

Aquesta és una instrucció de suport que estableix 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.  

En aquest document queda definida la metodologia a seguir per tal de gestionar tots els 

residus generats per l’activitat de l’empresa aplicant clarament el procés dinàmic de millora 

PDCA: 

1. Planificar la tipologia i quantitat de residus definint el nombre de contenidors 

necessaris i cercant gestors i transportistes de residus autoritzats. 

2. Executar la instal·lació dels contenidors. 

3. Comprovar la retirada dels mateixos i verificar que el sistema funciona 

correctament. 

4. Solucionar problemes que s’hagin detectat. 

Aquesta instrucció incorpora un gràfic visual dels diferents tipus de residus, retirades i 

contenidors. 

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 
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7.20.  PNT 7.8 Seguretat i salut 

Es tracta d’un procés de suport lligat a les obligacions legals en matèria de seguretat i salut 

així com compromisos adquirits per Barnasfalt. 

L’objectiu d’aquest procediment és establir tots els subprocediments referents a seguretat i 

salut en el treball dels treballadors tant d’obra com d’oficines, empreses subcontractades, 

instal·lacions, maquinària, inici d’una obra i transcurs de l’obra definint els registres 

necessaris i especificant quan s’han d’elaborar i qui n’és el responsable.   

Aquest procediment és de gran importància ja que s’hi regeix la major part de la norma 

OHSAS 18001:2007. A més a més és un procediment d’aplicació diària ja que hi queda 

especificada tota la documentació que s’ha de demanar a una empresa subcontractista. 

Aquest procediment està elaborat perquè en ell quedi reflectida gairebé tota la feina que ha 

de fer el tècnic de seguretat de Barnasfalt. És l’únic procediment amb aquesta 

característica, ja que s’ha observat que els últims anys la persona que ocupa aquest lloc de 

treball ha estat molt canviant i el fet de no disposar fins ara un document que englobés tota 

la feina d’aquest lloc de treball suposava una gran pèrdua de temps a cada canvi de tècnic. 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.21.  IT 8.3 Plans d’emergència 

Aquesta instrucció forma part dels processos de suport. Determina les accions a realitzar 

en els casos d’emergències tant en el camp de seguretat i salut en treball com en medi 

ambient. És per això que es determinen els següents plans: 

• SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL: ruptura de serveis d’aigua, electricitat, gas 

o telecomunicacions, incendi a les obres, actuacions de primers auxilis i 

esfondraments. 

• MEDI AMBIENT: abocaments líquids, terres contaminades i inundacions.  

També s’ha incorporat en aquest document una instrucció per la càrrega amb seguretat 

dels dipòsits de gasoil. 
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Aquestes instruccions s’apliquen a totes les situacions d’emergència esmentades que es 

produeixin a les oficines, taller o a les obres i la persona responsable de portar a terme 

aquests procediments és aquella que està més pròxima al lloc on es produeix l’emergència. 

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 

7.22.  PNT 8.4 Investigació d’accidents i de danys materials a 

tercers 

L’objectiu d’aquest procediment és establir la metodologia a seguir quan ha ocorregut un 

accident a alguna persona i quan s’han ocasionat danys materials a terceres persones.  

En el cas d’accidents, els passos a seguir són diferents en funció de la gravetat. Es 

distingeixen tres tipologies: 

• Accident sense danys personals: es realitza una inspecció visual i se’n prenen 

fotografies. 

• Accident lleu: es prioritza l’atenció del ferit en tot moment i posteriorment es 

realitzen les investigacions i tramitació de la documentació pertinent. 

• Accident greu o mort: és el cas més crític. De manera immediata s’activa un 

procediment on hi intervenen el servei de prevenció aliè, un servei jurídic i el tècnic 

de seguretat. 

En tots els casos s’acaben prenent mesures correctores i posteriorment es realitza una 

verificació d’aquestes. 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.23.  PNT 7.3 Avaluació de proveïdors i subcontrac tistes 

L’objectiu del present procediment, classificat com a procediment de suport, és definir el 

mecanisme de selecció, control i avaluació dels proveïdors i subcontractistes que 

repercuteixen sobre els productes i serveis de la organització. 
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Aquest procediment és d’aplicació a totes les comandes de compres de productes i serveis 

subcontractats en l’àmbit de l’empresa. Estan exclosos els serveis de no explotació com per 

exemple els bancs, les asseguradores i les empreses de missatgeria. 

En aquests procediment es determina la manera de com introduir un nou proveïdor a 

l’empresa, com se li fa el seguiment i l’avaluació anual de tots ells. També es determina la 

possibilitat de bloquejar o desbloquejar un proveïdor. 

Resulta important destacar la premissa que un nou proveïdor es considera aprovat i que no 

és necessari realitzar un període de prova. Això és possible degut a que en el cas que les 

primeres comandes o subcontractacions de treballs no funcionin de manera satisfactòria els 

mecanismes de bloqueig actuarien i bloquejarien el proveïdor. 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.24.  IT 6.1 Recursos humans 

Aquesta instrucció, classificada com de suport, té l’objectiu d’establir una metodologia per 

determinar les competències necessàries de cada lloc de treball, definir la formació i 

capacitació del personal que ha d’ocupar cada lloc de treball i determinar el procés a seguir 

per tal d’incorporar nou personal a l’empresa. També es fixa el procediment a seguir per tal 

de definir les formacions necessàries a realitzar així com determinar els passos a seguir per 

tal de realitzar la vigilància de la salut. 

És destacable el fet que en aquest procediment es defineix el registre F.6.1.08 MANUAL 

DE BENVINGUDA que té la finalitat d’entregar tota la documentació relativa a qualitat, medi 

ambient i seguretat i salut en el treball que és d’obligada entrega als nous treballadors en el 

moment d’incorporar-se a una empresa. Aquesta documentació inclou entre altres els 

riscos específics del lloc de treball, plans d’emergència, polítiques de l’empresa, quadre de 

comunicació i plans d’emergència.  

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 
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7.25.  PNT 5.3 Planificació, participació i consult a 

Aquest procediment de suport serveix per establir les pautes de comunicació, tant interna 

com externa, en matèria de qualitat, medi ambient i SST. Per poder-ho fer es determinen 

mecanismes de comunicació per tal que qualsevol treballador pugui realitzar consultes a la 

organització podent així participar en el desenvolupament d’aquestes matèries.  

També es determinen dues enquestes de caràcter anual per tal de conèixer l’opinió tant 

dels treballadors com dels clients i poder extreure’n conclusions amb la finalitat de poder 

millorar. 

Al final d’aquest procediment s’especifiquen en un quadre tots els paràmetres que han de 

ser comunicats. Per a cadascun d’aquests es determina: 

• Què ha de ser comunicat 

• A qui ha de ser comunicat 

• Qui ho ha de comunicar 

• Com ho ha de comunicar 

• Amb quina freqüència s’ha de comunicar 

Aquest quadre ha de ser conegut per tots els integrants de l’empresa. És per això que està 

incorporat en el F.6.1.08 MANUAL DE BENVINGUDA. 

Aquest procediment es pot consultar a l’annex A. 

7.26.  IT 6.2 Manteniment i calibracions 

Aquesta instrucció de suport defineix la metodologia utilitzada a Barnasfalt per determinar, 

proporcionar i mantenir la infraestructura necessària que s’utilitza pel desenvolupament de 

l’activitat i que afecta a la qualitat de la prestació del servei. Aquesta infraestructura està 

composada per instal·lacions, obres, hardware i software, equips de transport, equips de 

comunicació, sistemes de la informació, maquinària i aparells de mesura.  
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En aquesta instrucció, tal i com el seu nom indica, està separada en dues parts: els 

manteniment i les calibracions.  

Per tal de determinar la metodologia a seguir pels manteniments es torna a utilitzar la ja 

explicada metodologia PDCA. En aquesta part s’inclou també la compra i adquisició de 

nova maquinària. 

Referent a les calibracions, també s’utilitza la metodologia PDCA. Aquesta part únicament 

afecta als aparells d’anivellació que utilitza el personal tècnic, ja que la resta d’aparells 

electrònics de mesura que són utilitzats es lloguen i per tant ja venen revisats i 

correctament calibrats.  

Aquesta instrucció es pot consultar a l’annex B. 

7.27.  Manual de qualitat, medi ambient i seguretat  i salut en el 

treball 

El manual serveix per definir l’estructura bàsica del Sistema de Gestió de Qualitat, Medi 

Ambient i Seguretat i Salut en el Treball i és d’aplicació per a tots els centres de treball, 

departaments, activitats, productes i serveis de Barnasfalt, S.A. 

Al tractar-se de la definició de l’estructura bàsica, en el manual se citen tots els 

procediments, instruccions i altra documentació que permeten donar una visió general de 

l’empresa i acotar-la dins el marc de les normatives UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 

14001:2004 i OHSAS 18001:2007. El manual defineix els següents punts: 

 

• Perfil de l’organització: dades, recursos, àmbits i zones de treball 

• Objecte i abast de l’empresa 

• Visió, missió i valors 

• Sistema i requisits de la gestió de la qualitat, del medi ambient i de la seguretat i 

salut en el treball. 
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• Estructura i responsabilitat de la direcció: compromís de la direcció, enfocament al 

client, requisits, aspectes ambientals, identificació de perills, política de qualitat, 

medi ambient i de seguretat i salut en el treball, planificació de programes de gestió 

i revisions. 

• Gestió de recursos: provisions, recursos humans, infraestructura i ambient de 

treball. 

• Planificació, realització i compromís dels serveis 

• Medició, anàlisi, millora i acció correctiva 

Aquest document està incorporat a l’annex C d’aquest projecte. 
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8. AVALUACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 

A fi i efecte de poder valorar l’evolució de l’impacte ambiental, es determinen dos criteris: 

1. Segons l’evolució dels aspectes ambientals significatius 

2. Segons la generació i gestió de residus 

8.1. Avaluació dels aspectes ambientals significati us 

Durant el procés d’implantació s’ha realitzat una valoració dels aspectes ambientals de 

l’empresa amb la finalitat d’identificar i valorar aquells punts que mediambientalment era 

necessari prendre accions correctores. Aquesta valoració també pretén identificar aquells 

aspectes que no representen un problema mediambiental immediat però que poden 

esdevenir-ho si no són controlats.  

La valoració inicial data del desembre de 2008 i es realitza a partir del registre F.5.2.01 

IDENTIFICACIÓ ASPECTES AMBIENTALS del  PNT 5.2 ASPECTES AMBIENTALS. S’hi 

han identificat 161 aspectes que generen un impacte (apartat E2 de l’annex E). 

Per tal de poder veure l’evolució de l’impacte ambiental un cop transcorregut un any es 

realitza una revaloració, a partir d’aquest mateix registre F.5.2.01, amb data de desembre 

de 2009 (apartat E3 de l’annex E) es realitza una comparativa amb la revisió mediambiental 

anual (RMI) (apartat E2 de l’annex E). 

A la taula E3 de l’annex E s’observa per cada paràmetre: 

• Freqüència/probabilitat:  hi ha tres aspectes que han disminuït un grau i nou en 

dos graus la seva afectació al medi. No n’hi ha cap que hagi augmentat. 

• Quantitat/consum: un aspecte ha disminuït un grau la seva afectació al medi. 

• Gravetat: cap aspecte ha modificat el seu grau d’afectació; no hi ha cap millora ni 

augment de l’afectació per aquest paràmetre. 
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• Possibilitat de control: catorze aspectes han disminuït un grau la seva afectació, 

quatre en dos graus i sis en tres graus. Hi ha un aspecte que ha augmentat la seva 

afectació en un grau.   

En la RMI es detecten 23 aspectes significatius, que representen un 14,28% del total 

d’aspectes identificats, en els quals cal actuar mitjançant unes accions correctores que 

tenien associades un responsable i un termini d’execució. També es detecten 32 aspectes, 

19,88%, que tot i no ser significatius es considera que també cal actuar-hi a fi i efecte 

d’evitar que esdevinguin significatius en pròximes valoracions. Per tant, durant l’any 2009 

s’ha d’actuar sobre 55 aspectes (34,16%). 

En la revisió mediambiental de desembre del 2009 no s’identifiquen nous aspectes ja que 

les activitats de l’empresa són les mateixes. El nombre d’aspectes significatius es redueix 

en un 60,87% passant a ser únicament  9, que representen un 5,59% del total. Respecte 

aquells aspectes que cal actuar tot hi no ser significatius,  es redueixen un 25%, passant a 

ser 24, que representen un 14,90%. Per tant, l’any 2010 cal actuar sobre 33 aspectes, un 

20,50% del total. 

Clarament s’observa una millora mediambiental segons aquest criteri, ja que tant el nombre 

d’aspectes ambientals significatius i el nombre total d’aspectes que cal actuar ha disminuït 

al cap d’un any de la implantació de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. També resulta 

rellevant el fet que no hi ha cap aspecte que en la RMI fos no significatiu i que durant el 

2009 hi esdevingui. Per altra banda únicament hi ha un aspecte que hagi augmentat el seu 

impacte, però es manté en un valor molt baix i no cal prendre accions correctores. La resta 

d’aspectes han disminuït el seu impacte o es mantenen igual.  

Per tant, es pot dir que segons aquest criteri l’empresa està disminuint el seu impacte 

ambiental. 

8.2. Avaluació de la generació i gestió de residus 

Segons les dades de l’apartat E.5 de l’annex E, es detecten canvis a cadascun dels residus 

que es generen a Barnasfalt, S.A. Tot seguit s’expliquen detalladament. 
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8.2.1. Olis usats  

Aquest residu no s’emmagatzemava segons la legislació vigent l’any 2008 tot i que la seva 

gestió era correcta. Per tal de solucionar aquest aspecte es va decidir adquirir un dipòsit 

homologat de doble capa per poder emmagatzemar aquest residu en condicions 

adequades.  

Respecte la quantitat de residu generat hi ha hagut un decrement d’un 24,24% fruit de la 

baixada de feina de la maquinària d’excavació i transport que ha fet disminuir el nombre 

anual de canvis d’oli durant el 2009. 

8.2.2. Envasos de metall contaminats amb olis 

Aquest residu no es gestionava correctament abans del 2009, ja que s’emmagatzemava, 

es transportava i es gestionava com a ferralla i conseqüentment no es tenia un registre de 

les quantitats produïdes. Per aquest motiu es contracta un gestor autoritzat i s’instal·la un 

contenidor estanc. 

8.2.3. Envasos plàstics contaminats  

Aquest residu no era gestionat i fins hi tot era reutilitzat per transportar altres productes 

líquids. Per aquest motiu es va procedir a contractar un gestor autoritzat i a instal·lar un 

contenidor estanc. 

8.2.4. Esprais i aerosols 

Aquest residu es gestionava com a mescla de residus urbans, quan per la seva 

particularitat de residu especial la legislació obliga a gestionar-lo separadament. Per aquest 

motiu es va procedir a contractar un gestor autoritzat i a instal·lar un contenidor estanc. 

8.2.5. Bateries  

Eren gestionades correctament a través de la deixalleria municipal però l’emmagatzematge 

no era adequat i no es disposava d’un registre sobre aquest residu. Degut al fet que una 

empresa privada ha de gestionar els seus propis residus i no pot utilitzar els serveis públics, 

es contracta un gestor autoritzat de residus i s’instal·la un contenidor estanc. 
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8.2.6. Filtres d’oli i de gasoil 

Aquest residu es gestionava i s’emmagatzemava correctament a finals del 2008 i no ha 

estat necessari fer-hi cap canvi. Tot i això es detecta que la gestió es realitza correctament 

a partir del mes de juny de 2008. És per aquest motiu que es detecta un increment de la 

generació d’un 266,67% el 2009, ja que el registre de recollides de l’any anterior no 

correspon a tot l’exercici. 

8.2.7. Líquid anticongelant  

Aquest residu es gestionava i s’emmagatzemava correctament durant tot el 2008 i el 2009. 

S’observa una disminució molt significativa d’un 95% que s’explica pel fet que l’any 2008 va 

ser necessari canviar el líquid anticongelant de diverses màquines degut al trencament de 

radiadors a causa del fred, mentre que el 2009 únicament es va realitzar un canvi en un 

cotxe. 

8.2.8. Runa neta, runa normal i runa bruta 

Les runes són el residus amb una producció més elevada. Cal diferenciar entre tres tipus 

de runa: 

• Runa neta: es tracta de runa sense cap altra tipus de residu ni ferralla del formigó 

armat. 

• Runa normal:  es tracta de runa procedent de formigó armat i sense cap altra tipus 

de residu. 

• Runa bruta:  es tracta de barreja de runa neta o normal amb altres residus com 

plàstics o envasos metàl·lics. 

Aquestes runes s’emmagatzemaven en apilaments i es gestionaven mitjançant la seva 

dipositació  en abocadors autoritzats de classe I, que representaven un cost molt elevat al 

que se li ha de sumar el transport. Per aquest motiu l’any 2009 l’empresa va adquirir 

maquinària per reciclar la runa i poder obtenir àrids artificials reciclats de diverses tipologies 

que complissin les normatives del Pliego de prescripciones técnicas generales para obras 

de carreteras y puentes (PG-3), fent així que fossin aptes per al seu ús en obres de nova 

construcció. Concretament es van adquirir una matxucadora de mandíbules mòbil que 
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tritura la runa i una criba mòbil amb la capacitat de col·locar-hi diversos tipus de malles per 

tal d’obtenir àrids amb diferents granulometries. Amb aquests canvi de processos les runes 

han deixat de ser un residu per passar a ser un subproducte per reciclar i reutilitzar. 

Aquesta millora no és únicament econòmica sinó que també ho és mediambiental ja que 

d’aquesta manera Barnasfalt minimitza el seu impacte evitant omplir abocadors de runa i 

disminuint l’impacte minimitzant l’ús d’àrids naturals o artificials extrets de pedrera. 

Per aquest motiu hi ha hagut una disminució de la gestió de runes a abocadors d’un 

91,09% per la runa neta, 96,65% per la runa normal i del 100% per la runa bruta.  

El reciclatge de runa no és total degut a que les runes procedents de materials ceràmics no 

són aptes per a l’obtenció d’àrids artificials reciclats ja que no compleixen les normatives del 

PG-3 i per tant la seva gestió continua essent la dipositació a abocadors. 

8.2.9. Mescla de residus urbans 

La gestió, l’emmagatzematge i el transport d’aquest residu es realitzava correctament el 

2008 però la composició d’aquest residu no era correcte ja que s’hi trobaven residus de 

tipologia especial com els aerosols. 

Degut a la implantació d’una gestió de residus de manera selectiva, la quantitat generada 

d’aquest residu ha disminuït un 86,20% el 2009. 

8.2.10. Fusta 

La gestió, emmagatzematge i el transport d’aquest residu era correcta el 2008 i es va 

seguir el mateix procediment el 2009. 

S’observa un augment d’aquests residu d’un 128%, que equivalen a 5,74 tones. El motiu 

recau en la nova implantació de la gestió selectiva de residus i per la pressa de consciència 

del personal de l’empresa. 

8.2.11. Paper i cartró 

El paper i el cartró ja tenien una correcta gestió del residu durant el 2008 i únicament s’ha 

observat un lleuger augment el 2009 fruit d’un augment de l’activitat administrativa. 
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8.2.12. Plàstics d’embalatges, restes de canonades de PVC o polietilè 

Tot i que el 2008 es disposava d’un contenidor de plàstics, molt d’aquest residu era 

gestionat com a mescla de residus urbans. Després d’una millora en la conscienciació del 

personal, aquest residu s’ha vist incrementat en un 359%, que equival a 3,09 tones, en 

detreniment de la mescla de residus urbans. 

8.2.13. Tòners i cartutxos d’impressora 

La gestió, transport i emmagatzematge d’aquest residu ja es realitzava correctament abans 

del 2008 degut a que aquest és un residu valoritzable. L’empresa ven aquest residu a un 

preu molt baix però no representa cap cost.  

La quantitat generada d’aquest residu durant el 2009 envers el 2008 és quasi igual i no se’n 

pot extreure cap conclusió. 

8.2.14. Piles 

La generació de piles és molt baixa ja que únicament s’utilitzen piles en alguns ratolins 

d’ordinador i en alguns aparells com ara els comandaments dels làsers de pendents per la 

maquinària o per aparells de mesura. Per aquest motiu s’emmagatzemava aquest material 

en un petit contenidor i amb una periodicitat inferior als sis mesos es llançaven en un 

contenidor públic de bateries. Tot i que aquest servei no pot ser utilitzat per empreses 

privades, la baixa generació de piles fa inviable la gestió d’aquest residu de qualsevol altra 

manera i es permet continuar amb aquest mètode de gestió. 

8.2.15. Ferralla 

La ferralla sempre ha estat un residu valoritzable. Per aquest motiu Barnasfalt, S.A disposa 

des de sempre d’un contenidor a la seva planta. El transport i la gestió es fan amb un 

gestor autoritzat. 

La quantitat produïda el 2009 envers el 2008 ha augmentat un 45,37% degut al 

desmantellament d’una criba antiga que estava en desús.  
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8.2.16. Bombetes i fluorescents 

Aquest residu es gestionava mitjançant la deixalleria municipal fins el 2008, fent que no se’n 

tinguessin registres. Degut a que la generació és suficient, el 2009 s’ha optat per contractar 

la gestió a un gestor autoritzat. 

8.2.17. Vidre 

Aquest és un tipus de residu que no se’n genera. Tot i això, al tractar-se d’un residu que pot 

aparèixer, es portaria a la deixalleria municipal.  

8.2.18. Pneumàtics 

La gestió d’aquest residu va a càrrec del taller homologat on es realitzen els canvis de 

pneumàtics de tots els vehicles. D’aquesta manera l’empresa no s’ha de fer càrrec de 

l’emmagatzematge d’aquest residu. 

El 2009 hi ha hagut una baixada de 0,2 tones d’aquest residu que representen un 

decrement d’un 6,67%. 

 

 

Respecte la generació i gestió de residus es conclou que el 2009 hi ha hagut una gran 

disminució de la quantitat de residus generats respecte el 2008 deguda en gran part al fet 

de la implantació del sistema d’autoreciclatge de runes. També destaca la millora en la 

gestió, transport i emmagatzematge dels residus així com una millor selecció i separació 

d’aquests que s’observa el en fet que la quantitat de mescla de residus urbans hagi 

disminuït en favor d’altres com el plàstic, els aerosols o la fusta.  

Per tant, segons aquest criteri l’empresa millora en la generació i gestió de residus. Amb 

aquesta conclusió més la del primer criteri es demostra que Barnasfalt, S.A està 

disminuint de forma global el seu impacte sobre el medi ambient. 
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9. PRESSUPOST D’IMPLANTACIÓ 

 

 QUANTITAT [h]  PREU UNITARI [€/h]  TOTAL [€]  

Enginyer sènior 70 95 6.650 

Enginyer junior 130 25 3.250 

Administratiu 100 8 800 

Consumibles   1.000 

Serveis auxiliars   400 

Lloguers   2.700 

Neteges   1.750 

TOTAL EXECUCIÓ 

MATERIAL 

  16.550 

Benefici industrial (19%)   3.144,50 

TOTAL PRESSUPOST   19.694.50 € 

• Aquest pressupost no inclou l’IVA, que s’aplicarà el que correspongui en el moment 

d’emetre la factura dels honoraris. 
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CONCLUSIONS 

La implantació conjunta de les normes UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 i 

OHSAS 18001:2007 suposa per una PIME un esforç considerable degut a la quantitat de 

recursos que s’han de posar al servei d’aquest projecte. Aquesta inversió podria ser menor 

dins del pressupost anual si la implantació es fes gradualment any a any norma per norma, 

però la inversió global seria encara més gran. 

Aquesta inversió normativística té un rendibilitat econòmica difícil de mesurar, ja que en el 

cas d’una empresa constructora que treballa mitjançant contractació pública i privada 

resulta difícil saber en cada cas el grau d’influència que té sobre el client el fet de ser una 

empresa certificada. Tot i això, disposar d’aquestes acreditacions evita que clients o 

possibles nous clients descartin Barnasfalt, S.A. com a proveïdor enfront d’altres empreses 

de la competència. 

Aquest projecte ha obligat a estudiar detalladament totes les sistemàtiques de l’empresa. 

Aquelles que el funcionament era correcte únicament s’han documentat i adaptat per donar 

compliment a les normes, mentre que aquelles que no funcionaven correctament han estat 

redefinides. Per altra banda, se n’han creat de noves que no s’havien tingut en compte amb 

anterioritat i que resulten de gran utilitat per tal d’assolir la millora continua. Aquests són per 

exemple la definició dels aspectes ambientals o la definició dels plans d’emergència.  

Altrament, les normes també han obligat a crear procediments i instruccions que resulten 

feixugues i que tenen per finalitat el propi manteniment del sistema de gestió integrat, com 

per exemple els procediments d’auditoria interna o el fet d’haver de superar auditories 

anuals de renovació. 

Respecte l’evolució de l’impacte mediambiental s’evidencia que la implantació del sistema 

ha generat una millora considerable degut a la disminució de l’impacte mediambiental. 

S’observa una disminució del 60,87% el nombre d’aspectes altament contaminants i un 

25% aquells que tenen un grau d’afectació alt durant el primer any. 

Respecte a la qualitat i a la seguretat i salut s’ha creat un sistema fort i eficaç capaç de 

garantir un alt grau de qualitat i una disminució dels riscos i de la sinistralitat laboral. 
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Destacar també que aquesta implantació no finalitza amb la realització d’aquest projecte. 

Per tal d’assolir la qualitat total, la minimització de l’impacte ambiental de l’empresa, la 

minimització dels riscos laborals, arribar a la nul·la sinistralitat laboral, aconseguir la 

satisfacció del client i assolir la millora continua cal que tots els membres de l’empresa 

treballin activament en cadascun d’aquests punts i no permetre que aquest projecte finalitzi 

amb l’entrega dels certificats de les tres normes. 

Finalment, destacar que la implantació d’aquestes tres normes permeten al responsable del 

projecte aprendre i entendre el funcionament global d’una empresa degut al fet que s’hi 

engloben la totalitat dels processos que afecten a tots els nivells de l’organigrama de la 

companyia. 
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