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ANNEX 1_RESUM ISO 14001:2004 
 
 
1) Objecte i camp d'aplicació aplicable: 

a) Implementar, mantenir i millorar un sistema de gestió ambiental. 
b) Assegurar-se de la seva conformitat amb la seva política ambiental establida. 
c) Demostrar tal conformitat a tercers. 
d) Sol·licitar la certificació/registre del seu sistema de gestió ambiental per una organització 
externa. 
e) Realitzar una autodeterminació i una declaració de conformitat amb aquesta norma. 
  
  
2) Requisits del sistema de gestió ambiental 
  
Política ambiental, el més alt nivell la definirà i assegurarà que: 
a) Sigui apropiada per a la natura, l'escala i els impactes ambientals de les seves activitats, 
productes o serveis. 
b) Inclogui un compromís per al millorament continu i la prevenció de la contaminació. 
c) Inclogui un compromís de complir amb la legislació i les reglamentacions ambientals 
pertinents, i amb altres requisits a què s’adhereixi l'organització. 

d) Proveeixi el marc per establir i revisar els objectius i les metes ambientals. 
e) Sigui documentada, implementada, mantinguda i comunicada a tot el personal. 
f) Estigui disponible per al públic. 
 

 Definir una Política Ambiental pel més alt nivell de l'Organització.  

 Establir i mantenir procediments per identificar aspectes ambientals que puguin tenir 
impactes significatius sobre el medi ambient.  

 Establir i mantenir procediments per identificar i accedir als requeriments legals que 
siguin directament aplicables als aspectes ambientals identificats.  

 Establir i mantenir objectius i fites documentats.  

 Establir i mantenir un programa per assolir els objectius i fites establertes.  

 Definir documentar i comunicar rols, responsabilitats i autoritats per facilitar la gestió 
ambiental.  

 Identificar necessitats de capacitació i impartir-la en tot el personal el treball del qual 
pugui originar un impacte ambiental significatiu.  

 Establir i mantenir procediments per realitzar comunicacions internes i externes a 
l'Organització, així com rebre, documentar i respondre a les inquietuds de les parts 
interessades.  

 Establir i mantenir informació per descriure el sistema i correlacionar la documentació del 
mateix.  

 Establir i mantenir procediments per controlar els documents requerits per la norma.  

 Identificar les operacions que estiguin associades als aspectes ambientals significatius, 
planificar-les establint i mantenint procediments documentats per a les mateixes, que 
continguin criteris d'operació.  
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 Establir i mantenir procediments per identificar el potencial per respondre davant 
accidents i situacions d'emergència.  

 Establir i mantenir procediments documentats i mesuraments de les característiques clau 
de les seves operacions.  

 Establir i mantenir procediments documentats per avaluar periòdicament el compliment 
dels requisits legals.  

 Establir i mantenir procediments per al tractament de les no conformitats i la presa 
d'accions correctives i preventives  

 Establir i mantenir procediments per a la identificació, el manteniment i la disposició de 
registres ambientals.  

 Establir i mantenir un programa i procediments per realitzar auditories periòdiques del 
sistema.  

 Revisar per part del més alt nivell de l'Organització, a intervals determinats per la 
mateixa, l'adequació, aptitud i eficiència del sistema.  

  
 
 
3) Planificació 
 
I) Aspectes ambientals. 

L'organització establirà i mantindrà procediments per identificar els aspectes ambientals de les 
seves activitats, determinant aquells que tinguin o puguin tenir impactes significatiu. Haurà de 
considerar els significatius quan fixi els seus objectius ambientals.  
 
II) Requisits legals i d'un altre tipus. 

L'org. establirà i mantindrà 1 procediment per identificar i tindrà accés als requisits legals... que 
siguin directament aplicables als aspectes ambientals de les seves activitats. 
  
III) Objectius i fites 

L'organització els establirà i mantindrà documentats. 

 
 
Consideracions: 
a) Requisits legals i d'un altre tipus. 
b) Aspectes ambientals significatius. 
c) Opcions tecnològiques. 
d) Requisits financers, operatius i comercials. 
e) Punts de vista de les parts interessades. 
Han d'incloure el compromís per prevenir la contaminació. 
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IV) Programa de gestió ambiental 

L'organització establirà i mantindrà  programes per complir els seus objectius i fites, incloent: 
a) La designació de la responsabilitat per l'èxit dels objectius i fites en cada funció i nivell 
pertinents a l'organització. 
b) Els mitjans i els terminis perquè ells siguin aconseguits. 
 
Els programes seran rectificats quan hi hagi nous desenvolupaments. 
 
 
4) Implementació i operació 
 
I) Estructura i responsabilitat 
 
Es definiran, documentaran i comunicaran rols, responsabilitats i autoritats per facilitar la gest. 
amb. efectiva. La direcció proveirà recursos essencials  per a la seva implementació i control. 
Es determinarà representants de la direcció per a: 
a)assegurar que els requisits del sistema de gestió amb. s'hagin establert i implementat, i siguin 
mantinguts d'acord amb aquesta norma. 
b)informar  sobre l'exercici del sistema al directiu de més alt nivell per revisar-ho i prendre-ho 
com una base per millorar el sistema. 
 
II) Capacitació, presa de consciència i competència 
 
Identificar necessitats de capacitació i impartir-la en tot el personal el treball del qual pugui 
originar un impacte amb. significatiu. Establirà i mantindrà  procediments perquè cada persona 
prengui consciència de: 
a)la importància de complir amb la política i els procediments amb., i amb els requisits del 
sistema. 
b)els impactes amb. significatius, reals o potencials, derivats de les seves activitats, i els 
beneficis amb. sorgits d'una millora en el seu exercici. 
c)els seus rols i responsabilitats per aconseguir complir amb la política i els procediments amb., 
i amb els requisits del sistema. Incloent els requisits per a la preparació i les respostes davant 
emergència. 
d)les conseqüències potencials del partiment dels procediments operatius especificats. 
  
III)  Comunicacions 
  
Respecte dels seus aspectes ambientals i el seu sistema, establirà i mantindrà procediments 
per a: 
a) Realitzar comunicacions internes entre els diferents nivells i funcions. 
b) Rebre, documentar i respondre a les inquietuds pertinents de les parts interessades 
externes.  
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ANNEX 2_CONTROL I SEGUIMENT DE RESIDUS 
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ANNEX 3_ SONOMETRIA 
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ANNEX 4_LLISTA EQUIPS MESURA 
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ANNEX 5_CONTROL RECURSOS NATURALS / MATÈRIA PRIMA 
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ANNEX 6_COMUNICAT D’EMERGÈNCIA AMBIENTAL 

Lloc: Hora: Data: Temps de reacció: 

 
DESCRIPCIÓ DELS FETS 

 
ACTUACIONS REALITZADES 

 
DESCRIPCIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL PRODUÏT 

 
NO CONFORMITATS/MILLORES RESPECTE EL PREVIST EN EL PLA D’EMERGÈNCIA 
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ANNEX 7_INFORME DE NO CONFORMITATS 
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ANNEX 8_INFORME ACCIONS PREVENTIVES / ACCIONS CORRECTORES 

 
 
 


