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RESUM 
 
Aquest treball inclou principalment un qüestionaris de registre de no conformitats per a 
la realització d’auditories de sistemes de gestió integrats (SIG), separat per les 
diferents fases de configuració del sistema.  
 
Amb aquest objecte, s’inclou la descripció dels requisits d’un SIG i de les diferents 
fases d’una auditoria. 
 
Per a la valoració de la gravetat de les no conformitats que puguin sorgir en una 
auditoria, s’adjunten un seguit de criteris en els quals es pot basar l’auditor per a 
determinar aquesta gravetat. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Durant els darrers anys s’està evolucionant molt en el desenvolupament de 
procediments i metodologies per a la implantació de sistemes integrats de gestió. 
Degut al bon acolliment que ha tingut en la societat i l’increment de la voluntat de canvi 
en la visió de la gestió empresarial, les entitats auditores han ideat els recursos 
necessaris per a auditar aquests sistemes. 
 
El sector de la construcció, però, va un pas enrere en aquest camp degut al caràcter 
canviant i tradicional del desenvolupament de l’activitat constructiva. En aquest 
aspecte, les organitzacions dedicades al sector de la construcció, específicament a 
l’execució d’obres de construcció, que hagin implantat un sistema de gestió integrat, 
actualment no tenen l’opció d’efectuar una auditoria que englobi el sistema integrat, 
sinó que han de realitzar diferents auditories per separat dels diferents sistemes de 
gestió. 
 
Visualitzant aquesta mancança, l’objectiu principal del present projecte és realitzar un 
qüestionari de registre d’evidències o “check list” per a auditories de sistemes de 
gestió integrats aplicat al sector de la construcció, més concretament a la gestió de la 
execució d’obres de construcció. 
 
La base per a la realització del qüestionari ha estat fer un estudi exhaustiu dels 
requisits del sistema integrat de gestió, de les auditories tant de Prevenció de Riscos 
Laborals, com de Qualitat i de Medi Ambient; de les normatives ISO 9001:2000 de 
qualitat, ISO 14001:2004 de medi ambient i OSHAS 18001:2007 de prevenció de 
riscos laborals; de la legislació específica d’execució d’obres de construcció en les tres 
matèries; i de les característiques de les no conformitats i la valoració de la gravetat de 
les mateixes. 
 
El check list està estructurat en uns quadres dividits en les diferents fases de 
configuració d’un sistema integrat de gestió, de tal manera que la seva consecució 
coincideix aproximadament amb el desenvolupament de l’auditoria, i així el seu ús 
resulta còmode fàcil i permet mantenir un ordre de la documentació d’auditoria. 
És cert, però, que els coneixements presents en aquest projecte, es corresponen als 
de l’autora del treball, amb la qual cosa per a la correcta aplicació dels quadres, caldria 
una última revisió per algú que hagi observat un procés d’auditoria en directe, per tal 
que la teoria i la practica concordin al detall. 
 
Per a la valoració de la gravetat de les possibles no conformitats que sorgeixin en el 
transcurs d’una auditoria, el present projecte ofereix diferents criteris per tal que 
l’auditor, basant-se en la seva experiència, formació i coneixements pugui conjecturar-
ne la gravetat. 
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1. SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (SIG) 
 
1.1. GENERALITATS 
 
1.1.1. Introducció 
 
La integració de diferents sistemes de gestió està enfocada bàsicament a la millora de 
la manera de gestionar una empresa. Per tant, la implantació d’un Sistema Integrat de 
Gestió (SIG) no es pot enfocar com una eina de compliment legal, perquè no és el seu 
objectiu. És obvi, però, que si s’implanta un SIG en una empresa, és perquè la direcció 
té voluntat de millorar la seva manera de gestionar i fer funcionar l’organització, i que 
una millora contínua en el sistema de gestió va molt lligada amb el compliment legal, 
però entenent un SIG com a eina de millora contínua es reflexa la part de voluntat que 
és indispensable que hi posi l’organització que l’implanta (el conjunt de persones que 
la formen). 
 
1.1.2. Concepte: sistema de gestió 
 
Abans d’entrar en matèria, és molt important que quedi molt clar el concepte genèric 
sobre el qual gira tot aquest treball. 
 
Entenem com a sistema de gestió el conjunt de procediments o metodologies 
d’actuació que ens donen una pauta de la correcta manera de procedir per tal de 
garantir que l’empresa fa una bona “praxis” i és eficaç en l’activitat que desenvolupa. 
Tots aquests procediments que conformen el sistema han de tenir uns valors o criteris 
que seran la pròpia política de l’organització i faran de filtre de tolerabilitat o de filosofia 
de l’empresa en qüestió. 
 
A banda, és imprescindible establir un “rumb” a seguir, perquè del contrari ens 
trobarem que el vaixell navega sense ningú al timó. Aquest “rumb” el configuren els 
objectius que estableixi l’organització. 
 
Per acabar de clarificar el concepte explotaré una mica més la metàfora. Fins ara 
tenim l’empresa simbolitzada amb un vaixell, el sistema de gestió seria el conjunt de 
normes o mètodes de conducta o actuació que fan que les feines a fer en el vaixell es 
facin de manera correcta, estiguin ben distribuïdes i coordinades. A banda, hi ha marc 
legislatiu que governa l’activitat marítima i que el capità del vaixell no pot negligir, que 
s’ha d’integrar en l’activitat diària del vaixell. 
 
Com comentava amb anterioritat, sense rumb l’activitat del vaixell no té sentit ni porta 
enlloc, i sense una política, els conflictes a bord i l’estabilitat amb la resta de la marina 
poden trontollar. 
 
El SIG en concret, té una estructura molt personal i circular. Es basa en quatre fases 
genèriques que són: Panificar (Plan), Desenvolupar (Do), Comprovar (Check), Actuar 
(Act). 
 
Aquest cicle és conegut com el cicle PDCA, i va enfocat a la millora contínua del 
sistema. La figura 1.1 representa el cicle i les fases que el conformen. En els apartats 
posteriors es desenvolupa la definició de cada fase. 
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1.2. ANÀLISIS PRELIMINAR 
 
El primer pas a realitzar en qualsevol organització a l’hora d’iniciar un treball és saber 
des de quin punt es parteix. Fer un anàlisis de la situació inicial ens permetrà tenir una 
base de mancances i punts forts per tal d’establir uns objectius de treball i saber on es 
vol arribar. 
La revisió inicial consisteix en documentar i identificar sistemàticament els impactes 
significatius en la Seguretat i Salut dels treballadors, en la Qualitat del producte i en el 
Medi Ambient associats directament o indirecta amb les activitats, els productes i els 
processos de l’organització. 
Aquesta anàlisis preliminar va dirigida a tots els aspectes de l’organització, i ajuda a 
identificar tots els aspectes interns (punts forts i febles) i els externs (amenaces i 
oportunitats) com a base per a la introducció d’un SIG. 
 
La revisió inicial consisteix en fer: 

• Anàlisi dels requisits legals i reglamentaris que són aplicables a la Qualitat, 
Medi Ambient i Seguretat i Salut laborals i el seu grau de compliment 

• Valoració de l’eficàcia i l’eficiència dels recursos de l’organització relatius als 
diferents mecanismes de d’actuació de l’organització (anàlisis retrospectiva). 

• Identificació de mètodes operatius relatius als requisits o els continguts de les 
normes tècniques aplicables. 

• Anàlisi de l’activitat/ producte/ servei de l’organització i la seva connexió amb la 
qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat i Salut laboral 

• Organització de dades o informació relativa a les prestacions dels tres sistemes 
• Anàlisis de la relació amb els grups d’interès (clients, proveïdors, consumidors, 

medi ambient, autoritats i representants públics, treballadors, sindicats...). 
 
Com es mostra a la figura 1.2, el nucli del SIG és la part més important, tot i que 
sempre s’ha de tenir ben present els aspectes concrets de cadascun dels 
subsistemes. 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1.1 Cicle de millora contínua 
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1.3. PLANIFICAR 
 
1.3.1. Responsabilitat de la direcció 
 
És necessari que la direcció estableixi un compromís i responsabilitat envers la 
globalitat del SIG per tal que aquest sigui eficaç. La direcció ha de: 
 

• Establir polítiques i objectius generals de l’organització, així com assegurar els 
recursos necessaris per executar els plans d’acció. 

• Transmetre la missió i visió que té la direcció de l’organització a tots els nivells. 
• Traspassar les responsabilitats i autoritat a cadascun dels nivells de 

l’organització. 
 
1.3.2. Política del SIG 
 
La política representa el punt inicial i crucial del SIG. La política parteix, es 
desenvolupa i recolza des de i per la direcció. 
La política ha de: 
 

• Ser apropiada a la naturalesa i escala de l’organització. 
• Incloure el compromís de millora contínua. 
• Comprometre l’organització en el compliment dels requisits dels tres sistemes 

de gestió, tant els legals com els establerts per la pròpia organització. 
• Definir la manera de complir o desenvolupar els requisits definits. 
• Estar documentada, implementada i mantinguda. 
• Ser revisada periòdicament per assegurar que sigui apropiada en tot moment a 

l’organització. 
• Estar a disposició del les parts interessades. 

 
 
 
 

Fig. 1.2 El SIG com a integrador dels diferents subsistemes 
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1.3.3. Objectius, planificació i estratègia 
 
Els objectius haurien de ser documentats, quantificats i clarament comunicats a les 
persones directament implicades. 
Per assolir els objectius, la direcció ha d’identificar i planificar les activitats i els 
recursos necessaris. Els plans han de ser documentats i periodificats d’acord amb 
l’abast dels objectius. 
 
La planificació completa integrada ha de tenir: 

- Objectius 
- Indicadors 
- Accions que cal adoptar per aconseguir el compliment de l’objectiu 
- Responsables 
- Periodificació 
- Recursos necessaris i associats 
- Beneficis del compliment de l’objectiu i la seva relació amb el pla d’empresa 

 
Els objectius i l’estratègia: 
 
Per desenvolupar el plantejament estratègic s’ha de: 

- Identificar els valors, la missió i la visió de l’organització. 
- Fer una anàlisis interna de l’empresa per identificar i ampliar els punts forts. 
- Fer una anàlisis externa respecte l’entorn extern per identificar les oportunitats. 
- Utilitzar els tres punts anteriors per adquirir un avantatge competitiu. 

 
Per fer un plantejament estratègic primer s’ha d’identificar tots els aspectes que 
influeixen en el desenvolupament de l’organització (entorn intern, entorn extern i missió 
del negoci) i després es procedeix a la definició de l’estratègia. 
 
En la figura 1.3 es mostra la relació que hi ha entre la política, estratègia, objectius i la 
planificació, així com els factors que hi influeixen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4. Sistema de gestió i organització 
 
El SIG s’organitza bàsicament en processos. La identificació d’aquests processos, la 
determinació del seu desenvolupament i la interacció entre processos, així com la 
determinació de mètodes i sistemes per controlar l’eficàcia d’aquests processos, és 
l’exercici que conforma la implantació del SIG. 
 

Fig. 1.3 Pla General de l’empresa 
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Per tal de reflectir la identificació i classificació de processos de manera que 
interpretar-ho sigui senzill i que es pugui visualitzar fàcilment les interrelacions 
existents entre els processos, és aconsellable desenvolupar un mapa de processos de 
l’organització. 
 
Un cop feta la construcció del mapa se’n pot iniciar un procés de millora, desplegant-lo 
en primer lloc i seguidament fent-ne el seguiment dels indicadors del procés 
corresponent. Quan el desenvolupament del mapa de processos es realitza de forma 
gràfica s’anomena diagrama de processos. 
 
De la mateixa manera que és imprescindible la definició, descripció i estructuració dels 
processos de l’organització, també ho és el fet d’assegurar el respecte i el 
desplegament de la política integrada i dels objectius del SIG. En aquest sentit, és 
bàsic que l’alta direcció defineixi i comuniqui les responsabilitats a tots els nivells de 
l’organització així com les seves interrelacions. 
 
La figura 1.4 reflecteix una fusió de les responsabilitats amb els procediments, clau per 
aconseguir que el SIG sigui eficaç. 
 

 
 
1.3.5. Documentació del sistema SIG 
 
L’estructura de la documentació d’un SIG està al voltant de 4 nivells diferents: 

• Superior: política, objectius, directrius de l’empresa � manual de gestió. 
• General: procediments generals (aplicació dels requisits de la normativa). 
• Específic: instruccions o procediments per gestionar cada procés o activitat. 
• Registres: aporten les evidències de l’activitat realitzada. 

 
Les dades i la informació que mou una organització poden tenir origen intern o extern. 
 
Sistema documental de base SIG: 
 
Els procediments d’aquest grup fan referència a: 

• Control de documents i registres. 
• Programa anual i revisió del sistema. 
• Detecció d’aspectes ambientals i reglamentaris. 
• Comunicació interna 
• Recursos humans. Formació. 
• Control d’equips i mesura. 
• Auditories. 
• Accions correctives. 
• Accions preventives. 
• Gestió de les no conformitats i desviacions. 
• Anàlisis de dades. 
• Gestió de la millora contínua. 

ORGANIGRAMA 

•INSTRUCCIONS 
OPERATIVES 

•FUNCIONS 
•RESPONSABILITATS 
•INTERRELACIONS COMUNICACIÓ 

DOCUMENTADA ALS 
DIFERENTS NIVELLS 

PROCEDIMENTS 

Fig. 1.4 Responsabilitats i Processos 
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Sistema documental integrable en SIG: 
S’ha de fer una simplificació de les tasques no eficients en la cadena de valor de 
l’organització, i s’han d’identificar els documents necessaris per tal de garantir l’eficàcia 
sense caure en la burocràcia. 
Els procediments fan referència a: 

• Planificació i realització del producte. 
• Gestió del disseny. 
• Gestió de compres. 
• Gestió de processos de producció o prestació de servei. 
• Seguiment i mesura de productes i processos. 

 
Requisits comuns entre Medi Ambient i la gestió de la Seguretat i Salut Laboral (30%): 
Els procediments fan referència a: 

• Comunicació externa: responsables i metodologia. 
• Plans d’emergència: responsabilitats operatives i d’actuació. 

 
Requisits específics del sistema de gestió de Qualitat (7%): 
Els procediments fan referència a: 

• Gestió dels processos relacionats amb els clients. 
• Mesura de satisfacció percepció dels clients. 

 
Requisits específics del sistema de gestió de Medi Ambient (7%): 
Els procediments fan referència a: 

• Avaluacions ambientals i planificació ambiental. 
• Procediments de control operacional que puguin ser necessaris d’acord amb 

l’activitat de l’organització. 
 
Requisits específics del sistema de gestió de Seguretat i Salut Laboral (8%): 
Els procediments fan referència a: 

• Avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat preventiva. 
• Altres necessaris d’acord amb la situació i l’organització de l’empresa. 

 
Els documents de nivell específics i registres poden variar segons l’empresa, el que es 
pot integrar més fàcilment són les instruccions de treball. 
 
La figura 1.5 representa el grau d’integració entre la documentació dels diferents 
subsistemes. Els percentatges poden variar segons cada organització particularment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDI AMBIENT 

70% 

QUALITAT 

SEGURETAT I 
SALUT LABORAL 

7% 

8% 
7% 

8% 

Fig. 1.5 Integració documental 
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1.3.6. Enfocament al client 
 
S’ha d’establir un mètode sistemàtic d’anàlisis i identificació dels clients, determinant el 
perfil i les seves necessitats reals i potencials per tal que l’organització les pugui 
transformar en requisits. 
 
1.3.7. La informació i la comunicació 
 
S’ha de tenir en compte la informació interna i externa.  
La comunicació interna es pot executar mitjançant activitats, mentre que l’externa 
requereix una coordinació més gran de les diferents fonts d’informació.  
S’han d’establir procediments i instruccions per tal de satisfer les necessitats 
d’informació. 
 
A la figura 1.6 es mostra la relació entre les diferents parts que intervenen en els 
processos de comunicació/ informació en el sí d’una empresa. 
 

 
 

 
 

És molt comú en les organitzacions que implanten el SIG determinar un responsable 
de comunicació, per tal que tant externament com internament, les persones que ho 
requereixin sàpiguen a qui dirigir-se i perquè hi hagi un punt de referència en la gestió 
de la comunicació. 
 
 
1.4. DESENVOLUPAR 
 
1.4.1. Generalitats de la gestió dels recursos 
 
Els recursos d’un SIG estan constituïts per: 

• Personal de l’organització. 
• Infraestructura (inclou els EPI, els equips d’assaig, els maquinari i el programari 

utilitzat). 
• Informació. 
• Ambient de treball. 
• Recursos financers. 

 
 
 

Fig. 1.6 Informació i comunicació 
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1.4.2. Recursos humans 
 
És fonamental fer una identificació i determinació de les competències necessàries del 
personal per dur a terme les activitats i assolir els objectius. La implicació del personal 
amb els objectius de l’organització és necessària per tal d’assolir una responsabilitat 
real respecte la tasca que desenvolupa. 
Per aquest motiu és molt important tenir clar els requisits formatius requerits en cada 
lloc de treball i fer una formació amb la realitat del personal. D’aquí se’n derivaran les 
necessitats formatives que esdevindran plans de formació. Aquests 3 conceptes 
queden reflectits a la figura 1.7. Juntament amb l’avaluació inicial de la formació, 
s’haurà de tenir en compte els desenvolupament del personal en el transcurs del 
temps, com a mitjà de millora contínua, cosa que racionalitza una necessitat de 
formació contínua. 
 

 
 
1.4.3. Ambient de treball 
 
La direcció de l’organització del SIG ha de definir, mantenir i garantir les condicions 
físiques i humanes de l’ambient de treball que garanteixin la conformitat del producte o 
el servei. 
Per tal d’acostar l’organització a la integració completa dels seus sistemes de gestió, 
és molt profitós i competent assenyalar la importància que té la inclusió, en els 
procediments i les instruccions de treball, d’instruccions, de normes de treball o 
d’esquemes que puguin facilitar l’eliminació o reducció del risc o l’error en les 
operacions. 
 
1.4.4. Gestió de riscos i pla d’emergència 
 
L’organització haurà d’establir una metodologia i una sistemàtica per tal d’identificar, 
avaluar i controlar tots els perills potencials. 
 
1.4.5. Planificació de la realització del producte i el servei 
 
S’ha de preveure les necessitats de recursos, l’estructura dels processos i la 
informació per tal de complir els requisits del producte/ servei. Per això, cal 
desenvolupar criteris d’acceptació del producte i traspassar-los als registres. 
L’organització ha de ser capaç d’assegurar té la capacitat i els recursos per satisfer els 
requisits de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat. 
 
1.4.6. Disseny i desenvolupament 
 
La prevenció s’ha d’aplicar des de l’origen de les idees. 
Gran part dels defectes de Qualitat surten de les primeres proves de fabricació. Quan 
modifiquem un procés/ instal·lació, el risc de dany laboral augmenta. Les millores en el 
producte poden variar el seu cicle de vida, i no sempre en la mateixa direcció. 
Sense disseny no es pot assegurar la competitivitat del producte. Si un producte es 
dissenya pensant en la seguretat, el Medi Ambient, tindrà menys problemes associats 
a l’ús que si no és així. 

COMPETÈNCIES DEL 
LLOC DE TREBALL 

COMPETÈNCIES DEL 
PERSONAL 

      PLA DE FORMACIÓ 

Fig. 1.7 Formació 
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S’ha d’intentar detectar les amenaces en el disseny com més aviat millor, perquè com 
més tard es detectin, més alt serà el cost de rectificació. 
Es per això (figura 1.8), que a l’hora de dissenyar s’ha de tenir en compte tant les 
especificacions del producte, com els requisits de les parts interessades sempre tenint 
present la legislació que emmarca el producte/ servei. 
 

 
 
 
1.4.7. Compres i aprovisionaments 
 
La direcció ha de definir, controlar, mantenir i millorar un sistema de control i gestió 
documentada de les compres i aprovisionament des del punt de vista de tots els 
sistemes que integra el SIG. S’ha de tenir en compte totes les fases del procés de 
compra, des de les funcions que es requereixen del producte o servei a comprar, com 
l’estudi de les diferents alternatives, la valoració de les mateixes i la decisió de compra 
i emissió i control de la comanda. 
 
1.4.8. Control de la producció i de la prestació de l servei 
 
El SIG ha de controlar les activitats crítiques relacionades amb la Qualitat, Medi 
Ambient i Seguretat i Salut dels treballadors, de manera coherent i conforme amb la 
política i els objectius de l’organització. S’ha de definir la modalitat clara dels controls i 
les activitats. 
És molt important, necessari i útil que l’organització estableixi un seguiment 
documental de les activitats de producció, disposant d’instruccions de treball, fulls de 
ruta, PNT, protocols... 
La planificació de les activitats de manteniment de manera correcta és una bona eina 
per assegurar una capacitat continuada dels processos. 
 
1.4.9. Preservació dels productes i serveis 
 
El producte ha de mantenir-se en bon estat fins al seu lliurament final. L’embalatge és 
molt important que es dissenyi adequadament en base a un petit estudi per tal de 
saber les repercussions que tindrà cap el producte i el Medi Ambient, i complir els 
requisits de manteniment del producte.  
L’organització ha d’observar totes les mesures de seguretat que garanteixin la 
preservació correcta d’acord amb les especificacions del producte, incloent les que 
siguin propietat del client. 
 
1.4.10. Identificació i traçabilitat 
 
La identificació permet establir mètodes per a la distinció de productes i evitar confusió 
i, complementàriament a la traçabilitat, fa possible associar un producte amb un 
registre concret. 
 
 

ESPECIFICACIONS 

DISSENY 

REQUISITS DELS 
GRUPS D’INTERÈS 

LEGISLACIÓ 

Fig. 1.8 Elements d’entrada del disseny 
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1.4.11. Control dels dispositius de seguiment i mes ura 
 
Els dispositius de seguiment i mesura proporcionen les dades necessàries per 
assegurar la conformitat dels productes i els serveis. 
L’organització ha d’identificar les mesures a verificar, determinar-ne els dispositius o 
equips de mesura i les condicions de la pròpia mesura. 
Per tant, és imprescindible establir activitats de calibratge i ajust dels equips, la 
determinació dels intervals de revisió o manteniment, i la utilització de patrons 
reconeguts i la validació del programari utilitzat. 
 
1.5. COMPROVAR 
 
1.5.1. Seguiment i mesura del SIG 
 
Mitjançant la utilització de mètodes i tècniques d’anàlisis de dades la direcció pot 
esbossar una visió clara del desenvolupament dels processos i globalment de 
l’organització del SIG. 
El seguiment i mesura del SIG es du a terme gràcies als recursos tècnics i humans 
que fan la mesura i el seguiment dels processos, els productes, els serveis, el 
compliment legislatiu i la satisfacció de tots els grups d’interès. 
En primer lloc s’ha d’identificar i determinar el sistema de recollida i anàlisis de les 
dades del SIG. 
 
El seguiment dels processos 
 
L’organització ha de garantir que s’efectuï un seguiment dels processos, inclosos els 
de suport. Això es fa a través d’un sistema d’indicadors de mesura, que són els que 
donen la visió del compliment dels requisits. 
També és molt positiu realitzar auditories dels processos per a la detecció de no 
conformitats i com a base per a la millora del procés. 
 
El seguiment del producte i el servei 
 
La definició de criteris d’acceptació i rebuig dels productes i els registres associats 
comporta una valuosa informació per tal d’aconseguir una anàlisi prèvia per a futures 
accions de millora. La definició dels criteris és pròpia de cada organització, i 
conformarà una identitat per a la mateixa. 
Un cop establerts els criteris s’ha de verificar el producte o el servei abans que sigui 
rebut pel client. L’organització ha de garantir la disposició de recursos per a poder 
efectuar el seguiment. 
 
El sistema d’indicadors 
 
Els indicadors són la base per tal de prendre decisions i recordar que el que mesuren 
és realment la realitat. 
 
1.5.2. Auditoria 
 
L’auditoria és un procés sistemàtic, independent i documentat per obtenir evidències i 
avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de determinar l’extensió en què es 
compleixen els criteris expressats en les polítiques, els procediments o els requisits 
utilitzats com a referència. 
L’auditoria serveix com a eina per el seguiment i millora del SIG. 
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Existeixen diferents tipus d’auditoria segons la identitat de les parts implicades.: 
• Auditoria de 1a part (auditoria interna): on l’auditor, l’auditat i el client són la 

mateixa entitat. 
• Auditoria de 2a part (auditoria externa): tant l’auditor, com l’auditat i el client són 

entitats diferents. 
• Auditoria de 3a part (auditoria externa): el client és el mateix que l’auditat, però 

l’auditor és una entitat diferent. Aquesta model d’auditoria correspon amb 
l’auditoria legal o reglamentaria i la de certificació, que són les que s’analitzaran 
en apartats posteriors. 

 
L’anàlisi del procés d’auditoria i de les seves parts es desenvolupa en apartats 
posteriors. 
 
1.5.3. Seguiment de la satisfacció i la percepció d els clients 
 
L’estabilitat i el creixement de l’organització depèn en gran part de la satisfacció dels 
clients. Per aquest motiu és molt important fer un seguiment de la seva satisfacció i la 
percepció que tenen de l’organització. 
Els interessos dels clients normalment ronden al voltant del temps, la qualitat i el 
servei. 
El temps fa referència als terminis de lliurament com a temps requerit per l’organització 
per satisfer les necessitats del client. 
La qualitat mesura el nivell de defectes de les activitats i processos. 
El servei fa referència al rendiment del propi servei (és la part que el client valorarà de 
l’activitat que desenvolupa la part humana de l’organització). 
Existeix un gran ventall de mètodes per mesurar el grau de satisfacció del client, però 
s’ha d’intentar englobar la major part d’aspectes del SIG, per tal de poder oferir un punt 
de vista extern a l’organització com a base de millora. 
Un pas més avançat a la satisfacció del client, és fidelitzar-lo. La fidelització representa 
un alt grau de satisfacció i la continuïtat del propi client. 
 
 1.5.4. El control dels productes i serveis no conf ormes 
 
L’incompliment dels requisits relatius als diferents aspectes del SIG es tradueix en no-
conformitats. 
Les no-conformitats poden tenir diferents orígens: 

• Incompliment legislatiu 
• Requisit de client no satisfet 
• Especificacions fora del marge admès 
• Incompliment d’un requisit dels estàndards 

La detecció de no conformitats s’ha d’identificar amb controls, que han de tenir un 
seguit d registres associats que han de quedar arxivats al seu torn juntament a l’anàlisi 
de les causes que l’han provocat. 
L’organització ha de preveure mesures per tal que els productes amb no-conformitats 
no arribin al client. 
S’ha d’establir un procediment de tractament de les no-conformitats, per tal de 
solucionar el problema, encara que sigui de manera temporal. Juntament amb el 
tractament de les no conformitats, és molt important que hi hagi responsabilitats 
assignades per tal que el tractament es faci efectiu. 
Hi ha dos menes de no-conformitats. Per un cantó les que afecten als mecanismes del 
sistema de gestió, i per l’altre les que poden desenvolupar accidents, impactes 
ambientals o productes fora dels límits legals. 
Les no-conformitats és classifiquen segons el grau d’impacte i influència en el sistema 
de gestió. La persona o equip de persones que s’encarregui de valorar-les haurà 
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d’establir la seva escala de valoració (en el cau d’una auditoria l’encarregat de fer 
aquesta valoració serà l’auditor). 
 
1.5.5. Revisió per la direcció 
 
La revisió del SIG per part de la direcció té sentit en tant que assegura l’evolució 
correcta i contínua del sistema. 
Al principi de la descripció del SIG s’emfatitzava la necessitat del compromís de la 
direcció en el SIG per tal d’assegurar-ne l’efectivitat. La revisió del SIG reafirma aquest 
compromís contret en la política. 
La revisió es pot realitzar mitjançant les reunions de la direcció, en les que s’analitza 
l’eficàcia i l’adequació del sistema amb el compromís permanent de millora. 
Del tractament de tota la informació que revisi la direcció, se’n desprendrà una presa 
de decisions executives d’actuació, que es descriuen en l’apartat d’actuar. 
 
1.6. ACTUAR 
 
1.6.1. La millora contínua 
 
El concepte de millora contínua 
La millora contínua fa referència a un procés estructurat en el que participen totes les 
persones de l’empresa amb l’objectiu d’incrementar progressivament la qualitat, la 
competitivitat i la productivitat, en un entorn mòbil o canviant. Això queda reflectit a la 
figura 1.9. 
Les directrius específiques per a la gestió tant de Seguretat i Salut Laboral, de Medi 
Ambient com de Qualitat, ressalten molt la millora contínua, perquè és el mitjà efectiu 
per a resoldre els riscos que corren les organitzacions i les persones que les 
conformen en les tres matèries. A banda, la millora contínua representa el camí cap a 
l’excel·lència empresarial, i per tant és una eina positiva no tan sols per a la pròpia 
organització (i les persones que la conformen), sinó per a la imatge que en perceben 
els clients com per al progrés del propi país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.9 Cicle PDCA en el SIG 
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Identificació de les àrees de millora 
La detecció de les àrees de millora pot efectuar-se a través dels diferents camins: 

• Anàlisi dels registres de qualitat, la gestió mediambiental i la gestió per la 
seguretat laboral i la salut dels treballadors. 

• Resultat de les auditories del sistema integrat de gestió. 
• Anàlisi de les reclamacions les queixes dels clients, treballadors i altres parts 

interessades. 
• Incompliments de normatives. 
• No-conformitats del sistema de gestió integrat 8part comuna o específica) 
• Revisions del sistema i els objectius del sistema. 
• Propostes de millora internes derivades de la consulta i la participació dels 

treballadors. 
• Derivades de l’avaluació de riscos o de la vigilància de la salut. 

 
La figura 1.10 mostra el procés d’identificació de les àrees de millora comprès en el 
sistema general de gestió. 
 

 
 
 
Selecció de les àrees de millora 
Cada organització s’ha de plantejar d’acord amb els seus recursos, la disponibilitat, la 
gravetat, la facilitat o les repercussions, quins són els aspectes que cal tractar en un 
primer moment. 
 
Planificació de les actuacions de millora 
Una vegada seleccionades les àrees de millora, l’organització ha d’establir uns 
objectius i fites per a la millora, assignant responsabilitats, terminis d’assoliment de la 
millora i els recursos disponibles. 
Si l’organització estableix aquest compromís, la millora s’assolirà. Per contrapartida, si 
no s’estableixen terminis, recursos o s’assignen responsables, és molt provable que la 
millora quedi en una declaració de intenció no satisfeta. 
 
Implantació de les millores 
Segons la planificació, s’ha d’anar establint les accions acordades de millora. 
 
Seguiment i tancament de les àrees de millora 
Mitjançant una sistemàtica de seguiment es podrà avaluar el desenvolupament de 
l’assoliment de l’objectiu. En el cas que es detecti una desviació, el seguiment 
permetrà fer una rectificació o modificació de l’actuació de millora. 

Fig. 1.10 Procés de millora contínua 
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1.6.2. Accions correctives i preventives 
 
Per introduir possibles canvis al si del SIG i així evitar o disminuir les problemàtiques o 
els riscos derivats de l’activitat empresarial, s’usen tècniques preventives o correctives. 
 
Principis de l’acció preventiva o correctiva 

• L’organització ha d’evitar o reparar les no-conformitats o els riscos sobre el 
sistema, el producte, el servei o el personal. 

• L’organització ha de combatre les no-conformitats o els possibles riscos en el 
seu origen. 

• L’organització ha de tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
• L’organització a d’adoptar mesures que evitin o disminueixin les 

problemàtiques o els riscos derivats de l’activitat empresarial. 
 
Obertura d’accions correctives i preventives 
Analitzant les dades s’aconsegueix identificar les àrees de millora de l’organització. El 
departament de cada àrea afectada obrirà una acció correctiva o preventiva. 
 
Implantació de les accions 
Les persones designades per portar a terme les activitats desenvoluparan les accions 
de manera que, en el termini previst, es pugui verificar l’eliminació de les causes reals 
o potencials de les anomalies. 
 
Seguiment, valoració de l’eficàcia i tancament 
 
Després de designar les accions correctives i preventives a prendre, es designarà un 
responsable encarregat de fer el seguiment de la implantació de les anomenades 
accions. Aquest responsables haurà d’efectuar revisions periòdiques de les accions 
pendents, com controlar l’efectivitat de les accions establertes. El tancament de les 
accions s’haurà de formalitzar amb el consentiment del responsable, i es procedirà a 
arxivar-la de la manera establerta per aquesta finalitat. 
  
1.6.3. Revisió per la direcció (decisió) 
 
La direcció ha de prendre decisions executives en el moment de la revisió del SIG. Les 
decisions poden ser de canvis organitzatius, de processos o activitats, de priorització 
de les accions derivades d’una auditoria, de dedicació de recursos per a la execució 
de mesures preventives o correctives, de revisió de política o objectius o de 
replantejament si es donés el cas... 
 
El fet de realitzar la revisió de manera conjunta i d’una sola vegada pot ser molt positiu 
en el sentit que tota l’organització revisa els objectius i la coherència dels processos 
amb la política i és una bona oportunitat per reajustar les desviacions 
interdepartamentals. És a dir, la revisió del sistema ofereix una oportunitat per 
reajustar l’estratègia de manera que esdevingui una única estratègia comuna i lògica. 
 
La revisió també ofereix un bon moment per establir el programa i l’assignació de 
responsables i per adequar el programa a la situació en la qual es troba l’organització. 
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2. AUDITORIA DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ 
 
2.1. INTRODUCCIÓ 
 
Una auditoria, com s’ha definit en un apartat anterior, és un procés sistemàtic, 
independent i documentat per obtenir evidències i avaluar-les de manera objectiva 
amb la finalitat de determinar l’extensió en què es compleixen els criteris expressats en 
les polítiques, els procediments o els requisits utilitzats com a referència. 
Per tant, l’auditoria, a diferència d’una inspecció, no pretén avaluar l’adequació amb la 
legislació de les diferents actuacions, sinó determinar si els processos que defineixen 
el SIG són eficaços i eficients. 
Per acabar-ho d’aclarir, la inspecció seria l’equivalent a fer una fotografia en un 
moment puntual de l’estat de l’empresa i determinar sobre la fotografia els aspectes 
que estan d’acord amb les normatives i legislacions pertinents, mentre que l’auditoria 
està pensada per determinar si la manera d’actuar de l’organització en el transcurs del 
temps és coherent per un cantó amb les directrius que la pròpia organització estableixi, 
i per un altre amb la directrius nacionals o internacionals que guien la gestió de les 
empreses. 
En la introducció de l’apartat de Sistema Integrat de Gestió, s’emfatitzava el fet que 
implantar un SIG és un acte voluntari que executa una organització amb la finalitat de 
millorar-ne la gestió. En la descripció del SIG hi apareix l’auditoria com a eina per 
comprovar el desenvolupament del SIG, per tant l’auditoria, tot i que exigida per la llei, 
en la seva essència hauria de ser una eina que permet a les empreses comprovar els 
procediments de gestió i mirar si són eficaços o no. En el cas que es detectin no-
conformitats, aquestes aporten un punt a millorar. És a dir, en comptes de mirar 
l’auditoria com una prova que suspèn o aprova l’organització, és una eina que detecta 
punts de millora per al progrés de l’organització. Mirada des d’aquesta òptica, 
l’auditoria és una eina molt positiva i útil per a l’organització que la utilitza. 
 
2.2. MARC DIRECTRIU 
 
Les avantatges d’integrar els Sistemes de Gestió són moltes, i el procés d’auditoria 
n’és un clar exemple. Auditar una empresa requereix un esforç per a la pròpia 
organització. Si en lloc de fer una auditoria per a cadascun dels sistemes de gestió per 
separat se’n pot fer una de sola per a tots els sistemes de manera integrada (al 
integrar queda un sol sistema), la reducció dels esforços i recursos és directa. 
D’altra banda, mentre la integració de sistemes a les organitzacions cada dia és un fet 
més comú, les directrius van un pas enrere. No existeix una norma directriu que integri 
els tres sistemes. Hi ha un primer pas que és la UNE-EN-ISO 19011:02, de directrius 
per a la realització d’auditories conjuntes de medi ambient i qualitat. 
 
Per tant, un  SIG ha de seguir les directrius de cada àmbit, que són: 

• OSHAS 18001:2007 per a la Seguretat i Salut dels treballadors. 
• UNE-EN-ISO 14001:2004 per al Medi Ambient. 
• UNE-EN-ISO 9001:2000 per a la Qualitat. 

 
2.3. CLASSIFICACIÓ 
 
2.3.1. Auditories internes 
 
És un  fet molt positiu que una organització faci auditories internes, ja que demostra un 
interès de la pròpia organització de detectar quins aspectes van més coixos i voler 
millorar-los. 
Si l’auditoria és global, l’esforç per part dels auditors és més moderat que si es fa per 
departaments o seccions. El fet de fer una auditoria del SIG comporta una dificultat 
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respecte la realització d’auditories per separat: la tria de l’auditor. En una auditoria 
interna, l’auditor acostuma a ser membre de la pròpia organització. L’auditor ha de ser 
una persona qualificada en Medi Ambient, Qualitat i Seguretat i Salut dels treballadors, 
a banda de conèixer els processos que auditarà. 
 
2.3.2. Auditories externes 
 
Les auditories de certificació entren dintre aquest apartat. Són les auditories que es fan 
per tal de demostrar les bones pràctiques de l’organització. 
No és l’objectiu principal d’una organització la certificació del SIG, però és la manera 
d’obtenir el reconeixement per part de la societat certificant les bones pràctiques de 
l’organització, cosa que desemboca en una millor imatge i prestigi. 
 
Per un altre cantó, tot i que s’està millorant, el procés d’auditoria dels sistemes de 
gestió de manera integrada és un procés que les entitats auditores encara estan 
adaptant. 
 
2.4. FASES DEL PROCÉS D’AUDITORIA 
 
Per a visualitzar gràficament les fases del procés d’auditoria, la figura 2.1 és una gran 
ajuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Una auditoria està conformada per les següents fases: 
 
2.4.1. Inici de l’auditoria: 
 
En aquesta primera fase es designa: 
L’auditor cap: els responsables de gestionar el programa l’assignaran. 
 
Els objectius, l’abast i els criteris d’auditoria:  

• Objectius: els estableix el client i poden incloure: 
a. la determinació del grau de conformitat del SIG amb els criteris 

d’auditoria. 
b. avaluació de la capacitat del SIG per assegurar el compliment dels 

requisits legals, reglamentaris i contractuals 
c. Avaluació de l’eficàcia del SIG per assolir els objectius especificats. 
d. identificació de les àrees de millora potencial. 

• Abast: defineix l’extensió i límits de l’auditoria. 
• Criteris d’auditoria: és molt important que quedin clars per tal que les dues 

parts vagin l’auditoria sota els mateixos paràmetres. 
 

Fig. 2.1 Fases del procés d’auditoria 
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L’equip auditor: s’ha de seleccionar tenint en compte la competència necessària per 
assolir els objectius. 
Donat el cas que els coneixements i habilitats necessaris no estiguessin coberts per 
els auditors de l’equip auditor, s’hauria d’incloure en l’equip el nombre d’experts tècnics 
que fos necessari per cobrir els coneixements necessaris, que actuarien sota la 
direcció d’un auditor. 
La coordinació e l’equip auditor és una actitud clau per al correcte desenvolupament 
de l’auditoria, tant a nivell de criteris com de distribució de les tasques d’auditoria. 
 
El contacte inicial amb l’auditat: inclou: 

• L’establiment de canals de comunicació entre l’equip auditor i el representant 
de l’auditat. 

• La confirmació de l’autoritat per tal de dur a terme l’auditoria. 
• L’establiment de dates i duració proposades i la confirmació de la composició 

de l’equip auditor. 
• La sol·licitud per part de l’equip auditor d’accés als documents pertinents. 
• La determinació de les regles de seguretat aplicables al lloc. 
• La realització dels preparatius per a l’auditoria. 
• L’acord de l’assistència d’auditors en formació (donat el cas) i la necessitat de 

guies per a l’equip auditor. 
 
2.4.2. Revisió de la documentació: 
 
És necessari realitzar una revisió inicial de la documentació per tal de determinar la 
conformitat del sistema amb els criteris d’auditoria. 
La documentació pot incloure documents i registres pertinents del SIG i informes 
d’auditories prèvies. 
La revisió haurà de tenir en compte les característiques de l’organització, els requisits 
legals aplicables al sector, els objectius i l’abast de l’auditoria. 
Si la documentació és inadequada, l’auditor cap haurà d’informar al client, a aquells 
responsables de la gestió del programa d’auditoria i a l’auditat. En aquest cas, s’haurà 
de decidir si es continua l’auditoria o bé es suspèn fins que els problemes de 
documentació s’hagin resolt. 
 
2.4.3. Preparació de les activitats d’auditoria “in  situ”: 
 
Preparació del pla d’auditoria: dirigida per l’auditor cap. El nivell de detall del pla hauria 
de reflectir la complexitat i l’abast de l’auditoria. 
La planificació inclou: 

• Objectius de l’auditoria. 
• Criteris d’auditoria i documents de referència. 
• Abast de l’auditoria, unitats d’organització i unitats funcionals, processos. 
• Dates, hora i llocs de les activitats d’auditoria “in situ”. 
• Reunions entre l’equip auditor i la direcció de l’auditat, reunions de l’equip 

auditor. 
• Funcions i responsabilitats de l’equip auditor i els acompanyants. 
• Assignació de recursos necessaris de les àrees crítiques d’auditoria. 
• Identificació del representant de l’auditat a l’auditoria 
• Determinació del idioma de treball i de l’informe d’auditoria. 
• Assumptes relacionats amb la confidencialitat. 
• Qualsevol acció de seguiment de l’auditoria. 

El pla hauria de ser revisat per revisat i acceptat per el client de l’auditoria i presentat a 
l’auditat abans que comencin les activitats d’auditoria “in situ”. 
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Assignació de les tasques a l’equip auditor: L’auditor cap és el responsable d’assignar 
a cada membre de l’equip auditor la responsabilitat per auditar processos, funcions, 
àrees, llocs o activitats específics. 
 
Preparació dels documents de treball: és important que l’equip auditor tingui molt clar i 
disposi dels documents que l’ajudaran a desenvolupar l’auditoria. En cas contrari, és 
molt provable que la calendarització de l’auditoria se’n ressenteixi... 
Com a mostra de documents de treball tenim: 

• Llistes de verificació i plans de mostreig d’auditoria (inclosos els qüestionaris de 
registre o “check list”). 

• Formularis per a registrar la informació (evidencies que recolzin troballes, 
troballes d’auditoria, registres de reunions, etc.). 

 
2.4.4. Realització de les activitats d’auditoria “i n situ”: 
 
Realització de la reunió d’obertura: El propòsit és: 

• Confirmar el pla d’auditoria. 
• Proporcionar un breu resum de com es duran a terme les activitats d’auditoria. 
• Confirmar els canal de comunicació. 
• Proporcionar a l’auditat l’oportunitat de realitzar preguntes. 

 
Comunicació durant l’auditoria: s’ha de definir molt bé la comunicació entre les 
diferents parts: 

• L’auditor cap i l’auditat: durant l’auditoria l’auditor cap haurà de comunicar 
periòdicament els progressos a l’auditat així com les inquietuds. Quan sigui 
possible, li ho comunicarà també al client. 
Les evidències que suggereixin riscos han de ser comunicades d’immediat a 
l’auditat. 

• L’auditor cap i l’equip auditor: haurien de fer-se consultes periòdicament per tal 
d’intercanviar informació, avaluar el progrés de l’auditat i reassignar les tasques 
entre els membre de l’equip. 

• L’auditor cap i els representants dels treballadors: hi ha d’haver un intercanvi 
d’informació relativa a la seva participació en l’auditoria. 

 
Recopilació i verificació d’informació: mitjançant un mostreig adequat. Només la 
informació que és verificable pot constituir una evidència de l’auditoria (figura 2.2), i 
s’haurà de registrar.  
La recerca d’evidències és l’auditoria en sí. Com és mostres s’obtenen més fiable és la 
informació. 
Hi ha diferents mètodes per a la recopilació d’informació: 

• Treball de camp: entrevistes i observacions de les activitats. 
• Revisió de documents. 

 
 

 
 
 

FONTS 
D’INFORMACIÓ 

RECOPILACIÓ 
MITJANÇANT 

MOSTREIG APROPIAT 
I VERIFICACIÓ 

AVALUACIÓ EN 
REFERÈNCIA ALS 

CRITERIS 
D’AUDITORIA 

REVISIÓ CONCLUSIONS 
D’AUDITORIA 

EVIDÈNCIA 
D’AUDITORIA 

TROBALLES D’AUDITORIA 

Fig. 2.2 Procés de verificació d’informació en una auditoria 
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Generació de troballes d’auditoria: L’evidència de l’auditoria hauria de ser avaluada en 
referència a uns criteris d’auditoria per a generar troballes, que poden indicar tant 
conformitat com no conformitat amb els criteris. Les no conformitats i les evidències 
d’auditoria que les subjecten han de ser registrades, classificades i revisades amb 
l’auditat, per obtenir el reconeixement que l’evidència és exacta i que les no 
conformitats s’han comprès. Donat el cas que en algun punt no s’arribés a un acord, 
s’hauria de procedir a registrar els detalls del desacord. 
Hi ha un detall molt important que sempre ha de tenir molt present l’equip auditor: 
l’auditoria no és una inspecció reglamentaria. L’equip auditor no ha d’oblidar l’objecte 
de l’auditoria i acabar realitzant una inspecció. 
 
Preparació de les conclusions d’auditoria: per extreure conclusions primer s’ha de: 

• Revisar les troballes i altra informació referent als objectius de l’auditoria. 
• Acordar les conclusions de l’auditoria. 
• Preparar recomanacions (si estigués especificat en els objectius de l’auditoria). 
• Comentar el seguiment de l’auditoria (si estigués inclòs en el pla d’auditoria). 

 
Realització de la reunió de tancament: es presenten les troballes i conclusions 
d’auditoria de tal manera que siguin reconeguts i compresos per l’auditat, i s’arriba a 
un acord sobre el termini que té l’auditat per presentar un pla d’accions correctives i 
preventives. 
L’equip auditor hauria de presentar recomanacions per a la millora, que en cap cas 
seran obligatòries. 
 
2.4.5. Preparació, aprovat i distribució de l’infor me d’auditoria: 
 
Preparació: sota la responsabilitat de l’auditor cap. Les referències mínimes que han 
de constar són: 

• Objectius de l’auditoria. 
• Abast de l’auditoria. 
• Identificació del client de l’auditoria. 
• Identificació de l’auditor cap i els membres de l’equip auditor. 
• Dates i llocs de les activitats de l’auditoria “in situ”. 
• Criteris d’auditoria. 
• Troballes d’auditoria. 
• Conclusions d’auditoria. 

 
Aprovació i distribució: L’informe d’auditoria és propietat del client de l’auditoria. Tots 
els receptors de l’informe haurien de respectar la confidencialitat del mateix. L’informe 
ha de ser aprovat per l’auditat. 
 
2.4.6. Finalització de l’auditoria: 
 
L’auditoria finalitza quan totes les activitats descrites en el pla d’auditoria s’hagin 
realitzat i l’informe d’auditoria aprovat s’hagi distribuït. 
 
2.4.7. Realització de les activitats de seguiment d ’una auditoria: 
 
Generalment les accions correctives i preventives són decidides i empreses per 
l’auditat en un interval de temps acordat i no es consideren per a l’auditoria. 
Hauria de verificar-se si s’implementa l’acció correctiva, i l’eficàcia que té respecte al 
que es vol corregir. Aquesta activitat pot formar part d’una auditoria posterior. 
El programa d’auditoria pot especificar el seguiment per part de l’equip auditor de les 
accions correctives. 
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3. CHECK LIST 
 
3.1. METODOLOGIA DE CONFECCIÓ DEL CHECK LIST 
 
Un cop establert el marc contextual sobre el que gira l’essència del meu projecte, 
entrem en matèria: el check list o qüestionari de registre d’auditoria. 
Com esmentava en l’apartat de marc normatiu del capítol d’auditoria, no hi ha cap 
directriu que englobi el SIG com a un sol sistema. Per aquest motiu a l’hora de fer el 
check list integrat he seguit el següent procés: 
 
En primer lloc m’he ajudat de la taula A.1 de correspondència entre l’estàndard 
OHSAS 18001:2007 i les normes ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000, present a la 
norma OHSAS 18001:2007 (tot i que també es troba a les altres dues normatives vaig 
escollir la que apareixia a OHSAS pel fet que és la normativa editada més 
recentment), adjuntada a l’annex A.1.  
Seguint la taula he fet un llistat de preguntes per a cada punt de les tres normes per 
separat, designant-ne les evidències que he considerat que podrien demostrar una no 
conformitat donat el cas. 
Un cop formulades totes les preguntes amb les corresponents evidencies (annex A.2), 
he procedit a fer una integració de les preguntes de les tres matèries (Prevenció de 
Riscos Laborals, Qualitat i Medi Ambient) que es corresponien per temàtica i que es 
repetien en les tres matèries. 
 
Ajudant-me de l’esquema “Metodologías para la configuración de un SIG, elaborat per 
l’”Istituto Andaluz de Tecnología” i extret del programa de l’assignatura “Seguridad, 
Prevención y Medio Ambiente” impartida per el professor Jesús Abad, adjuntat a 
l’annex A.3, he separat les preguntes integrades i les que no he pogut integrar en les 
diferents etapes que configuren un SIG. 
 
Un cop determinades les etapes i les qüestions corresponents només he hagut de 
dissenyar el quadre tipus del check list, que relaciona cada qüestió amb les evidències 
que li corresponen, les referències de les diferents normatives, la determinació de si és 
conforme o no amb la llei/ normativa i la gravetat de la no conformitat (en el cas que ho 
sigui). 
 
L’objecte principal del present projecte és elaborar un check list per a un SIG però 
aplicat a l’obra. Per tant arribat a aquest punt em quedava determinar les qüestions 
específiques d’obra.  
Per un cantó això ha suposat fer un estudi sobre la legislació aplicable a l’obra en 
matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient i Qualitat, redactar qüestions 
per a cada punt referent a la gestió de cadascuna de les normatives, associar-ne les 
corresponents evidències i, finalment,  afegir-ho als quadres que prèviament havia fet 
per a les normes OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000. 
El problema principal que m’he trobat és que les normatives pròpies del sector de la 
construcció són bastant tècniques, i determinar les qüestions que concerneixen al 
present projecte em generava el dubte de si m’estava centrant massa en aspectes 
tècnics. 
 
3.2. TAULES CHECK LIST 
 
Un cop definits els continguts de les taules, adjunto les pròpies taules. 
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3.2.1. IDENTIFICACIÓ DE NECESSITATS I EXPECTATIVES DEL CLIENT 
 
qüestió evidència  referència no conformitat gravetat 

Quins són els requisits del productes? Fitxa tècnica del producte 7.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per a determinar 
els requisits que especifica el client? Es tenen 
en compte els requisits del client per a les 
activitats d’entrega i les posteriors? 

document de requisits del 
client, registres d’entrega i 
posteriors, comanda 

7.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Es tenen en compte els requisits no establerts 
per el client necessaris per l’ús especificat o 
previst del producte? 

Fitxa tècnica del producte 
7.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Com es resolen les diferències entre els 
requisits del producte que estableix el client i 
els que estan establerts prèviament? 

Registre de comandes, 
procediment de comandes, 
document d’acceptació de 
comandes, document 
d’acceptació de canvis en els 
contractes o comandes 

7.2.2 ISO 
9001:2000 

  

En el cas que el client no declari 
documentalment els requisits del producte, 
existeix algun procediment per a confirmar 
l’acceptació dels requisits abans de formalitzar 
la comanda? 

comunicat de confirmació dels 
requisits per part del client 

7.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Si un cop feta la comanda es canvien els 
requisits del producte, quin procediment 
segueix l’empresa per a modificar la 
documentació pertinent? Quin procediment es 
segueix per a notificar-ho al personal 
corresponent? 

procediment de canvis de 
requisits del producte, 
procediment de comunicació 
de canvis 

7.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Taula 3.1 Identificació de necessitats i expectatives del client 
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3.2.2. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS  
 
qüestió evidència  referència no conformitat gravetat 

Existeix algun procediment per a la 
identificació de perills i l’avaluació de riscos? avaluació de riscos 

4.3.1 
OHSAS 
18001:2007 

  

Existeix algun procediment per a la 
determinació de controls de SST? 

registre de controls de SST, 
procediment de controls de 
SST 

4.3.1 
OHSAS 
18001:2007 

  

Quan hi ha canvis en l’organització, en el 
sistema de gestió de SST o en les seves 
activitats, com s’identifiquen els perills per la 
SST i els riscos per la SST abans de la 
incorporació dels anomenats canvis? Existeix 
algun procediment per a la determinació de 
controls en els anomenats canvis? 

registre de canvis, 
procediment de canvis en 
l’avaluació de riscos, controls 
de canvis 

4.3.1 
OHSAS 
18001:2007 

  

Quins criteris s’utilitzen per a la reducció de 
riscos? Existeix una metodologia? 

Criteris de valoració de riscos, 
criteris d’acceptabilitat de 
riscos, metodologia de 
reducció de riscos 

4.3.1 
OHSAS 
18001:2007 

  

Quins procediments s’estableixen per a 
actualitzar els resultats de la identificació de 
perills, l’avaluació de riscos i els controls 
determinats? 

registre d’actualització de 
l’avaluació de riscos 

4.3.1 
OHSAS 
18001:2007 

  

De quina manera es garanteix el dret dels 
treballadors a una protecció eficaç en matèria 
de seguretat i salut en el treball? 

Document de mesures 
preventives i protectores 

art.14 llei 
31/1995 

  

Com es garanteix la seguretat i salut dels 
treballadors al servei de l’organització en tots 
els aspectes relacionats amb el treball? 

Avaluació de riscos, mesures 
preventives relacionades amb 
l’avaluació, registre de 
procediments de SSL 

art.14 llei 
31/1995 

  

Com es fa el seguiment de l’activitat 
preventiva en relació a la identificació, 

registre de mesures 
preventives relacionades amb 

art.14 llei 
31/1995 
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qüestió evidència  referència no conformitat gravetat 
avaluació i control dels riscos que no s’hagin 
pogut evitar? 

l’avaluació de riscos 

De quina manera s’apliquen el principis de 
l’acció preventiva?  criteris de l’avaluació de riscos art.15 llei 

31/1995 
  

Les mesures preventives preveuen les 
distraccions o imprudències no temeràries que 
pugui cometre el treballador? Per a l’adopció 
d’aquestes mesures es preveuen els riscos 
addicionals que puguin implicar determinades 
mesures preventives? 

procediment d’avaluació de 
riscos, procediment 
d’adjudicació de mesures 
preventives associades a 
l’avaluació, valoració de les 
conseqüències de les mesures 
preventives adoptades 

art.15 llei 
31/1995 

  

Quin és el procediment d’avaluació de riscos? 
Cada cop que hi ha una modificació en 
l’entorn de treball o el propi treball, com 
repercuteix en l’avaluació inicial? Té en 
compte l’avaluació la normativa de protecció 
de riscos específics i les activitats d’alta 
perillositat? Es realitzen controls periòdics de 
les condicions de treball i de l’activitat dels 
treballadors en la prestació del seu servei per 
detectar les situacions potencialment 
perilloses? 

avaluació de riscos, document 
d’identificació de requisits 
legals, identificació d’activitats 
d’alta perillositat, registre de 
controls de condicions de 
treball 

art.16 llei 
31/1995 

  

Quan l’avaluació posa de manifest situacions 
de risc, com es procedeix? Es determinen 
terminis per tal de planificar i desenvolupar 
l’activitat preventiva necessàries per a 
l’eliminació, reducció o control del risc? Com 
es determina qui se’n fa responsable? 

procediment en situacions de 
risc, terminis de 
desenvolupament de l’activitat 
preventiva 

art.16 llei 
31/1995 

  

Es garanteix de manera específica la 
protecció als treballadors especialment 
sensibles a determinats riscos? Es tenen en 
compte aquestes circumstàncies en 

avaluació de riscos de 
treballadors especialment 
sensibles, registre de mesures 
preventives associades 

art.25 llei 
31/1995 

  



Metodologia d’auditories per a sistemes integrats de gestió al sector de la construcció 
 

33 

qüestió evidència  referència no conformitat gravetat 
l’avaluació de riscos i en les mesures 
preventives derivades? 
En l’avaluació de riscos es tenen en compte 
els factors de risc que puguin incidir en la 
funció de procreació dels treballadors/es?  

avaluació de riscos 
art.25 llei 
31/1995 

  

Donat un cas d’una treballadora que estigui 
embarassada, l’avaluació de riscos i les 
conseqüents mesures preventives ho tenen en 
compte?  

avaluació de riscos de 
treballadors especialment 
sensibles, registre de mesures 
preventives associades 

art.26 llei 
31/1995 

  

Donat el cas d’una treballadora que estigui en 
el període de lactància, l’avaluació de riscos i 
les conseqüents mesures preventives ho 
tenen en compte? 

avaluació de riscos de 
treballadors especialment 
sensibles, registre de mesures 
preventives associades 

art.26 llei 
31/1995 

  

Existeix algun cas de treballador menor de 18 
anys? Quin procediment se segueix per a al 
seva incorporació al lloc de treball? Es 
respecten els límits establerts pel govern?  

avaluació de riscos de 
treballadors especialment 
sensibles, registre de mesures 
preventives associades 

art.27 llei 
31/1995 

  

Quin procediment hi ha per tal d’assegurar la 
integració de la prevenció dels riscos laborals 
en el conjunt de les activitats i decisions de 
l’organització tant en els processos tècnics 
com en la línia jeràrquica de l’organització?  

procediment d’integració de la 
prevenció de riscos en totes 
les activitats 

art.1 RD 
39/1997 

  

Quin és el procediment a seguir per a 
l’avaluació dels riscos de cada lloc de treball? 
Quin és el contingut de la pròpia avaluació?  

procediment d’avaluació de 
riscos 

art.4 RD 
39/1997 

  

Què es té en compte a l’hora d’avaluar els 
riscos? L’avaluació té en compte la persona 
en concret que ocupa el lloc de treball? 

procediment d’avaluació de 
riscos 

art.4 RD 
39/1997 

  

Qui efectua l’avaluació? registre de responsabilitats art.4 RD 
39/1997 

  

Com es determinen els criteris per a la 
determinació dels elements perillosos i la 

document de criteris per a la 
determinació d’elements 

art.5 RD 
39/1997 
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qüestió evidència  referència no conformitat gravetat 
identificació dels treballadors exposats als 
elements perillosos?  

perillosos i per a la 
identificació de treballadors 
exposats a elements perillosos 

Existeix algun procediment de revisió de 
l’avaluació inicial de riscos? En quins casos es 
revisa? Qui la revisa? Qui aprova o rebutja els 
possibles canvis i sota quins criteris?  

procediment de revisió de 
l’avaluació de riscos, registre 
de responsabilitats 

art.6 RD 
39/1997 

  

Existeix algun control de la documentació de 
la identificació del lloc de treball de cada 
treballador, dels riscos existents i la relació de 
treballadors afectats, de la referència dels 
criteris i procediments d’avaluació i dels 
mètodes de medició anàlisi i assaig  
realitzats? Qui es responsabilitza d’aquesta 
documentació? Utilitza algun registre per tal 
de garantir-ne el control? Existeix algun 
procediment d’arxiu de documents?  

control de documentació de 
l’avaluació de riscos i 
documents derivats, registre 
de responsabilitats, registre de 
documents de SST, 
procediment d’arxiu de la 
documentació 

art.7 RD 
39/1997 

  

Quin procediment es segueix, tenint en 
compte l’entorn canviant de l’obra, per tal 
d’assegurar l’estabilitat del lloc de treball de 
cada treballador? 

avaluació de riscos i mesures 
preventives associades 

annex IV 
RD 
1627/1997 

  

 
Taula 3.2  Identificació i avaluació de riscos laborals 
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3.2.3. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’ASPECTES AMBIENTALS 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun procediment per identificar els 
aspectes ambientals de les activitats/ 
productes/ serveis que es desenvolupen? 

avaluació d’aspectes 
ambientals 

4.3.1 ISO 
14001:2004 

  

Existeix algun procediment per a determinar 
els aspectes que tinguin o puguin tenir 
impactes significatius sobre el medi ambient? 

avaluació d’impactes 
ambientals 

4.3.1 ISO 
14001:2004 

  

De quina manera es tenen en compte els 
aspectes ambientals en el Sistema de Gestió 
Ambiental? 

política ambiental, 
objectius ambientals, 
abast del SGMA 

4.3.1 ISO 
14001:2004 

  

 
Taula 3.3  Identificació i valuació d’aspectes ambientals 
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3.2.4. IDENTIFICACIÓ DE REQUISITS LEGALS I REGLAMENTARIS 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun procediment per a identificar i 
tenir accés als requisits legals  i altres 
requisits aplicables? 

procediment 
d’identificació de 
requisits legals i altres 
aplicables 

4.3.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.2 ISO 
14001:2004, 
7.2.1 ISO 
9001:2000 

  

El Sistema de Gestió Integrat, té en compte 
els requisits legals aplicables i altres que la 
organització estableixi? De quina manera es 
tenen en compte? Existeix algun 
procediment? 

registre de requisits 
legals i requisits 
aplicables 

4.3.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.2 ISO 
14001:2004, 
7.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Com es mantenen actualitzats els requisits 
legals? Quins procediments s’utilitzen? 

procediment 
d’actualitzacions de 
requisits legals, registre 
d’actualitzacions 

4.3.2 OHSAS 
18001:2007 

  

Com es comuniquen els requisits legals i 
altres registres a les persones que treballen 
per a la organització? I a altres parts 
interessades? 

procediment de 
comunicació de requisits 
aplicables, registres de 
comunicació 

4.3.2 OHSAS 
18001:2007 

  

Com s’apliquen aquests requisits als aspectes 
ambientals de l’empresa? 

registre de procediments 
ambientals 

4.3.2 ISO 
14001:2004 

  

Com es garanteix que l’empresari compleix 
totes les obligacions establertes en la 
normativa sobre prevenció de riscos laborals?  

procediment d’aplicació 
dels requisits legals i 
altres requisits aplicables 

art.14 llei 31/1995 
  

Les empreses contractistes o 
subcontractistes, tenen una declaració 
subscrita pel seu representant legal formulada 
davant el Registre d’Empreses Acreditades?  

copia de la declaració 
escrita del Registre 
d’Empreses 

art.4 llei 32/2006 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Les empreses contractades o subcontractades 
compleixen les ràtios de contractació de 
treballadors establertes en l’article 4 del RD 
32/2006? 

document de 
contractació de les 
empreses, control 
d’acceptabilitat de 
contractació 

art.4 llei 32/2006 

  

La subcontractació compleix el règim establert 
en l’article 5 del RD 32/2006? 

document de control de 
la subcontractació 

art.5 llei 32/2006   

Hi ha algun procediment per tal de garantir 
que el personal que desenvolupa funcions 
preventives del nivell bàsic compleix els 
requisits establerts en el RD 39/1997? 
Existeixen documents que acreditin els 
esmentats requisits? 

registre de formacions, 
documents acreditatius 
de formacions 

art.35 RD 
39/1997 

  

Hi ha algun procediment per tal de garantir 
que el personal que desenvolupa funcions 
preventives del nivell mitjà compleix els 
requisits establerts en el RD 39/1997? 
Existeixen documents que acreditin els 
esmentats requisits? 

registre de formacions, 
documents acreditatius 
de formacions 

art.36 RD 
39/1997 

  

Hi ha algun procediment per tal de garantir 
que el personal que desenvolupa funcions 
preventives del nivell superior compleix els 
requisits establerts en el RD 39/1997? 
Existeixen documents que acreditin els 
esmentats requisits?  

registre de formacions, 
documents acreditatius 
de formacions 

art.37 RD 
39/1997 

  

Es donen les condicions per a l’elaboració 
estudi de seguretat i salut elaborat durant la 
fase de projecte? En cas negatiu, existeix un 
estudi bàsic de seguretat i salut? 

estudi de seguretat/ 
estudi bàsic de seguretat 

art.4 RD 
1627/1997 

  

Quins documents conté l’Estudi? Quines 
activitats comprèn? 

registre de documents de 
l’estudi de seguretat/ 
estudi bàsic de seguretat 

art.5 i art.6 RD 
1627/1997 

  



Metodologia d’auditories per a sistemes integrats de gestió al sector de la construcció 
 

 

38 

qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun control per tal d’assegurar que 
el pressupost del pla de seguretat i salut, 
contemplant les possibles modificacions 
respecte l’estudi de seguretat i salut, no sigui 
mai inferior al de l’estudi de seguretat i salut o 
l’estudi bàsic de seguretat i salut? (art.7 RD 
1627/1997 

document d’acceptació 
del pressupost de l’estudi 
de seguretat i salut (o 
EBSSL), document de 
valoració de les 
modificacions en el 
pressupost, criteris 
d’acceptabilitat en 
modificacions de 
pressupost, registre de 
modificacions en el 
pressupost 

art.7 RD 
1627/1997 

  

 
Taula 3.4 Identificació de requisits legals i reglamentaris 
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3.2.5. ESTABLIMENT I PLANIFICACIÓ D’OBJECTIUS 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Com s’estableixen els objectius de 
l’organització? Com s’instauren en els nivells i 
funcions pertinents? Es fa un manteniment? 

document d’objectius de 
l’organització, document 
dels objectius 
departamentals, registre 
dels procediments 
departamentals 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.3 ISO 
14001:2004, 
5.4.1 ISO 
9001:2000 

  

De quines eines es disposa per mesurar els 
objectius? Quina escala de valors s’utilitza? 

document de l’escala de 
valors 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.3 ISO 
14001:2004, 
5.4.1 ISO 
9001:2000 

  

Els objectius del SIG són coherents amb la 
política de l’organització? Es té en compte la 
política a l’hora de posar objectius? 

política i objectius de 
l’empresa, procediment 
de valoració d’objectius, 
procediment 
d’acceptació d’objectius 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.3 ISO 
14001:2004, 
5.4.1 ISO 
9001:2000 

  

De quina manera es tenen en compte els 
requisits legals aplicables i altres requisits 
establerts a l’hora d’establir els objectius? 

procediment de 
configuració d’objectius 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.3 ISO 
14001:2004 

  

Es tenen en compte els riscos de la SST a 
l’hora de establir objectius? I els aspectes 
ambientals? 

procediment de 
configuració d’objectius 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007 

  

Es consideren les opcions tecnològiques, 
requisits financers, operacionals i comercials i 
les opinions de les parts interessades a l’hora 
d’establir objectius? 

procediment de 
configuració d’objectius 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.3 ISO 
14001:2004 

  



Metodologia d’auditories per a sistemes integrats de gestió al sector de la construcció 
 

 

40 

qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun programa establert per assolir 
objectius? programa d’objectius 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.3 ISO 
14001:2004, 
5.4.2 ISO 
9001:2000 

  

El programa inclou l’assignació de 
responsabilitats i autoritat per aconseguir els 
objectius? 

programa d’objectius 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.3 ISO 
14001:2004 

  

El programa inclou els mitjans i terminis per 
aconseguir els objectius? 

programa d’objectius 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007, 
4.3.3 ISO 
14001:2004 

  

Quins requisits s’estableixen per a la revisió 
del programa? Existeix un periodicitat 
específica? Com s’ajusta? 

Registre de revisió del 
programa, procediment 
de revisió del programa 
d’objectius, registre de 
responsabilitats i 
autoritats 

4.3.3 OHSAS 
18001:2007 

  

 
Taula 3.5 Establiment i planificació d’objectius 
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3.2.6. AVALUACIÓ DEL SISTEMA 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun control de canvis del SGQ? 
Com es controla el manteniment de la 
integritat del SGQ? 

registre de canvis del 
SGQ, procediment de 
revisió de canvis de SGQ 

5.4.2 ISO 
9001:2000 

  

Quines eines s’utilitzen per garantir la millora 
de l’eficàcia del SGQ? Quins procediments es 
duen a terme per tal de revisar el sistema? 
Com es corregeixen les desviacions? 

política , objectius, 
resultats d’auditories, 
anàlisis de dades, 
accions preventives, 
registres de revisions 

8.5.1 ISO 
9001:2000 

  

La política en matèria de Prevenció i Riscos 
laborals té per objecte la promoció de les 
millores de condicions en el treball dirigides a 
elevar el nivell de protecció de la seguretat i 
salut dels treballadors en el treball? 

política de l’organització art.5 llei 31/1995 

  

Existeix alguna concertació de serveis amb 
entitats especialitzades per al 
desenvolupament de l’activitat de prevenció?  

registre de contractació 
de serveis art.14 llei 31/1995 

  

La prevenció de riscos laborals està integrada 
en els sistema de gestió de l’empresa? Ho 
està en els nivells jeràrquics de l’organització?  

procediment de valoració 
de la integració en tots 
els nivells de 
l’organització 

art.15 llei 31/1995 

  

El pla de prevenció de riscos laborals, 
l’avaluació de riscos i la planificació de 
l’activitat preventiva, com a documents, estan 
elaborats? Resten a disposició de l’autoritat 
laboral? 

pla de prevenció de 
riscos laborals, 
planificació de l’activitat 
preventiva 

art.23 llei 31/1995 

  

Com es gestiona la vigilància de la salut? Qui 
la du a terme? 

registre de 
responsabilitats, registre 
de contractació de 
serveis 

art.32 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

De quines mesures disposa l’empresa per 
garantir el sigil professional dels Delegats de 
Prevenció? 

registre de 
responsabilitats, 
procediment de control 
de contractació, 
document de drets del s 
treballadors, registre 
d’identificació de 
requisits legals i 
reglamentaris 

art.37 llei 31/1995 

  

Com garanteix l’organització el dret dels 
treballadors (a través dels seus representants) 
a acompanyar el personal d’inspecció en el 
cas d’una inspecció, durant el transcurs de la 
mateixa?  

registre de drets dels 
treballadors, procediment 
davant una inspecció 

art.38 llei 31/1995 

  

Existeixen situacions en les que sigui 
necessari el desenvolupament de tasques de 
dues o més empreses en el mateix centre de 
treball? En cas afirmatiu, les empreses en 
qüestió, cooperen en l’aplicació de la 
normativa de PRL? Quins són els mitjans de 
coordinació? 

procediment de 
coordinació de l’activitat 
preventiva entre dues o 
més empreses, registre 
de començament i final 
de prestació de serveis 
de les organitzacions 

art.24 llei 31/1995 

  

Quin procediment es segueix per a la 
contractació de treballadors temporals o de 
duració determinada?  

procediment de 
contractació de 
treballadors de duració 
determinada 

art.28 llei 31/1995 

  

 
 

 

Taula 3.6 Avaluació del sistema 
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3.2.7. GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun procediment de comunicació 
interna entre els diferents nivells i funcions de 
l’organització? 

procediment de 
comunicació internes 

4.4.3.1 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.3 ISO 
14001:2004, 
5.5.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment de recepció, 
documentació i resposta als comunicats 
pertinents de les parts interessades externes? 

procediment de recepció, 
documentació i resposta 
als comunicats 

4.4.3.1 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.3 ISO 
14001:2004 

  

Existeix algun procediment de comunicació 
amb els contractistes i altres visitants del lloc 
de treball? 

procediment de 
comunicació externa 

4.4.3.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Existeix algun procediment de comunicació 
amb el client per a la informació del producte? 
I per a les consultes, contractes o atenció de 
comandes (incloses les modificacions)? I per a 
la retroalimentació del client? 

procediment de 
comunicació amb clients 

7.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per establir 
implementar i mantenir la participació dels 
treballadors? Els treballadors s’involucren en 
la identificació de perills, avaluació de riscos i 
determinació dels controls? Participen en la 
investigació dels incidents? S’involucren en el 
desenvolupament i la revisió de la política i 
objectius de SST? Se’ls consulta quan hi ha 
un canvi que afecti la seva SST? Tenen 
representació en els temes de SST? 

procediment de 
participació dels 
treballadors en la 
identificació de perills, 
avaluació de riscos i 
determinació de controls 
en investigació 
d’incidents 

4.4.3.2 OHSAS 
18001:2007 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Com es comunica als treballadors els acords 
de participació? Com se’ls comunica qui 
n’exerceix la seva representació? 

procediment de 
comunicació de 
participació i de 
representació 

4.4.3.2 OHSAS 
18001:2007 

  

Existeix algun procediment per establir, 
implementar i mantenir la consulta amb els 
contractistes quan hi hagi canvis que afectin la 
seva SST? 

procediment de consulta 
de canvis de SST als 
treballadors 

4.4.3.2 OHSAS 
18001:2007 

  

La documentació del SIG inclou la política i els 
objectius de SST, MA i Q? 

política i objectius del 
SIG 

4.4.4 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.4 ISO 
14001:2004, 
4.2.1 ISO 
9001:2000 

  

La documentació del SIG inclou la descripció 
de l’abast del SIG? 

document d’abast del 
SIG 

4.4.3.1 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.3 ISO 
14001:2004 

  

La documentació del SIG inclou la descripció 
dels elements principals del sistema de gestió 
i la seva interacció, així com la referència als 
documents relacionats? 

document de descripció 
dels elements principals 
del SIG, doc d’interacció 

4.4.3.1 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.3 ISO 
14001:2004 

  

La documentació del SIG inclou els 
documents requerits per OHSAS 18001? 

registre de documents 
requerits per OHSAS 
18001 

4.4.3.1 OHSAS 
18001:2007 

  

La documentació del SIG inclou els 
documents requerits per ISO 14001? 

registre de documents 
requerits per ISO 14001 

 4.4.3 ISO 
14001:2004 

  

La documentació del SIG inclou els 
documents requerits per ISO 9001? 

registre de documents 
requerits per ISO 9001 

 4.2.1 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

La documentació del SIG inclou els 
documents determinats per l’organització per 
assegurar l’eficàcia de la planificació, operació 
i control dels processos de gestió? 

documentació d’eficàcia 
de la planificació, 
operació i control dels 
processos de gestió 

4.4.4 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.4 ISO 
14001:2004, 
4.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix un manual de qualitat? manual de qualitat  4.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per aprovar els 
documents en relació amb la seva adequació 
abans de ser emesos? 

procediment d’aprovació 
dels documents 

4.4.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.5 ISO 
14001:2004, 
4.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per revisar i 
actualitzar els documents quan sigui 
necessari, i aprovar-los de nou? 

procediment de revisió i 
actualització de 
documents 

4.4.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.5 ISO 
14001:2004, 
4.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per assegurar que 
s’identifiquen els canvis i l’estat de revisió 
actual dels documents? 

procediment i registre de 
canvis i de revisió dels 
documents 

4.4.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.5 ISO 
14001:2004, 
4.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per tal d’assegurar 
que les versions pertinents dels documents 
aplicables estan disponibles en els seus punts 
d’us? 

procediment 
d’actualització de 
documents, registre de 
documents en els punts 
d’us 

4.4.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.5 ISO 
14001:2004, 
4.2.3 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun procediment per assegurar que 
els documents resten llegibles i identificables? 

procediment de revisió 
de l’estat de conservació 
dels documents 

4.4.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.5 ISO 
14001:2004, 
4.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per assegurar que 
s’identifiquen els documents d’origen extern 
que l’organització determini que són 
necessaris per la planificació i operació del 
sistema de gestió i que es controla la seva 
distribució? 

procediment 
d’identificació de 
documents externs 

4.4.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.5 ISO 
14001:2004, 
4.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per prevenir l’ús no 
intencionat de documents obsolets i aplicar-los 
una identificació adequada en el cas de que 
es conservin per qualsevol motiu? 

procediment 
d’identificació de 
documents obsolets 

4.4.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.5 ISO 
14001:2004, 
4.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Quin document es segueix pet tal de verificar 
que el projecte tècnic en el que s’adjunta la 
sol·licitud de la llicència urbanística de 
construcció compleix les especificacions 
establertes en l’article 8 del D 201/1994? 

visat del projecte tècnic art.8 D201/1994 

  

Quin control s’estableix per a la gestió de la 
documentació de l’obra? 

control de la gestió de la 
documentació de l’obra 

art.21 de la llei 
3/2004 

  

Qui es responsabilitza de gestionar la llicència 
municipal d’ocupació? Ho fan segons l’article 
34 de la llei 3/2004? 

registre de 
responsabilitats registre 
de responsabilitats 

art.33 i 34 de la 
llei 3/2004 

  

Existeix un programa de qualitat? Qui 
l’elabora? El promotor en té coneixement?  

programa de qualitat art.2 RD 
375/1988 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quin procediment es segueix per tal 
d’assentar els certificats d’origen dels 
materials que en tinguin i de els seves 
contrasenyes dels productes subjectes a 
normalitzacions i homologacions? 

procediment de valoració 
de certificats d’origen, 
control documental 

art.4 RD 
375/1988 

  

Hi ha pla de prevenció de riscos laborals?  pla de prevenció de 
riscos laborals 

art.16 llei 31/1995   

El pla de prevenció inclou l’estructura 
organitzativa, les responsabilitats, les 
funcions, les pràctiques, els procediments, els 
processos i els recursos necessaris per 
realitzar l’acció de prevenció de riscos en 
l’organització en els termes reglamentàriament 
establerts? 

pla de prevenció de 
riscos laborals 

art.16 llei 31/1995 

  

Reben tots els treballadors la informació 
necessària en referència als riscos per a la 
seguretat i salut en el treball, a les mesures i 
activitats de protecció i prevenció aplicables a 
tals riscos, i a les mesures adoptades de 
conformitat amb la llei 31/1995? 

document d’informació 
de riscos dels 
treballadors, document 
d’informació de mesures 
preventives i protectores 

art.18 llei 31/1995 

  

Com es transmet aquesta informació? 

procediment de 
transmissió de la 
informació als 
treballadors 

art.18 llei 31/1995 

  

Es du a terme una consulta als treballadors i 
se’ls permet la participació en qüestions que 
afectin a la seguretat i salut en el treball?  

registre de consulta i 
participació dels 
treballadors 

art.18 llei 31/1995 
  

Les mesures de vigilància i control de la salut 
dels treballadors, respecten el dret a la 
intimitat i a la dignitat de la persona? Són 
confidencials? Qui en pot tenir accés i sota 
quina circumstància? 

procediments de 
vigilància de la salut, 
criteris d’actuació de 
vigilància de la salut 

art.22 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Es comunica als treballadors els resultats de 
la vigilància a la salut? 

registre de comunicats 
de resultats de la 
vigilància de la salut dels 
treballadors 

art.22 llei 31/1995 

  

Quines decisions es prenen en base als 
resultats relatius a la vigilància de la salut?  

procediment d’actuació 
en base als resultats de 
la vigilància de la salut 

art.22 llei 31/1995 
  

Es notifiquen per escrit a l’autoritat laboral els 
accidents produïts amb motiu del 
desenvolupament de l’activitat de 
l’organització?  

registre de comunicació 
a l’autoritat laboral dels 
accidents laborals 

art.23 llei 31/1995 

  

Les empreses subcontractades, o treballadors 
autònoms subcontractats, reben la informació i 
instruccions adequades en referència als llocs 
de treball que ocuparan en el centre? Se’ls 
informa de les mesures de protecció i 
prevenció corresponents? I de les mesures 
d’emergència a aplicar? 

registre d’informació de 
les instruccions del lloc 
de treball dels 
treballadors temporals a 
les ETTs, registre 
d’informació de les 
mesures de protecció i 
prevenció relacionades 
amb els llocs de treball 

art.24 llei 31/1995 

  

Com s’assegura l’empresa principal que els 
treballadors de duració temporal que 
desenvolupen alguna activitat hagin rebut la 
informació relativa als riscos laborals als quals 
puguin estar exposats? Com controla les 
qualitats o qualificacions d’aquestes 
persones? Respecta el dret a la vigilància a la 
salut que tenen? Com assegura que aquests 
treballadors disposen de mesures de protecció 
i prevenció davant els riscos? Quin control es 
porta de la seva formació?  

registre de formació dels 
treballadors d’ETTs, 
registre d’acreditacions 
de les formacions dels 
treballadors d’ETTs, 
document de petició/ 
rebuig de la vigilància de 
la salut dels treballadors 
de les ETTs, control de 
formació dels 
treballadors de les ETTs 

art.28 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Quina informació reben les persones que 
s’encarreguen de les activitats de protecció i 
prevenció respecte els treballadors que 
s’incorporen en règim temporal? Què es fa al 
respecte? 

registre d’informació de 
les instruccions del lloc 
de treball dels 
treballadors temporals a 
les ETTs, registre 
d’informació de les 
mesures de protecció i 
prevenció relacionades 
amb els llocs de treball 

art.28 llei 31/1995 

  

Quin procediment hi ha d’informació als 
treballadors d’empreses de treball temporals 
que executin treballs en referència a la 
seguretat i salut en el lloc de treball que 
ocuparan? 

registre d’informació de 
les instruccions del lloc 
de treball dels 
treballadors temporals a 
les ETTs, registre 
d’informació de les 
mesures de protecció i 
prevenció relacionades 
amb els llocs de treball 

art.28 llei 31/1995 

  

Com assegura l’empresa que els treballadors 
informen al seu superior jeràrquic directe i al 
servei de prevenció de qualsevol situació que 
al seu criteri suposi un risc per a la seguretat i 
salut? 

Llibre d’incidències art.29 llei 31/1995 

  

En el cas que el servei de prevenció sigui aliè, 
està acreditat?  

registre de contractació 
de serveis, còpia 
acreditació SPA 

art.31 llei 31/1995 
  

Com assegura l’organització el dret que tenen 
els treballadors a través dels seus 
representants a participar en el control i 
seguiment de la gestió desenvolupada per les 
Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social? 

registre de participació 
dels treballadors, 
document d’informació 
dels drets dels 
treballadors 

art.32 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quin termini tenen els Delegats de Prevenció 
per emetre informes? A qui els han de 
remetre? 

document règim intern 
dels Delegats de 
Prevenció 

art.36 llei 31/1995 
  

A quina informació té accés el comitè de 
seguretat i salut? Quines mesures o controls 
existeixen per preservar la confidencialitat de 
la informació que manipula?  

document de 
competències del comitè 
de seguretat i salut, 
document de drets i 
deures del Comitè de 
Seguretat i Salut, control 
de confidencialitat 

art.38 llei 31/1995 

  

Quin procediment hi ha per tal d’assegurar 
que la maquinaria, equips, producte si útils 
concertats no constitueixen una font de perill 
per al treballador? Quin procediment hi ha per 
tal d’informar al treballador sobre les 
instruccions d’instal·lació i ús d’aquetes eines? 
Existeix algun control per a comprovar la 
claredat i comprensió de les instruccions o 
informació que reben els treballadors en 
relació amb les característiques dels propis 
treballadors? 

procediment de revisió 
de les característiques 
tècniques de la 
maquinària d’obra, 
procediment d’informació 
dels treballadors sobre 
les característiques i 
condicions d’ús de la 
maquinària, registre de la 
formació dels 
treballadors, control de 
les característiques de 
les instruccions 

art.41 llei 31/1995 

  

Quin procediment hi ha d’informació als 
delegats de prevenció del requeriment fet per 
la inspecció de treball en el cas de detectar 
una infracció? 

procediment d’actuació 
davant una inspecció 

art.43 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quin procediment existeix per tal que el 
contractista comuniqui al coordinador de 
seguretat i salut i als representants dels 
treballadors de les diferents empreses 
incloses en l’àmbit d’execució del seu 
contracte que figurin en el Llibre de 
Subcontractació la subcontractació addicional 
prevista en l’article 5 del RD 32/2006? Quin 
procediment existeix per comunicar-ho a 
l’autoritat laboral competent? 

registre de comunicació 
de les empreses 
subcontractades 

art.5 llei 32/2006 

  

Qui procediment tenen les empreses 
contractistes per tal d’assegurar la vigilància 
respecte l’acreditació i registre de les 
empreses subcontractades i treballadors 
autònoms segons les disposicions de la llei 
32/ 2006? 

procediment de control 
d’acreditació de les 
empreses 
subcontractades, Llibre 
de Subcontractació 

art.7 llei 32/2006 

  

Com es controla la documentació de cada 
empresa subcontractada referent a la 
maquinària que utilitza  i de la documentació 
exigida segons les disposicions legals 
vigents? 

procediment de control 
de documentació de la 
maquinària 

art.8 llei 32/2006 

  

Quin procediment s’estableix per tal de 
comunicar als representants dels treballadors 
de les diferents empreses que intervenen en 
l’execució de l’obra de les contractacions i 
subcontractacions que es facin a l’obra? 

procediment de 
comunicació de les 
empreses que intervenen 
a l’obra a les diferents 
empreses que 
desenvolupin tasques a 
l’obra 

art.9 llei 32/2006 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun control de les llicències i 
autoritzacions administratives necessàries per 
a la realització de l’obra? 

registre de llicències i 
autoritzacions 
administratives, control 
de llicències i 
autoritzacions 
administratives 

art.5 llei 38/1999 

  

Quin procediment s’estableix per tal d’associar 
els recursos escaients a la planificació de 
l’activitat preventiva?  

procediment 
d’adjudicació de recursos art.9 RD 39/1997 

  

Hi ha algun procediment per tal d’establir les 
fases i prioritats de desenvolupament en 
funció de la gravetat dels riscos i el número de 
treballadors exposats així com de seguiment i 
control periòdic? 

criteris d’actuació segons 
la gravetat de risc, 
procediment d’actuació 
segons la gravetat del 
risc 

art.9 RD 39/1997 

  

Quin procediment s’estableix per tal 
d’organitzar els recursos per el 
desenvolupament de l’activitat preventiva?  

procediment 
d’organització de 
recursos preventius 

art.10 i 15 RD 
39/1997 

  

Existeix algun procediment per aprovar els 
possibles canvis que hi puguin haver dels 
mesuraments, qualitats i valoracions 
econòmiques recollides en el pressupost de 
l’estudi de seguretat respecte les propostes 
que faci el contractista en el pla de seguretat? 
Qui s’encarrega de determinar-ne la motivació 
que causa els canvis? Quins criteris 
s’estableixen d’acceptabilitat de canvis? 

procediment de valoració 
de modificacions en els 
mesuraments, qualitats i 
valoracions econòmiques 
del pla de seguretat 
respecte l’estudi (bàsic) 
de seguretat fet 
inicialment 

art.5 RD 
1627/1997 

  

Quin procediment segueix el coordinador se 
seguretat i salut en fase d’execució per tal 
d’aprovar el pla de seguretat i salut? Quins 
criteris té per a l’aprovació/ rebuig?  
 

criteris de valoració del 
pla de seguretat 

art.7 RD 
1627/1997 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

El pla s’aprova abans del inici d’obra? data d’aprovació del pla art.7 RD 
1627/1997 

  

 
Taula 3.7 Gestió de la informació i la comunicació 
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3.2.8. GESTIÓ DE LES COMPETÈNCIES DE LES PERSONES 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Estan definides les funcions en matèria de 
prevenció, medi ambient i qualitat? La direcció 
ha assignat les responsabilitats del personal? 
S’ha delegat l’autoritat segons les funcions i 
responsabilitats del personal? Estan les 
funcions, responsabilitats i autoritat 
documentats? Com es comuniquen al 
personal? 

registre de funcions, 
responsabilitats i 
autoritat, registres de 
comunicats, organigrama 

4.4.1 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.1 ISO 
14001:2004, 
5.4.1 ISO 
9001:2000 

  

Hi ha algú que assumeixi la responsabilitat en 
matèria de SST, MA i Q? Existeix algun 
procediment per assegurar que el SIG està 
d’acord amb les directrius OHSAS 18001, ISO 
14001 i ISO 9001? Com assegura que els 
informes del SIG es presenten a la direcció 
per a una revisió? Existeix algun procediment? 
S’utilitzen aquestes revisions com a base per 
a millorar el SIG? 

registre de funcions, 
responsabilitats i 
autoritat, document de 
conformitats amb 
OHSAS 18001, ISO 
14001, ISO 9001, 
documents de revisions 
del SIG, registre de 
propostes de millora, 
organigrama, 
procediment d’adequació 
del SIG amb  OHSAS 
18001, ISO 14001, ISO 
9001  

4.4.1 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.1 ISO 
14001:2004, 
5.4.2 ISO 
9001:2000 

  

Coneix tota la organització la persona 
responsable de la SIG? Té accés tot el 
personal a aquesta informació? 

entrevistes amb el 
personal 

4.4.1 OHSAS 
18001:2007 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Com demostra el personal amb 
responsabilitats en la gestió el seu compromís 
amb la millora contínua de la SST? 

registre de funcions i 
responsabilitats, registre 
de procediments de 
treball, registre de la 
formació de treballadors, 
entrevistes amb el 
personal 

4.4.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Com garanteix l’empresa que el personal en 
els llocs de treball assumeixen la 
responsabilitat en els temes de SST que tenen 
control. Com sap la direcció que el personal 
s’adhereix als requisits de SST de 
l’organització? 

registre de formacions, 
entrevistes amb 
treballadors 

4.4.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Com comunica la direcció a la organització la 
importància de satisfer els requisits del client i 
els legals i reglamentaris? 

registre de formació, 
procediment d’informació 
als treballadors 

5.1 ISO 
9001:2000 

  

 Qui assegura que els requisits del client es 
tenen en compte en tots els nivells de 
l’organització? 

comunicat de requisits 
del client, control i 
seguiment de l’aplicació 
dels requisits, 
procediment 
d’acceptació/ rebuig del 
producte 

5.5.2 ISO 
9001:200 

  

 Existeix algun procediment per augmentar la 
satisfacció del client mitjançant el compliment 
dels requisits? 

registre de requisits del 
client, de desviacions de 
requisits, procediment 
d’accions correctores 

6.1 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Com garanteix l’organització que el personal 
té educació, formació o experiència 
adequades per garantir-ne la competència? 

registre de formació, 
registre d’educació i 
experiència (cv), 
procediment de 
necessitats formatives 

4.4.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.2 ISO 
14001:2004, 
6.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Quin procediment s’utilitza per identificar les 
necessitats formatives? Com s’avalua 
l’eficàcia de la formació o de les accions 
empreses? 

registre de formacions, 
procediment d’avaluació 
de les actuacions dels 
treballadors, registre de 
necessitats formatives 

4.4.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.2 ISO 
14001:2004 

  

Existeix algun procediment per tal que el 
personal prengui consciència de les 
conseqüències per la SST, MA i Q de la feina 
que desenvolupen? 

document del contingut 
de la formació en PRL 

4.4.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.2 ISO 
14001:2004, 
6.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per tal que el 
personal prengui consciència de les seves 
funcions i responsabilitats i la importància 
d’aconseguir la conformitat amb la política i 
procediments de l’organització i amb els 
requisits del SIG (inclosos els requisits de 
preparació i resposta davant emergències)? 

registre de funcions i 
responsabilitats, registre 
de conformitat amb la 
política, registre de 
conformitat amb els 
requisits SIG, registre de 
necessitats formatives, 
document de contingut 
de la formació 

4.4.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.2 ISO 
14001:2004, 
6.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per tal que el 
personal prengui consciència de les 
conseqüències potencials de desviar-se des 
procediments especificats? 

document de contingut 
de la formació 

4.4.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.2 ISO 
14001:2004, 
6.2.2 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Els procediments de formació, tenen en 
compte els diferents nivells de responsabilitat, 
aptitud, domini de l’idioma i alfabetització? I de 
risc? 

registre de necessitats 
formatives, document de 
contingut de la formació, 
document d’adequació 
de la formació als 
diferents nivells… 

4.4.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.2 ISO 
14001:2004, 
6.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Qui subscriu l’acta de replanteig? registre de 
responsabilitats 

art.15 de la llei 
3/2004 

  

Quin procediment es segueix per determinar 
qui fa les anàlisis, proves i els assaigs? 

registre de 
responsabilitats i 
funcions, registre de 
contractació de serveis, 
procediment 
d’adjudicació de 
responsabilitats 

art.3 RD 
375/1988 

  

Coneixen els treballadors les seves 
obligacions en matèria de prevenció? Existeix 
algun procediment per tal de comprovar si les 
duen a terme de manera correcta? 

procediment d’informació 
de les obligacions en 
matèria de prevenció 
dels treballadors, 
procediment d’anàlisi de 
la claredat de la 
informació 

art.14 llei 31/1995 

  

Es deleguen funcions als treballadors o 
serveis de l’organització en matèria de 
protecció i prevenció de riscos laborals?  

registre de 
responsabilitats dels 
treballadors 

art.14 llei 31/1995 
  

Sobre qui recau el cost de les mesures 
relatives a la seguretat i salut en el treball?  

factures dels recursos i 
mitjans necessaris per a 
les mesures de protecció 
i prevenció 

art.14 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Com es tenen en compte les capacitats 
professionals de cadascun dels treballadors 
en matèria de seguretat i salut en el moment 
d’encomanar-los feines?  

procediment d’anàlisis de 
les capacitats dels 
treballadors, procediment 
de necessitats formatives 
vinculades 

art.15 llei 31/1995 

  

Els treballadors reben una formació teòrica i 
pràctica suficient i adequada en matèria 
preventiva tant en el moment de la 
contractació com en els possibles canvis que 
es puguin produir en el seu lloc de treball?  

document de necessitats 
formatives, registre de 
formacions associades 

art.19 llei 31/1995 

  

La formació s’imparteix dintre la jornada 
laboral? 

calendarització de les 
formacions en dies i 
hores 

art.19 llei 31/1995 
  

Qui assumeix el cost que pugui tenir la 
formació?  

factures dels recursos i 
mitjans necessaris per a 
la formació 

art.19 llei 31/1995 
  

Quins drets tenen les treballadores 
embarassades? 

document de drets dels 
treballadors 

art.26 llei 31/1995   

Qui es responsabilitza de la prevenció de la 
seguretat i salut laborals? Quines capacitats 
tenen els treballadors en qüestió? De quins 
mitjans disposen? Quin accés tenen a la 
informació i documentació de l’organització? 
De quin temps i recursos disposen?  

registre de 
responsabilitats, registre 
de mitjans i recursos del 
servei de prevenció,  
registre de documentació 
a la qual té accés el 
personal de prevenció 

art.30 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix un servei de prevenció? Quines 
funcions té el servei de prevenció? A quina 
informació i documentació té accés? De quins 
mitjans disposa? Quina formació, especialitat i 
capacitació tenen els membres del servei de 
prevenció? Quin procediment hi ha per 
designar-ne recursos tant tècnics, com 
materials com humans segons les pròpies 
característiques de l’organització? 

registre de 
departaments, registre 
de contractació de 
serveis, registre de 
responsabilitats, 
document de drets i 
deures del servei de 
prevenció, recursos del 
servei de prevenció, 
registre de documentació 
a la qual té accés el 
servei de prevenció 

art.31 llei 31/1995 

  

L’organització disposa de recursos 
preventius? Disposen de la capacitat suficient 
per ser-ho? Disposen dels mitjans necessaris?  

registre de 
responsabilitats, 
procediment d’anàlisis de 
les capacitats dels 
treballadors, valoració 
dels mitjans i recursos 
necessaris per a 
desenvolupar una tasca, 
registre dels recursos 
associats al respecte 

art.33 llei 31/1995 

  

Com assegura l’empresa el dret dels 
treballadors de participar en les qüestions 
relacionades amb la prevenció en el treball?  

procediment d’informació 
dels drets dels 
treballadors, registre de 
comunicació de drets 

art.34 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Com assegura l’organització que els 
representants del personal poden exercir les 
competències que estableixen l’Estatut dels 
Treballadors, la Llei d’Òrgans de 
Representació del Personal al Servei de les 
Administracions Públiques i la Llei Orgànica 
de Llibertat Sindical? 

registre de 
responsabilitats, registre 
de necessitats 
formatives, registre de 
formacions, avaluació del 
lloc de treball segons les 
funcions del personal 

art.34 llei 31/1995 

  

Existeix un Comitè de Seguretat i Salut? Qui 
el compon? Compleix les disposicions 
estableres en l’article 38 del RD 31/1995?  

registre de 
responsabilitats, registre 
de requisits legals, 
registre de comunicació 
dels requisits legals 

art.34 llei 31/1995 

  

L’organització disposa de Delegats de 
Prevenció? Qui els designa? Compleixen la 
ràtio per número de treballadors establerta al 
RD 31/1995? Compleixen els requisits 
establers en el RD 31/1995? Compleixen els 
requisits establerts en el conveni col·lectiu?  

registre de personal i 
funcions que 
desenvolupen, registre 
de requisits legals 

art.35 llei 31/1995 

  

Quines competències tenen els Delegats de 
Prevenció?  

registre de 
responsabilitats i 
competències 

art.36 llei 31/1995 
  

Com assegura l’organització que la formació 
dels Delegats de Prevenció és l’adequada i 
suficient per a desenvolupar la seva tasca?  

registre de necessitats 
formatives, registre de 
formacions impartides 

art.37 llei 31/1995 
  

De quins mètodes disposa l’empresa per fer 
efectiva la participació dels membres del 
comitè de seguretat i salut? Quina és la 
persona responsable de convocar-lo? 

registre de participació, 
registre de 
responsabilitats, 
procediment d’informació 
de participació 

art.38 llei 31/1995 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Qui té accés al Llibre de Subcontractació? 
Com es controla aquest accés?  

document d’accés al 
llibre de Subcontractació, 
registre de requisits 
legals 

art.8 llei 32/2006 

  

Quin procediment s’estableix per tal 
d’assegurar que tots els treballadors que 
presten servei en l’obra tenen la formació 
necessària i adequada al seu lloc de treball o 
funció en matèria de prevenció de riscos 
laborals? 

registre de formacions, 
control de formacions, 
procediment 
d’establiment de 
necessitats formatives 

art.10 llei 32/2006 

  

Qui s’encarrega d’administrar a les parts 
pertinents el llibre d’edifici? Qui controla els 
diferents documents finals d’obra que 
componen aquest llibre? 

registre de 
responsabilitats, Llibre 
de l’Edifici 

art.7 llei 38/1999 

  

Existeix algun control o seguiment per tal de 
comprovar que el promotor compleix amb les 
obligacions descrites en el RD 38/1999? 

procediment de control 
de les obligacions del 
promotor 

art.9 llei 38/1999 
  

Existeix algun control o seguiment per tal de 
comprovar que el projectista compleix amb les 
obligacions descrites en el RD 38/1999?  

procediment de control 
de les obligacions del 
projectista 

art.10 llei 38/1999 
  

Existeix algun control o seguiment per tal de 
comprovar que el constructor compleix amb 
les obligacions descrites en el RD 38/1999?  

procediment de control 
de les obligacions del 
constructor 

art.11 llei 38/1999 
  

Existeix algun control o seguiment per tal de 
comprovar que el director d’obra compleix 
amb les obligacions descrites en el RD 
38/1999? 

procediment de control 
de les obligacions del 
director d’execució de 
l’obra, actes de visites 
d’obra, registres 
d’incidències i 
procediments d’actuació 
davant incidències 

art.12 llei 38/1999 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun control o seguiment per tal de 
comprovar que el director de la execució de 
l’obra compleix amb les obligacions descrites 
en el RD 38/1999? 

procediment de control 
de les obligacions del 
director d’execució de 
l’obra, actes de visites 
d’obra, registres 
d’incidències i 
procediments d’actuació 
davant incidències 

art.13 llei 38/1999 

  

Existeix algun control o seguiment per tal de 
comprovar que les entitats i els laboratoris de 
control de qualitat de l’edificació compleixen 
amb les obligacions descrites en el RD 
38/1999? 

procediment de control 
de les obligacions de les 
entitats i laboratoris de 
control de qualitat, 
registres de documents 
acreditatius de la qualitat 
dels productes 

art.14 llei 38/1999 

  

Existeix algun control o seguiment per tal de 
comprovar que els subministradors de 
productes compleixen amb les obligacions 
descrites en el RD 38/1999? 

procediment de control 
de les obligacions dels 
subministradors 

art.15 llei 38/1999 

  

Existeix algun control o seguiment per tal de 
comprovar que els propietaris i usuaris 
compleixen amb les obligacions descrites en 
el RD 38/1999?  

procediment de control 
de les obligacions dels 
propietaris i usuaris 

art.16 llei 38/1999 

  

Existeix alguns sistema d’avaluació per tal de 
comprovar la integració de les funcions 
preventives del personal del nivell bàsic de 
l’activitat preventiva definit en el RD 39/1997?  

registre de formacions, 
registre de 
responsabilitats 

art.35 RD 
39/1997 

  

Existeix alguns sistema d’avaluació per tal de 
comprovar la integració de les funcions 
preventives del personal del nivell mitjà de 
l’activitat preventiva definit en el RD 39/1997?  

registre de formacions, 
registre de 
responsabilitats 

art.36 RD 
39/1997 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix alguns sistema d’avaluació per tal de 
comprovar la integració de les funcions 
preventives del personal del nivell superior de 
l’activitat preventiva definit en el RD 39/1997?  

registre de formacions, 
registre de 
responsabilitats 

art.37 RD 
39/1997 RD 
39/1997 

  

Quants projectistes intervenen a l’obra? En 
cas afirmatiu, s’ha designat un coordinador de 
seguretat en fase de projecte? 

registre de signatures de 
projectistes, registre de 
responsabilitats 

art.3 RD 
1627/1997 

  

Durant l’execució de l’obra intervé més d’una 
empresa o una empresa i treballadors 
autònoms? En cas afirmatiu, s’ha designat un 
coordinador de seguretat en fase d’execució?  

registre d’inici i 
finalització de feines de 
les empreses que 
col·laboren en l’execució 
de l’obra 

art.3 RD 
1627/1997 

  

Qui redacta l’Estudi de Seguretat i Salut o en 
el seu defecte l’Estudi Bàsic de seguretat i 
salut?  

registre de 
responsabilitats 

art.5 i art.6 RD 
1627/1997 

  

Qui es responsabilitza que el pla de seguretat 
romangui sempre a l’obra i a disposició 
permanent de la direcció facultativa? Es fa un 
control per tal que aquest aspecte es 
compleixi? 

registre de 
responsabilitats 

art.7 RD 
1627/1997 

  

Hi ha algun control o procediment per tal 
d’assegurar que el coordinador de seguretat 
en fase d’execució compleix les seves 
obligacions i desenvolupa les seves funcions 
durant l’execució de l’obra? 

procediment de control 
de les obligacions del 
coordinador de seguretat 
en fase d’execució 

art.9 RD 
1627/1997 

  

Existeix algun control per tal d’assegurar que 
el contractista i subcontractista aplica les 
seves obligacions estipulades segons el 
RD1627/1997? 

procediment de control 
de les obligacions dels 
contractistes i 
subcontractistes, actes 
de visites d’obra 

art.11 RD 
1627/1997 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quins procediments existeixen per tal 
d’executar correctament les mesures 
preventives establertes al pla de seguretat i 
salut en relació a les obligacions que 
corresponguin als contractistes i 
subcontractistes (o treballadors autònoms) 
directament?  

seguiment i control 
d’implantació de les 
mesures preventives 

art.11 RD 
1627/1997 

  

Quins controls s’estableixen per tal 
d’assegurar que els treballadors autònoms 
compleixen les seves obligacions establertes 
segons el RD 1627/1997? Quin procediment 
s’estableix per tal d’assegurar que els 
treballadors autònoms seguiran les mesures 
preventives establertes al pla de seguretat i 
salut? 

procediment de control 
de les obligacions dels 
treballadors autònoms 

art.12 RD 
1627/1997 

  

 
Taula 3.8 Gestió de les competències de les persones 
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3.2.9. GESTIÓ DE LA INFRASTRUCTURA I LA TECNOLOGIA 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Els edificis, espais de treball i serveis 
associats, són suficients per als requisits del 
producte? Els equips per els processos són 
suficients per els requisits del producte? I els 
serveis de suport? 

documents 
d’infraestructures, 
registre de millores 
d’infraestructures 

6.3 ISO 
9001:2000 

  

Com assegura la direcció la disponibilitat dels 
recursos essencials per establir, implementar, 
mantenir i millorar el SIG? 

pressupostos, registre de 
personal, registre de 
formacions, plànol 
infraestructura, registre 
de recursos necessaris, 
registre de recursos 
humans, registre de 
necessitats d’habilitats 
especialitzades, registre 
de recursos financers i 
tecnològics 

4.4.1 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.1 ISO 
14001:2004, 6.3 
ISO 9001:2000 

  

El projecte tècnic inclou l’avaluació del volum i 
les característiques dels residus que 
s’originaran ? Especifica la instal·lació o 
instal·lacions de reciclatge i disposició de 
desaprofitaments on es gestionaran en cas 
que no siguin utilitzats o reciclats en la pròpia 
obra?  

document de valoració 
de residus, procediment 
d’associació de recursos 
per a la gestió dels 
residus 

art.8 D201/1994 

  

Els productes, els sistemes i equips, responen 
als requisits de qualitat establerts en el 
projecte bàsic i el projecte d’execució? Quins 
procediments ho garanteixen? 

procediment de valoració 
de la qualitat dels 
productes, sistemes i 
equips 

art.17 de la llei 
3/2004 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quines mesures s’adopten per assegurar que 
els equips de treball siguin adequats per al 
treball que s’hagi de realitzar i hi estiguin 
adaptats? 

registre d’acceptació dels 
equips de treball art.17 llei 31/1995 

  

Disposen els treballadors d’equips de 
protecció individuals quan la naturalesa dels 
treballs realitzats ho requereix? 

avaluació de riscos, 
registre d’EPIs art.17 llei 31/1995 

  

Qui du a terme la vigilància de la salut? registre de 
responsabilitats 

art.22 llei 31/1995   

Quin procediment existeix de consulta als 
treballadors (per mitjà dels seus representants 
en el cas que en tinguin) en relació a la 
planificació i l’organització del treball en 
l’organització i la introducció de noves 
tecnologies, en l’organització i 
desenvolupament de les activitats de protecció 
de la salut i prevenció dels riscos 
professionals, en la designació dels 
treballadors encarregat de les mesures 
d’emergència, en els procediments de 
informació i documentació, en el projecte i 
organització de la formació preventiva, en 
qualsevol acció que pugui tenir efectes sobre 
la seguretat i salut dels treballadors? 

procediment de consulta 
als treballadors art.33 llei 31/1995 

  

 Taula 3.9 Gestió de la infraestructura i la tecnologia 
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3.2.10. OFERTES I CONTRACTES AMB CLIENTS 
 

 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun procediment per a determinar 
els requisits que especifica el client? Es tenen 
en compte els requisits del client per a les 
activitats d’entrega i les posteriors? 

Procediment de 
comanda, registres 
d’entrega i posteriors 

7.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Es tenen en compte els requisits no establerts 
per el client necessaris per l’ús especificat o 
previst del producte? 

fitxa tècnica del producte 
7.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Es tenen en compte els requisits legals i 
reglamentaris relacionats amb el producte? 

registre de requisits 
legals i reglamentaris del 
producte 

7.2.1 ISO 
9001:2000 

  

Com es resolen les diferències entre els 
requisits del producte que estableix el client i 
els que estan establerts prèviament? 

registre d’acceptació de 
comandes, procediment 
d’acceptació de canvis 
en les comandes, 
registre de resultats de 
revisió i accions 
originades per la revisió 

7.2.2 ISO 
9001:2000 

  

En el cas que el client no declari 
documentalment els requisits del producte, 
existeix algun procediment per a confirmar els 
requisits abans de l’acceptació? 

Procediment de 
confirmació dels requisits 
establerts pel client 

7.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Si un cop feta la comanda es canvien els 
requisits del producte, quin procediment 
segueix l’empresa per a modificar la 
documentació pertinent? Quin procediment es 
segueix per a notificar-ho al personal 
corresponent? 

procediment de canvis 
de requisits del producte, 
procediment de 
comunicació de canvis, 
procediment 
d’acceptació de canvis 

7.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Taula 3.10 Ofertes i contractes amb clients 
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3.2.11. DISSENY 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quines són les etapes de disseny i 
desenvolupament? 

registre d’etapes 7.3.1 ISO 
9001:2000 

  

Com es determina la revisió, verificació i 
validació apropiades per a cada etapa de 
disseny i desenvolupament? 

procediment de revisió, 
verificació i validació de 
disseny i 
desenvolupament 

7.3.1 ISO 
9001:2000 

  

Quines són les responsabilitats i autoritats 
assignades per el disseny i desenvolupament 
del producte? 

registre de 
responsabilitats i 
autoritats 

7.3.1 ISO 
9001:2000 

  

Com es gestionen les interfases entre els 
diferents grups involucrats en el disseny i 
desenvolupament? La comunicació és eficaç? 
Les responsabilitats són clares? 

document de gestió 
d’interfases de disseny i 
desenvolupament, 
comunicats entre fases, 
registre de 
responsabilitats 

7.3.1 ISO 
9001:2000 

  

Quins són els criteris d’actualització de la 
planificació en referència al disseny i 
desenvolupament? 

document de criteris 
d’actualització, registre 
d’actualitzacions 

7.3.1 ISO 
9001:2000 

  

Quins són els requisits funcionals i de 
desenvolupament? 

document de requisits 
funcionals del producte i 
de requisits de 
desenvolupament 

7.3.2 ISO 
9001:2000 

  

Quins són els requisits legals i reglamentaris 
aplicables? 

document de requisits 
legals i reglamentaris 

7.3.2 ISO 
9001:2000 

  

S’inclou la informació provinent de dissenys 
previs similars? 

documentació de 
dissenys previs 

7.3.2 ISO 
9001:2000 

  

Hi ha cap altre requisit essencial per el 
disseny i desenvolupament? 

document de requisits de 
disseny i 
desenvolupament 

7.3.2 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Cada quant es revisen els requisits dels 
elements d’entrada per garantir-ne 
l’adequació? 

procediment de revisió 
dels requisits, registre de 
revisions dels requisits 
del producte 

7.3.2 ISO 
9001:2000 

  

Es compleixen els requisits dels elements 
d’entrada per al disseny i desenvolupament? 

procediment 
d’acceptació d’elements 
d’entrada 

7.3.3 ISO 
9001:2000 

  

Els resultats de disseny i desenvolupament 
fan referència a la informació necessària per a 
la compra, la producció i la prestació de 
serveis? 

documentació 
d’informació de compres 
producció i prestació de 
serveis, comparatives de 
possibles compres 

7.3.3 ISO 
9001:2000 

  

Els resultats de disseny i desenvolupament 
fan referència als criteris de disseny i 
d’acceptació del producte? 

document de criteris de 
disseny i procediment 
d’acceptació dels 
producte 

7.3.3 ISO 
9001:2000 

  

Els resultats del disseny i desenvolupament 
especifiquen les característiques del producte 
que són essencials per el seu ús segur i 
correcte? 

procediment 
d’acceptació de 
característiques 
essencials del disseny 
del producte 

7.3.3 ISO 
9001:2000 

  

S’avalua la capacitat dels resultats de disseny 
i desenvolupament per a complir els requisits? 

revisions de resultats de 
disseny i 
desenvolupament. 

7.3.4 ISO 
9001:2000 

  

Quina sistemàtica hi ha per tal d’identificar 
qualsevol problema? Inclou propostes 
d’accions correctores? 

procediment de revisions 
de problemes, registre 
d’accions correctores, 
procediment d’accions 

7.3.4 ISO 
9001:2000 

  

Qui participa en aquestes revisions? registre de 
responsabilitats 

7.3.4 ISO 
9001:2000 

  

Es mantenen els registres de les revisions? registre de revisions 7.3.4 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Es realitza alguna verificació per assegurar 
que els resultats del disseny i 
desenvolupament del producte compleixen els 
requisits dels elements d’entrada dels disseny 
i desenvolupament? Es mantenen els 
registres de verificació i de qualsevol acció 
que sigui necessària? 

registres de verificació, 
procediment de 
verificació, registre 
d’accions necessàries 

7.3.5 ISO 
9001:2000 

  

Quin procediment es segueix per tal de validar 
el disseny i desenvolupament d’acord amb la 
planificació? La validació es completa abans 
de l’entrega o en la implementació del 
producte? Es mantenen registres dels 
resultats de la validació i de qualsevol acció 
que sigui necessària? 

procediment de validació 
del disseny i 
desenvolupament, 
registre de validació, 
registre d’entregues, 
registre d’accions 
necessàries 

7.3.6 ISO 
9001:2000 

  

Com s’identifiquen els canvis del disseny i 
desenvolupament? Se’n mantenen registres? 
Es fan revisions, verificacions i validacions 
dels canvis? S’aproven abans de la seva 
implementació? La revisió dels canvis inclou 
l’avaluació de l’efecte dels canvis en les parts 
constitutives i en el producte ja entregat? 

procediment 
d’identificació de canvis, 
procediment i registre de 
revisions, verificacions i 
validacions de canvis, 
acta d’aprovació de 
canvis, avaluació de 
l’efecte dels canvis 

7.3.7 ISO 
9001:2000 

  

Quin procediment s’estableix per tal de 
controlar que l’Estudi de Seguretat o l’Estudi 
bàsic de seguretat i salut sigui coherent amb 
el contingut del projecte i reculli les mesures 
preventives adequades als riscos que 
comporti la realització de l’obra? 

procediment de control 
de coherència de l’Estudi 
(Bàsic) de Seguretat i 
Salut amb el contingut 
del projecte 

art.5 i art.6 RD 
1627/1997 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quin procediment es segueix per tal 
d’assegurar que l’edifici està projectat i es 
construeix de tal manera que satisfà els 
requisits de funcionalitat, seguretat i habilitat 
establerts en l’article 4 de la llei 3/2004? 

Procediment de revisió 
del disseny de l’edifici, 
procediment de 
seguiment i control 
d’execució 

art.4 de la llei 
3/2004 

  

 
Taula 3.11  Disseny 
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3.2.12. PLANIFICACIÓ DELS PROCESSOS PER EL COMPLIME NT DELS REQUISITS 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun control operacional de 
SST?Està/n integrat/s dintre el SIG global? 

registre de controls 
operacionals 

4.4.6 OHSAS 
18001:2007 

  

Existeix algun control documental per a cobrir 
les situacions en les que la seva absència 
podria portar a desviacions de la política i 
objectius de l’organització? 

registre de controls 
documentals 

4.4.6 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.6 ISO 
14001:2004, 7.1 
ISO 9001:2000 

  

Existeixen criteris operatius estipulats en els 
que la seva absència podria portar a 
desviacions de la política i objectius de 
l’organització? 

document de criteris 
operatius 

4.4.6 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.6 ISO 
14001:2004 

  

Quines activitats són les que requereixen 
verificació, validació, seguiment, inspecció i 
assaig/prova específics per el producte? Com 
es determinen? Quins són els criteris 
d’acceptació del producte? 

registre de verificació, 
validació, seguiment, 
inspecció, assaig/prova. 
Criteris d’acceptació 

ISO 9001:2000 

  

Es determinen registres per evidenciar que els 
processos de realització i el producte resultant 
compleixen tots els requisits? 

registres de realització i 
de compliment dels 
requisits 

ISO 9001:2000 
  

Hi ha processos establerts? I documents? Es 
proporcionen els recursos específics per a 
cada producte? 

registre de procediments, 
registre de documents, 
registre de recursos 

ISO 9001:2000 
  

Existeix algun control de béns, equipaments i 
serveis adquirits? 

procediment de control 
de béns, equipaments i 
serveis 

4.4.6 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.6 ISO 
14001:2004 

  

Existeix algun control relacionat amb els 
contractistes i altres visitants del lloc de 
treball? 

procediment de control 
de visitants a l’obra i 
contractistes 

4.4.6 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.6 ISO 
14001:2004 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quin procediment hi ha per tal de 
desenvolupar l’acta de replanteig? 

procediment de 
replanteig 

art.15 de la llei 
3/2004 

  

 
Taula 3.12 Planificació dels processos per el compliment dels requisits 
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3.2.13. PLANS D’EMERGÈNCIA 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Quins procediments hi ha per tal d’identificar 
situacions d’emergència i accidents 
potencials? 

procediment 
d’identificació 
d’emergències i 
accidents 

4.4.7 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.7 ISO 
14001:2004 

  

Quin procediment hi ha de resposta a les 
situacions d’emergència potencials? 

procediment de resposta 
a situacions 
d’emergència 

4.4.7 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.7 ISO 
14001:2004 

  

Com assegura l’organització la resposta 
davant situacions d’emergència reals i la 
prevenció o mitigació de les conseqüències 
adverses per a la SST i el MA associades? 

procediment de resposta 
a situacions 
d’emergència, document 
de prevenció de 
conseqüències per a la 
SST i el MA 

4.4.7 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.7 ISO 
14001:2004 

  

En la planificació de la resposta a 
emergències, com es tenen en compte les 
necessitats de les parts interessades 
pertinents (serveis d’emergència, veïns…)? 

planificació de resposta 
davant emergències 

4.4.7 OHSAS 
18001:2007 

  

Es realitzen proves periòdiques del 
procediment de resposta a situacions 
d’emergència? S’hi implica a les parts 
interessades? 

Registre de simulacres, 
registre de participants 
en simulacres 

4.4.7 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.7 ISO 
14001:2004 

  

S’estableix algun procediment de revisió 
periòdica i de modificació dels procediments 
de resposta davant emergència? 

procediment de revisió i 
modificació de resposta 
d’emergència 

4.4.7 OHSAS 
18001:2007, 
4.4.7 ISO 
14001:2004 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun procediment per tal d’analitzar 
les possibles situacions d’emergència i 
adoptar les mesures necessàries en matèria 
de primers auxilis, lluita contra incendis i 
evacuació dels treballadors? Es designen 
encarregats a l’hora de posar en pràctica 
aquestes mesures? Es comprova 
periòdicament aquestes situacions?  

procediment d’anàlisis de 
situacions d’emergència, 
protocol primers auxilis, 
protocol simulacres, 
registre de 
responsabilitats, 
planificació de revisions 

art.20 llei 31/1995 

  

 Taula 3.1 3 Plans d’emergència 
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3.2.14. GESTIÓ DE CONTAMINANTS 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Qui assumeix els costos que s’originen en la 
gestió dels residus? 

registre de factures de 
gestió de residus 

art.5 D201/1994   

Quin control hi ha per assegurar que el gestor 
de residus està autoritzat per al reciclatge dels 
residus de l’obra o per a la disposició dels 
desaprofitaments? 

control de la 
documentació del gestor 
de residus, còpia de 
l’autorització de 
reciclatge de residus del 
gestor 

art.5 D201/1994 

  

Consten en la llicència urbanística les 
condicions específiques necessàries referents 
a la gestió dels residus i al dipòsit de fiança 
previst a l’article 5.2 del D 201/1994? 

document de condicions 
específiques de gestió 
dels residus 

art.8 D201/1994 

  

Quin procediment s’estableix per tal de 
garantir l’acreditació, davant l’ajuntament, 
d’haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d’acceptació que garanteixi la 
correcta destinació dels residus separats per 
tipus?  

comunicat a l’ajuntament 
del document 
d’acceptació de la gestió 
dels residus signat amb 
el gestor dels residus 

mod art.5 D 
161/2001 

  

 Taula 3.14 Gestió dels contaminants 
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3.2.15. COMPRES 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quins controls hi ha per assegurar que el 
producte adquirit compleix els requisits de 
compra especificats? 

registre de controls de 
compres 

7.4.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment d’avaluació i 
selecció de proveïdors? Quins criteris 
s’estableixen per a la selecció, l’avaluació i la 
reavaluació? Es mantenen els registres de les 
avaluacions les accions necessàries 
derivades? 

procediment de selecció i 
avaluació de proveïdors, 
document de criteris de 
selecció, avaluació i 
reavaluació; registres 

7.4.1 ISO 
9001:2000 

  

S’estableixen requisits per l’aprovació del 
producte? I dels procediments, processos i 
equips? 

document de requisits 
per a l’aprovació del 
producte, procediments i 
equips 

7.4.2 ISO 
9001:2000 

  

Quins són els requisits per a la qualificació del 
personal? 

document de requisits de 
qualificació del personal 

7.4.2 ISO 
9001:2000 

  

Quins són els requisits del producte establerts 
pel SGQ? 

fitxa tècnica del producte 7.4.2 ISO 
9001:2000 

  

Es fa alguna inspecció o activitat per 
assegurar que el producte comprat compleix 
els requisits de compra especificats? 

procediment de valoració 
del producte comprat 

7.4.3 ISO 
9001:2000 

  

S’estableix en la informació de compra les 
disposicions per la verificació en les 
instal·lacions del proveïdor quan l’organització 
o el client vulguin dur a terme aquesta 
verificació? 

document de 
disposicions per la 
verificació d’instal·lacions 

7.4.3 ISO 
9001:2000 

  

Quins controls s’estableixen per a la recepció 
dels materials d’acord amb la LOE?  

registre de controls de 
recepció dels materials 

art.17 de la llei 
3/2004 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quin procediment hi ha per a controlar la 
documentació del subministrament en el 
moment de la contractació o en el de 
l’entrega? 

procediment de control 
de documentació de 
subministrament 

art.17 de la llei 
3/2004 

  

Quin control s’estableix per tal de garantir que 
els productes  i substàncies químiques que 
entren a obra vagin envasats i etiquetats de 
manera que permeti la seva còmoda 
manipulació, fàcil conservació, ràpida 
identificació i identificació clara dels riscos per 
a la seguretat i salut dels treballadors que la 
seva manipulació o emmagatzematge 
comportin? 

procediment de tracte de 
productes químics a 
l’obra 

art.41 llei 31/1995 

  

Qui s’encarrega d’ordenar el principi de les 
obres? Com s’assegura que l’avís previ al inici 
d’obres s’ha efectuat segons indica el RD 
1627/1997?  

registre de 
responsabilitats 

art.18 RD 
1627/1997 

  

Existeix algun procediment per tal de garantir 
que els accessos i perímetre de l’obra estan 
degudament senyalitzats de manera visible i 
identificable?  

procediment de control 
de l’entorn de l’obra 

annex IV RD 
1627/1997 

  

 
 Taula 3.15 Compres 
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3.2.16. PRODUCCIÓ/ PRESTACIÓ DEL SERVEI (PROCESSOS DE NEGOCI) 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun control respecte la disponibilitat 
de la informació que descriu les 
característiques del producte? 

document de control de 
disponibilitat d’informació 

7.5.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun control respecte la disponibilitat 
d’instruccions de treball? 

document de control de 
disponibilitat 
d’instruccions 

7.5.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun control respecte l’ús de l’equip 
apropiat? 

document de control d’ús 
d’equips 

7.5.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun control respecte la disponibilitat 
i ús dels dispositius de seguiment i medició? 

document de control de 
dispositius de seguiment 
i medició 

7.5.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun control respecte la 
implementació dels seguiment i de la medició? 

document de control de 
seguiment i medició 

7.5.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun control respecte la 
implementació de les activitats d’alliberació, 
entrega i posteriors a l’entrega? 

control d’activitats 
d’alliberació, entrega  i 
posteriors a l’entrega 

7.5.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment de validació dels 
processos de producció i de prestació del 
servei on els productes resultants no es 
puguin verificar mitjançant activitats de 
seguiment o medició posteriors? 

procediment de validació 
de processos, registre de 
validació de processos 

7.5.2 ISO 
9001:2000 

  

Quins són els criteris establerts per a la revisió 
i aprovació dels processos? 

document de criteris de 
revisió i aprovació de 
processos 

7.5.2 ISO 
9001:2000 

  

Quin procediment es segueix per a l’aprovació 
dels equips i la qualificació del personal? 

procediment d’aprovació 
d’equips i qualificació del 
personal 

7.5.2 ISO 
9001:2000 

  

Quines disposicions s’estableixen per a l’ús de 
mètodes i procediments específics? 

document de 
disposicions de mètodes 
i procediments 

7.5.2 ISO 
9001:2000 
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Quins són els requisits dels registres? document de requisits 
dels registres 

7.5.2 ISO 
9001:2000 

  

Quines disposicions s’estableixen per als 
processos de revalidació? 

document de 
disposicions per als 
processos de revalidació 

7.5.2 ISO 
9001:2000 

  

Quins procediments estableix l’organització 
per tal de preservar la conformitat del producte 
durant el procés intern i l’entrega al destí 
previst? 

procediment de 
seguiment i control del 
producte 

7.5.5 ISO 
9001:2000 

  

Quin procediment hi ha per tal d’assegurar 
que els residus objecte de reciclatge es 
separen des del seu origen? 

procediment de tracte de 
residus art.9 D 201/1994 

  

Quin procediment es segueix quan un 
treballador pugui estar exposat a un risc greu 
o imminent? 

procediment d’actuació 
davant un risc greu o 
imminent 

art.21 llei 31/1995 
  

Quins són els drets dels treballadors quan 
consideri que l’activitat que desenvolupa 
comporta un risc greu o imminent per la seva 
vida o salut?  

document de drets dels 
treballadors en matèria 
de SSL 

art.21 llei 31/1995 

  

 
Taula 3.16 Producció/ prestació del servei (processos de negoci) 
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3.2.17. SEGUIMENT I MEDICIÓ DEL PRODUCTE 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Com es proporciona l’evidència de la 
conformitat del producte amb els requisits 
determinats? Com es fa el seguiment i la 
mesurament d’aquesta conformitat? Quins 
dispositius s’utilitzen? 

procediment de valoració 
de conformitat del 
producte, registre de 
seguiment i mesura de la 
conformitat 

 7.6 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per assegurar la 
realització del seguiment i mesura conforme 
amb els requisits establerts? 

procediment de 
seguiment i mesura 

8.1 ISO 
9001:2000 

  

Quin procediment s’utilitza per demostrar la 
conformitat del producte? 

procediment de 
conformitat 

8.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per assegurar la 
conformitat del SGQ? 

procediment de 
conformitat del SGQ 

8.1 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per assegurar la 
millora contínua de l’eficàcia del SGQ? 

procediment de millora 
contínua 

   

Quins mètodes s’apliquen per al seguiment i la 
mesura dels processos del SGQ? 

procediment de 
seguiment i mesura dels 
processos del SGQ 

8.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Com demostren aquests mètodes la capacitat 
d’abast per aconseguir els resultats planificats 
dels processos? 

document d’abast dels 
mètodes de seguiment i 
mesura dels processos 
del SGQ 

8.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Quan no s’abasten els resultats, es duen a 
terme correccions o accions correctores per 
assegurar la conformitat del producte? 

registre d’accions 
correctores de 
conformitat del producte, 
procediment d’accions 
correctores 

8.2.3 ISO 
9001:2000 

  

Com es mesuren les característiques del 
producte per verificar-ne el compliment amb 
els requisits? Se’n fa un seguiment? 

registre de conformitat 
de les característiques 
del producte amb els 
requisits exigits 

8.2.4 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quines evidències hi ha de la conformitat del 
producte amb els criteris d’acceptació? 

registres d’acceptació del 
producte 

8.2.4 ISO 
9001:2000 

  

L’alliberació del producte i la prestació del 
servei es duen a terme un cop completades 
les disposicions planificades? En cas contrari, 
com s’aprova? 

registre d’alliberació i 
inici de prestació de 
serveis 

8.2.4 ISO 
9001:2000 

  

Com s’analitzen les característiques i 
tendències dels processos i dels productes? 

procediment d’anàlisis de 
característiques i 
tendències dels 
processos i productes 

8.4 ISO 
9001:2000 

  

Es fa una anàlisis de la informació dels 
proveïdors? 

procediment d’anàlisis de 
la informació dels 
proveïdors 

8.4 ISO 
9001:2000 

  

Quin procediment es segueix per a la 
finalització de les obres? Qui aprova la 
finalització de l’obra? 

procediment de 
finalització de les obres 

art.19 de la llei 
3/2004 

  

En el projecte d’execució de l’obra, 
s’enumeren i defineixen els controls que es 
faran segons les normes d’obligat compliment 
i els que es duran a terme per a una correcta 
execució de l’obra? 

registre de controls 
d’execució de l’obra 

art.1 RD 
375/1988 

  

El programa de qualitat , especifica els 
components de l’obra que calgui controlar? 
Especifica els assaigs, les anàlisis i proves a 
realitzar? A càrrec de qui corren els costos 
econòmics dels assaigs, proves i anàlisis?  

registre de components a 
controlar, registre 
d’assaigs, anàlisis, 
proves i mesures 
necessaris per efectuar 
els controls 

art.3 RD 
375/1988 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun registre per tal de deixar 
constància dels assaigs, les proves i les 
anàlisis que es realitzin i de la persona o 
laboratori que els executa? Qui s’encarrega de 
fer es assentaments i quin procediment 
utilitza? 

registres d’assaigs, 
anàlisis i proves 

art.4 RD 
375/1988 

  

 
Taula 3.17 Seguiment i medició del producte 
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3.2.18. SEGUIMENT I MESURA DEL DESENVOLUPAMENT MEDIAMBIENTA L 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun procediment per tal de fer 
seguiment i mesurar de manera regular les 
característiques fonamentals de les 
operacions que puguin tenir un impacte 
significatiu en el medi ambient? 

procediment de 
seguiment i mesura 
d’operacions amb 
impacte MA 

4.5.1 ISO 
14001:2004 

  

Aquests procediments, inclouen la 
documentació de la informació per fer el 
seguiment del desenvolupament, dels controls 
operacionals aplicables i de la conformitat 
amb els objectius i metes ambientals de 
l’organització? 

documents d’informació 
de seguiment d’execució, 
documents de controls 
operacionals, registre de 
conformitat amb 
objectius 

4.5.1 ISO 
14001:2004 

  

Hi ha algun procediment de calibratge i 
manteniment dels equips de seguiment i 
mesura del desenvolupament? 

procediment de 
calibratge i manteniment 
d’equips de seguiment i 
mesura del 
desenvolupament 

4.5.1 ISO 
14001:2004 

  

Quin procediment es segueix per tal de 
garantir que les operacions de valorització i 
disposició dels desaprofitaments es duen a 
terme segons les determinacions del D 
201/1994 i les modificacions establertes en el 
D161/2001? 

procediment de control 
de requisits legals en les 
operacions de valoració i 
disposició dels 
desaprofitaments 

art.5 D201/1994 i 
D161/2001 

  

Quin procediment es segueix per tal de 
garantir que en les operacions de gestió en 
l’origen dels residus es compleixen les 
determinacions del D 201/1994?  

procediment de control 
de les operacions de 
gestió de residus 

art.5 D201/1994 
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Quin procediment hi ha per tal de garantir que 
es compleixen estrictament les determinacions 
de la gestió de residus fixades a la llicència 
municipal? 
 

procediment de 
seguiment de les 
determinacions de la 
llicència municipal 

art.11 D201/1994 

  

 
Taula 3.18 Seguiment i mesura del desenvolupament mediambiental 
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3.2.19. SEGUIMENT I MESURA DEL DESENVOLUPAMENT DE LA SEGURE TAT I LA SALUT LABORALS 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun procediment per tal de fer 
seguiment i mesurar de manera regular 
l’acompliment de la SST? 

procediment de 
seguiment i mesura de la 
SST 

4.5.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Aquest procediment inclou les mesures 
qualitatives i quantitatives apropiades a les 
necessitats de l’organització? 

procediment de 
seguiment i mesura de la 
SST 

4.5.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Inclou el seguiment del grau de compliment 
dels objectius de SST de l’organització? 

procediment de 
seguiment i mesura de la 
SST 

4.5.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Inclou el seguiment de l’eficàcia dels controls? 
procediment de 
seguiment i mesura de la 
SST 

4.5.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Inclou les mesures proactives del 
desenvolupament que fan un seguiment de la 
conformitat amb els programes, controls i 
criteris operacionals de la SST? 

procediment de 
seguiment i mesura de la 
SST 

4.5.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Inclou el registre de dades i resultats del 
seguiment i mesura per les anàlisis de les 
accions correctores i preventives? 

procediment de 
seguiment i mesura de la 
SST, registre de dades i 
resultat de seguiment i 
mesura 

4.5.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Hi ha algun procediment de calibratge i 
manteniment dels equips de seguiment i 
mesura del desenvolupament? 

procediment de 
calibratge i manteniment 

4.5.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Quines mesures s’utilitzen per adaptar els 
possibles canvis que puguin sorgir en matèria 
de prevenció de riscos laborals? 

registre d’adaptació de 
canvis art.14 llei 31/1995 
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Com es garanteix que només accedeixen a 
les zones de risc greu i específic aquells 
treballadors que hagin rebut la informació 
suficient i adequada per a tal efecte? 

procediment de control 
d’accés a les zones d’alt 
risc, registre d’accés a 
les zones de risc 

art.15 llei 31/1995 

  

Com s’assegura la correcta execució de 
l’activitat preventiva inclosa a la planificació ? 
S’efectua un seguiment per a l’activitat 
preventiva? 

procediment de 
seguiment de la 
planificació de l’activitat 
preventiva 

art.16 llei 31/1995 

  

Existeix algun procediment de valoració dels 
resultats de la vigilància de  la salut per a 
presa de conclusions derivades dels 
reconeixements efectuats en relació amb 
l’aptitud del treballador per al 
desenvolupament del lloc de treball? 

procediment de valoració 
de la vigilància de la 
salut, conclusions de la 
vigilància de la salut 

art.22 llei 31/1995 

  

Quin prolongament  té o pot tenir la vigilància 
periòdica de l’estat de salut dels treballadors 
que la consenteixin? 

planificació de la 
vigilància de la salut art.22 llei 31/1995 

  

Quin procediment existeix per assegurar que 
els treballadors compleixen les mesures de 
seguretat i, d’aquesta manera vetllen per la 
seva seguretat i salut de manera conforme 
amb la informació i formació que han rebut al 
respecte?  

procediment de control 
de compliment de les 
mesures de seguretat 

art.29 llei 31/1995 

  

Com assegura l’empresa que els treballadors 
fan un us responsable, d’acord amb les 
instruccions rebudes, dels mitjans i equips de 
protecció amb les que desenvolupen la seva 
activitat? 

procediment de control 
de mitjans i equips de 
protecció 

art.29 llei 31/1995 

  

Com assegura l’empresa que els treballadors 
no posen fora de funcionament i fan un ús 
responsable, d’acord amb les instruccions 
rebudes, els dispositius de seguretat? 

procediment de control 
dels dispositius de 
seguretat 

art.29 llei 31/1995 
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Com assegura l’empresa que els treballadors 
contribueixen al compliment de les obligacions 
establertes per l’autoritat competent amb la 
finalitat de protegir la seguretat i salut dels 
treballadors en el treball? 

procediment de les 
obligacions establertes 
per la llei 

art.29 llei 31/1995 

  

Com assegura l’empresa que els treballadors 
cooperen amb l’empresari per tal de garantir 
unes condicions de treball que siguin segures i 
no comportin riscos per a la seguretat i salut 
dels treballadors? 

procediment de control 
de les condicions de 
treball 

art.29 llei 31/1995 

  

Com assegura l’empresari que la decisió 
negativa a l’adopció de les mesures 
proposades pels delegats de prevenció és 
motivada?  

Procediment de valoració 
de decisions 

art.36 llei 31/1995 

  

Quin control s’estableix per garantir que la 
normativa referent a la seguretat i salut es té 
en compte en tot procés? 

procediment de control 
d’implantació de 
normativa 

art.43 llei 31/1995 
  

Hi ha algun sistema de control de seguiment 
de les diferents actuacions de les persones 
amb responsabilitat en matèria de prevenció?  

procediment de control 
de seguiment 
d’actuacions 

art.42 llei 31/1995 
  

Existeix un control dels Llibres de 
Subcontractació? Qui es responsabilitza de 
cada llibre? De quina manera es garanteix que 
el llibre es manté actualitzat? 

Procediment de control 
del Llibre de 
Contractació, registre de 
responsabilitats 

art.8 llei 32/2006 

  

Quin procediment hi ha per tractar les 
possibles modificacions que puguin sorgir del 
pla de seguretat i salut? Qui les ha d’aprovar? 
Quins criteris hi ha com a base per a 
l’acceptació/ rebuig de les possibles 
modificacions?  

Procediment de 
modificacions en matèria 
de seguretat i salut, 
procediment de validació 
de modificacions 

art.7 RD 
1627/1997 

  

Existeix algun control per tal d’assegurar que 
a l’obra sempre resta el llibre d’incidència amb 
fulls per duplicat?  

Procediment de control 
del Llibre d’Incidències 

art.13 RD 
1627/1997 
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Quin control garanteix que el llibre 
d’incidències resta sempre a l’obra? Com 
s’assegura la seva disponibilitat al personal 
que hi té accés?  

Procediment de control 
del Llibre d’Incidències, 
registre de 
responsabilitats 

art.13 RD 
1627/1997 

  

Quin procediment se segueix per tal 
d’assegurar que la zona de treball roman 
endreçada sense comportar cap risc per al 
treballador que l’utilitza? 

Procediment de control  
de l’entorn de treball 

annex IV RD 
1627/1997 

  

 
Taula 3.19 Seguiment i mesura del desenvolupament de la seguretat i salut laborals 
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3.2.20. SATISFACCIÓ DEL CLIENT 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

S’analitza la informació de la satisfacció del 
client? Com s’aconsegueix aquesta 
informació? 

estadístiques de grau de 
satisfacció del client, 
conclusions de les 
estadístiques de la 
satisfacció del client 

8.4 ISO 
9001:2000 

  

Com s’analitza la conformitat amb els requisits 
del producte? 

procediment de 
conformitat amb els 
requisits del producte 

8.4 ISO 
9001:2000 

  

Quin procediment es segueix per a la recepció 
de l’obra? 

procediment de recepció 
de l’obra 

art.20 de la llei 
3/2004 

  

Qui procediment s’estableix per tal de garantir 
la vida útil de l’edifici? 

procediment de 
manteniment de l’edifici 

art.23 de la llei 
3/2004 

  

Quin procediment se segueix per a l’acta de 
recepció de l’obra? Quines parts hi 
intervenen? 

procediment de recepció 
de l’obra, registre de 
responsabilitats 

art.6 llei 38/1999 
  

 Taula 3.20 Satisfacció del client 
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3.2.21. AUDITORIES 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun procediment per avaluar 
periòdicament el compliment dels requisits 
legals aplicables? 

procediment avaluacions 
legals, registres 
d’avaluacions legals 

4.5.2 OHSAS 
18001:2007. 
4.5.2 ISO 
14001:2004 

  

Quin procediment s’estableix per avaluar el 
compliment dels requisits que subscrigui 
l’organització (diferents als d’aplicació legal)? 

procediment d’avaluació 
de requisits del producte, 
registre de resultats de 
les avaluacions 

4.5.2 OHSAS 
18001:2007. 
4.5.2 ISO 
14001:2004 

  

Les auditories internes, es realitzen en 
intervals planificats? planificació d’auditories 

4.5.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.5 ISO 
14001:2004, 
8.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeixen programes d’auditoria? Es tenen en 
compte els resultats de les avaluacions de 
riscos de les activitats de l’organització? I els 
resultats de les auditories prèvies? 

programa d’auditoria, 
resultats d’avaluacions 
de riscos laborals, 
resultats d’auditories 
prèvies 

4.5.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.5 ISO 
14001:2004, 
8.2.2 ISO 
9001:2000 

  

 Es té en compte la importància ambiental de 
les operacions implicades? programa d’auditoria 

4.5.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.5 ISO 
14001:2004, 
8.2.2 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Es té en compte l’estat dels processos i les 
àrees a auditar? programa d’auditoria 

4.5.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.5 ISO 
14001:2004, 
8.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment d’auditoria que 
tracti les responsabilitats, les competències i 
els requisits per planificar i realitzar les 
auditories, informar sobre els resultats i 
mantenir els registres associats? 

procediment de 
planificació i realització 
d’auditories 

4.5.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.5 ISO 
14001:2004, 
8.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment d’auditoria que 
tracti sobre la determinació dels criteris 
d’auditoria, el seu abast, la freqüència i els 
mètodes? 

procediment de 
determinació de criteris 
d’auditoria 

4.5.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.5 ISO 
14001:2004, 
8.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun mètode o procediment per 
garantir l’objectivitat de l’auditoria a l’hora de 
triar els auditors? 

procediment de tria 
d’auditors 

4.5.5 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.5 ISO 
14001:2004, 
8.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Com assegura la direcció responsable de 
l’àrea que està essent auditada que es prenen 
accions sense demora justificada per eliminar 
les no conformitats detectades i les seves 
causes? 

procediment de presa 
d’accions 

8.2.2 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Les activitats de seguiment inclouen la 
verificació de les accions preses i l'informe de 
resultats de la verificació? 

procediment de 
verificació d’accions, 
informe de resultats de 
verificació 

8.2.2 ISO 
9001:2000 

  

Es realitzen auditories del sistema de 
prevenció en els termes que 
reglamentàriament es determinen? 

 art.30 llei 31/1995 
  

Existeix algun registre de les auditories 
realitzades amb anterioritat? Es conserven els 
informes d’auditoria? 

 
art.31 RD 
39/1997 

  

 Taula 3.21 Auditories 
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3.2.22. CONTROL D’EQUIPS DE MEDICIÓ 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Com es proporciona l’evidència de la 
conformitat del producte amb els requisits 
determinats? Com es fa el seguiment i la 
medició d’aquesta conformitat? Quins 
dispositius s’utilitzen? 

procediment i registre de 
seguiment i mesura de la 
conformitat del producte 

 7.6 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per assegurar la 
realització del seguiment i mesura conforme 
amb els requisits establerts? 

procediment de 
seguiment i mesura 

 7.6 ISO 
9001:2000 

  

Quins intervals s’estableixen per a al 
calibratge i verificació dels equips de 
mesurament? 

registre de calibratge i 
verificació dels equips de 
mesurament 

 7.6 ISO 
9001:2000 

  

Hi ha algun procediment de calibratge i 
manteniment dels equips de seguiment i 
mesura del desenvolupament? 

procediment i registres 
de verificació, resultats 
de calibratge i 
manteniment 

4.5.1 
OHSAS18001:20
07, 4.5.1 ISO 
14001:2004, 7.6 
ISO 9001:2000 

  

Quin procediment es segueix a l’hora de 
determinar l’ajustament o reajustament dels 
equips de mesurament? 

procediment 
d’ajustament 

 7.6 ISO 
9001:2000 

  

Existeix alguna mesura de protecció dels 
equips de seguiment i mesura contra els 
ajustaments que puguin invalidar el resultat de 
la medició? 

procediment 
d’ajustament 

 7.6 ISO 
9001:2000 

  

Existeix alguna mesura de protecció dels 
equips de seguiment i mesura contra danys i 
deteriorament durant la seva manipulació, 
manteniment i emmagatzematge? 

procediment de 
manipulació, 
manteniment i 
emmagatzematge 

 7.6 ISO 
9001:2000 

  

Hi ha algun procediment de validació dels 
resultats anteriors quan es detecta que l’equip 
no està conforme amb els requisits? 

procediment de validació 
de resultats de calibratge 
i verificació 

 7.6 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Es confirma la capacitat dels programes 
informàtics que s’utilitzen en les activitats de 
seguiment i mesura dels requisits específics? 

registre de la capacitat 
informàtica 

 7.6 ISO 
9001:2000 

  

 
Taula 3.22 Control d’equips de medició 
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3.2.23. CONTROL DE NO CONFORMITATS I INCIDÈNCIES 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Com es determinen les deficiències de SST i 
altres factors que podrien causar o contribuir a 
l’aparició d’incidents? 

procediment de registre, 
anàlisis i investigació 
d’incidents 

4.5.3.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Com s’identifica la necessitat d’implantació 
d’una acció correctora? 

procediment d’anàlisis i 
investigació d’incidents 

4.5.3.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Com s’identifiquen les oportunitats per a una 
acció preventiva? 

procediment d’anàlisis de 
l’avaluació de riscos 

4.5.3.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Com s’identifiquen les oportunitats per a la 
millora contínua? 

procediment de valoració 
i anàlisis de les 
incidències 

4.5.3.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Com es comuniquen els resultats d’aquestes 
investigacions? 

procediment de 
comunicació dels 
resultats de les 
investigacions de millora 
contínua 

4.5.3.1 OHSAS 
18001:2007 

  

Existeix algun procediment per identificar i 
corregir les no conformitats? Existeix algun 
procediment per a la presa d’accions i per 
mitigar les conseqüències per a l’organització 
de les no conformitats? 

procediment de tracte de 
no conformitats 

4.5.3.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.3 ISO 
14001:2004, 
8.5.2 ISO 
9001:2000, 8.5.3 
ISO 9001:2000 

  

Existeix algun procediment d’investigació de 
les no conformitats que en determini les 
causes i les accions a prendre? 

procediment 
d’investigació de no 
conformitats 

4.5.3.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.3 ISO 
14001:2004,  
8.5.2 ISO 
9001:2000, 8.5.3 
ISO 9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Existeix algun procediment d’avaluació de la 
necessitat de prevenir les no conformitats i 
d’implantació de les accions apropiades per 
prevenir la seva ocurrència? 

procediment de 
prevenció de no 
conformitats, accions 
preventives 

4.5.3.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.3 ISO 
14001:2004,  
8.5.2 ISO 
9001:2000, 8.5.3 
ISO 9001:2000 

  

Existeix algun procediment de registre i 
comunicació dels resultats de les accions 
preventives i correctives preses? 

procediment de registre i 
comunicació dels 
resultats d’accions 
preventives 

4.5.3.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.3 ISO 
14001:2004 

  

Existeix algun procediment de revisió de 
l’eficàcia de les accions preventives i accions 
correctives preses? 

procediment de revisió 
de l’eficàcia d’accions 
preventives i correctives 

4.5.3.2 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.3 ISO 
14001:2004 

  

Quan una acció correctiva o preventiva 
identifica perills nous o modificats o la 
necessitat de nous controls o modificats, es fa 
una nova avaluació de riscos per a la proposta 
d’accions? 

avaluació de riscos de 
perills detectats en 
accions preventives o 
correctives 

4.5.3.2 OHSAS 
18001:2007 

  

A l’hora d’implantar una acció correctiva o 
preventiva, es té en compte la magnitud del 
problema i es posa d’acord amb els riscos per 
a la SST? 

document de qualificació 
de problemes i 
procediment d’accions 
resolutives 

4.5.3.2 OHSAS 
18001:2007 

  

Com s’identifiquen i controlen els productes no 
conformes? Quin procediment ho defineix? 

procediment 
d’identificació i control de 
productes no conformes 

 8.3 ISO 
9001:2000 

  



Metodologia d’auditories per a sistemes integrats de gestió al sector de la construcció 
 

 

98 

qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Es prenen accions per eliminar les no 
conformitats dels productes no conformes? Se 
n’autoritza l’ús? S’alliberés o accepten sota 
concessió per una autoritat pertinent i/o el 
client? Es prenen accions per impedir-ne l’ús o 
aplicació originalment previst? 

procediment de tracte de 
productes no conformes 

 8.3 ISO 
9001:2000 

  

Es mantenen registres de la naturalesa de les 
no conformitats i de les accions preses en 
conseqüència? Com es classifiquen les no 
conformitats? 

registre de no 
conformitats, document 
de criteris de 
classificació de no 
conformitats 

 8.3 ISO 
9001:2000 

  

Es verifiquen les correccions dels productes 
no conformes? 

procediment i registre de 
verificació de les 
correccions 

 8.3 ISO 
9001:2000 

  

Quan es detecta un producte no conforme 
després de l’entrega o un cop ha començat el 
seu ús, com s’actua? 

procediment de tracte de 
no conformitats 
detectades després de 
l’entrega o un cop iniciat 
l’ús 

 8.3 ISO 
9001:2000 

  

Com s’analitza la conformitat amb els requisits 
del producte? 

registre de conformitat 
amb els requisits del 
producte 

 8.4 ISO 
9001:2000 

  

Com s’analitzen les característiques i 
tendències dels processos i dels productes? 

procediment d’anàlisis de 
característiques i 
tendències dels 
processos i productes 

 8.4 ISO 
9001:2000 

  

Es fa una anàlisis de la informació dels 
proveïdors? 

anàlisis de la informació 
dels proveïdors 

 8.4 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment de revisió de no 
conformitats? 

procediment de revisió 
de no conformitats 

 8.5.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment de registre de 
resultats de les accions correctives preses? 

registre d’accions 
correctives preses 

 8.5.2 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Existeix algun procediment de revisió de les 
accions correctives preses? 

procediment d’accions 
correctives 

 8.5.2 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per determinar les 
no conformitats potencials i les seves causes? 

procediment de no 
conformitats potencials i 
les causes 

8.5.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment de registre de 
resultats de les accions preses? 

registre d’accions 
preventives preses 

8.5.3 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment de revisió de les 
accions preventives preses? 

procediment d’accions 
preventives 

8.5.3 ISO 
9001:2000 

  

Donat el cas que es produís un dany per a la 
salut dels treballadors o les mesures de 
prevenció resultessin insuficients, quin 
procediment se seguiria per tal d’investigar-ne 
les causes d’aquests fets? 

procediment 
d’investigació de les 
causes d’accidents 

art.16 llei 31/1995 

  

Quines conseqüències té l’incompliment per 
part dels treballadors de les seves obligacions 
en matèria de prevenció de riscos laborals?  

procediment davant 
d’incompliments 
d’obligacions en matèria 
de prevenció 

art.29 llei 31/1995 

  

Quin procediment se segueix per a la 
resolució de les deficiències quan es detecta 
una infracció? 

procediment d’actuació 
davant incidències art.43 llei 31/1995 

  

Quin procediment se segueix a l’hora de posar 
accions correctores quan té lloc una infracció? 
Quins procediments i criteris se segueixen per 
a aprovar una acció correctora? 

procediment de validació 
d’accions correctores, 
document de criteris per 
a la validació d’accions 
correctores d’adjudicació 
d’accions correctores 

art.45 llei 31/1995 

  

Quin procediment es segueix donada la 
situació que s’anoti una incidència en el llibre 
d’incidència?A qui es notifica la incidència i 
com s’efectua aquesta comunicació? Quin 
registres en deixen constància?  

procediment 
d’incidències 

art.13 RD 
1627/1997 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Quin protocol se segueix quan hi ha una 
incidència? 

procediment 
d’incidències 

art.13 RD 
1627/1997 

  

En quines situacions es permet una 
paralització de les obres? Qui pot ordenar la 
paralització de les obres? Quin procediment 
s’ha de seguir?  

document d’identificació 
de situacions que 
desenvolupen 
l’aturament de les obres, 
procediment d’actuació 
davant una aturada de 
les obres 

art.14 RD 
1627/1997 

  

 
Taula 3.23 Control de no conformitats i incidències 
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3.2.24. CONTROL PREVENTIU (MILLORA) 
 
qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Com es determinen quins registres són 
necessaris per demostrar la conformitat de 
l’organització amb els requisits del SIG i de la 
OHSAS 18001, la ISO 14001 i la ISO 9001? 

registre de registres de 
conformitat 

4.5.4 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.4 ISO 
14001:2004, 
4.2.4 ISO 
9001:2000 

  

Existeix algun procediment per identificar, 
emmagatzemar, protegir, recuperar, controlar 
el temps de retenció i disposar dels registres? 

procediment de registres 

4.5.4 OHSAS 
18001:2007, 
4.5.4 ISO 
14001:2004, 
4.2.4 ISO 
9001:2000 

  

La direcció revisa el SIG? La revisió es fa a 
intervals planificats?Inclou l’avaluació de les 
oportunitats de millora i la necessitat 
d’efectuar canvis en el SIG (política i objectius 
inclosos)? 

registres de revisions per 
la direcció 

4.6 OHSAS 
18001:2007, 4.6 
ISO 14001:2004, 
5.6.1 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 

Quins elements d’entrada s’utilitzen per a la 
revisió del SIG que fa la direcció? 

resultats d’auditories 
internes, avaluacions de 
compliment de requisits 
legals, resultats de 
participació i consulta, 
comunicacions de les 
parts externes, registre 
de reclamacions, registre 
del grau de compliment 
dels objectius, registre 
d’investigació dels 
accidents, registre 
d’accions correctives, 
procediment de 
seguiment de les accions 
resultants de les 
revisions per la direcció 
prèvies, procediment 
d’identificació de canvis 
de circumstàncies, 
recomanacions de 
millora 

4.6 OHSAS 
18001:2007, 4.6 
ISO 14001:2004, 
5.6.2 ISO 
9001:2000 

  

Com es controla la coherència entre els 
resultats de les revisions per la direcció amb el 
compromís de millora contínua de 
l’organització?Les decisions i accions preses a 
la revisió, també conserven aquesta 
coherència? 

procediment de revisió 
dels resultats de les 
revisions per al direcció, 
procediment d’adequació 
de els resultats de la 
direcció amb la millora 
contínua 

4.6 OHSAS 
18001:2007, 4.6 
ISO 14001:2004 

  

Com comunica la direcció a la organització la 
importància de satisfer els requisits del client i 
els legals i reglamentaris? 

comunicat al client de 
requisits 

5.1 ISO 
9001:2000 
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qüestió evidència referència no conformitat gravetat 
Els resultats de la revisió per la direcció 
inclouen les decisions i accions relacionades 
amb la millora de l’eficàcia del SGQ i els seus 
processos? 

registre de resultats de la 
revisió del SGQ per la 
direcció 

6.5.3 ISO 
9001:2000 

  

Els resultats de la revisió per al direcció, 
inclouen les decisions i accions relacionades 
amb la millora del producte en relació amb els 
requisits del client? 

registre de resultats de la 
revisió del SGQ per la 
direcció 

6.5.3 ISO 
9001:2000 

  

Els resultats de revisió per la direcció, 
inclouen les decisions i accions relacionades 
amb les necessitats de recursos? 

registre de resultats de la 
revisió del SGQ per la 
direcció 

6.5.3 ISO 
9001:2000 

  

Quines eines s’utilitzen per garantir la millora 
de l’eficàcia del SGQ? Quins procediments es 
duen a terme per tal de revisar el sistema? 
Com es corregeixen les desviacions? 

política , objectius, 
resultats d’auditories, 
anàlisis de dades, 
accions preventives, 
registres de revisions 

8.5.1 ISO 
9001:2000 

  

Quan es modifica l’activitat preventiva? Es 
realitzen controls de l’activitat preventiva?  

registre de modificació 
de l’activitat preventiva 

art.16 llei 31/1995   

Els treballadors tenen al seu servei la 
vigilància periòdica del seu estat de salut? 
Aquesta vigilància, és de caràcter voluntari?  

document de declaració 
d’acceptació/ rebuig del 
dret a la vigilància de la 
salut 

art.22 llei 31/1995 

  

Quin procediment se segueix per a la 
introducció o millora de les mesures de 
protecció i prevenció per tal que els 
treballadors puguin desenvolupar 
correctament les seves funcions en matèria 
preventiva i millorar contínuament la prevenció 
a l’organització? 

procediment 
d’introducció de mesures 
de protecció/ prevenció 

art.22 llei 31/1995 

  

 
 Taula 3.24 Control preventiu (millora) 
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4. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LA GRAVETAT DE LES NO C ONFORMITATS 
SEGONS LA TIPOLOGIA DE LA NO CONFORMITAT 
 
4.1. GENERALITATS 
 
Un dels factors més importants en el transcurs de les auditories és la valoració de la 
gravetat de les no conformitats detectades. 
El “check list” és una eina molt útil per a l’auditor, però sense uns criteris per 
determinar la gravetat de les no conformitats no té cap sentit. 
 
En aquesta línia em vaig plantejar, en un principi, establir la gravetat de les possibles 
no conformitats que poguessin esdevenir per a cada pregunta del “check list”, però em 
vaig veure incapacitada per dur-ho a terme. 
 
Per un cantó, la gravetat de les no conformitats està definida en lleis molt puntuals o 
en el RD 5/2000, d’aplicació a determinades lleis i enfocada majoritàriament a la 
prevenció de riscos laborals. 
Per un altre cantó, l’establiment de la gravetat segons els criteris que pugui definir jo 
mateixa esdevé molt subjectiu. Bàsicament perquè el coneixement que tinc de les 
auditories és essencialment teòric, i determinar la gravetat de fets pràctics és 
impossible per la manca de coneixença al respecte. Com a afegit, em falta experiència 
laboral en aquest sector per conèixer una mica el funcionament de la gestió a les 
empreses en format pràctic. 
Per resoldre aquest aspecte, amb ajuda del meu tutor de projecte, vam arribar a la 
conclusió que el millor que podia fer era establir uns criteris de valoració de gravetat 
genèrics, per tal que donada una no conformitat el propi auditor valori la gravetat 
basant-se en aquests criteris. 
 
La principal dificultat radica en que no hi ha cap normativa que especifiqui la gravetat 
per punts ni els criteris generals, però amb ajuda del capítol VI del RD 5/2000, que 
anomena els criteris de la graduació de les sancions i la quantia de les sancions 
segons la gravetat en matèria de prevenció de riscos laborals, sumat al document de 
desviacions: classificació i tracte NO-11 i al document ILAC G-20:2002, he pogut 
redactar un seguit de criteris i valoracions de gravetat, que tot i que en essència són 
bastant subjectius (perquè la gravetat no ve dictaminada per lleis, sinó que l’he 
establerta segons he cregut convenient), al ser més genèrics esdevenen més 
objectius. 
 
Davant una no conformitat, l’auditor ha de determinar en un primer lloc si la normativa/ 
directriu que engloba la no conformitat remet a una valoració de la gravetat prèviament 
establerta o no remet a cap mena de valoració. 
 
En aquest sentit, les normatives que remeten a una classificació predeterminada de 
valoració de la gravetat de les no conformitats són les següents: 
 

• Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals. En els articles 46, 47 i 48 
defineix la gravetat dels diferents tipus d’infracció, i en l’article 49 estableix les 
diferents sancions aplicables. A banda, questa llei queda subjecte al RD 
5/2000, per el que s’aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions 
en l’ordre Social. Les modificacions pertinents també queden subjectes a 
l’anomenat Real Decret. 

• Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció. 
Aquesta llei també remet al RD 5/2000, per el que s’aprova el text refós de la 
Llei sobre Infraccions i Sancions en l’ordre Social. Les modificacions pertinents 
també queden subjectes a l’anomenat Real Decret. 
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Per tant, totes les altres no conformitats que facin referència a altres lleis, a la ISO 
9001:2000, la ISO 14001:2004 o la OSHAS 18001:2007, es valoraran en base als 
criteris i graduació de la gravetat establerts al següent punt. 

 
La idea principal a l’hora d’utilitzar els criteris i valoracions exposats en el següent punt 
no radica en que l’auditor ho faci servir com unes taules on entres uns paràmetres i et 
remeten a una solució inamovible, sinó que l’auditor al trobar-se amb una no 
conformitat, amb ajut de la seva experiència i formació i dels criteris, pugui determinar-
ne la gravetat sospesant quin dels criteris té més pes en aquella no conformitat 
específica. 
 
4.2. CRITERIS I VALORACIÓ DEL GRAU DE GRAVETAT DE LES NO 
CONFORMITATS NO SUBJECTES A CLASSIFICACIONS ESPECÍFIQUES 
LEGISLATIVES 
 
Es poden classificar les no conformitats segons estiguin relacionades amb els requisits 
següents: 
 
 
4.2.1. Requisits tècnics 
 

• Aquelles que qüestionen la validesa dels resultats de l’activitat acreditada 
 

NO COMPROVACIÓ 
PUNTUAL DELS 
RESULTATS 

NO COMPROVACIÓ 
ESPORÀDICA DELS 
RESULTATS 

RESULTATS NO VÀLIDS 

LLEU GREU MOLT GREU 
 
• Aquelles que són resultat d’una falta de competència per part de l’entitat en la 

realització de les activitats acreditades (falta de formació/ informació, 
procediments deficients, comunicació deficient, ...) 

 

FORMACIÓ SUFICIENT 
PERÒ POC ESPECÍFICA 

FORMACIÓ SUFICIENT 
PERÒ GENS 
ESPECÍFICA 

FORMACIÓ/ 
INFORMACIÓ NO 
ESPECÍFICA I 
INSUFICIENT 

LLEU GREU MOLT GREU 
 

PROCEDIMENTS AMB 
DEFICIÈNCIES DE 
DEFINICIÓ (POC CLARS) 

PROCEDIMENTS MAL 
DEFINITS O POC 
PRACTICABLES 

PROCEDIMENTS 
IMPRACTICABLES 

LLEU GREU MOLT GREU 
 

FALTA DE CONTROL DE 
LA COMUNICACIÓ 

COMUNICACIÓ 
INTUÏTIVA/ DEFICIENT 
(PROCEDIMENTS DE 
COMUNICACIÓ 
INDEFINITS O MAL 
DEFINITS) 

COMUNICACIÓ 
INEXISTENT 

LLEU GREU MOLT GREU 
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• Aquelles que facin referència als grau de consciència del problema detectat i la 

falta de mesures per resoldre’l 
 

CONSCIÈNCIA DEL 
PROBLEMA PERÒ 
MESURES 
INSUFICIENTS PER 
RESOLDRE’L 
COMPLETAMENT 

CONSCIÈNCIA DEL 
PROBLEMA PERÒ FALTA 
DE MESURES PER 
RESOLDRE’L O FALTA 
DE CONSCIÈNCIA TOTAL 
DEL PROBLEMA PERÒ 
MESURES SUFICIENTS 
PER RESOLDRE’L 

NO CONSCIÈNCIA DEL 
PROBLEMA I FALTA DE 
MESURES PER 
RESOLDRE’L 

LLEU GREU MOLT GREU 
 
• Aquelles referents a la perillositat de les activitats desenvolupades en 

l’empresa o centre de treball 
 

 
• Aquelles referents al caràcter permanent o transitori dels riscos inherents a les 

activitats desenvolupades en l’empresa o centre de treball 
 

 
• Aquelles que fan referència a la gravetat dels danys produïts o que haguessin 

pogut produir-se per l’absència o deficiència de les mesures preventives 
necessàries 

 

 
• Aquelles que fan referència al número de treballadors afectats 

 
 
 

 
• Aquelles afectades per la conducta general seguida per l’empresa en concepte 

de l’estricta observança de les normes en matèria de prevenció 

 
 
4.2.2. Requisits de gestió 
 

• Aquelles que posen de manifest un incompliment greu amb els requisits de 
gestió (política, objectius, procediments, registres, etc.) 

 

ACT. NO PERILLOSA ACT. POC PERILLOSA ACT. PERILLOSA 
LLEU GREU MOLT GREU 

RISC PUNTUAL RISC REPETIT RISC PERMANENT 
LLEU GREU MOLT GREU 

LESIONS LLEUS LESIONS GREUS LESIONS MOLT GREUS 
LLEU GREU MOLT GREU 

UN MÉS D’UN 
GREU MOLT GREU 

INCOMPLIMENT 
NORMATIU PUNTUAL 

INCOMPLIMENT 
NORMATIU ESPORÀDIC 

INCOMPLIMENT 
NORMATIU REITERATIU 

LLEU GREU MOLT GREU 
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INCOMPLIMENT LLEU 
DELS REQUISITS 
FONAMENTALS DE LA 
GESTIÓ 

INCOMPLIMENT GREU 
DELS REQUISITS 
FONAMENTALS DE LA 
GESTIÓ 

INCOMPLIMENT MOLT 
GREU DELS REQUISITS 
FONAMENTALS DE LA 
GESTIÓ 

LLEU GREU MOLT GREU 
 
• Aquelles que afecten als resultats de l’activitat acreditada 

 

RESULTATS PUNTUALS 
POC ACCEPTABLES 

RESULTATS 
ESPORÀDICS POC 
ACCEPTABLES 

RESULTATS 
INNACCEPTABLES 

LLEU GREU MOLT GREU 
 
• Aquelles que posen en qüestió que el servei s’ofereixi de manera consistent al 

llarg del temps 
 

FALTA DE CONTROL 
PUNTUAL DE LA 
DOCUMENTACIÓ 

FALTA DE CONTROL 
ESPORÀDICA DE LA 
DOCUMENTACIÓ 

DOCUMENTACIÓ GENS 
CONTROLADA 

LLEU GREU MOLT GREU 
 
• Aquelles que fan referència a les mesures de protecció individual o col·lectiva 

adoptades per l’empresari i les instruccions impartides per aquest en matèria 
de prevenció de riscos 

 

 
• Aquelles que responguin a la inobservança de les propostes realitzades per els 

serveis de prevenció, els delegats de prevenció o el comitè de seguretat i salut 
de l’empresa per a la correcció de les deficiències legals existents 

 

 
 
4.2.3. Requisits del procés d’acreditació 
 

• Aquelles que responguin a un incompliment sistemàtic de les obligacions de les 
entitats acreditades establertes en procediment d’acreditació, o encara que no 
sigui sistemàtic, quan impedeixin o dificultin sèriament el control que s’ha de 
mantenir sobre les entitats acreditades 

 
INCOMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS 
ACREDITATIVES 
PUNTUAL 

INCOMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS 
ACREDITATIVES 
ESPORÀDIC 

INCOMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS 
ACREDITATIVES 
REITERATIU 

LLEU GREU MOLT GREU 

MESURES DE 
PROTECCIÓ EXISTENS 
AMB INSTRUCCIONS 
POC CLARES 

FALTA DE MESURES DE 
PROTECCIÓ O FALTA 
D’INSTRUCCIONS 

FALTA DE MESURES DE 
PROTECCIÓ I FALTA 
D’INSTRUCCIONS 

LLEU GREU MOLT GREU 

INOBSERVANÇA 
MOTIVADA NO 
COMUNICADA 

INOBSERVANÇA NO 
MOTIVADA 
COMUNICADA 

 INOBSERVANÇA NO 
MOTIVADA I NO 
COMUNICADA 

LLEU GREU MOLT GREU 
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• Aquelles que responguin a un incompliment reiterat de les normes ISO 

9001:2001, ISO 14001:2004 i OSHAS 18001:2007 quan això pugui suposar 
una competència deslleial amb altres entitats acreditades 

 
INCOMPLIMENT 
REITERAT EN 
ASPECTES POC 
SIGNIFICANTS 

INCOMPLIMENT 
REITERAT EN 
ASPECTES 
SIGNIFICANTS 

INCOMPLIMENT 
REITERAT EN 
ASPECTES MOLT 
SIGNIFICANTS 

LLEU GREU MOLT GREU 
 
• Aquelles que responguin a un incompliment dels compromisos contrets en 

altres auditories en relació amb el tancament de les no conformitats detectades 
en auditories anteriors o la recurrència a observacions detectades en auditories 
anteriors 

 
RECURRÈNCIA A 
OBSERVACIONS 
DETECTADES EN 
AUDITORIES 
ANTERIORS 

INCOMPLIMENT 
PUNTUAL DE NO 
CONFORMITATS 
DETECTADES EN 
AUDITORIES PRÈVIES 

INCOMPLIMENT 
REITERATIU DE NO 
CONFORMITATS 
DETECTADES EN 
AUDITORIES PRÈVIES 

LLEU GREU MOLT GREU 
 

• Aquelles que responguin a l’incompliment de les advertències o requeriments 
previs de els autoritats laborals 

 

 

INCOMPLIMENT DE 
COMENTARIS 

INCOMPLIMENT 
D’OBSERVACIONS 

INCOMPLIMENT DE 
REQUERIMENTS 
IMPORTANTS 

LLEU GREU MOLT GREU 
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CONCLUSIONS 
 
És curiós com a mesura que adquireixes coneixements sobre determinades matèries 
en veus la importància i l’aplicació real a la vida. Durant la realització d’aquest projecte 
he anat experimentant aquesta sensació. 
Just coincidia que començava a realitzar el projecte quan vaig canviar de feina. Durant 
tot el període de documentació inicial per tal de tenir prous coneixements per a la 
realització del check list, inconscientment anava fent una comparació del que 
estudiava amb el que em trobava a la meva realitat laboral (des d’una òptica purament 
analítica, òbviament).  
Quan va arribar el moment d’efectuar el check list, la comparació ja era del tot 
conscient. A dretes del que feia, m’he adonat de que aquest projecte ja m’ha servit per 
a la pràctica a la meva vida, no tant per saber de memòria els requisits tècnics que ha 
de complir una organització en una auditoria, sinó com a formació general per 
despertar una mentalitat de millora en qualsevol feina que faci.  
Per fer una comparativa amb un aspecte que resulta més entenedor, és un concepte 
similar a quan una persona fa un curs o una assignatura de prevenció de riscos 
laborals: el que s’intenta no és que la persona sàpiga tots els requisits de la prevenció, 
perquè això sempre ho podrà trobar a les normatives o llibres, sinó que l’objectiu és 
consciencií que la cultura preventiva s’ha de tenir molt en compte i s’ha d’adquirir com 
a mentalitat per al bon funcionament de l’organització i per al benestar dels 
treballadors que conformen una organització.  
 
Encarant les conclusions cap a aspectes més tangibles, un cop finalitzat aquest 
projecte he arribat a les següents conclusions: 
 

• Integrar els diferents sistemes de gestió en una organització és un procés 
complicat, costós però amb recompenses molt grans, visibles i valorables. 

• La manera d’estar completament segurs que en un procés determinat es tenen 
en compte els requisits tant des de l’òptica Medi Ambiental, com de Qualitat del 
producte o servei així com de la Seguretat i Salut dels treballadors, és 
assegurant la formació de les persones implicades en les tres matèries i 
establint controls per tal de fer un seguiment del procés. 

• Les auditories són una eina molt útil que permet visualitzar els punts coixos per 
tal de millorar-los i els forts per a potenciar-los. En aquesta línia, l’auditor no és 
una figura que aprova o suspèn, sinó un suport que ajuda a analitzar 
l’organització amb un punt de vista més objectiu o imparcial. 

• La comunicació és un dels punts clau per tal que l’organització funcioni en una 
sola línia, de manera coordinada i sota la mateixa perspectiva. És molt 
important utilitzar correctament els canals i processos de comunicació, tant 
interns com externs, sense caure en l’explotació d’aquesta eina. 

• Per al bon funcionament de l’organització, és imprescindible que quedin molt 
clares les responsabilitats i autoritats que ha de tenir cadascú, tant en matèria 
de Prevenció de Riscos Laborals, com de Qualitat i Medi Ambient. És molt 
positiu per a l’organització repartir les responsabilitats per tal de fer partícip a 
tot el personal de les diferents tasques i per transmetre que el bon 
funcionament de l’organització és una tasca on tothom hi té un paper. 

• L’auditor és una persona que fa una anàlisis de l’organització des d’una 
perspectiva objectiva i imparcial, per tant és molt important que pugui 
demostrar amb evidències documentades les no conformitats que detecti en el 
transcurs d’una auditoria. 
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