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INTRODUCCIÓ 

Avui dia, a causa de la demanda generada en els últims anys, tant a nivell nacional com internacional, les 

empreses del sector de la construcció han de fer constar que el producte que ofereixen ha sigut executat 

segons uns paràmetres preestablerts. La finalitat de tot això és aconseguir la satisfacció del treballador, 

proveïdors i clients. 

Per aconseguir la satisfacció de treballadors, proveïdors i clients, les empreses han de certificar el seu 

procés segons unes normes estàndards internacionals, la UNE-EN ISO 9001:2008. Aprofitant que la 

satisfacció s’ha de fer valer en tots els processos que l’empresa realitza, a aquest certificat es pot afegir, 

integrant dins del sistema de qualitat UNE-EN ISO 9001:2008, el certificat UNE-EN ISO 14001:2004, el qual 

està referit a totes les tasques que l’empresa realitzi relacionades amb el medi ambient i el certificat OHSAS 

18001:2007 referit a tasques relacionades dins de l’empresa amb la seguretat i salut en el treball. 

El present projecte té com a fi la creació d’un sistema integrat estàndard per a que les empreses 

constructores, puguin integrar de manera fàcil i ordenada, un sistema integrat que englobi aquests 3 

certificats, qualitat, medi ambient, i seguretat i salut en el treball, sense generar una distorsió molt 

exagerada en la seva estructura empresarial a l’hora d’implantar el sistema integrat. 

El projecte consta de dos blocs: 

BLOC I: OBJECTIUS, MARC TEÒRIC, DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA, CONCLUSIONS. 

BLOC II: SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ (SIQAS). 

 

El BLOC I ofereix una descripció global del que és el sistema integrat de gestió. En ell es descriu que és un 

sistema integrat de gestió, de que es composa aquest sistema, quina és la estructura d’aquest i quines 

necessitats cobreix dins l’empresa. 

EL BLOC II es desenvolupa el sistema integrat de gestió en sí, seguint una estructura documental, per a fer 

constar que es desenvolupa a partir de la norma UNE-EN 9001:2008. L’estructura documental del manual 

consta de tres parts ben diferenciades: el manual de la qualitat, procediments i annexes, i instruccions 

tècniques. 
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OBJECTIU DEL PFC 

L’objectiu principal del projecte final de carrera es la realització d’un Manual de Gestió Integrada de Qualitat, 

Medi ambient i Seguretat i Salut en el treball per a una empresa constructora. 

L’esmenta’t projecte ha necessitat de l’ús de diferents normes com ISO 9001:2008, per a qualitat; ISO 

14001:2004, per a medi ambient; i OHSAS 18001:2007, per a la Seguretat i Salut en el treball, la qual cosa 

ha significat conèixer correctament la normativa existent. 

Encara que sembli que la realització d’aquest treball s’hagi quedat en un marc purament teòric, degut a la 

amplia normativa de que disposa, la facilitat d’ús del sistema, ens duu a un manual que es podria aplicar en 

una empresa constructora en un període de temps mínim. Amb el que comportaria, el continu de millores 

dins de la mateixa empresa com també amb la relació amb el món laboral exterior, certificant el manual. 
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INTEGRACIÓ DE SISTEMAS DE GESTIÓ 

Degut a la naturalesa de les empreses constructores, ja siguin grans o petites, tenen una estructura pròpia i 

una forma de treballar amb els clients, subcontractistes, industrials,.. i tots aquests procediments s’han de 

gestionar per a obtenir beneficis ja siguin de temps com econòmics. 

Les empreses constructores com a tal tenen un entorn per a relacionar-se bastant ampli (treballadors propis, 

clients, subcontractistes, administracions públiques, entitats financeres, sindicats,...). Tot aquest entorn 

tenen unes necessitats i uns interessos bastant diversos ja sigui entre ells com internament dintre dels 

diferents persones o entitats. Per a poder gestionar totes aquestes necessitats, les empreses constructores 

han de buscar eines de gestió per a poder satisfer els seus propis interessos com a també els del seu propi 

entorn, incloent la millora continua. Les eines més enteses per a poder gestionar-los són els sistemes de 

gestió de la qualitat, sistema de gestió mediambiental i el sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el lloc 

de treball. UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007, son les normes 

Internacionals que descriuen elements que s’han de fer per a poder complir aquests sistemes de gestió 

respectivament.  

Encara que cadascuna busca un objectiu diferent, si s’aprofunditza una mica es pot extreure que els 

requisits o els elements que es defineixen en cada una de elles per al sistema de gestió corresponent, 

s’extreu que existeixen un gran número d’elements comuns, sobretot referits a la gestió (control de la 

documentació i registres, auditories internes, política de l’empresa, ...). 

Encara que es troben elements comuns, ens trobem amb una petita dificultat, la diferent estructura de la 

norma ISO 9001:2008, la norma de qualitat; amb les altres dues que són bastant semblants, ISO 

14001:2004 i OHSAS 18001:2007, la norma de medi ambient i la de Seguretat i Salut en el treball. 
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A continuació s’adjunten unes taules entre les correspondències entre les diferents normes, posant com a la 

norma base UNE-EN-ISO 9001:2008: 

REQUISITS ISO 9001 REQUISITS ISO 14001 REQUISITS OSHAS 18001 

1 

1 1 1.1 

1.2 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

4.1 4.1 4.1 

4.2 - - 

4.2.1 4.4.4 4.4.4 

4.2.2 - - 

4.2.3 4.4.5 4.4.5 

4.2.4 4.5.4 4.5.4 

5 - - 

5.1 
4.2 

4.2 

4.4.1 

4.4.1 4.6 

5.2 

4.3.1 
4.3.1 

4.3.2 

4.6 4.3.2 

5.3 4.2 4.2 

5.4 4.3 4.3 

5.4.1 4.3.3 4.3.3 

5.4.2 4.3.3 4.3.3 

5.5 - 4.1 

5.5.1 
4.1 4.1 

4.4.1 4.4.1 

5.5.2 4.4.1 4.4.1 

5.5.3 4.4.3 4.4.3 

5.6 4.6 4.6 

5.6.1 4.6 4.6 

5.6.2 4.6 4.6 

5.6.3 4.6 4.6 
Taula correspondència entre la norma ISO 9001 i la norma ISO 14001 i el estàndard 18001 
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REQUISITS ISO 9001 REQUISITS ISO 14001 REQUISITS OSHAS 18001 

6 - - 

6.1 4.4.1 4.4.1 

6.2   - 

6.2.1 4.4.2 4.4.2 

6.2.2 4.4.2 4.4.2 

6.3 4.4.1 4.4.1 

6.4 - - 

7 4.4 4.4 

7.1 4.4.6 4.4.6 

7.2 - 4.4.6 

7.2.1 

4.3.1 4.3.1 

4.3.2 4.3.2 

4.4.6 4.4.6 

7.2.2 
4.3.1 4.3.1 

4.4.6 4.4.6 

7.2.3 4.4.3 4.4.3 

7.3 4.4.6 4.4.6 

7.4 - - 

7.4.1 4.4.6 4.4.6 

7.4.2 4.4.6 4.4.6 

7.4.3 4.4.6 4.4.6 

7.5 - 4.4.6 

7.5.1 4.4.6 4.4.6 

7.5.2 4.4.6 4.4.6 

7.5.3 - - 

7.5.4 - - 

7.5.5 4.4.6 4.4.6 

7.6 4.5.1 4.5.1 
Taula correspondència entre la norma ISO 9001 i la norma ISO 14001 i el estàndard 18001 
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REQUISITS ISO 9001 REQUISITS ISO 14001 REQUISITS OSHAS 18001 

8 4.5 4.5 

8.1 - 4.5.1 

8.2 - - 

8.2.1 - - 

8.2.2 4.5.5 4.5.5 

8.2.3 
4.5.1 4.5.1 

4.5.2 4.5.2 

8.2.4 
4.5.1 4.5.1 

4.5.2 4.5.2 

8.3 
4.4.7 4.4.7 

4.5.3 4.5.3.2 

8.4 4.5.1 

4.5.1 

4.5.3.2 

8.5 - 4.2 

8.5.1 

4.2 4.2 

4.3.3 4.3.3 

4.6 4.6 

8.5.2 4.5.3 4.5.3.2 

8.5.3 4.5.3 4.5.3.2 

- - 4.5.3 

- - 4.5.3.1 

Taula correspondència entre la norma ISO 9001 i la norma ISO 14001 i el estàndard 18001 
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Per poder tenir un punt de partida per a començar l’estratègia d’integració, es poden utilitzar variïs principis, 

però el més adequat es el de Gestió per processos, el qual es basa en filtrar els conceptes de gestió dels 

tres aspectes en tot el conjunt d’activitats. 

 

A més a més,s’inclou el cercle de Deming, que asegura la millora continua de cada proces: 

Planificar: Planificar, que volem fer? Com actuarem? 

Hacer: Realitzar els processos definits anteriorment. 

Comprobar: Comprovar que complim el que volem fer i com, i la seva relació causa –efecte. 

Actuar: Actuar, ajustar, revisar tot el procés. 
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Amb la millora continua i la integració dels tres sistemes, tenim la base d’un bon Sistema Integrat de Gestió. 

No solament es gestiona la qualitat dintre de l’empresa, sinó que també es té cura del Medi Ambient i de la 

Seguretat i Salut en que es poden trobar els treballadors,degut a voler obtindre el certificat corresponent, 

millorant les condicions laborals de l’empresa com també els beneficis econòmics. 

Degut a la integració dels diferents sistemes de gestió es poden extreure les millores més destacables: 

• Millora de la gestió empresarial. 

• Augment de l’eficiència en al gestió dels sistemes i de l’eficiència en la consecució dels objectius i les 

metes definides per al organització. 

• Minimització de la documentació i dels registres. 

• Optimització del temps i dels recursos que s’han de utilitzar per al compliment dels diferents requisits 

dels sistemes. 

• Major participació i confiança del personal. 
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DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

ELEMENTS DEL SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT (SIQAS) 

El sistema integrat de gestió creat està desenvolupat a partir del manual de la qualitat creat segons la norma 

UNE-EN 9001:2008, que consta de 8 capítols, que a continuació es descriuen breument, per a poder 

entendre de manera breu que es un sistema de gestió integrat, com s’aplica i en que consisteix la seva 

estructura. 

 

CAPÍTOL 0 INTRODUCIÓ 

Aquest apartat va adreçat a tots els treballadors de l’empresa, que són els que posaran en pràctica el 

sistema de gestió en les seves tasques a realitzar dins l’empresa. Queda reflectit l’objectiu del sistema de 

gestió, perquè l’empresa ha optat per implantar el sistema dins de la seva estructura, com s’ha de gestionar 

el sistema per part dels treballadors per a aconseguir una interrelació òptima entre despatx, treballadors, 

proveïdors i clients. Per últim es presenta l’empresa als treballadors de manera clara, concisa i directa. 

 

CAPÍTOL I OBJECTE I CAMPS D’APLICACIÓ 

Com tota organització empresarial, ha de tenir definits uns objectius i saber de quina manera els aplicarà 

per a aconseguir la misió del sistema, LA SATISFACCIÓ DEL CLIENT. 

Queden definits els valors per els que es regeix l’empresa i quina és l’activitat de l’empresa, en aquest cas 

construcció d’obres. 

 

CAPÍTOL II NORMES PER A LA CONSULTA 

En aquest apartat es fa referència a les normes utilitzades per a la creació i integració del sistema, per així 

poder tenir a l’abast dels treballadors tot el conjunt de normes utilitzades per a fer entenible perquè el 

sistema està organitzat d’una manera determinada. 

 

CAPÍTOL III TEMES I DEFINICIONS 

Partint de la base que integrar un nou sistema integrat dins d’una estructura empresarial ja organitzada, pot 

ser una tasca difícil de fer entendre als treballadors de primeres. Per a poder fer aquest primer pas més fàcil 

i entenible, en aquest capítol, es fa un recull de termes i definicions que apareixeran en tota l’estructura 

documental del nou sistema a implantar. L’objectiu es concienciar al treballador, que és una organització, 

que és un proveïdor i un client, per a que la resta de termes que apareixen, els puguin aplicar de manera 

òptima i precisa dins del procés. 
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CAPÍTOL IV SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, AMBIENTAL I SST (SIQAS) 

IV.I REQUISITS GENERALS 

Aquest capítol defineix que és el sistema, com està estructurat, quines són les determinacions que 

l’empresa ha determinat per a poder crear el sistema, i aquest sigui viable per a poder portar a terme les 

seves tasques dins del marc de la norma UNE-EN iso 9001:2008 

IV.II REQUISITS DE LA DOCUMENTACIÓ 

IV.II.I GENERALITATS 

Aquest apartat redacta de manera breu quina serà l’estructura del sistema, organitzada per 4 nivells ben 

diferenciats, s’ha de tenir en compte que cada organització empresarial és única i que l’amplitud del sistema 

serà adaptada a les necessitats de l’empresa, sempre seguint aquest aquests 4 nivells de documentació 

que a continuació es descriuen: 

1r nivell El Manual de Gestió integrat, que defineix el SGQ, el medi ambient i la seguretat i salut en el 

treball (SIQAS) d’acord amb els requisits de les Normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 

18001:2007; Inclou l’Organigrama, la Política de la Qualitat  i el Mapa de Processos.  

2n nivell Els Procediments, que defineixen el què, el qui, el quan i el com s’ha de fer una activitat dins 

del SIQAS. 

3r nivell Les Instruccions que defineixen la manera precisa de com s’han de fer les activitats del 

SIQAS; i els Plans de Control que determinen les actuacions per a realitzar els controls dels 

processos així com l’acceptació del producte. 

4t nivell Els Documents que defineixen les activitats del SIQAS a realitzar, de forma que permeten 

assegurar l’eficaç planificació, operativa i control dels seus processos, (vegeu taula de documents 

descrits al Procediment P4.2/1). Els Registres de la qualitat, ambientals i de seguretat que 

proporcionen evidència de la conformitat amb els requisits dels productes i processos, així com 

l’aplicació eficaç del SIQAS, d’acord amb els requisits de les Normes ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004 i OHSAS 18001:2007. 

 

IV.II.II MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT, MEDI AMBIENT I SST (SIQAS) 

L’empresa ha d’establir els procediments que es seguiran per a implantar i seguir de manera correcta el 

sistema de gestió ja integrat. Cal reflectir que el procediment es el document bàsic per a seguir dins dels 

diferents llocs de treballs que hi ha dins de l’empresa, el qual ens porta a diferents registres, instruccions o 

altres procediments per a poder complir amb satisfacció i de manera correcta, segons marca el manual, la 

tasca a realitzar. 
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A continuació es detallen els procediments dels quals consta el sistema de gestió integrat dissenyat: 

 

Codi Procediment 

P4.2/1 Control dels documents, els registres i les dades 

P5.6/1 Revisió del sistema per la direcció 

P6.2/1 Gestió dels recursos humans. Formació 

P6.3/1 Gestió de les Infraestructures 

P7.1/1 Pla d’execució de l’obra. PAQ  

P7.2/1 Requisits del client – contracte 

P7.2/2 Requisits del client – obra  

P7.4/1 Valoració de proveïdors 

P7.4/2 Compres  

P7.4/3 Control de recepció  

P7.5/1 Execució de l’obra. Seguiment i mesura del producte 

P7.6/1 Control dels equips de seguiment i mesura  

P8.2/1 Satisfacció del client 

P8.2/2 Auditoria Interna 

P8.3/1 Control del producte no conforme 

P8.5/1 Accions correctives i preventives 

PA3.1 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals 

PS3.1 Identificació i avaluació de riscos 

PAS3.2 Requisits legals i altres requisits 

PAS4.3 Comunicació 

PAS4.7 Situacions d’emergència i capacitat de resposta 

PS5.2 Investigació d’incident 

 

 

 

 



 
SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT (SIQAS): 

 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
 

  

 

 

SIQAS Descripció del Sistema de Gestió Pàgina 18 de 518 

 

IV.II.III i IV.II.IV CONTROL DE DOCUMENTS I CONTROL DE REGISTRES 

Com tot sistema de gestió integrat, s’ha de portar un control documental exhaustiu, de tots els 

procediments, registres i instruccions del que està composat el sistema. Qualsevol document que es generi 

per primer cop, el nomenarem com a EDICIÓ A. Haurà d’estar creat pel cap de departament, estarà revisat 

per altre cap de departament i aprovat per la direcció de l’empresa. Qualsevol canvi o modificació de 

documenta anirà anotat en un llistat de modificacions i anul·lacions de documents, per així demostrar davant 

de l’objectiu, que és la satisfacció de treballadors, proveïdors i clients, que es porta un correcte control 

exhaustiu de tota la documentació del sistema integrat. 

 

V. RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ 

 

V.I COMPROMÍS DE LA DIRECCIÓ 

L’objectiu d’implantar un sistema integrat de gestió dins d’una estructura empresarial ja organitzada és 

definir i fer estàndard la manera de portar a terme les diferents tasques dins de l’empresa i per això es 

necessita per part de la direcció el compromís de que aquelles tasques es faran de la manera que indica el 

sistema i seràn recolzades, seguides i aprovades per part de la direcció. 

 

V.II i V.III ENFOCAMENT AL CLIENT i POLÍTICA DE QUALITAT, AMBIENTAL I SST. 

La implantació d’un sistema té com a objectiu, la normalització de tasques dins de l’empresa per a poder 

aconseguir la satisfacció de clients, treballadors i proveïdors. Per això el compromís que la direcció ha 

adoptat anteriorment s’ha de fer veure en els tres àmbits que el sistema de gestió engloba, la correcta 

execució de tasques en matèria de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball, sempre regint-se 

per les polítiques internes que l’empresa hagi adoptat seguint la normativa aplicable en tot moment en 

aquests tres grans àmbits.  

 

V.IV PLANIFICACIÓ 

L’organització empresarial ha de definir una correcta planificació per a portar a terme, segons marca el 

manual de la qualitat integrat, els objectius que ha marcat, sempre respectant la normativa en medi ambient 

i seguretat i salut en el treball, mitjançant programes d’acció tots ells documentats i registrats dins del 

sistema. 

 

 

 



 
SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT (SIQAS): 

 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
 

  

 

 

SIQAS Descripció del Sistema de Gestió Pàgina 19 de 518 

 

V.V RESPONSABILITAT, AUTORITAT I COMUNICACIÓ 

La direcció ha definit, i comunicat a l’empresa, les responsabilitats i autoritats mitjançant un organigrama 

funcional i nominal. Els tres departaments que es creen quan s’implanta el sistema de gestió dins de 

l’empresa, han d’estar representats per caps de departament. Es necessitarà nomenar un cap de qualitat, 

un cap de medi ambient i un cap de seguretat i salut en el treball, els quals seran els encarregats de fer 

complir tot el que el sistema indica en nom de la direcció.  

 

V.VI REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ 

La direcció de l’organització empresarial, té el deure de revisar periòdicament tots els documents del 

sistema per a un funcionament òptim del sistema integrat dins de la organització. Es crearan reunions 

periòdiques amb els caps de departament i auditories internes per a poder revisar els punts febles del 

sistema segons la experiència d’aquests a l’hora de implantar el sistema de gestió dins l’estructura 

empresarial. L’objectiu d’això es gestionar el sistema de manera òptima, eficaç i a la vegada senzilla per a 

treballadors, sempre deixant constància dels canvis que s’han registrat dins de la documentació que 

engloba el sistema per part de la direcció. 

 

VI. GESTIÓ DE RECURSOS 

Tot el personal de l’empresa està qualificat per a fer les tasques encomanades. Aquesta qualificació de 

competència es realitza en base a l’educació, formació, habilitats i experiència apropiades, definides a la 

descripció del lloc de treball. 

La competència, la formació contínua, un bon ambient de treball i un departament de recursos humans 

correctament estructurat, faran que el sistema adquireixi confiança dins de l’organització en tots els seus 

nivells. 

 

VII. REALITZACIÓ DE PRODUCTE 

La correcta organització de recursos dins de la organització és un tema imprescindible per fer funcionar el 

sistema de manera correcta. S’hauran de planificar els procesos de manera òptima 

Els objectius de la qualitat,  el medi ambient i la SST i els requisits per al producte especificats en el 

projecte. 

Els processos i la seva documentació, inclòs el Pla de Seguretat i salut de l’obra, i els recursos necessaris 

per al producte (l’obra). 

Les activitats requerides de verificació, validació, seguiment, mesura, inspecció i assaig especificades per a 

l’obra, així com els criteris per a la seva acceptació, que es concreten als diferents plans de control de 

recepció, d’execució i finals precisos. 
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Les activitats requerides per al control operacional de la SST, inclosos els controls relacionats amb els béns 

i equipaments, els serveis adquirits i els subcontractistes i visitants. 

Els registres necessaris per a proporcionar l’evidència que els processos d’execució i l’obra resultant 

compleixen els requisits especificats. En general són les actes i els resultats de les activitats de verificació 

dels esmentats plans de control: llistes de comprovació, llistes de repassos, resultats d’assaigs. 

Els registres necessaris que evidencien un comportament ambiental correcte durant l’execució de l’obra. 

Els registres necessaris que evidencien la planificació i el control dels riscos laborals. 

Els processos relacionats amb el client son el pilar del sistema, ja que tot va enfocat a donar un producte de 

qualitat i així aconseguir la satisfacció del client. La determinació de requisits relacionats amb el producte en 

matèria de seguretat i salut, medi ambient i qualitat seran bàsics en el sistema implantat. Una bona 

comunicació amb el client, un bon disseny en el procés de fabricació del producte, una bona estructuració 

en l’àmbit financer de la estructura empresarial serà essencial per a aconseguir la satisfacció i confiança del 

client. 

 

VIII. MESURA MILLORA I ANÀLISI 

 

VIII.I GENERALITATS 

L’organització ha planificat i implementat els processos de seguiment, mesura, anàlisi i millora necessaris 

per: 

demostrar la conformitat amb els requisits del producte 

assegurar la conformitat del sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient i la SST. 

millorar contínuament l’eficàcia del sistema integrat de gestió. 

 

Això comprèn la determinació dels mètodes aplicables, incloent les tècniques estadístiques i l’abast de la 

seva utilització, en els procediments que es van indicant. 

 

 

 

 

 

 

 



 
SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT (SIQAS): 

 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ 
 

  

 

 

SIQAS Descripció del Sistema de Gestió Pàgina 21 de 518 

 

VIII.II SEGUIMENT I MESURA 

 

El coneixement de la satisfacció del client és una de les mesures significatives del funcionament del sistema 

de gestió integrat i per tant de la seva eficàcia, que és objecte d’anàlisi en la revisió del sistema per la 

direcció. 

La direcció juntament amb els caps de departament, ha de fer auditories internes periòdiques i planificades 

per fer constar que: 

És conforme amb les disposicions planificades, amb els requisits de les Normes (ISO 9001, ISO 14001:2004 

i OHSAS 18001:2007) i amb els requisits del sistema establerts per la pròpia organització. 

S’ha implantat i es manté de manera eficaç. 

El resultat de les auditories quedarà registrat i es transmetran al personal de la secció auditada, per tal de 

poder adoptar les correccions oportunes. 

 

VIII.III i VII.IV CONTROL DE PRODUCTE NO CONFORME i ANALISI DE DADES 

 

El resultat de les auditories va directament relacionat amb la conformitat o no del producte, s’hauran de 

prendre les mides oportunes, per part de la direcció juntament amb els caps de secció, i fer les 

modificacions necessàries dins del sistema per tal de corregir les no conformitats, i que el sistema no es 

vegi afectat en els seus punts febles. 

 

VIII.V MILLORA 

 

Implantar un sistema de gestió implica per part de l’estructura empresarial una millora contínua, per això la 

direcció haurà de ser conseqüent amb les no conformitats, i prendre atenció en els pilars del sistema com 

són: el medi ambient i la SST amb l’ús de la política de la qualitat,  ambiental i de SST els objectius i fites de 

la qualitat, ambientals i de SST, els resultats de les auditories, l’anàlisi de les dades, les accions correctives i 

preventives i les revisions per la direcció. 
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CONCLUSIONS DEL PFC 

La realització d’aquest manual ha suposat que puguem aprendre a gestionar mediant la integració un 

sistema de gestió, el qual en un futur immediat podem utilitzar per a qualsevol empresa constructora que 

trobem al mercat,coneixent l’empresa interiorment i realitzant unes petites modificacions al manual. 

A part, l’estudi de les tres normatives, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001; ha fet que ja no siguin 

desconegudes intrínsicament, sinó que ja es coneguin més detalladament. Aquest estudi previ s’ha vist 

reflexat en el bon treball invertit dins el projecte ja que es cobreixen totes les necessitats dintre de una 

empresa constructora, en els camps de qualitat, medi ambient i prevenció. 

Per finalitzar, aquest document no s’ha creat amb la finalitat d’entregar un simple treball; sinó que l’objectiu 

era que aquest manual integrat es pogués certificar en un espai de temps molt reduït obtenint uns beneficis 

per a l’empresa constructora que l’utilitzes. 
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0.  Introducció 

0.1  Declaració de la Direcció  

<està adreçada al personal de l’empresa; cal explic ar el perquè l’empresa ha 
decidit implantar un SG integrat; o revisar el que proposem> 
Actualment les organitzacions es troben en un mercat molt competitiu i molt canviant, 
que implica la necessitat de modernitzar els sistemes de gestió i de procurar la integració 
de les persones a un objectiu comú. 
Amb aquestes perspectives la nostra Organització (<o Nom de l’Empresa>) és una 
empresa que té la inquietud de consolidar la seva situació, tant a curt com a llarg termini, 
basant-se en la professionalitat de les persones i en l’eficàcia de l’organització 
En aquest sentit és necessari que tots els treballadors prenguin consciència de 
l’important que és per a nosaltres (<o Nom de l’Empresa>) garantir la confiança del 
nostres clients i assegurar el compliment dels requisits del client, així com dels requisits 
legals i reglamentaris; a més de procurar una sòlida actuació ambiental controlant 
l’impacte que les nostres activitats produeixen en el medi ambient i considerant la 
utilització de la millor tecnologia disponible, quan sigui apropiada i econòmicament 
viable. 
I també és imprescindible que tots els treballadors prenguin consciència de l’important 
que és per <Nom de l’Empresa> garantir i augmentar la seguretat dels nostres 
treballadors,  dels treballadors temporals, dels contractistes, visitants i qualsevol altre 
persona que estigui a l’obra, mitjançant l’establiment d’un sistema de seguretat i salut en 
el treball (SST) que ens permeti prevenir, eliminar o minimitzar els riscos als qual està 
exposat tant el personal intern com el que actua en nom de l’organització. 
A tal efecte la Direcció de (Nom de l’Empresa) es compromet a implementar i a mantenir 
un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i la Seguretat i Salut en el 
Treball (SIQAS), de conformitat a les Normes UNE-EN-ISO 9001:2008,  UNE-EN ISO 
14001:2004 i OHSAS 18001:2007, a establir la política i els objectius de la qualitat, el 
medi ambient i la seguretat i salut en el treball, a efectuar-ne la revisió periòdica i a 
assignar els recursos necessaris. 
 
 Signat 
 
 Nom/Càrrec  

<ha d’anar signat per la direcció> 
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0.2 Gestió del manual 

Aquest Manual de Gestió del SIQAS, aprovat i promulgat per la Direcció, descriu les 
disposicions generals adoptades per l’empresa per a obtenir la qualitat dels productes 
realitzats així com uns sòlids  comportaments ambiental i de seguretat i salut en el 
treball. Aquestes disposicions s’expressen seguint els capítols de la norma ISO 
9001:2008 i, si és el cas, els de les normes ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.  
Les equivalències amb les tres normes segueixen els criteris definits en l’annex A de la 
OHSAS 18001:2007. Quan els capítols de les tres normes no són coincidents, la 
numeració dels capítols la ISO 14001 i/o de la OHSAS 18001 es posa entre parèntesi. 
El manual està considerat com a informació interna i confidencial, destinada a tot el 
personal i a les persones externes que puguin justificar-ne la seva necessitat. No serà 
fotocopiat ni reproduït total o parcialment sense l’autorització escrita de l’empresa. 
La difusió del Manual del SIQAS es fa d’una forma controlada: s’insereix a la xarxa 
informàtica de l’organització  amb les degudes proteccions d’accés i modificació i,  quan 
cal, es fa una distribució formal amb acusament de recepció per mitjà de la llista de 
distribució. 
El Comitè de la Qualitat i el Medi Ambient i el de la SST revisen el manual sempre que 
ho requereixi alguna de les situacions següents: canvis en l’organització, canvis en la 
producció, lleis en vigor, resultat d’auditories, etc. 
La gestió de l’esmentat manual està delegada al responsable de la Qualitat i el Medi 
Ambient (rQMA). 
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0.3  Presentació de l’empresa 
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1.  Objecte i camp d’aplicació 

1.1 Generalitats 

Aquest Manual de Gestió del SIQAS especifica els requisits del sistema de gestió 
integrada  que té com a finalitat: 

Demostrar la capacitat de l’organització per a proporcionar regularment productes que 

satisfan els requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables com també una 

actuació responsable envers el medi ambient. 

Augmentar la satisfacció del client. 

Augmentar la prevenció de la contaminació 

Aconseguir prevenir i eliminar o minimitzar els perills als quals està exposat el personal o 

altres parts interessades 

Aplicar la millora continua i prevenir les no conformitats. 

Nota: 
 Respecte els requisits del Sistema de gestió de la  Seguretat i Salut en el Treball, s’estableixen en el Pla 

de Prevenció, elaborat <conjuntament amb el Servei de Prevenció concertat a l’efecte>, que inclou 

l’estructura organitzativa, les responsabilitats, les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos 

i els recursos necessaris per a realitzar l’acció de la prevenció de riscos de l’empresa. 

1.2  Aplicació 

L’abast del sistema de gestió integrat inclou les diverses activitats de l’organització: 
construcció d’obres, bé siguin pròpies, bé siguin per a tercers. 

<anoteu les activitats que corresponen a la vostra empresa; normalment aquesta és la 
frase que es posa en el certificat>  
a les quals aplica el sistema integrat de gestió SIQAS definit en aquest manual, de 
conformitat a les normes UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004  i OHSAS 
18001:2007 
Aquest sistema té les següents exclusions: 

Punt 7.3, Disseny i desenvolupament: 

L’empresa no desenvolupa el disseny del producte (projecte de les obres). El 
sistema de gestió de la qualitat abasta l’execució de les obres, des de la revisió 
de requisits fins al seu lliurament de conformitat, en base al projecte que aporta 
el client. 

<Anoteu també si hi ha alguna activitat no inclosa en la gestió ambiental (ex. Oficines) o 
en la de Prevenció> 



 Capítol 2 Normes per a la consulta 
 

  

 

* equivalències amb els capítols de la 14001:2004 i/o 18001:2007 
 

Manual de Gestió del SIQAS. Edició A. Data <data> Pàgina 35 de 518 

 

2 Normes per a la consulta 

Les Normes de referència per a la conformitat del sistema integrat de gestió SIQAS és la 
norma UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos, la norma 
UNE-EN ISO 14001:2004, Sistemas de gestión ambiental i l’estàndar OHSAS 
18001:2007Occupational health and safety management systems- Specification 
(Sistemas de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos) 
Respecte a principis i vocabulari de sistemes de gestió de la qualitat s’ha seguit la Norma 
UNE-EN ISO 9000:2005 – Sistemas  de gestión de la calidad. Fundamentos y 
vocabulario  
Per a la millor comprensió i fàcil implantació de la Norma ISO 14001:2004 es pot recórrer 
a la norma ISO 14004:2004, Sistemas de gestión ambiental Directrices generales sobre 
principios, sistemas y técnicas de apoyo. 
Per a la millor comprensió i fàcil implantació de la Norma OHSAS 18001:2007 es pot 
recórrer a la norma OHSAS 18002:2000, Sistemas de gestión de la prevención de 
riesgos laborales. Reglas generales para la implantación OHSAS 18001 
Per a potenciar el funcionament del sistema i la seva millora, i tendir a la gestió de la 
qualitat total, es pot recórrer a la Norma ISO 9004:2000, Sistemas de gestión de la 
calidad. Directrices para la mejora del desempeño, que juntament amb la primera formen 
el que s’anomena un parell coherent de normes (actualment es troba en revisió). 
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3 Termes i definicions 

Als efectes dels sistema de gestió integrat de la qualitat i el medi ambient i de la norma 
de referència, són aplicables als termes i definicions incloses en la Norma ISO 9000: 
Organització, és l’entitat que s’aplica aquesta Norma i aporta el producte al client. És la 
nostra empresa. 
Proveïdor és el que aporta béns i/o serveis a l’organització per a realitzar el seu 
producte, i pot actuar com a subministrador, subcontractista o col·laborador. 
Producte, és el resultat d’un procés de l’organització i va destinat a un client o ha estat 
sol·licitat per ell. En el text d’aquest Manual el concepte producte pot significar també 
servei. 
Altres conceptes remarcables són els següents (s’expressa entre parèntesis l’apartat de 
la Norma ISO 9000:2005 de la que procedeixen): 

Document (3.7.2):  Informació i el seu mitjà de suport. 
Procediment (3.4.5):  Forma especificada per a dur a terme una activitat o un 

procés. 
Manual de la qualitat (3.7.4): Document que especifica el sistema de gestió de la 

qualitat d’una organització. 
Registre (3.7.6): Document que presenta resultats obtinguts o 

proporciona evidència de les activitats realitzades. 
Especificació (3.7.3):  Document que estableix requisits. 
Pla de qualitat (3.7.5): Document que especifica quins procediments i recursos 

associats han d’aplicar-se, qui els ha d’aplicar i quan 
han d’aplicar-se a un projecte, producte, procés o 
contracte específic. 

Nota 
Aquests procediments generalment inclouen els relatius als processos de gestió de la qualitat i als processos de 

realització del producte. 

Pla d’assegurament de la qualitat a l’obra i el medi ambient (PAQ), és el pla de la qualitat 
i el medi ambient d’execució de l’obra. És l’aplicació del sistema integrat de gestió de la 
qualitat i el medi ambient a l’obra i sovint conté integrada tota la documentació 
relacionada amb l’obra. 
A mes a mes d’aquests conceptes també són aplicables les següents definicions 
conforme a la Norma ISO 14001:2004 i a l’estàndard 18001:2007: 

Aspecte ambiental: Element de les activitats, productes o serveis d’una 
organització que pot interactuar amb el medi ambient. 

Objectiu ambiental: Objectiu global ambiental que l’organització es fixa en 
base a la política ambiental. 

Fita ambiental: Requisit d’actuació detallat aplicable a una part o a tota 
l’organització, derivada dels objectius ambientals, i que 
s’ha d’establir i complir per  assolir aquests objectius. 

Part interessada: Individu o grup relacionat o afectat per les actuacions 
ambientals de l’organització. 

Prevenció de la contaminació: Utilització de processos, pràctiques, tècniques, 
materials, productes, serveis o energia per evitar, reduir 
o controlar la generació, emissió o descàrrega de 
qualsevol tipus de  contaminació o residu, amb la 
finalitat de reduir impactes ambientals adversos. La 
prevenció de la contaminació pot incloure el reciclatge, 
l’aprofitament, el tractament, els canvis de processos, 
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productes o serveis, els mecanismes de control, l’ús 
eficient dels recursos i la substitució dels materials. 

Seguretat i salut en el treball (SST) :Condicions i factors que afecten o podrien 
afectar la salut i seguretat dels treballadors (inclosos els 
treballadors temporals i personal contractat), visitants o 
qualsevol altre persona en el lloc de treball (qualsevol 
lloc físic on es desenvolupin activitats relacionades amb 
el treball sota el control de l’organització). 

Risc: Combinació de la probabilitat que ocorri un succés o 
exposició  perillosa i la severitat del dany o 
deteriorament de la salut que pugui causar el succés o 
exposició. 

Perill: Font, situació o acte amb potencial per causar dany en 
termes de dany humà o deteriorament de la salut, o una 
combinació d’aquests factors.   

Incident: Succés o successos relacionats amb el treball en el 
qual ha ocorregut o podria haver ocorregut un dany o 
deteriorament de la salut. 

4 Sistema de gestió de la Qualitat, Ambiental i de la SST (SIQAS)  

4.1 Requisits generals 

L’empresa ha establert, documentat, implementat i manté un sistema de gestió integrat 
de la qualitat, el  medi ambiental i la seguretat i salut en el treball que es millora 
contínuament mitjançant la realització de revisions del sistema per la direcció, vegeu el 
punt 5.6, la realització d’auditories de qualitat, el medi ambient, i la seguretat i salut en el 
treball vegeu el punt 8.2.2, i en general amb la presa de les accions de millora que es 
descriuen al punt 8.5. 
A tal efecte l’organització ha: 

Determinat els processos necessaris per al sistema integrat de gestió i la seva aplicació a 

l’empresa, tant els directes com els externs, que s’expressen al document mapa de 

processos .  

Definit en aquest mapa, la seqüència i interacció d’aquests processos. 

Definit una estructura i un programa per dur a terme tant la política de la qualitat, l’ambiental i 

la de SST. 

Identificat els aspectes ambientals, els riscos laborals; i els requisits legals i reglamentaris.  

Determinat criteris i els mètodes per tal d’assegurar l’eficàcia, tant del funcionament, com del 

control d’aquests processos en les tres matèries de qualitat, medi ambient i SST. S’han 

definit instruccions i plans de control; i metodologies per a l’anàlisi de dades, en general 

descrits als capítols 7 i 8 d’aquest manual. 

Assegurat la disponibilitat dels recursos i de la informació necessaris per a l’efectiu 

funcionament i seguiment d’aquests processos. Els implicats disposen dels mitjans, la 

formació i la documentació pertinents. 
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Implantat la realització del seguiment, la mesura quan sigui aplicable i l’anàlisi d’aquests 

processos; i  

Definit l’operativa per a implementar les accions necessàries per assolir els resultats 

planificats i la millora contínua d’aquests processos. Vegeu el capítol 8. 

L’organització gestiona aquests processos d’acord amb els requisits de la Norma ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007. 

Nota 1 
 El mapa de processos és un document del sistema i, com a tal, és gestionat i controlat. 

 

Nota 2 
 Els processos que normalment s’externalitzen /subcontracten s’expressen en el mapa de processos el seu 

control es determina mitjançant l’avaluació preventiva de les empreses/col·laboradors i mitjançant 

l’aplicació dels documents del sistema (procediments i instruccions) i/o la sol·licitud i verificació dels 

pertinents certificats, si és el cas. D’aquests processos l’organització n’assumeix també la responsabilitat 

de complir amb tots els requisits del client i els legals i reglamentaris que li són d’aplicació. 

<Tingueu present que un procés externalitzat / subc ontractat és aquella activitat 
que s’encarrega en una altra empresa.> 

Si no s’incorpora directament al vostre producte (n ormalment es realitza fora de 

l’obra) parlem d’externalització i si s’hi incorpor a parlem aleshores de processos 

subcontractats)  

4.2 Requisits de la documentació  

4.2.1 Generalitats  

La documentació del sistema de gestió  de la qualitat (SGQ) inclou. 
1r nivell El Manual de Gestió integrat, que defineix el SGQ, el medi ambient i la 

seguretat i salut en el treball (SIQAS) d’acord amb els requisits de les 
Normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007; 
Inclou l’Organigrama, la Política de la Qualitat  i el Mapa de 
Processos.  

2n nivell Els Procediments, que defineixen el què, el qui, el quan i el com s’ha 
de fer una activitat dins del SIQAS. 

3r nivell Les Instruccions que defineixen la manera precisa de com s’han de fer 
les activitats del SIQAS; i els Plans de Control que determinen les 
actuacions per a realitzar els controls dels processos així com 
l’acceptació del producte. 

4t nivell Els Documents que defineixen les activitats del SIQAS a realitzar, de 
forma que permeten assegurar l’eficaç planificació, operativa i control 
dels seus processos, (vegeu taula de documents descrits al 
Procediment P4.2/1). 
Els Registres de la qualitat, ambientals i de seguretat que 
proporcionen evidència de la conformitat amb els requisits dels 
productes i processos, així com l’aplicació eficaç del SIQAS, d’acord 
amb els requisits de les Normes ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i 
OHSAS 18001:2007;. 

La documentació del sistema és adequada a la mida de l’empresa i al tipus d’activitats, a 
la complexitat dels processos i a les seves interaccions, i a la competència del personal. 
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La documentació del sistema també inclou la declaració escrita de la política de la 
qualitat i ambiental i de SST, els objectius i fites de la qualitat, el medi ambient i la SST. 
La documentació es troba en suport paper i informàtic. 

4.2.2 Manual de gestió de la qualitat, el medi ambi ent i la SST 

L’empresa ha establert aquest manual, que constitueix el 1r nivell de la documentació del 
sistema. Quant a la seva gestió es descriu en el capítol 0.  
El manual de gestió integrada, en tant que és el document on es descriuen les 
disposicions generals preses per l’organització per a obtenir i assegurar la qualitat dels 
seus productes, així com per prevenir l’aparició de desviacions o no conformitats i per 
aplicar les accions precises per evitar la seva reaparició, inclou: 

a) L’abast del sistema de gestió; quant a l’objecte, s’ha definit en el punt 1.1, i 
quant al camp d’aplicació en el punt 1.2. 

b) La relació dels procediments establerts per al sistema de gestió integrada: 
Codi  Procediment 

P4.2/1 Control dels documents, els registres i les dades 

P5.6/1 Revisió del sistema per la direcció 

P6.2/1 Gestió dels recursos humans. Formació 

P6.3/1 Gestió de les Infraestructures 

P7.1/1 Pla d’execució de l’obra. PAQ  

P7.2/1 Requisits del client – contracte 

P7.2/2 Requisits del client – obra  

P7.4/1 Valoració de proveïdors 

P7.4/2 Compres  

P7.4/3 Control de recepció  

P7.5/1 Execució de l’obra. Seguiment i mesura del producte 

P7.6/1 Control dels equips de seguiment i mesura  

P8.2/1 Satisfacció del client 

P8.2/2 Auditoria Interna 

P8.3/1 Control del producte no conforme 

P8.5/1 Accions correctives i preventives 

PA3.1 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals 

PS3.1 Identificació i avaluació de riscos 

PAS3.2 Requisits legals i altres requisits 
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PAS4.3 Comunicació 

PAS4.7 Situacions d’emergència i capacitat de resposta 

PS5.2 Investigació d’incident 

c)  La interacció entre els processos del sistema, que s’expressa en el mapa de 
processos i en la seva descripció i mesura del procés. 

Nota  
 El mapa de processos, la política de la qualitat i l’organigrama estan referits en el MQ però són documents 

externs. La seva edició i distribució estan controlades mitjançant llista de referència i llista de distribució, si 

és el cas. 

4.2.3 Control dels documents (4.4.5)* 

El control dels documents dels sistema integrat està definit en el procediment P4.2/1, que 
estableix les activitats necessàries per assegurar que tots els documents requerits pel 
sistema: 

S’aproven com a verificació de la seva adequació abans de distribuir-los. 

Es revisen i actualitzen, si és el cas, s’identifiquen els canvis i es tornen a aprovar. 

Disposen d’una relació o operativa equivalent que identifica la versió en vigor. 

Estan distribuïts, en la versió vigent, en els punts on s’han d’aplicar. 

Romanen llegibles (revisats amb les auditories de sistema), identificables i accessibles 

(tenen un codi i estan distribuïts a les persones que els són necessaris) 

Els documents d’origen extern, que són necessaris per a la planificació i operativa del SGQ, 

s’identifiquen, relacionen i es controla la seva distribució. 

Tots els documents obsolets són retirats per evitar un ús no intencionat, i, si es conserven, 

se’ls identifica amb un distintiu (segell o similar) d’anul·lat. 

El sistema de gestió integrat disposa d’una taula de responsabilitats sobre els documents 

que fixa les d’editar, revisar, aprovar, modificar, distribuir i arxivar. 

4.2.4 Control dels registres (4.5.4)* 

El control dels registres s’ha definit en el procediment P4.2/1. Els registres s’estableixen i 
es conserven per a proporcionar l’evidència de la conformitat dels productes amb els 
requisits definits i del funcionament eficaç del sistema de gestió de la qualitat. 
Es disposa d’una operativa per a conservar-los llegibles, fàcilment identificables i 
recuperables. 
S’ha establert una taula de responsabilitats respecte a la seva realització o recollida, 
conformitat o aprovació (si és necessari), ubicació, i temps de conservació. 
Per als registres en suport informàtic s’ha definit la instrucció IT-ADM-01 en la qual es 
descriu l’operativa per al seu accés, protecció i recuperació. 
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5 Responsabilitat de la direcció 

5.1 Compromís de la direcció  

La direcció de l’empresa ha declarat, en el punt 01, el seu compromís amb el 
desenvolupament i la implementació del sistema de gestió de la qualitat, el medi ambient  
i la SST així com amb la millora continua de la seva eficàcia. 

5.2 Enfocament al client 

Els procediments del sistema integrat de gestió P7.2/1 Requisit del client, contracte  i 
P7.2/2 Requisits del client, obra, tenen per objecte determinar i revisar els requisits del 
client, inclosos els legals i els reglamentaris aplicables, en les fases de contractació i 
d’execució de l’obra, amb la finalitat d’assegurar que els requisits han quedat clarament 
definits i es podran complir, amb el propòsit d’augmentar així la satisfacció del client, 
aspecte que el sistema contempla en el procediment P8.2/1. 

Aspectes ambientals (4.3.1) * 

La direcció ha definit un procés per a la identificació dels aspectes ambientals de les 
seves activitats, productes i serveis, que controla i determina aquells que tenen o poden 
tenir un impacte significatiu sobre el medi ambient. Vegeu procediment PA3.1. 
Els aspectes ambientals es tenen presents a l’hora d’establir els objectius i fites 
ambientals i s’actualitzen periòdicament. 

Identificació de perills i avaluació de riscos (4.3 .1)* 

La direcció ha definit en el procediment PS3.1 Identificació i avaluació de riscos, 
l’operativa per a la contínua identificació de perills, l’avaluació de riscos i l’aplicació de les 
mesures de control. La metodologia definida és més proactiva que reactiva.  

Requisits legals i altres requisits (4.3.2)* 

La direcció ha definit en el procediment PAS3.2 Requisits legals i altres requisits una 
metodologia per: 

Accedir, identificar i actualitzar la legislació ambiental aplicable i altres requisits voluntaris 

subscrits per l’organització 

Accedir, identificar i actualitzar la legislació en matèria de seguretat i salut laboral aplicable i 

els requisits voluntaris subscrits per l’organització 

Registrar les disposicions legals i normatives aplicables a les activitats, productes i serveis 

de l’organització 

5.3 Política de la qualitat, ambiental i de seguret at i salut en el treball (4.2)*  

La direcció ha definit la política de la qualitat, ambiental i la de SST, que: 
és adequada al propòsit de l’organització i al tipus de riscos, 

recull el compromís de complir amb els requisits,  de prevenir la contaminació i els danys i 

deteriorament de la salut i de millorar contínuament l’eficàcia del sistema integrat, 

inclou el compromís de complir amb la legislació aplicable així com qualsevol altre requisit 

subscrit per l’organització. 

proporciona el marc de referència per a establir i revisar els objectius de la qualitat i 

objectius i fites ambientals, i els objectius  de seguretat i salut en el treball. 
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La Política de la Qualitat, ambiental i de SST és un document integrant del sistema 
(vegeu punt 4.2.1), està aprovada per la Direcció de l’empresa, té data d’edició i està 
controlat. 

Ha estat comunicada i entesa a l’organització, publicada i difosa a tot el personal. 

Quant a la política ambiental i la de prevenció han estat també comunicades  a totes les 

persones que treballen per a l’organització i estan a disposició del públic i de les parts 

interessades mitjançant <pàgina web, informació directa o penjades en el taulell del 

vestíbul>  

Aquesta política es revisa periòdicament a la revisió del sistema per a la direcció (punt 5.6). 

5.4 Planificació (4.3)* 

5.4.1 Objectius de la qualitat,  ambientals i de SS T (4.3.3)* 

La direcció, en les periòdiques revisions dels sistema s’assegura que els objectius 
s’estableixen en les funcions i els nivells pertinents de l’empresa. 
Aquests objectius també inclouen aquells que són necessaris per a complir els requisits 
del producte (són els que es tenen en compte a la planificació per a la realització del 
producte) els aspectes ambientals i els de SST. Els objectius són mesurables, és a dir, 
tenen definit un indicador que permet quantificar-los i fer-ne el seguiment, i són 
coherents amb la política de la qualitat, ambiental i de SST (mostren la conformitat amb 
els requisits del producte, i la millora continua de l’eficàcia del sistema). 
Per establir i revisar els objectius, l’organització té en compte els requisits legals i altres 
requisits subscrits per l’organització, els aspectes ambientals significatius i els riscos i 
perills per a la SST així com la prevenció de danys i deteriorament de la salut. Així com 
les opcions tecnològiques i els requisits financers, operacionals i comercials a més de les 
opinions de les parts interessades. 
5.4.2 Planificació del sistema integrat de gestió ( 4.3.3)* 

Respecte als objectius i les fites de qualitat, ambientals i de SST, s’estableixen  plans i 
programes d’acció per a obtenir-los, i queden documentats juntament amb els resultats 
de la seva aplicació i revisats en la revisió del sistema. 
Respecte al producte s’han desenvolupat procediments de planificació que tenen per 
objecte la descripció de les activitats i l’assignació dels recursos necessaris per 
assegurar el compliment dels requisits especificats. Vegeu el punt 7.1 d’aquest manual. 
Respecte al seguiment i la millora continua del sistema, vegeu punts 8.1 i 8.5. 

5.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació  

5.5.1 Responsabilitat i autoritat (4.4.1)* 

La direcció ha definit, i comunicat a l’empresa, les responsabilitats i autoritats mitjançant 
un organigrama funcional i nominal. 

Nota  
 L’organigrama  és un document extern al MQ. Està gestionat i controlat mitjançant una data, edició i llista 

de referència 

Les funcions, interrelacions, responsabilitats i autoritats dels membres de l’organigrama 
quant als aspectes de qualitat, medi ambient i SST estan descrites en els documents de 
Descripció del lloc de treball i/o Pla de prevenció. 
Quant al comitè de la qualitat i el medi ambient, —les funcions del qual són mantenir i 
millorar el sistema de gestió de la qualitat i realitzar les reunions de revisió del sistema 
d’acord amb el que indica el procediment P5.6/1— està integrat per: <gerència, el 
director de producció, el responsable de qualitat . .. anoteu les funcions/càrrecs 
que integren el comitè de la qualitat> i el comitè per a la revisió del sistema de gestió 
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de la seguretat i salut, està integrat per  <anoteu les funcions que integren el de 
seguretat > i tenen la responsabilitat de revisar el sistema d’acord amb el que indica el 
procediment P5.6/1. 

Nota: 
 El Pla de Prevenció inclou  l’estructura organitzativa, les responsabilitats i  les funcions per a realitzar 

l’acció de la prevenció de riscos de l’empresa. 

5.5.2 Representant de la Direcció en la gestió de l a qualitat, el medi ambient i la SST 
(4.4.1)* 

La Direcció de l’empresa ha designat a <anoteu el nom(s) i cognoms del membre(s)  
de la direcció que actua com a representant en teme s de qualitat, medi ambient i/o 
SST>, membre de la direcció que, amb independència d’altres responsabilitats, té la 
responsabilitat i l’autoritat per a: 

a) assegurar que el SIQAS s’estableixen, implementen i mantenen els processos 

necessaris del sistema integrat de gestió. 

b) informar a l’alta direcció sobre el funcionament del sistema de gestió i de 

qualsevol necessitat de millora. 

c) assegurar que es promou la presa de consciència del requisits del client a tots 

els nivells de l’organització. 

d) promoure a tota l’organització la consciència de prevenció ambiental i de 

seguretat i salut en el treball. 

La identitat del representant de la direcció en matèria de SST està disponible per a totes 
les persones que treballen per a l’organització. 

5.5.3 Comunicació interna  (4.4.3)* 

Direcció s’assegura que es defineixen els canals de comunicació interna entre els 
diferents integrants  de l’organització i de que aquesta informació arriba a totes les 
persones que la necessiten.  
L’eina habitual de comunicació és el e-mail o la Nota interna. 
<anoteu com us comuniqueu; tant de direcció cap ava ll com d’avall cap a direcció> 
L’organització ha documentat en el procediment PAS4.3 Comunicació i en la Instrucció 
ITHS-09 Informació, consulta i participació dels treballadors l’operativa per assegurar que 
la informació en matèria de Qualitat, Medi Ambient i SST pertinent arriba i des de tots els 
nivells i funcions de l’organització .  
 Comunicació externa (4.4.3)* 
La direcció ha definit en el PAS4.3 Comunicació,  l’operativa per a les comunicacions 
externes de caràcter ambiental i/o de seguretat com poden ser queixes, denúncies i 
comunicacions amb l’Administració, amb els mitjans de comunicació i amb altres parts 
interessades externes .<L’organització ha decidit no comunicar externament informació 
referent als seus aspectes ambientals significatius.> 
Pel que fa als accidents, aquesta operativa es descriu en el PS5.2 Investigació 
d’incidents 

5.6 Revisió per la direcció (4.6)* 

5.6.1 Generalitats 

La Direcció de l’empresa ha establert en el procediment P5.6/1 la metodologia per a 
efectuar, a intervals planificats, la revisió del sistema integrat de gestió amb l’objecte de 
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verificar l’efectivitat de la implantació i la continuïtat de la seva conveniència, eficàcia i 
adequació. 
La revisió del sistema, així mateix, contempla l’avaluació de les oportunitats de millora i la 
necessitat de realitzar canvis en el sistema integrat de gestió de l’empresa, incloent-hi la 
política i els objectius de la qualitat, el medi ambient i la SST. 

5.6.2 Informació d’entrada per a la revisió 

A les reunions s’analitzen els resultats d’auditories i l’avaluació del compliment dels 
requisits legals i altres requisits subscrits per l’organització, la retroalimentació del client 
(la satisfacció i les reclamacions), el funcionament dels processos i la conformitat del 
producte, els canvis que podrien afectar el sistema, els aspectes ambientals significatius 
de l’organització, els resultats de la participació i consulta dels treballadors, l’eficàcia de 
la SST, les estadístiques d’accidents, les accions de seguiment de les revisions per la 
direcció anteriors, les oportunitats de millora i l’estat i els efectes de les accions 
correctives i preventives engegades. Vegeu el procediment P5.6/1. 

5.6.3 Resultats de la revisió 

De cada revisió del sistema de gestió integrat, es deixa registre del temes tractats i del 
pla d’actuacions acordades i les acciones a prendre, assignant, el responsable de portar-
les a terme i el termini d’execució. 
Els resultats de la revisió inclouen les decisions i accions relacionades amb la millora de 
l’eficàcia del sistema de gestió integrada i els seus processos, la millora del producte en 
relació amb els requisits dels clients, i les necessitats de recursos.  
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6 Gestió dels recursos 

6.1 Provisió de recursos 

La direcció de l’empresa determina i proporciona en el moment adequat els recursos 
necessaris per a implementar i mantenir el sistema integrat de gestió i millorar 
contínuament la seva eficàcia, així com per a obtenir la satisfacció del client mitjançant el 
compliment del seus requisits. Vegeu procediment P5.6/1 de Revisió del sistema 

Nota: 
 El Pla de Prevenció inclou els recursos necessaris per a realitzar l’acció de la prevenció de riscos de 

l’empresa. 

6.2 Recursos humans 

6.2.1 Generalitats 

Tot el personal de l’empresa està qualificat per a fer les tasques encomanades. Aquesta 
qualificació de competència es realitza en base a l’educació, formació, habilitats i 
experiència apropiades, definides a la descripció del lloc de treball. 

6.2.2 Competència, formació i presa de consciència (4.4.2)* 

S’han determinat, a les fitxes de descripció dels llocs de treball, les necessitats de 
competència o qualificació de tot el personal que realitza tasques que afecten la 
conformitat amb els requisits del producte, l’ambient i/o la SST s’han determinat en les 
fitxes de descripció dels llocs de treball, en les quals també s’hi han determinat els riscos 
associats al lloc amb les mesures i normes de seguretat que cal adoptar. 

Nota: 
 El Pla de Prevenció inclou l’estructura organitzativa, les responsabilitats i les funcions per a realitzar l’acció 

de la prevenció de riscos de l’empresa. 

Si el currículum de les persones no compleix plenament amb la descripció del lloc de 
treball, es dóna la formació necessària o es prenen altres accions per a obtenir la 
competència necessària. També se’n dóna quan es modifica un procés productiu, quan 
apareixen nous aspectes ambientals amb impacte significatiu, o nova reglamentació en 
medi ambient o seguretat, quan apareixen nous riscos associats al lloc de treball, quan 
es produeixen canvis en les funcions que porta a terme un treballador, etc 

A l’ingrés del nou personal (i en les promocions internes) es realitza la informació / 
formació preventiva inicial i, si s’escau, es fa entrega dels equips de protecció 
individual (EPI) d’acord amb el que es descriu a la  ITHS-02 Gestió dels EPI. 

De la formació realitzada es valora l’eficàcia, en les fitxes de valoració  de la formació 
P6.2/1-07 (per a formació específica)  i P6.2/1-06 (per a formació en el SGQ) 
La comunicació interna i el seguiment jeràrquic continuat “del dia a dia”, assegura que el 
personal és conscient de la rellevància i importància de les seves activitats i de com 
contribueixen a la consecució dels objectius i a l’acompliment dels requisits del client, els 
de gestió ambiental i els de SST. 
A la fitxa personal de formació, es manté registre sobre l’educació, formació, qualificació i 
experiència del personal. Vegeu el procediment P6.2/1. 

6.3 Infraestructura  

L’empresa identifica, proporciona i manté les instal·lacions necessàries per aconseguir la 
conformitat del producte amb els requisits especificats. Això inclou , quan és aplicable, 
l’espai de treball i les instal·lacions associades, els equips per als processos (hardware i 
software) i els serveis de suport (transport, comunicació o sistemes d’informació).  
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Per al manteniment de l’edifici i les seves instal·lacions així com els mitjans de suport 
tipus fotocopiadora, aparells telefònics o serveis d’informàtics s’estableix  el  Pla de 
manteniment anual que alhora serveix com a registre de les actuacions; <vegeu el 
procediment P6.3/1 Gestió de les Infraestructures (si teniu maquinària pròpia a la qual 
cal fer un manteniment preventiu) o la IT-MANT-02 Gestió de les Infraestructures (si 
només feu manteniment correctiu)>. 

6.4 Ambient de treball  

A la planificació de l’execució de l’obra es determina i gestiona l’ambient de treball 
necessari per aconseguir la conformitat amb els requisits del producte, inclosos els 
ambientals i els de SST.  
L’ambient de treball es refereix a les condicions amb les quals es realitza el treball i 
inclou factors físics, ambientals i d’altre tipus com el soroll, la temperatura i humitat, la 
il·luminació o altres condicions climàtiques. Es independent del sistema de prevenció de 
riscos laborals.  
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7. Realització del producte (4.4)* 

7.1 Planificació de la realització del producte (4. 4.6)* 

L’empresa planifica i desenvolupa els processos necessaris per a la realització del 
producte. Aquesta planificació es materialitza en el pla d’assegurament  de la qualitat, el 
medi ambient i la SST de l’obra (PAQ) que es tracta al procediment P7.1/1. 
A la planificació d’aquests processos es determinen, sempre que sigui necessari: 

Els objectius de la qualitat,  el medi ambient i la SST i els requisits per al producte 

especificats en el projecte. 

Els processos i la seva documentació, inclòs el Pla de Seguretat i salut de l’obra, i els 

recursos necessaris per al producte (l’obra). 

Les activitats requerides de verificació, validació, seguiment, mesura, inspecció i assaig 

especificades per a l’obra, així com els criteris per a la seva acceptació, que es 

concreten als diferents plans de control de recepció, d’execució i finals precisos. 

Les activitats requerides per al control operacional de la SST, inclosos els controls 

relacionats amb els béns i equipaments, els serveis adquirits i els subcontractistes i 

visitants. 

Els registres necessaris per a proporcionar l’evidència que els processos d’execució i l’obra 

resultant compleixen els requisits especificats. En general són les actes i els resultats de 

les activitats de verificació dels esmentats plans de control: llistes de comprovació, 

llistes de repassos, resultats d’assaigs. 

Els registres necessaris que evidencien un comportament ambiental correcte durant 

l’execució de l’obra. 

Els registres necessaris que evidencien la planificació i el control dels riscos laborals. 

El pla de la qualitat PAQ, pla de la qualitat,  el medi ambient i la SST, que representa 
l’aplicació de la ISO en l’execució de l’obra, estableix en sí mateix la resta de tasques i 
documentació per a la seva eficaç gestió.  

7.2 Processos relacionats amb el client (4.4.6)* 

7.2.1 Determinació dels requisits relacionats amb e l producte 

L’organització, mitjançant els procediments P7.2/1 i P7.2/2, ha definit l’operativa 
establerta per a determinar els requisits dels clients durant la fase de contractació de 
l’obra, i durant tota la seva execució, respectivament. Això inclou la determinació 
(identificació i documentació) de: 

Els requisits especificats pel client, incloent els relatius a les activitats de lliurament i 

posteriors (obligacions de garantia, compromisos de manteniment o mediambientals). 

Els requisits no especificats pel client però necessaris per a la l’ús especificat o previst, quan 

sigui conegut. 

Els requisits legals i reglamentaris aplicables al producte (l’obra). 

Els requisits en matèria de SST definits en el estudi de seguretat i salut 

Qualsevol altre requisit addicional determinat per l’organització, inclosos els ambientals. 
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 Aspectes ambientals (4.3.1)* 
Vegeu apartat 5.2 d’aquest manual. 

 Identificació de perills i avaluació de riscos (4. 3.1)* 
Vegeu apartat 5.2 d’aquest manual. 

 Requisits legals i altres requisits (4.3.2)* 
Vegeu apartat 5.2 d’aquest manual. 

7.2.2 Revisió dels requisits relacionats amb el pro ducte 

L’organització, abans de comprometre’s a proporcionar un producte al client (presentar 
una oferta o acceptar un contracte per a realitzar un projecte o efectuar modificacions a 
l’execució) revisa els requisits i s’assegura que: 

Els requisits del producte estan definits. 

S’han solucionat les diferències existents entre els requisits del contracte o la comanda i els 

expressats prèviament. 

L’organització té la capacitat de complir els requisits definits. 

Quan el client no proporciona una declaració documentada dels requisits, l’organització 
confirma per escrit els requisits del client abans de la seva acceptació. 
L’organització, com s’indica en els citat procediment, manté registres dels resultats de la 
revisió i de les accions fetes. 
També defineixen l’operativa per donar el tractament adequat quan en canvien els 
requisits del producte (obra), assegurant la modificació de la documentació afectada i la 
informació a les persones que hi estan implicades. 

7.2.3 Comunicació amb el client 

En el procediment P7.2/1, Requisits del client. Contracte,  s’han definit les disposicions 
per a establir les comunicacions pertinents amb els clients relatives a la informació sobre 
el producte, i a les consultes, contractes o comandes, incloent les possibles 
modificacions, tant durant la fase de contractació, com durant la d’execució. 
Respecte a la retroalimentació del client, a nivell de la seva satisfacció i/o reclamacions 
es tracta en el procediment P8.2/1, Satisfacció del client. 
Pel que fa a les comunicacions ambientals o de SST vegeu apartat 5.5.4 d’aquest 
manual. 

7.3 Disseny i desenvolupament (4.4.6)* 

Aquest procés no es contempla en el desenvolupament de l’activitat de l’empresa. Vegeu 
la justificació en el  capítol 1, objecte i camp d’aplicació i no s’apliquen aquests requisits. 
La numeració es manté per respectar la correspondència amb la Norma. 

7.4 Compres (4.4.6)* 

7.4.1 Procés de compres. 

L’organització ha establert processos adequats de compra per assegurar que els 
productes i serveis adquirits compleixen amb els requisits especificats, inclosos els 
corresponents al medi ambient i a la SST. 
El tipus i el grau del control aplicat al proveïdor i al producte/servei adquirit depèn de 
l’impacte del producte/servei adquirit en la realització de l’obra o sobre l’obra final. 
A tal efecte, s’avalua i seleccionen els proveïdors en funció de la seva capacitat per a 
subministrar productes/serveis d’acord amb els requisits de l’organització. En general per 
a avaluar els proveïdors s’efectuen dos tipus de valoracions: una valoració preventiva i 
una valoració dinàmica. La valoració preventiva permet conèixer la capacitat que té el 
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proveïdor per a subministrar productes i/o serveis de conformitat amb els requisits de 
l’obra. La valoració dinàmica mesura l’eficàcia real de l’actuació concreta de proveïdor a 
l’obra. 
Aquesta operativa per a la selecció, avaluació i revaluació dels proveïdors es descriu en 
el procediment P7.4/1.  

7.4.2 Informació de les compres. 

Els documents de compra contenen la informació que descriu inequívocament el 
producte o servei a comprar. 
Quan és apropiat, els documents de compra – comandes i contractes – inclouen: 

Els requisits per a l’aprovació del producte, procediments, processos i equips. 

Els requisits per a la qualificació del personal. 

Els requisits del sistema de gestió de la qualitat. 

Requisits ambientals aplicables. 

Requisits en matèria de SST 

L’organització s’assegura, <amb l’aprovació dels esmentats documents de compra >, 
que els requisits de compra especificats són els adequats, abans de comunicar-los al 
proveïdor. La definició dels documents de compra i de les funcions autoritzades per a 
realitzar-les es descriu en el procediment P7.4/2. 

7.4.3 Verificació dels productes comprats 

L’empresa ha establert i implementat la inspecció i/o altres activitats necessàries per 
assegurar que el producte i/o servei comprat compleix amb els requisits de compra 
especificats. Vegeu el procediment P7.4/3. 
La manera i el tipus d’inspecció a realitzar estan descrits en els respectius plans i 
registres de control de recepció de materials. 

7.5 Producció i prestació del servei (4.4.6)* 

7.5.1 Control de la producció i de la prestació del  servei 

Mitjançant el PAQ de l’obra, l’organització planifica i duu a terme la producció i la 
prestació del servei (execució de l’obra) en condicions controlades. Aquestes condicions 
controlades, inclouen, quan és aplicable: 

a) la disponibilitat de la informació que descriu les característiques del producte: 

projecte (memòria, plànols, plecs de condicions i pressupost), pla ambiental, pla 

de seguretat i salut, i/o encàrrec 

b) la disponibilitat d’instruccions de treball o procediments operatius, quan sigui 

necessari, (exemple la Instrucció per a la gestió dels residus), 

c) l’ús d’equips apropiats, inclosos els mitjans de protecció i els elements de 

protecció individual i col·lectius, 

d) la disponibilitat i l’ús d’equips de seguiment i mesura, 

e) la implementació del seguiment i de la mesura, mitjançant els plans de control, 
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f) la implementació d’activitats d’alliberació, lliurament i posteriors al lliurament del 

producte, vegeu procediment P7.5/1 en l’execució d’obra i P8.2/1 posterior al 

lliurament. 

Gestió dels residus  

L’operativa per a la gestió dels residus es descriu a la instrucció de Gestió dels residus 
amb la qual es garanteix el compliment de la legislació existent, així com la minimització  
de l’impacte ambiental més significatiu de l’obra, tal i com s’estableix en la política i els 
objectius de l’organització. 

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

L’organització valida tot procés d’execució de l’obra i de prestació del servei quan el 
producte resultant no es pot verificar mitjançant seguiment o mesura posteriors i, com a 
conseqüència, les deficiències no es fan evidents  fins que el producte s’està utilitzant  o 
s’ha prestat el servei. 
La validació demostra la capacitat d’aquests processos per assolir els resultats 
planificats. 
Per aquests processos, l’organització estableix, quan sigui aplicable: 

a) els criteris per a la revisió i l’aprovació dels processos, 

b) l’aprovació dels equips i la qualificació del personal, 

c) l’ús de mètodes i procediments específics, 

d) els requisits dels registres, i 

e) la revalidació, 

A les obres es considera que les activitats de soldadura d’estructures metàl·liques són 
processos que és necessari validar. En aquest cas, aquestes activitats se subcontracten 
a empreses especialitzades, a les quals es demana contractualment l’homologació del 
procés i la qualificació dels operaris que l’han d’efectuar. 

7.5.3 Identificació i traçabilitat 

L’organització identifica l’estat de control de l’obra en el transcurs de tota la seva 
execució. Aquesta identificació es realitza documentalment mitjançant els registres de les 
verificacions efectuades. 
Quan una unitat d’obra ha estat inspeccionada, el seu estat, respecte a la inspecció, 
queda reflectit en el registre del pla de control d’execució efectuat (registre ppi). Si el 
resultat de la inspecció no és satisfactori, s’anota la incidència i s’obre el corresponent 
informe de no conformitat. 
Quant a la traçabilitat, encara que en general no és un requisit especificat, es manté una 
traçabilitat global a les obres, és a dir, els productes i serveis es contracten per obra, i es 
poden conèixer de forma general– via albarà i factures – tots els que s’hi han incorporat. 
En el cas de subcontractació d’industrials,  la traçabilitat queda garantida amb l’aprovació 
dels albarans/estat d’amidaments i les factures; i si és el cas , mitjançant els certificats 
presentats i les legalitzacions realitzades.  
Un cas molt especial són els materials crítics, que formen part de l’estructura de l’edifici o 
aquells dels quals no es pot conèixer la validesa fins a la realització dels assaigs 
previstos. En aquest cas se segueix l’operativa descrita en el procediment P7.4/3 Control 
de recepció. 
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7.5.4 Propietat del client 

L’organització té cura dels béns que són propietat del client mentre estan sota el control 
de l’organització o són utilitzats per ella. 
Es considera bé del client, el terreny, solar i/o instal·lacions en les quals s’executa l’obra. 
Si s’ocasionés algun desperfecte en els seus béns per una actuació inadequada es 
tracta com una no conformitat i s’aplica el procediment P8.3/1. 
Quant als béns del client subministrats per a ser utilitzats o incorporats a l’obra 
s’identifiquen, verifiquen, protegeixen i salvaguarden, aplicant la mateixa operativa que a 
qualsevol altre producte comprat a l’exterior amb una finalitat similar. 
Si qualsevol bé que és propietat del client es perd, deteriora o d’alguna manera es 
considera inadequat per a l’ús previst, l’organització n’informa al client i en manté 
registres. 
També es considera bé del client el projecte de l’obra, i la propietat intel·lectual i les 
dades personals. L’organització disposa la documentació necessària per a la execució 
de l’obra, que a peu d’obra custòdia l’encarregat i el cap de l’obra. Si es produís una 
difusió no autoritzada, es comunicaria al client i s’aplicaria el procediment P8.3/1. 

7.5.5 Preservació del producte 

Per a preservar el producte fins al seu lliurament i mantenir la conformitat amb els 
requisits, <l’organització ha desenvolupat la instrucció IT-PRO 01 Instrucció per a la 
preservació de l’obra>, que defineix les activitats de manipulació, embalatge, 
emmagatzemament, i conservació dels materials i productes utilitzats per a l’execució de 
l’obra, així com les de protecció fins al seu lliurament final de les parts d’obra acabades. 
Pel que fa a les incompatibilitats d’emmagatzemament de productes perillosos se 
segueix la ITMA.03 Gestió dels residus. 

7.6 Control dels equips de seguiment i de mesura (4 .5.1)* 

L’organització ha determinat en el PAQ de l’obra, el seguiment i mesura a realitzar, i els 
equips de seguiment i mesura necessaris per a proporcionar l’evidència de la conformitat 
de l’obra amb els requisits especificats. 
Els plans de control de recepció de material i d’execució d’unitats d’obra, determinen les 
activitats de seguiment i mesura que es realitzen per a verificar la conformitat dels 
materials rebuts i de les unitats d’obra executades, amb els requisits especificats. 
I si és necessari es fan servir assaigs per a comprovar que, les característiques de certs 
materials o productes que s’incorporen a les obres, compleixen amb els requisits 
especificats. Aquests assaigs es contracten a laboratoris acreditats per a realitzar-los. 
Per assegurar la validesa dels resultats de seguiment i mesura, l’equip de mesura s’ha 
de: 

a) Calibrar o verificar, o ambdós, a intervals especificats o abans de la seva 

utilització, comparant-los amb patrons de mesura traçables a patrons de mesura 

internacionals o nacionals. El calibratge, si es precisa, es contracta a empreses 

especialitzades.  

b) Ajustar o reajustar, segons sigui necessari. Aquesta activitat forma part del 

calibratge, que, en concret la dels aparells topogràfics, es contracta a empreses 

especialitzades. 

c) Identificar per a poder determinar el seu estat de calibratge. 

d) Protegir contra desajustos que poguessin invalidar el resultat de la mesura. 
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e) Protegir contra danys i deterioraments en la manipulació, manteniment i 

custòdia. 

Si es detecta que els equips de seguiment i mesura no són conformes, l’organització 
avalua i registra la validesa dels resultats de les mesures efectuades amb anterioritat. 
Sobre aquests equips i sobre les unitats afectades es prendrien les accions apropiades. 
L’organització manté els registres dels resultats dels calibratges i de les verificacions 
efectuades, <vegeu el procediment P7.6/1 de Control dels equips de seguiment i mesura 
o la IT-MANT-01 Gestió dels equips de mesura> 
Els programes informàtics que s’utilitzen en les activitats de seguiment i mesura dels 
requisits especificats es comproven per a confirmar la seva capacitat per a l’aplicació 
prevista, abans d’iniciar la utilització, i novament quan es consideri necessari. 
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8 Mesura, anàlisi i millora (4.5)* 

8.1 Generalitats 

L’organització ha planificat i implementat els processos de seguiment, mesura, anàlisi i millora 
necessaris per: 

a) demostrar la conformitat amb els requisits del producte 

b) assegurar la conformitat del sistema de gestió de la qualitat i el medi ambient i la SST; i 

c) millorar contínuament l’eficàcia del sistema integrat de gestió. 

Això comprèn la determinació dels mètodes aplicables, incloent les tècniques estadístiques i 
l’abast de la seva utilització, en els procediments que es van indicant. 

8.2 Seguiment i mesura 

8.2.1 Satisfacció del client  

L’organització, en el procediment P8.2/1, realitza el seguiment de la informació relativa a la 
percepció del client respecte al compliment dels seus requisits per part de l’organització. 
El coneixement de la satisfacció del client és una de les mesures significatives del funcionament 
del sistema de gestió integrat i per tant de la seva eficàcia, que és objecte d’anàlisi en la revisió 
del sistema per la direcció. 

8.2.2 Auditoria interna (4.5.5)* 

L’organització realitza a intervals planificats una auditoria interna per a determinar si el sistema 
integrat de gestió: 

És conforme amb les disposicions planificades (vegeu 7.1), amb els requisits de les Normes (ISO 

9001, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007) i amb els requisits del sistema establerts per la 

pròpia organització. 

S’ha implantat i es manté de manera eficaç. 

L’organització ha definit les responsabilitats i els requisits per planificar i realitzar l’auditoria, 
mantenir els registres  i informar dels resultats. Vegeu el procediment P8.2/2. 
Les auditories internes de la qualitat es programen en funció de l’estat i la importància, dels 
processos i les àrees a auditar, així com dels resultats d’auditories prèvies. Es duen a terme per 
personal qualificat i independent d’aquell que té responsabilitat directa sobre l’activitat que s’està 
auditant (vegeu Descripció del lloc de treball de l’auditor intern). 
Els resultats de les auditories es registren i es transmeten al personal que té responsabilitat en 
l’àrea auditada, el qual s’assegura que es fan les correccions i es prenen les accions correctives 
sense demora per a eliminar les no conformitats trobades i les seves causes.  
Les activitats de seguiment de l’auditoria inclouen la verificació de les accions preses i l’informe 
dels resultats de la verificació, al pla d’accions correctives. 

8.2.3 Seguiment i mesura dels processos (4.5.1)* 

Les activitats de seguiment dels processos es defineixen en els documents de descripció i 
seguiment i mesura del procés, mitjançant indicadors apropiats. Vegeu procediment P5.6/1 de 
Revisió dels sistema. Quan no s’assoleixen els resultats planificats, es duen a terme les pertinents 
correccions i accions correctives. 
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8.2.4 Seguiment i mesura del producte (4.5.1)* 

L’Organització amb l’objecte de fer un seguiment i mesurar les característiques del producte per a 
verificar que compleixi amb el requisits en les diferents etapes de la realització del producte, ha 
establert, els respectius procediments P7.1/1, i P7.5/1. 
Aquests procediments descriuen les operatives per a garantir la realització de les inspeccions en 
recepció, procés i final que asseguren que els productes (l’obra) són conformes amb els requisits 
especificats, així com els registres corresponents. 
L’organització manté evidència de la conformitat amb els criteris d’acceptació definits. 
Els registres indiquen les persones que autoritzen l’alliberament del producte al client, que no es fa 
fins que no s’han completat satisfactòriament les disposicions planificades. 

8.2.5 Avaluació del compliment legal en matèria amb iental i de seguretat(4.5.2)* 

L’organització ha establert en el procediment PAS3.2 Requisits legals i altres requisits l’operativa 
per a controlar el compliment de la legislació ambiental en les obres. Quant al compliment en les 
oficines i altres instal·lacions fixes se segueix en el procediment P5.6/1 de Revisió del sistema.  
Pel que fa a l’avaluació dels compliment legal i altres requisits que subscriu l’organització en 
matèria de SST se segueix el procediment P5.6/1. Es deixa registre en la mateixa acta de Revisió 
del sistema per la direcció. 

8.3 Control del producte no conforme (4.5.3)* 

L’empresa ha establert en el procediment P8.3/1 l’operativa per a assegurar que qualsevol 
producte no conforme amb els requisits especificats del producte s’identifica i es controla per a 
prevenir-ne l’ús o el lliurament no intencionat. 
S’hi defineixen els controls, les responsabilitats i les autoritats relacionades per a tractar el 
producte no conforme que, quan sigui aplicable, serà un o més de les següents maneres: 

eliminar la no conformitat amb l’aplicació de les adequades disposicions, 

autoritzar el seu ús, lliurament o acceptació sota concessió per una autoritat pertinent i, quan sigui 

aplicable, pel client, 

prendre accions per a impedir l’ús o l’aplicació originalment prevista. 

prendre les accions apropiades als efectes reals o potencials de la no conformitat quan es detecta un 

producte i/o servei no conforme després del seu lliurament o quan s’ha posat en ús 

Mitjançant l’informe de No Conformitat s’enregistra la naturalesa de les no conformitats, les 

disposicions preses, incloses les concessions, si les hagués. 

Quan es corregeix un producte no conforme, se sotmet a una nova verificació per a demostrar la seva 

conformitat amb els requisits. 

Si el que detecta la no conformitat és el client, s’aplica una operativa similar realitzant un informe de 

No Conformitat o un Full de Reclamacions. 

Les no conformitats greus o de tipus repetitiu poden iniciar una acció correctiva (P8.5/1). 

Preparació i resposta davant emergències (4.4.7)* 

L’organització, mitjançant el procediment PAS4.7, ha desenvolupat la metodologia per a identificar 
i respondre les possible situacions d’emergència que es puguin produir durant l’execució de l’obra, 
tant des del punt de vista ambiental com de seguretat i salut en el treball. 
Les actuacions davant de situacions d’emergència es revisen periòdicament, i especialment 
després d’un accident o situació d’emergència. 
Investigació d’incidents (4.5.3.1)* 
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L’organització ha definit en el procediment PS5.2 Investigació d’incident les responsabilitats i 
autoritats per a l’actuació i investigació d’incidents. Els resultats de la investigació d’incidents 
permeten detectar deficiències de SST i altres factors que puguin causar incidents; identificar 
accions correctives i preventives així com identificar oportunitats de millora. Els resultats de les 
investigacions d’accidents es comuniquen als treballadors. 

8.4 Anàlisi de dades (4.5.1)* 

L’organització recopila i analitza les dades apropiades per a demostrar la idoneïtat i l’eficàcia del 
sistema de gestió integrat  i, també, per a identificar i aplicar oportunitats de millora.  
Les dades obtingudes a partir de les activitats de seguiment i mesura (indicadors, auditories,  etc.) 
proporcionen informació sobre: 

La conformitat, eficiència i adequació del sistema integrat de gestió de la Qualitat, el Medi Ambient i la 

SST. 

La satisfacció i insatisfacció del client. El procediment P82./1 indica l’obtenció d’aquestes dades, el seu 

anàlisi i les actuacions per augmentar-la. 

La conformitat amb els requisits del producte. El procediment P7.5/1 Execució de l’obra i, en general, 

les dades del PAQ derivades de les activitats de revisió i de verificació, registres dels plans de 

control i NC, per assegurar el compliment dels requisits del client. 

Els accidents i quasi-accidents ocorreguts (PS5.2) 

Les característiques, les tendències dels processos i dels productes, incloent les oportunitats per a 

emprendre accions preventives (P5.6/1, P7.1/1, P7.5/1). 

Els proveïdors, la valoració dels quals, es descriu en el procediment P7.4/1. 

8.5 Millora 

8.5.1 Millora continua (4.6)* 

L’organització procura la millora continua de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, el medi 
ambient i la SST amb l’ús de la política de la qualitat,  ambiental i de SST els objectius i fites de la 
qualitat, ambientals i de SST, els resultats de les auditories, l’anàlisi de les dades, les accions 
correctives i preventives i les revisions per la direcció. 

8.5.2 Acció correctiva (4.5.3)* 

L’organització pren accions correctives, apropiades als efectes de les no conformitats trobades, 
per a eliminar les causes reals de les no conformitats, i prevenir així, que tornin a ocórrer. El 
procediment P8.5/1 Accions correctives i preventives defineix els requisits per a: 

a) Revisar les no conformitats, incloses les reclamacions i queixes dels clients. 

b) Determinar les causes de les no conformitats. 

c) Avaluar la necessitat d’adoptar accions per assegurar-se de que les no conformitats no 

tornin a ocórrer. 

d) Determinar i implementar les accions correctives necessàries per a eliminar les causes de 

les no conformitats reals ocorregudes. 

e) Registrar els resultats de les accions adoptades. 

f) Revisar les accions correctives presses per assegurar la seva execució i eficàcia. 
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Per a documentar totes aquestes activitats s’utilitza la Petició d’Acció Correctiva/Preventiva. Els 
resultats de les accions correctives preses en matèria de SST es comuniquen als treballadors 
mitjançant els seus representants. 

8.5.3 Acció preventiva (4.5.3)* 

L’organització determina accions preventives, apropiades als efectes dels problemes potencials, 
per a eliminar les causes de no conformitats potencials, i prevenir així, que puguin ocórrer. 
L’esmentat procediment P8.5/1 defineix els requisits per a: 

a) Determinar les no conformitats potencials i les seves causes. Son fonts d’informació:   els 

indicadors dels processos, en especial dels operatius, els resultats de les auditories, els 

registres de la qualitat,  el medi ambient i la SST, les concessions, els informes  dels 

serveis post - venda i les reclamacions dels clients,  desviacions respecte els indicadors 

ambientals, queixes o denúncies per les parts interessades, comunicats ambientals; i 

avaluació i reavaluació de riscos. 

b) Avaluar la necessitat d’actuar per a prevenir l’ocurrència de no conformitats. 

c) Determinar i implementar les accions preventives necessàries. 

d) Mantenir registres de les accions aplicades. 

e) Revisar les accions preventives presses per assegurar la seva aplicació i eficàcia. 

Les accions preventives també es documenten mitjançant la Petició d’Acció Correctiva / 
Preventiva. I s’informa a direcció a efectes de revisió del sistema. Els resultats de les accions 
preventives preses en matèria de SST es comuniquen als treballadors mitjançant els seus 
representants.  
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El principis bàsics de <l’Organització> són aconseguir la plena satisfacció de les necessitats i expectatives 
dels nostres clients, garantir la seguretat i salut de tots els treballadors i actuar amb el degut respecte al 
medi ambient. 

A tal efecte, perseguim l’estricte compliment dels requisits del client i els legals i reglamentaris aplicables 
així com els que subscriu <l’Organització>,  integrem l’activitat preventiva i ambiental en totes les actuacions 
i a tots els nivells de l’organització. El nostre dia a dia és, en aquesta direcció, millorar l’eficàcia i eficiència 
dels processos, en els aspectes de qualitat, en els de seguretat i salut en el treball, i en els ambientals. 

Per aconseguir la plena confiança dels nostres clients, i garantir unes adequades condicions de seguretat i 
salut per als nostres treballadors i ambientals de l’obra i l’entorn, <l’Organització>  aporta els recursos 
humans i tècnics competents i la metodologia d’acció i de prevenció coherent amb els requisits i els nostres 
objectius, per a garantir l’acompliment dels compromisos adquirits. 

Així <l’Organització> orienta la seva gestió als models de les Normes UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN 
ISO 14001:2004, i OHSAS 18001:2007 i fomenta l’ús de tècniques de planificació, de control i de prevenció 
en la qualitat, els accidents laborals i la contaminació ambiental amb la finalitat d’assegurar:  

- la qualitat en l’execució de les obres per assolir els nivells qualitatius establerts, amb estricta 
observança de la reglamentació vigent i en els terminis convinguts. 

- la qualitat en els serveis complementaris i el lliurament final d’acord a les garanties contractades. 

- un treball segur mitjançant l’aplicació de  totes les mesures preventives associades als riscos detectats i 
l’estricte aplicació de la Llei 31/1995 i les normatives que se’n deriven. 

- un desenvolupament sostenible mitjançant la prevenció i la mitigació, si cal, dels impactes ambientals 
associats a les nostres activitats. 

<L’Organització> valora de forma capital la implicació permanent de tot el seu personal i, amb aquesta 
finalitat, en potencia la formació continuada, la conscienciació ambiental, la cultura preventiva  i la 
comunicació i el treball en equip. I també en propicia la seva participació activa en la implantació de nous 
processos i en la resolució de problemes per tal d’aconseguir una millora contínua de la qualitat, de la 
productivitat i per tant de la competitivitat de l’empresa. 

<L’Organització> també considera de la màxima importància la cooperació fidel dels seus proveïdors, als 
quals exigeix el mateix grau de competència professional i de compromís en matèria de qualitat, medi 
ambient, i seguretat que al seu personal. Així els selecciona a partir de criteris d’avaluació global de la seva 
organització i dels productes i serveis que ofereix. 

El desplegament d’aquesta política es duu a terme amb l’establiment d’objectius de qualitat, seguretat i medi 
ambient i de fites ambientals, i el consegüent desenvolupament de plans d’accions per assolir-los, amb 
l’aplicació del sistema integrat de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat. 
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Procediment P4.2/1 

 
Control dels documents, els registres i les dades 

 
 

 

Sumari 
 

1 Objecte  ¡Error! Marcador no definido. 

2 Abast  ¡Error! Marcador no definido. 

3 Referències  ¡Error! Marcador no definido. 

4 Definicions  ¡Error! Marcador no definido. 

5 Responsabilitats  ¡Error! Marcador no definido. 

6 Mètode operatiu  ¡Error! Marcador no definido. 
6.1 Control dels documents i dels registres ¡Error! Marcador no 
definido.  
6.2 Distribució de documents ¡Error! Marcador no definido.  

6.3 Canvis en els documents i en les dades ¡Error! Marcador no 
definido.  
6.4 Control de la normativa d’obligat compliment ¡Error! Marcador no 
definido.  
6.5 Estructura, codificació i arxiu de documents, registres i dades¡Error! 
Marcador no definido.  

7 Annexos  ¡Error! Marcador no definido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edita: Revisa: Aprova: 

   

< nom> < nom> < nom> 



 P4.2/1 – Control de documents, registres i dades 
 

  
 

  

Procediment P4.2/1. Edició A. Data <data> Pàgina 68 de 518 

 

 

< càrrec >  < càrrec > < càrrec > 
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Control de Modificacions 
Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L'objecte d’aquest procediment és establir un sistema per controlar (identificar, codificar, accedir i 

arxivar), distribuir i protegir tots els documents, els registres i les dades relacionades amb la qualitat,  

el medi ambient, i la seguretat i salut en el treball (SST) siguin d’origen intern o extern.  

Abast 
Aplica a tots els documents i registres del sistema creats a l’organització: 

Manual de la qualitat, el medi ambient i la SST 

Procediments 

Instruccions 

Plans de control 

Comunicacions 

Plans d’emergència 

Models de documents (annexos) 

I als externs: 

Plànols i especificacions del client/ projecte. 

Comunicacions externes 

Normes, etc. 

Referències 
PAS3.2, Requisits legals i altres requisits 

IT-ADM-01, Accés i protecció de les dades informàtiques 

IT-QUAL-01, Estructura documental del sistema 

Definicions 
Document: Escrit (en suport paper o electrònic) en el qual s’indica què i com s’ha de realitzar una 

determinada activitat. Un document pot modificar-se i ha d’estar sotmès a control 

d’edició. 

Registre:  És un tipus especial de document (en suport paper o electrònic) que mostra 

evidències de l’activitat realitzada o del resultat obtingut. 

Responsabilitats 
El responsable de  Qualitat i Medi Ambient (rQMA) és responsable del control de tots els documents 

i registres del sistema. 

La responsabilitat d’elaboració, revisió, aprovació, distribució, modificació i arxiu dels diferents  

documents i registres s’indica a la Taula de responsabilitats (annex 4 i 5). 

Mètode operatiu 
La identificació i el control dels documents i registres (propis o del client) es duu a terme  mitjançant:  
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les Taules de responsabilitats, 

les Llistes de referència, 

les Llistes de distribució. 

Control dels documents i dels registres 
El rQMA conjuntament amb el tècnic de PRL (TPRL) elaboren la Taula de responsabilitats  de 

documents (annex 4) i la de registres (annex 5) les quals indiquen: 

Qui elabora, revisa i aprova els documents així com qui està autoritzat a modificar-los. 

Qui elabora / recull;  i aprova/ conforma els registres del sistema. 

Qui distribueix i arxiva els documents i registres del sistema. 

Quan de  temps s’han de guardar els documents anul·lats 

Quan de temps s’han de guardar els registres 

Quin codi tenen (els documents electrònics es marquen amb un asterisc). 

Els documents i registres poden ser electrònics o paper (imprès o manuscrit). En qualsevol cas, 

però, els seus responsables s’asseguren que  tots els registres romanen llegibles i es guarden en 

condicions adequades per  tal d’assegurar la seva protecció i recuperació amb celeritat. 

Nota 
 Tots els documents de l’empresa han d’estar revisats i aprovats.  

 Els responsables mantenen els documents el temps que indica la Taula de responsabilitats després del qual estan 

autoritzats a destruir-los. El temps mínim que acostumen a demanar les entitats de certificació és de 3 a 5 anys.  

Per a identificar les persones que assumeixen les responsabilitats es crea la Llista de signatures 

(annex 6). 

Control de la vigència dels documents 
Tots  els documents del sistema sotmesos a canvis d’edició  es relacionen en una llista de 

referència  (annex 2, per a documents del sistema i l’annex 3 per a documents de l’obra) per tal de 

conèixer inequívocament quina és la versió vigent: 

manual de la qualitat,  

procediments,  

instruccions de treball, 

models de documents i registres (annexos dels procediments i instruccions), 

normes aplicables,  

plans de control de recepció de materials,  

plans de control d’execució d’unitats d’obra,  

fitxes de normativa 

plans d’emergència 

organigrames,  

plànols i croquis, 

etc.  
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En aquestes llistes s’indica l’edició, la data i el nom de les persones a les quals se n’ha de distribuir 

una còpia. 

Nota 
 Si la casella de distribució s’utilitza com a registre de distribució, se subratlla el nom de la persona a qui s’ha lliurat el 

document, amb la qual cosa s’assegura el control de la distribució de l’última edició en vigor. 

Control de Plànols i croquis 
Un cop adjudicada l’obra, el cap d’obra rep el projecte amb els corresponents plànols als quals els 

posa un segell d’identificació on consta la data de recepció i, si és el cas, el nom de les persones a 

les quals se n’ha lliurat una còpia. 

Data de recepció: _______ 

Distribució: ____________ 

Si el plànol es modifica o s’anul·la cal identificar de manera visible que ha estat anul·lat  

ANUL·LAT 

Nota 
 També es pot indicar per quin plano ha estat substituït. Substituït per: __________ 

 Quant a la nova edició, es pot posar a quin substitueix: Substitueix a: __________ 

Així mateix, el cap d’obra confecciona  i manté actualitzada la llista de referència dels plànols de 

l’obra la qual indica la data de  recepció  i les persones a les quals s’ha distribuït (annex 3). Aquesta 

llista està a disposició de tot el personal implicat. 

Nota  
 En el cas de plànols o croquis generats per la constructora, l’editor insereix un caixetí on  figura l’edició i data, control 

de modificacions, aprovació i distribució. 

 

C   

 

 

B    

A    

Edició  Data Modificació Aprovació Distribució  

Distribució de documents 
Quan s’ha de realitzar una distribució formal amb acusament de recepció (procediments i 

documents d’especial rellevància) s’utilitza la llista de distribució  (annex 1) mitjançant la qual es 

deixa registre tant  del lliurament de la versió actual com de la destrucció de la versió anterior. 

Per a la resta de documents s’utilitza la llista de referència . En aquest cas i per tal d’assegurar el 

lliurament de la versió en vigor se subratlla el nom de la persona, que consta a la casella de 

distribució, a la qual s’ha lliurat el document. Quant a la destrucció de la versió anterior és 

responsabilitat del receptor i no se’n deixa registre. 

Els documents que es distribueixen només per a consulta (per demanar pressupostos de 

proveïdors, etc.), que no s’han d’actualitzar, es marquen amb un segell que diu: Només és vàlid 



 P4.2/1 – Control de documents, registres i dades 
 

  
 

  

Procediment P4.2/1. Edició A. Data <data> Pàgina 73 de 518 

 

 

per a consulta,  i per tant són còpies no controlades i no poden considerar-se com a documents 

contractuals o executius. 

Nota  
 Per al control de totes les activitats derivades de l’aprovació i consegüent distribució d’un document es pot utilitzar el 

check list de l’annex 7. 

Canvis en els documents i en les dades 

Revisió i aprovació dels documents modificats. Anul ·lació d’obsolets 
Quan es produeix un canvi en un document, aquest es revisa i s’aprova per les mateixes funcions 

que aprovaren i revisaren els documents originals, a no ser que s’especifiqui una altra cosa a la 

taula de documents. 

El responsable s’assegura de la nova distribució i de la retirada dels anul·lats, seguint les 

instruccions de distribució explicades a l’apartat anterior. 

Els documents retirats es destrueixen a excepció dels originals —que se separen i es mantenen 

identificats com a anul·lats el període de temps indicat a la taula de responsabilitats de documents— 

i de les còpies que contenen anotacions d’interès, les quals també s’identifiquen com a anul·lades.  

Identificació de la naturalesa dels canvis en els d ocuments 
Tots els documents generats a l’empresa contenen una casella o similar, en la qual s’indica la data, 

l’edició, l’aprovació i en cas de modificació la naturalesa del canvi realitzat. Quan el document ho 

permet s’inclou una casella per a la distribució del document. 

Control de la normativa d’obligat compliment 
El <Departament Tècnic>, per mitjà de l’organisme corresponent (webs de col·legis oficials, 

www.soloarquitectura.com, etc...) té accés a la normativa del sector.  

El departament tècnic elabora i manté actualitzada la llista de referència per al control de la 

normativa que ha adquirit l’empresa.  

Nota 
 En comptes de la llista de referència es pot indicar a la llista de la web quina és la que disposa l’empresa. 

Cas que es produeixi algun canvi en la normativa existent a l’empresa, la identifica com anul·lada i 

adquireix, si és necessari, la nova norma aprovada. 

Estructura, codificació i arxiu de documents, regis tres i dades 
L’estructura, format i codificació dels documents del sistema es descriu a la instrucció IT-QUAL-01.  

L’accés als documents i dades informàtics (passwords d’accés) com també l’operativa per a la seva 

protecció (antivirus, còpies de seguretat) es descriu a la instrucció IT-ADM-01. 

Control dels documents i registres, annexos dels pr ocediments o les instruccions  
A l’apartat 7 dels procediments, Annexos, es relaciona SEMPRE tots els documents i els registres 

que s’utilitzen en l’aplicació del procediment, en general en format plantilla.  



 P4.2/1 – Control de documents, registres i dades 
 

  
 

  

Procediment P4.2/1. Edició A. Data <data> Pàgina 74 de 518 

 

 

Cadascun d’aquests annexos, que  s’identifica amb el codi del Procediment, el número de l’annex i 

l’edició, es troba en format plantilla a la carpeta  ISO (pot ser física o un servidor/ordinador públic) a 

disposició dels usuaris.  

Nota  
 Els annexos no s’inclouen en els procediments només s’hi relacionen i s’hi indiquen on es troben les versions vigents 

El rQMA gestiona la carpeta ISO. Això significa que garanteix que tots els annexos/plantilles que hi 

ha a l’esmentada carpeta, i que per tant són els que utilitzaran els usuaris,  són vigents i han estat 

prèviament aprovats per qui correspongui. 

Nota 
 El registre de l’aprovació és la signatura del responsable i la data en la còpia original 

 El control d’edicions dels annexos es fa mitjançant llista de referència. 

 Nota 
 La mateixa operativa se segueix amb els annexos de les instruccions. 

Nota 
 Per a la identificació de la signatura es pot utilitzar la Llista de signatures de l’annex 6. 

Annexos 
Llista de distribució   P4.2/1-01 

Llista de referència (documents del sistema) P4.2/1-02 

Llista de referència (plànols i croquis) P4.2/1-03 

Taula de responsabilitats de documents P4.2/1-04 

Taula de responsabilitats de registres P4.2/1-05 

Llista de signatures P4.2/1-06  

Check list d’aprovació de documents (opcional) P4.2/1-07 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Destinataris 
Destrucció Versió 
Anterior 

(signatura) 

Data 
Recepció Versió Actual 

(signatura) 

    

    

    

    

    

    

 

 
 

   

Destinatari:  
 

 

Documents, edició i Data 
Destrucció Versió 
Anterior 

(signatura) 

Data 

destrucció i 

recepció 

Recepció Versió Actual 

(signatura) 
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Codi Document Ed. Data Ed. Data Ed. Data Distribució 

--- Manual integrat de la qualitat  A       

--- Mapa de processos A       

--- Organigrama A       

--- Política de la Q-MA-SST A       

IT-QUAL-01 Estructura documental del sistema A       

IT-QUAL01-01 Acta de reunió        

IT-QUAL01-02 Plantilla de procediment        

IT-QUAL01-03 Plantilla d’instrucció        

P4.2/1 
Control dels documents els 

registres i les dades 
A       

P42/1-01 Llista de distribució A       

P4.2/1-02 

Llista de referència  

(documents del sistema) 

A       

P42/1-03 

Llista de referència  

(docs obra, plànols i croquis) 

A       

P42/1-04 
Taula de responsabilitats de 

documents 
A       

P42/1-05 
Taula de responsabilitats de 

registres 
A       

P42/1-06 Llista de signatures A       

P42/1-07 
Check list d’aprovació de 

documents (opcional) 
A       

P5.6/1 Revisió per la Direcció A       

P56/1-01 
Descripció i mesura del procés. 

Objectius 
A       

P56/1-02 
Quadre de comandament per a la 

descripció i mesura del procés 
A       

P56/1-03 Programa de gestió ambiental A       

P6.2/1 Competència i Formació A       
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Codi Document Ed. Data Ed. Data Ed. Data Distribució 

P621-01 Descripció del lloc de treball A       

P621-02 Fitxa de personal A       

P621-03 
Taula de competència del personal 

d’obra 
A       

P621-04 Petició de formació A       

P621-05 Pla de formació anual A       

P621-06 
Programa de formació en el 

Sistema de gestió 
A       

P621-07 
Qüestionari de valoració de la 

formació 
A       

P621-08 
Registre de la informació rebuda 

sobre SST 
A       

P621-09 
Verificació de la formació 

preventiva d’acolliment 
A       

P621-10 
Autorització de maquinària i 

vehicles especials 
A       

P6.3/1 Gestió de les Infraestructures A       

P63/1-01 Llista de mitjans productius A       

P63/1-02 Fitxa de manteniment A       

P63/1-03 Registre de manteniment A       

P63/1-04 
Pla de manteniment dels 

equipaments i de les instal·lacions 
A       

P63/1-05 
Comprovació de la seguretat dels 

equips de treball 
A       

P7.1/1 Pla d’execució de l’obra. PAQ A       

P71/1-01 Descripció de l’obra A       

P71/1-01 bis Identificació de l’obra. Requisits A       

P71/1-02 Organigrama de l’obra A       

P71/1-03 
Llista de materials i unitats d’obra 

sotmesos a control 
A       

P71/1-04 
Pla de control d’execució. PPI: 

A       
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Codi Document Ed. Data Ed. Data Ed. Data Distribució 

Programa de punts d’inspecció.  

P71/1-05 
Pla de control d’execució. PIA: 

Programa d’inspecció ambiental. 
A       

P71/1-06 Personal dels subcontractistes A       

P71/1-07 
Informació de seguretat per als 

visitants 
A       

P71/1-08 Control d’accés de les visites A       

P7.2/1 Requisits del client. Contracte A       

P72/1-01 Anàlisi de factibilitat A       

P72/1-02 Fitxa d’encàrrec  A       

P72/1-03 Revisió de contracte A       

P7.2/2 Requisits del client. Obra A       

P72/2-01 Revisió del projecte A       

P72/2-02 
Llista d’observacions i de consulta 

de requisits   
A       

P72/2-03 Llista de pressupostos de l’obra A       

P72/2-04 Acta de visita d’obra (opcional) A       

P72/2-05 
Revisió de l’estudi o estudi bàsic de 

Seguretat i Salut 
A       

P7.4/1 Avaluació de proveïdors A       

P74/1-01 Fitxa de proveïdor A       

P74/1-02 Llista de proveïdors A       

P7.4/2 Compres A       

P74/2-01 Comanda A       

P74/2-02 Contracte A       

P74/2-03 Estudi comparatiu de proveïdors A       

P74/2-04 
Control d’industrials i 

subcontractistes 
A       

P74/2-05 
Verificació del compliment dels 

A       
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Codi Document Ed. Data Ed. Data Ed. Data Distribució 

requisits dels proveïdors 

P74/2-06 
Adhesió al Pla de Seguretat i Salut 

de l’obra 
A       

P7.4/3 Control de recepció A       

P74/3-01 
Pla de control de recepció de 

materials 
A       

P74/3-02 Històric de proveïdor i Valoració A       

P7.5/1 
Execució de l’obra. Seguiment i 

mesura del producte 
A       

P75/1-01 
Llista de comprovació. Registre del 

PPI 
A       

P75/1-02 Inspecció Final. Llista de Repassos A       

P75/1-03 Valoració de l’aplicació del PAQ A       

P75/1-04 

Comprovació de l’estat de 

manteniment dels EP individuals i 

col·lectius 

A       

P7.6/1 
Control dels equips de seguiment i 

mesura  
A       

P76/1-01 Pla de calibratge A       

P76/1-02 Fitxa de l’equip de mesura A       

P8.2/1 Satisfacció del client A       

P82/1-01 Full de reclamacions A       

P82/1-02 Seguiment de reclamacions A       

P82/1-03 Enquesta de satisfacció del Client A       

P82/1-04 
Valoració i anàlisi de la satisfacció 

del client 
A       

P82/1-05 Full resum d’obra A       

P8.2/2 Auditoria interna del sistema A       

P82/2-01 Pla d’auditoria del Sistema A       

P82/2-02 Informe d’auditoria de sistema A       



 Llista de referència (documents del sistema) 
 

 

���� Procediments ���� Instruccions ���� Plans de control ���� Annexos 
 

 

  

 Pàgina 80 de 518 
P-4.2/1-02 Ed.A 

 

Codi Document Ed. Data Ed. Data Ed. Data Distribució 

P82/2-03 Pla d’accions correctives A       

P82/2-04 
Criteris per a la qualificació 

d’auditor intern 
A       

P8.3/1 Control del producte no conforme A       

P83/1-01 Informe de No Conformitat A       

P83/1-02 Resum de No Conformitats A       

P8.5/1 Accions correctives i preventives A       

P85/1-01 
Petició d’acció correctiva / 

preventiva 
A       

P85/1-02 
Seguiment d’accions correctives / 

preventives 
A       

PA3.1 
Identificació i avaluació dels 

aspectes ambientals 
A       

PA31-01 Llista d’aspectes ambientals A       

PA31-02 
Identificació i avaluació dels 

aspectes ambientals 
A       

PS3.1 
Identificació de perills, avaluació i 

control de riscos 
A       

PS31-01 Fitxa d’avaluació de riscos A       

PS5.2 Investigació d’incidents A       

PS52-01 Investigació d’accident A       

PS52-02 Registre d’accident A       

PAS3.2 Requisits legals i altres requisits A       

PAS32-01 Fitxa de normativa ambiental A       

PAS32-02a 
Avaluació del  compliment de la 

legislació 
A       

PAS32-02s 
Avaluació del  compliment de la 

legislació 
A       

PAS32-03 Fitxa de normativa local A       

PAS32-04 
Fitxa de normativa de seguretat i 

salut 
A       
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Codi Document Ed. Data Ed. Data Ed. Data Distribució 

PAS4.3 Comunicació A       

PAS43-01 Comunicat intern A       

PAS43-02 
Registre de comunicacions 

externes 
A       

PAS4.7 
Situacions d’emergència i 

capacitat de resposta 
A       

PAS47-01 
Identificació i avaluació de les 

situacions d’emergència 
A       

PAS47-02 
Actuació en situacions 

d’emergència 
A       

PAS47-03 
Anàlisi de la situació d’emergència 

ambiental 
A       

Observacions: 

 



 
Llista de referència 

(documents d’obra) 
 

 

Obra / Codi:  
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Núm. Plànol/Croquis Ed./ Data Ed./ Data Ed./ Data Ed./ Data Distribució 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Observacions: 
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Document   

(si és electrònic es  marca amb 

un asterisc) 

Qui 

l’edita  

Qui el 

revisa 

Qui 

l’aprova   

Qui el 

distrib. 

Qui* 

arxiva 

Temps** d’arxiu 

/ criteri 
Codi Modif.*** 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Observacions: 

D= Director General G = Gerent DT= Director Tècnic Q = Cap 

de Qualitat 

C= Cap de compres CP= Cap d’obra 

 

 

 

Edició Data Modificació Aprovació 

   

 
   

   

   

 

* Qui arxiva 

* * Temps d’arxiu dels documents anul·lats; Criteri es refereix al  lloc (físic o carpeta electrònica) i 

mètode d’arxiu que es fa servir (ordre de dates, numèric, per clients etc.) 

** * Si no s’indica el contrari, la persona que aprova els documents és la mateixa que autoritza a modificar-los 
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Registre 

(si és electrònic es  marca amb un asterisc) 

Qui l’edita / 

recull 

Qui l’aprova 

/ conforma 

Qui el 

distribueix 

Qui 

arxiva 

Temps* 

d’arxiu / 

criteri 

Codi 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Observacions: 

D= Director General G = Gerent DT= Director Tècnic Q = Cap 

de Qualitat 

C= Cap de compres CP= Cap d’obra 

 

 

 

Edició Data Modificació Aprovació 

   

 
   

   

   

 

 *  Temps de conservació dels registres; Criteri es refereix al  lloc (físic o carpeta electrònica) i mètode 

d’arxiu que es fa servir (ordre de dates, numèric, per clients etc.) 
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Càrrecs / Funcions Noms  i signatures 
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Procediment    Instrucció   Altres Data:   

Títol  del document:   Codi:   Ed.  
 

 

Núm. Acció 
 (a fer pel resp. del control de la documentació) 

ok. / data Actuació ok. / data 

1 recepció del  doc. original, dels annexos (nous 
o modificats)  i dels arxius electrònics;  

   

2 
fer, si cal, la ruta de signatures per a 
l’aprovació(cal que signin procediment i 
annexos, si n’hi ha)  

   

 
3 
 

arxivar el doc. electrònic al directori ISO 
arxivar els annexos/plantilles electrònics al 
directori ISO 
arxivar paper a la carpeta física ISO 

   

4 actualitzar la llista de referència de 
procediments i la d’annexos 

   

5.1 
 

introduir document en el servidor  
amb les degudes proteccions 

   

5.2 
 

introduir plantilles en el servidor  
 

   

 
6 
 

traspassar plantilles esmenades i/o eliminades  
i versions anteriors del doc. a la carpeta 
electrònica d’obsolets. 
 

   

7 
 

anul·lar l’edició anterior en paper i arxivar-la a 
la carpeta física d’obsolets 

   

 
8 
 

arxivar document nou a la carpeta física 
d’originals 

   

 
9 
 

fer comunicació  via mail a les persones que 
indica la llista de distribució; si és una nova 
versió demanar a l’autor a qui aplica el doc. 

   

10 
actualitzar, si s’escau, la taula de 
responsabilitats de documents i registres; 
anotar els controls de canvis en la nova edició. 

   

 
11 
 

fer-les aprovar, i Introduir-les al servidor; 
(guardar les anteriors electrònicament)  

   

12 
modificar el full de programa de formació ISO, 
si s’escau (bàsicament si és nou o canvia el 
títol) 

   
 

13 modificar el manual de la qualitat, si s’escau    

 
14 
 

modificar, si existeix i cal, els documents 
relacionats 

   

     

 

Observacions : 
 

Responsable documentació del SGQ  
 
 
 
 
 
 
Data i signatura   
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Procediment P5.6/1 

 

Revisió del sistema 
 
 

 

Sumari 
 

1 Objecte  91 

2 Abast  91 

3 Referències  91 

4 Definicions  91 

5 Responsabilitats  91 

6 Mètode operatiu  91 
6.1 Bases  per a la revisió 91 
6.2 Metodologia de la revisió 92 
6.3 Documentació de revisió del sistema 93 

7 Annexos  93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edita: Revisa: Aprova: 

   

< nom> < nom> < nom> 

< càrrec > < càrrec > < càrrec > 
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Control de Modificacions 

Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L'objecte d'aquest procediment és establir l’operativa per a la revisió per la direcció del sistema de 

gestió de la qualitat per tal d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius, així com per prendre les 

accions necessàries per a redreçar possibles desviacions i per avaluar les oportunitats de millora i 

les necessitats d’efectuar canvis en el sistema de gestió. 

Abast 
Aquest procediment s’aplica a tot el sistema de gestió de la qualitat, inclosos la política i els 

objectius de la qualitat. 

Referències 
Tot el sistema de gestió. 

Definicions 
Revisió del sistema: Avaluació formal realitzada per l'alta direcció, a intervals definits, amb 

l'objecte d’assegurar la contínua conformitat, adequació i eficàcia del 

sistema de gestió de la qualitat per assolir els resultats planificats, entre ells, 

els objectius de la qualitat establerts. 

Així com d’avaluar la necessitat de realitzar els canvis oportuns al sistema 

de gestió de la qualitat, incloent la política i els objectius. 

Responsabilitats 
És responsabilitat de la direcció revisar periòdicament el sistema de gestió de la qualitat. 

És responsabilitat del responsable de Qualitat elaborar els informes – resum necessaris per dur a 

terme la revisió del sistema de gestió de la qualitat. 

Es responsabilitat del secretari del Comitè de la Qualitat aixecar acta de cada una de les reunions 

de revisió dels sistema i de lliurar una còpia a cadascun dels assistents. 

Mètode operatiu 

Bases  per a la revisió del sistema de gestió de la  Qualitat 
La Direcció realitza una reunió per tal de fer una revisió del sistema de gestió de la qualitat, amb 

periodicitat <trimestral, quadrimestral, semestral> . 

Temes a tractar (informació d’entrada per a la revi sió)  

- Resultat d’auditories de Qualitat   

Anàlisi de les no conformitats hagudes a l’auditoria interna i, se és el cas, a l’auditoria de 
certificació. Previsió de la propera auditoria interna.  

- Anàlisi de la satisfacció i de les reclamacions del s clients   
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Avaluació a partir del full resum de la llista de reclamacions, del nivell de satisfacció 
(percepció del grau de compliment dels seus requisits) dels clients. Pot acompanyar-se 
d’un estudi de fidelitat o d’una consulta directa mitjançant enquesta. 

- Funcionament dels processos i conformitat del produ cte   

Anàlisi de l’evolució dels indicadors dels processos definits i de la possibilitat d’assolir els 
objectius definits. 
Estudi de les no conformitats hagudes. 

- Evolució de les accions correctives i preventives en gegades    

Comprovar si les accions correctives i preventives han estat tancades amb eficàcia (han 
resolt els problemes). 

- Seguiment de les accions derivades de les reunions a nteriors   

Seguiment de l’acta de reunions anteriors 

- Canvis que puguin afectar al sistema de gestió de l a qualitat   

Verificació que els canvis que s’han introduït al sistema no alteren la seva integritat. 
Comprovació de canvis en normativa, si és el cas, que afecti als processos de l’empresa.  

- Seguiment de la valoració de la qualitat dels proveï dors   

Estudi de l’evolució dels proveïdors. 

- Recomanacions per a la millora   

Llista de suggeriments i canvis que s’ha proposat introduir al sistema per millorar els 
processos. 

- Revisió de la Política de Qualitat   

Comprovar la conveniència, adequació i eficàcia de la política. 
 

Conclusions de la revisió (resultats de la revisió)    

- la planificació de les noves auditories,  

- les accions preses respecte a la satisfacció dels clients o a l’incompliment de requisits,  

- la definició, o redefinició, d’objectius i el plans d’accions per assolir-los, 

- les accions correctives que s’engeguen per resoldre les no conformitats més 

habituals,  

- les accions preses respecte a proveïdors amb una valoració baixa,  

- les accions preventives iniciades a partir de les oportunitats de millora.  

Metodologia de la revisió 
El responsable de Qualitat recopila dels responsables corresponents —i abans de la reunió de 

revisió del sistema— la informació necessària per poder elaborar els informes pertinents de cada un 

dels conceptes que s’enumeren en el punt anterior. 

Aquests informes són els que es desprenen de l’aplicació dels procediments del sistema de gestió 

de la qualitat (resums de no conformitats i de reclamacions dels clients, fulls de seguiment d’accions 

correctives i preventives, etc.) 
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Direcció, a través de Qualitat, convoca una reunió formal del comitè de la qualitat, i invita a 

participar-hi a aquells membres de l’organització que, d’acord amb la seva responsabilitat i 

experiència, puguin ajudar a la millor solució dels temes en estudi. La revisió es dur a terme en 

reunions del Comitè de Qualitat, en les quals s'analitza la documentació presentada, es prenen 

accions  i s'obtenen conclusions que es recullen en l'acta de revisió corresponent. 

Per atendre algun esdeveniment especial, qualsevol dels integrants del comitè de la qualitat pot 

proposar una convocatòria de reunió extraordinària per al seguiment del Sistema de Gestió de la 

Qualitat. 

Documentació de revisió del sistema 
De cada reunió de revisió del sistema s’aixeca acta, que és alhora el registre de la reunió realitzada i 

el programa d’actuacions a realitzar; s’hi indiquen les decisions preses i les accions a prendre, 

assignant el responsable de portar-les a terme i el termini d’execució. A l’acta també s’adjunta tota la 

documentació associada. 

Per definir els processos i els objectius; i realitzar-ne el seguiment s’utilitza el Quadre de 

comandament per a la descripció i mesura del procés (annex 2) on s’expressen els indicadors que 

informen sobre el funcionament dels processos (eficàcia i eficiència), la situació actual, i els 

objectius a assolir, així com la planificació de les accions que cal emprendre per complir-los o 

corregir desviacions.  

Nota 
  Alternativament es pot utilitzar el full  Descripció i mesura del procés. Objectius (annex 1) el qual recull la mateixa 

informació però procés a procés. L’annex 2 recull el conjunt de processos. 

Els resultats de la revisió per la direcció inclouen, com s’ha dit abans, totes les decisions i accions 

relacionades amb la: 

- Millora de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i els seus processos 

- Millora del producte en relació als requisits dels clients 

- Necessitats de recursos 

Tots els participants en la reunió de revisió dels sistema signen l’acta; i el secretari del comitè de 

qualitat els en distribueix una còpia.. 

Annexos 
Descripció i mesura del procés. Objectius P5.6/1-01 

Quadre de comandament per a la descripció i mesura del procés P5.6/1-02 

Acta de revisió del sistema. (Opcional) P5.6/1-03  
 
 
 

Nota:  
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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PROCÉS:  Responsable:  

Objecte:  

Documentació 

descriptiva : 

 

Entrades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortides:  

 

Mesura: Indicadors del procés Resultat 2008 Objectiu 2009 

I1 =  I1 =  I1 = 

I2 =  I2 =  I2 =  
 
 

Seguiment: Evolució i millora 
 

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Set. Oct. Nov. Des. 
I1             
I2             
 
 

Recull de dades (es pot  anotar la font: doc./base de dades, etc.): 

 
 

 
 
 
 

Pla d’accions 
 

Accions  Responsable Termini 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 Aprovat per: 

 Signatura i data: 

Documentació 

Sistema GQ 

Recursos 
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Descripció del procés  Mesura del procés  Seguiment del procés  Observacions  
PROCÉS  / Resp. /  

Entrades 
Indicadors 

Situació de partida (valor en 
període/s anterior/s) 

Objectiu a 
assolir el des. 

2009 

Seguiment evolució 2009 % 
assolit  

Recull de dades (es pot  anotar la font: doc./base 
de dades, etc.) :  Objecte  

Documentació descriptiva  Sortides 2006 2007 2008 1r trim. 2n trim 3r trim 4t trim.  

<Anoteu el procés i el seu 
responsable> 

<anoteu les entrades del procés> 

I1=    O1=      
 

I2=    O2=      
 

<Anoteu l’objecte del procés> 
<anoteu les sortides del procés> 

I3=    O3=      
 

<Anoteu el procediment que 
descriu el procés> I4=    O4=       

  

          
 

          
 

 
 

          
 

            

  

          
 

          
 

 
 

          
 

            

  

          
 

          
 

 
 

          
 

            

  

          
 

          
 

 
 

          
 

            

  

          
 

          
 

 
 

          
 

            

 

 

 

 

 



      Quadre de comandament per a la mesura i seguiment del procés    

 

  

 Pàgina 97 de 518 
 P5.6/1-02 Ed. A 

 

 

 

Pla d’accions per assolir els objectius fixats 
 

Accions (actuacions i recursos necessaris) Responsable Termini 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

 
 

  

Signatura dels responsables 

Comentaris 1r 

seguiment (1r 

trimestre) 

 
 

Comentaris 2n 

seguiment (2n 

trimestre) 

 
 

Comentaris 3r 

seguiment (3r 

trimestre) 

 
 

Comentaris 4t 

seguiment (4t 

trimestre) 

 
 

 
 
 
 
 
 

<Responsable procés i Direcció>: aprovació i successives revisions  
 

Aprovació  
 
 
 
 

1r seguiment  
  
 
 
 

2n seguiment  
 
 
 
 

3r seguiment  
 
 
 
 

4t seguiment  
 
 
 
 

Data:  Data:  Data:  Data:  Data:  
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Assistents  
 
 

   

Núm. Decisions / Accions  Responsable  Termini  
   

1 Seguiment de les accions derivades de les reunions a nteriors     

    

    

2 Resultat d’auditories (internes i externes)   

(Anàlisi de les no conformitats hagudes a l’auditoria interna i, si és el cas, a 
l’auditoria de certificació. Previsió de l’auditoria interna.) 

  

    

    

    

    

    

3 Anàlisi de la satisfacció i de les reclamacions del s clients  

(Avaluació a partir del full resum de la llista de reclamacions, del nivell de 
satisfacció (percepció del grau de compliment dels seus requisits) dels clients. Es 
pot acompanyar d’un estudi de fidelitat o d’una consulta directa mitjançant 
enquesta)  
 

  

    

    

    

    

4 Funcionament dels processos  i conformitat del prod ucte   

(Anàlisi de l’evolució dels indicadors dels processos i de la possibilitat d’assolir els 
objectius definits. 
Estudi de les no conformitats hagudes a les obres i en el projecte). 

  

    

    

    

    

    

5 Evolució de les accions correctives i preventives en gegades  

(Comprovar si les accions correctives i preventives han estat tancades amb 
eficàcia (han resolt els problemes). 
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Assistents  
 
 

   

Núm. Decisions / Accions  Responsable  Termini  
   

6 Canvis que puguin afectar el sistema de gestió de la qualitat  

(Verificació que els canvis que s’han introduït al sistema no alteren la seva 
integritat. Comprovació de canvis en normativa, si és el cas, que afecti als 
processos de l’empresa)  
 

  

    

    

 
   

7 Seguiment de la valoració de la qualitat dels proveïdors  

(Estudi de l’evolució dels proveïdors) 

  

    

    

    

8 Recomanacions per a la millora  

(Llista de suggeriments i canvis que s’ha proposat introduir al sistema per millorar 
els processos) 
 

  

    

    

    

9 Revisió de la política de la qualitat  

(Comprovar la conveniència, adequació i eficàcia de la política) 
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Control de Modificacions 
Edició Data Modificació 

   A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és establir l’operativa a seguir per a: 

- determinar la competència del personal que realitza activitats que afecten la conformitat amb els 
requisits del producte, els ambientals o els de seguretat i salut en el treball, 

- proporcionar la formació o prendre altres accions per tal d’assolir la competència necessària i 
avaluar-ne l’eficàcia, 

-  assegurar-se de la presa de consciència i capacitació del personal 

I, de tot plegat, deixar-ne el registres apropiats. 

Nota 
 La conformitat amb els requisits del producte pot veure’s afectada directa o indirectament pel personal que realitza 

qualsevol tasca dins del sistema integrat de gestió de la qualitat, el medi ambient i la SST.  

Abast 
Aquest procediment s’aplica a tot el personal de l’empresa. 

Referències 
PA3.1, Identificació i avaluació d’aspectes ambientals 

P7.4/2, Compres 

PS3.1, Identificació i avaluació de riscos 

ITHS-02, Gestió d’EPI 

ITHS-03, Vigilància de la salut 

Definicions 
Qualificació:  Procés mitjançant el qual es capacita a una persona per a realitzar una tasca 

determinada. 

Competència:  Aptitud demostrada per aplicar els coneixements i les habilitats 

Nota 
 La competència es determina en base a l’educació, la formació, les habilitats i l’experiència apropiades.  

Responsabilitats 
Direcció és responsable de determinar les necessitats de competència del personal. 

Recursos Humans és responsable de la preselecció i contractació del personal així com de 

gestionar la formació. 

El responsable de Qualitat i Medi Ambient (rQMA) és responsable de realitzar la formació en el 

sistema de gestió de la Q i el MA. 

El Tècnic de Prevenció de riscos Laborals (TPRL) és el responsable de realitzar la formació en el 

sistema de gestió de la Seguretat i Salut Laboral. 

El TPRL és el responsable d’indicar els riscos específics de cada lloc de treball. 
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Mètode Operatiu 

Descripció del lloc de treball 
La Direcció estableix, per a les activitats de l’organització i amb la col·laboració del rQMA, les fitxes 

de Descripció del lloc de treball (annex 1) en les quals indica les necessitats de competència del 

personal, basant-se en l’educació requerida, la formació, les habilitats pràctiques i l’experiència.  

També s’hi indica, si és el cas, els requisits especials del lloc de treball relacionats amb la SST com 

ara vigilància de la salut obligatòria, autoritzacions per conduir maquinària, delegacions d’autoritat 

en matèria de SST per a facilitar l’eficàcia de la gestió, etc. 

Els riscos associats al lloc de treball així com les mesures de seguretat que cal adoptar per tal 

d’eliminar-los, i si no es pot, tenir-los sota control; es descriuen en les Fitxes d’avaluació de riscos 

que s’ha fet per a cada lloc de treball de les instal·lacions fixes.  

Nota 
 El Pla de Prevenció inclou els documents d’avaluació de riscos i mesures preventives del personal de les oficines / 

magatzem així com  la descripció de funcions i responsabilitats. 

Els riscos i mesures preventives del personal d’obra, es descriuen al Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball (PSST) de l'obra. 

La vigilància de la salut, s’ofereix a tot el personal de l’empresa seguint l’operativa descrita en la 

Instrucció ITHS-03 Vigilància de la salut. El treballador pot renunciar-hi per escrit (signant el 

document ITHS03-01 Comunicació de la revisió mèdica) sempre i quan no sigui un requisit obligat 

pel lloc de treball que ocupa. 

Nota 
 Les descripcions de lloc de treball es fan fins a nivell d’encarregat; Per sota d’aquest nivell les funcions de competència se 

segueixen mitjançant la Taula de competència del personal d’obra (vegeu capítol 6.4.2), la qual indica també els requisits 
especials relacionats amb la SST, com ara vigilància de la salut, autoritzacions per conduir maquinària, etc.  

Selecció i ingrés 
Recursos Humans, en funció de les necessitats de personal sol·licitades pels diferents responsables 

d’activitat, i basant-se en les descripcions del lloc, procedeix a efectuar la preselecció. La selecció 

definitiva la proposa el responsable de l’activitat i la sotmet a l’aprovació de Direcció. 

El departament d’Administració, informa al TPRL sobre l’ingrés de nou personal. 

Fitxa de personal 
Recursos Humans —almenys per a totes les persones que tenen definides responsabilitats en el 

sistema integrat de gestió QAS — estableix la Fitxa de personal (annex 2) on consten els seus 

coneixements, l’experiència professional i la formació rebuda amb eficàcia. També s’hi pot fer 

constar altres dades personals d’interès. Aquesta fitxa es manté actualitzada. 

Pla de formació 

Formació específica  
Els caps d’obra/departament identifiquen les necessitats de formació del seu personal, incloses les 

relacionades amb aspectes ambientals identificats significatius i amb el sistema de gestió ambiental 
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i incloses les relacionades amb els seus riscos per a la SST i el seu sistema de gestió, i emplenen 

l’imprès de Petició de Formació (annex 4) el qual fan arribar al departament de Recursos Humans.  

Nota 
 Les necessitats de formació poden ser identificades a partir de: la incorporació d’una nova persona a un lloc de l’empresa; 

les diferències existents entre la fitxa de dades personals i les descrites a la descripció del lloc de treball; la modificació 
d’un procés productiu, l’aparició de nous aspectes ambientals amb impacte significatiu, aparició de nova reglamentació en 
medi ambient o seguretat, quan s’utilitzen noves tècniques, a partir de l’oferta de cursos per part d’entitats del sector, 
peticions del propi personal, l’aparició de nous riscos associats al lloc de treball, quan es produeixen canvis en les funcions 
que porta a terme un treballador, quan s’introdueixen noves tecnologies o canvis en els equips de treball que l’afectin, etc. 

El TPRL és el que determina les necessitats formatives de cada treballador relacionades amb els 

seus riscos per a la SST i el seu sistema de gestió de la SST. Aquestes necessitats formatives 

s’inclouen al Pla anual de formació, han de constar d’una part teòrica i una de pràctica i han de ser 

suficients i adequades al lloc de treball. 

El TPRL coordina la formació en prevenció i seguretat i salut i per a cadascun té en compte el risc, 

així com la responsabilitat, l’aptitud, el domini de l’idioma i l’alfabetització. 

El TPRL, en les sessions formatives i d’informació, fa especial èmfasi en què el personal que 

treballa per a l’empresa (propi i subcontractat) prengui consciència de: 

les conseqüències per a la SST reals o potencials, del seu treball, el seu comportament i els 

beneficis per a la SST d’un millor rendiment personal, 

les seves funcions i responsabilitats en l’assoliment de la conformitat amb els requisits del sistema 

de gestió de la SST, inclosos els requisits d’actuació davant d’emergències, 

les conseqüències potencials de desviar-se dels procediments especificats. 

El rQMA, de manera anàloga, en les sessions formatives i d’informació dels temes de qualitat i del 

medi ambient, s’assegura que el personal que treballa per a l’empresa (propi i subcontractat) 

prengui consciència de: 

la importància de les seves actuacions i de la seva contribució en la conformitat amb els requisits 

establerts de la qualitat i ambientals, així com per assolir la conformitat amb la política i objectius, 

els aspectes ambientals significatius, els impactes reals o potencials associats amb el seu treball i 

els beneficis ambientals d’un millor rendiment personal, 

les seves funcions i responsabilitats en l’assoliment de la conformitat amb els requisits del sistema 

de gestió de la qualitat i ambiental, inclosos els d’actuació davant d’emergències, 

les conseqüències potencials de desviar-se dels procediments especificats. 

En funció de les necessitats de formació sol·licitades, el rQMA conjuntament amb el de Recursos 

Humans i el TPRL, elaboren, si ho consideren necessari, un Pla de Formació Anual (annex 5) el 

qual presenten a Direcció per a la seva aprovació.  

Recursos humans, a partir del pla de formació i/o de les peticions de formació, organitzen el curs 

tant si és extern (inscripció) com intern i fa el seguiment del Pla, amb control de les actuacions fetes 

i pendents. Es justifica, en el mateix pla, la no realització d’un curs que havia estat prèviament 

planificat i la previsió futura al respecte. 
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D’aquestes actuacions en deixen registre amb la utilització dels corresponents annexes.  

Competència del personal d’obra 
La formació específica per al personal d’obra pot ser interna. En aquest cas es gestiona mitjançant 

la Taula de competència del personal d’obra (annex 3).  

Recursos Humans completa i actualitza <un cop a l’any, abans de la reunió de revisió>  aquesta 

Taula de competència del personal d’obra (annex 3) on consta els coneixements adquirits, 

l’experiència del personal d’obra i els requisits especials en temes de SST. 

La informació per a l’actualització la subministra el cap d’obra/encarregat. 

Formació en el Sistema integrat de Gestió  
El rQMA imparteix la formació en el Sistema de Gestió integrat de la Q, el MA i la SST a tots els 

integrants de l’empresa (cap d’obra, encarregats, operaris, personal oficina) i al nivell que la 

precisen, seguint el programa i deixant-ne constància a l’imprès del Programa de formació en el 

sistema de gestió (annex 6).  

Nota 
 Q i MA realitza sessions de formació ISO cada vegada que hi ha noves incorporacions a l’empresa. Per al personal que no 

tenen responsabilitat directa (per sota d’encarregat) se’ls explica com a mínim: 
 - la política de la qualitat i ambiental  
 - els impactes ambientals significatius derivats de la seva activitat   
 - les instruccions ambientals que els apliquen i les conseqüències en el cas de no aplicar-se  
 - les actuacions davant les situacions d’emergència 

 

Així mateix, tant en l’ingrés de nou personal com en les promocions internes o canvis de lloc de 

treball, el TPRL conjuntament amb el cap de departament realitzen la informació / formació 

preventiva inicial que registren a l’imprès definit a l’annex 8. 

Li entreguen també les Normes de Seguretat i en deixen constància en el mateix imprès (annex 8).   

En cas que apliqui, també li fan entrega dels equips de protecció individual (EPI) fent-li signar el 

registre ITHS02-01 i, si és el cas, signa l’autorització a conduir maquinària i/o vehicles especials 

(annex 10). 

Seguiment de la formació i avaluació de la seva efi càcia  
Recursos Humans realitza un seguiment de la formació i s’ocupa de: 

Demanar als participants que emplenin el Qüestionari de valoració de la formació (annex 7). 

Demanar al cap d’obra / departament que avaluï l’eficàcia de la formació rebuda i que en deixi 

registre a l’apartat d’avaluació de l’eficàcia del Qüestionari de valoració de la formació (annex 7) 

per a cursos específics, inclosos els relacionats amb la SST; i en el full de Programa de formació 

en el sistema de gestió (annex 6) per a la formació en qualitat i/o medi ambient i/o seguretat i 

salut en el treball. Això se li demana al cap d’uns 3 mesos del final del curs. 

Demanar al TPRL que verifiqui l’assimilació de la formació preventiva d’acolliment (en deixa 

constància a l’imprès de l’annex 9). Això se li demana passat un temps que a criteri seu 

considera prudencial.  
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Actualitzar la fitxa del personal que ha participat en el curs (intern, extern, en Qualitat, en Medi 

Ambient, SST). 

Nota 
 Els criteris per a l’avaluació de l’eficàcia de la formació s’especifiquen en els mateixos registres de formació (annexos 6 i 7) 

Formació en medi ambient per al personal subcontrac tat 
Tot el personal que realitza tasques per a la nostra empresa o, en el nostre nom, i que 

potencialment pot produir impactes ambientals significatius reben formació. L’operativa és 

bàsicament la mateixa que per als operaris propis. Se’n deixa constància també en el annex 6. Si es 

pot, abans de l’inici de l’obra es reuneixen els responsables de les empreses contractades i se’ls fa 

la formació (sempre i quan no s‘hagués fet en anterioritat o aportin evidències de que l’han rebuda 

per algun altre mitjà). El requisit de formació ambiental es fa constar en el contracte amb el 

subcontractista. 

Qualificació del personal 
La competència del personal, basada en l’educació, formació, habilitats i experiència, queda 

determinada en la “Descripció del lloc de treball”. 

L’evolució de la seva qualificació queda registrada en la Fitxa de personal i per al personal d’obra en 

la Taula de competència del personal d’obra.  
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Annexos  
Descripció del lloc de treball P6.2/1-01 

Fitxa de personal  P6.2/1-02 

Taula de competència del personal d’obra P6.2/1-03 

Petició de formació  P6.2/1-04 

Pla de formació anual P6.2/1-05 

Programa de formació en el Sistema de gestió P6.2/1-06 

Qüestionari de valoració de la formació P6.2/1-07 

Registre de la informació rebuda sobre SST P6.2/1-08 

Verificació de la formació preventiva d’acolliment P6.2/1-09 

Autorització de maquinària i vehicles especials P6.2/1-10 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 

 



 Descripció del lloc de treball 
 

  
 

 

 
1. Identificació 

 

 Lloc descrit:  Ed.   
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 2. Missió  

 

 

 

 
 

 3. Detall de les funcions incloses en el lloc  

 

 

 
 

 4. Formació i experiència  

 

 

 
 

 
5. Perfil humà  

 

 

 

 
 

Edició Data Modificació Aprovació 

A  Creació del document 

 

   

   

   

   

 
 

  



 Fitxa de personal 
 

  

 

Nom:  Data de creació/actualització fitxa:  
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Data d’alta a l’empresa:  Data de naixement:  
 

Estudis realitzats (es poden indicar a la fitxa o posar vegeu CV de data _____): 

 

 

 

 
 

Experiència (es pot indicar a la fitxa o posar vegeu CV de data _____): 

 

 

Llocs de treball pels quals està qualificat (indiqueu els llocs de treball que ocupa actualment i els que està qualificat per 
ocupar en cas de ser necessari): 

 

Formació rebuda amb eficàcia Data 

Formació en el sistema de Gestió  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Taula de competència del personal d’obra 
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Activitats / Llocs de treball pels quals el persona l està qualificat  
 

*indiqueu amb asterisc(s) els requisits especials de PRL 

Personal  G
ru

is
ta

 *
**

 

M
aq

ui
ni

st
a 

**
 

        R
ec

ur
s 

pr
ev

en
tiu

**
**

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           
 
 

            

            

            

            

 
Completeu la taula amb el Sistema ILUO –  
I  (aprèn)  
L  (sap fer l’activitat)  
U  (és autosuficient) 
�  (pot ensenyar) 
Les responsabilitats ambientals del personal són le s que s’indiquen en les 
Instruccions ambientals que els són d’aplicació i d e les quals han rebut la 
formació corresponent. 

Aprovat:  
 
 
 
 
 
 
Data: 

 

 
Requisits especials de PRL  
 
* vigilància salut obligatòria 
** autorització conducció vehicle (prèvia a l’autorització, es realitza formació interna específica) 
*** carnet gruista 
**** nivell bàsic de 50 hores 
*****_______________ 
 
 



 Petició de formació 
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Curs :       

Objecte / Contingut:  

 

Organitzat per:        Lloc i data:        

Horari:        Cost : 

  

Participant (s) (indiqueu el nom i el departament) 

       

       

       

       

       

Mitjans i material didàctic  necessari (en el cas que el curs s’organitzi a l’empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observacions  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vist -i-plau  
Cap de departament 
 

Aprovació  
Direcció 
 

 

Data: Data:  

 



 Pla de formació anual 
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Any:  

Tema Núm. Persones  Docent Data Cost 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     

Total:   

 
 
 
 
 
 
 

Observacions:  Aprovat:  
 
 
 
 
Data:  
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Nom:  Departament:  
 

 
Temes de Formació en Qualitat , Medi Ambient i Segu retat  

Poseu una X en els temes 
tractats 

Política de la Qualitat i ambiental, Mapa de process os, Objectius de Qualitat i Medi 
Ambient, Organització  

Manual de Qualitat i Medi Ambient 
 Descripció general, composició, compromisos.  

Procediments P4.2/1: Gestió i control dels documents,  els registres i les dades  
 Document / Registre. Taules responsabilitats. Distribució i llista de referència plànols  

Procediment P5.6/1: Revisió del sistema per la Direcc ió  
 Definició i seguiment d’objectius. Funcionament del sistema  

Procediment P6.2/1: Gestió dels recursos humans. Form ació  
 Petició de formació. Valoració. Qualificació  

Procediment P6.3/1: Gestió de les Infraestructures  
 Operativa per al manteniment en perfecte estat dels mitjans productius  

Procediment P7.1/1: Pla d’execució de l’obra PAQ 
 PAQ. Planificació i control de les activitats a realitzar a l’obra.  

Procediment P7.2/1: Requisits del client.  P7.2/2 Requ isits del client. Obra 
 Estudi previ documents contractuals. Consulta de requisits i adopció de solucions.   

Procediment P7.4/1: Valoració Proveïdors  
 Valoració preventiva proveïdors i subcontratcistes. Valoració dinàmica. Acceptació  

Procediment P7.4/2: Compres  
 Comparatius. Comanda. Contracte. Aprovisionament. Subcontractista  

Procediment P7.4/3: Control de Recepció  
 Pla de Control. Acceptació / NC. Albarà. Històric Proveïdor. Identificació i traçabilitat  

Procediment P7.5/1: Execució de l’obra.  
 Activitats de gestió / direcció  que permetin executar l’obra sota condicions controlades.  

Procediment P7.6/1: Control dels equips de mesura i s eguiment  
 Definició, adquisició i revisió dels equips de mesura. Pla de calibratge.  

Procediment P8.2/1: Satisfacció Client  
 Anàlisis de les reclamacions. Resposta  tancament d’actuacions.  

Procediment P8.2/2: Auditories internes 
 Planificació d’auditories. Informe i resolució de no conformitats  

Procediment P8.3/1: Control de les No Conformitats 
 Identificació de la NC. Anomalia o no conformitat, disposicions, valoració i tancament  

Procediment P8.5/1: Accions correctives i preventives   
 Identificació de problemes crònics. Causes reals i potencials. Acc. Correct. i Prevent.  

Procediment PA3.1 Identificació i avaluació dels aspe ctes ambientals  
Identificació aspectes ambientals i valoració. Identificació dels significatius. 
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Temes de Formació en Qualitat , Medi Ambient i Segu retat  

Poseu una X en els temes 
tractats 

Instruccions ambientals  
Maneres d’actuar per mitigar els impactes ambientals significatius 
 

 Gestió de residus 
 Oficines 
 Parc de maquinària 
 Magatzem  
 Obra (Implantació, moviment de terres, etc.) 

 

 

Procediment PS3.1 Identificació i avaluació dels risco s 
Identificació dels riscos. Mètode d’avaluació. Comunicació i reavaluació. Pla de millora 

 

Procediment PAS3.2 Identificació dels requisits legals  i reglamentaris  
Identificació, accés i manteniment  de la legislació ambiental que pot ser d’aplicació a 
l’organització. Avaluació del compliment de la legislació Legislació que afecta al lloc de 
treball. Accés als requisits legals. Avaluació compliment 

 

 

Procediment PAS4.3 Comunicació  
Comunicat intern. Llistat de comunicacions. Responsabilitats comunicació externa 

 

Procediment PAS4.7 Plans d’emergència i capacitat de re sposta  
Emergències potencials. Mètodes d’actuació en cas d’emergència per tal de prevenir i 
reduir els impactes ambientals i els riscos laborals associats a les activitats de 
l’organització  

 

Procediment PS5.2 Investigació d’incidents  
Incident. Accident. Investigació i anàlisi. Responsabilitat de l’empresa i treballadors.  

 

Informació inicial PRL (P621-08)  
 
 
 
 

Persona formada (signatura) 
 

 

Responsable Qualitat i MA i TPRL (signatures) 
 

Data de la formació :  
 
 
 
 
 

Valoració de l’eficàcia formació  
  Coneix la Política de la Q i ambiental; i els objectius 
  Coneix els documents del Sistema, localització i control 
  Aplica els necessaris per a la seva feina 

 Ha pres consciència del seu comportament ambiental, segueix les 
instruccions que li apliquen i en coneix els beneficis ambientals?, i els 
perjudicis en el cas d’incompliment de les instruccions especificades? 

  Registre les No Conformitats que detecta 
  Proposa accions correctives i preventives 

  Valoració formació preventiva acolliment (P6.2/1-09) 
 

 

Avaluador 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom: 
Data avaluació : 

 



 Qüestionari de valoració de la formació 
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Títol del curs:  

Nom de l’alumne:  Data del qüestionari:  
  

 

Feu un senyal a la casella que considereu convenien t (a emplenar per l’alumne) 

1 El contingut del curs ha respost les vostres expectatives? 
No Sí 

     

2 La metodologia emprada i la documentació lliurada han 

estat les adequades per aconseguir l’objectiu? 

No Sí 

     

3 Com ha estat la contribució del docent? 
Poc important  Determinant  

     

4 El curs tindrà utilitat per a la vostra professió? 
Poca  Molta 

     

5 La durada del curs ha estat? 
Curta  Llarga  

     
6 Altres comentaris: 

 

Cal fer arribar el qüestionari a la següent persona / adreça: ___@___ 

 

Avaluació de l’eficàcia del curs  (a emplenar pel cap de departament)  

L’avaluació consisteix a explicar breument si el curs ha servit a la persona formada per desenvolupar amb total 

autonomia la feina objecte del curs; Es pot valorar també amb una puntuació del 0 al 10. 

En el cas que el curs no hagi estat eficaç, indiqueu les possibles accions a fer. 

 

 

Nom de l’avaluador:  Data de l’avaluació:  

Cal fer arribar l’avaluació de l’eficàcia a la següent persona / adreça: ___@___ 

 

Nota:   Aquesta avaluació  es conserva en els arxius del departament de Recursos Humans  
 Si l’avaluació del curs és favorable s’anota a la fitxa de personal de l’alumne  



 Registre de la Informació rebuda sobre SST 
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Nom:   Data d’ingrés :  
    

Lloc de treball :  Departament :  
    

 
Es deixa constància que la persona de nou ingrés ha rebut, abans de la incorporació al seu lloc de treball, 
una informació general sobre els riscos laborals que poden trobar en el desenvolupament del seu treball, 
així com les mesures de protecció i prevenció mes adequades. 
 

La duració d’aquesta informació ha estat aproximadament  ................ hores 

 

 
Al mateix temps s’ha facilitat la següent informació escrita 

 

A) Informació bàsica 
� Característiques generals de l’empresa  

� Avaluació  de Riscos Laborals del seu lloc de treball 

� Les mesures de prevenció i protecció generals de l’empresa 

� Les mesures de prevenció/protecció especifiques del seu lloc 

� Política de PRL 

� Drets i obligacions en prevenció de riscos laborals 

� Criteris d’adaptació al lloc de treball 

� Formació que ha de rebre 

� ....................................................................................................... 

� ....................................................................................................... 

B) � Normes generals de seguretat bàsica del centre de treball i activitat  

C) � Plans d’actuació en cas d’emergència  

 
 
Tota aquesta informació ha estat llegida abans de la incorporació, per tant coneix el seu contingut  i en 
pren consciència. 
 
 
 
 
 
 
 

 Signatura treballador  
 
 
 
Data:   

 



 Verificació de la formació preventiva d’acolliment 
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Nom:   Data d’ingrés :  

    
Lloc de 
treball :  Departament :  

 

Qüestions 

 

Coneix la Política preventiva de l’empresa i els objectius establerts en aquesta matèria? 

Coneix els riscos associats a la seva feina i els generals de l’empresa en situacions d’emergència? 

Coneix les Normes Bàsiques de Seguretat de l’empresa? 

Coneix l’operativa per a comunicar una situació de risc?  

Sap què ha de fer en cas d’accident? 

Sap què ha de fer si sona l’alarma d’emergència? 

Coneix quins equips d’emergència hi ha en el seu departament i on estan situats? 

Sap com donar l’alarma d’emergència i quan ho ha de fer? 

Coneix la senyalització de seguretat: obligació, recomanació, prohibició, etc? 

Coneix la senyalització de productes químics: etiquetatge, fitxes de seguretat, etc? 

Sap què ha de fer si troba un situació de risc greu? 

Coneix els seus drets i obligacions establerts en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals? 

Observacions 

 

 

 Signatura formador  
 
 
 
Data: 

   



 Utilització de maquinària i vehicles especials 
 

  
 

 

 Pàgina 120 de 518 
P6.2/1-10 Ed. A 

 

 

Nom i cognoms del treballador autoritzat:  

DNI: 

Ofici i categoria:  

En compliment de l’especificat en la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, el Reial Decret 

1627/1997 de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut  a les obres de 

construcció, el reial Decret 1435/1992 de 27 de novembre sobre disposicions d’aplicació de la Directiva 89/392/CEE 

relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre màquines, les seves modificacions R.D. 

56/1995, el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització 

pels treballadors dels equips de treball, així com la resta de normativa específica referida a la manipulació de vehicles, 

maquinària i eines especials, l’Empresa manifesta que aquest treballador, compleix les següents condicions: 

 

1. Ha estat expressament designat/ autoritzat per la seva Empresa per a fer ús d’aquells equips. 

2. Té més de 18 anys. 

3. Ha rebut formació i informació i té el coneixement professional suficient que determina la llei per a la 

manipulació requerida. 

4. Ha acreditat en aquesta Empresa l’experiència suficient en la manipulació del vehicle, maquinària i/o eina 

especial que li ha estat assignada. 

5.  Coneix les obligacions que li han estat assignades en la manipulació i custodia del vehicle, maquinària i/o 

eina especial de l’Empresa. 

6. Coneix les responsabilitats que es deriven de l’aplicació incorrecta d’aquestes obligacions. 

. 

 

Llista de la maquinària per a la qual se l’autoritza: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Signatura Treballador: :  Signatura Empresa: 

Data:  :  Data:  
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Control de Modificacions 

Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és establir l’operativa que permeti determinar, proporcionar i 

mantenir la infraestructura necessària per assolir la conformitat de l’obra amb els requisits 

especificats. 

I també és objecte d’aquest procediment establir l’operativa que permeti tenir la màxima seguretat, 

disponibilitat i rendiment dels mitjans productius. 

Abast 
La infraestructura i els mitjans productius de l’empresa que incideixen en la qualitat de l’obra. Inclou: 

Camions, dúmpers i vehicles d’obra 

Maquinària d’obra: Excavadores, pales carregadores, motonivelladora, .. 

Grues, muntacàrregues, ...  

Compressors, grups generadors, ...  

Serra de taula, formigonera, ,, .... 

Per a la petita maquinària, com martells elèctrics i vibradors es realitza un manteniment correctiu. 

Referències 
P7.4/2, Compres 

PS3.1 Identificació i avaluació de riscos 

ITMA-03 Gestió dels residus 

ITMA-11 Parc de maquinària 

(ITHS-10 Gestió dels residus especials) 

RD 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo i RD 2177/2004 Ídem de trabajos temporales en altura 

RD 1435/1992 Disposiciones aplicación directiva 89/392/CEE sobre máquinas, RD 56/1995 que lo 
modifica i RD 1644/2008 normas para comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

Definicions 
Manteniment Preventiu : Activitats de manteniment de la maquinària, dels equips productius i de les 

infraestructures destinades a garantir la màxima disponibilitat i evitar l’aparició d’avaries. 

Manteniment Correctiu:  Activitats de reparació realitzades quan es produeix una avaria. 

Responsabilitats 
El responsable de Manteniment i/o l’operador de cada màquina ha de realitzar o vetllar perquè es 

realitzin les activitats de manteniment i revisió de cada màquina. 

És responsabilitat del Cap d’obra que es realitzin en els terminis establerts els manteniments dels 

equips de producció de l’obra subjectes a reglamentació (grues, etc.)  
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És responsabilitat del Cap d’Administració assegurar-se que es realitzen les activitats de 

manteniment dels equipaments i instal·lacions de les oficines. 

Mètode operatiu 

Parc de maquinària 

Adequació i manteniment dels mitjans productius 
El responsable de Manteniment i/o el de Qualitat i Medi Ambient (rQMA) elabora i manté, 

degudament actualitzada, la llista de totes les màquines i equips productius de l’empresa (annex 1). 

En aquesta llista s’indica si el manteniment és preventiu (intern o subcontractat) o correctiu. 

Nota 
 Els equips subcontractats per obra no figuren en aquesta llista. S’exigeix en el contracte que els equips compleixin amb 

el marcatge CE i que se’ls realitzin les revisions reglamentàries (ITV). S’exigeix una còpia del registre de manteniment. 

El manteniment preventiu es realitza a tots els mitjans productius que incideixen en la qualitat de 

l’obra i en aquells que sigui exigible per llei (subjectes a reglamentació: ascensors, muntacàrregues, 

etc.) Per a la petita maquinària i utillatges únicament es realitza un manteniment correctiu, és a dir, 

es disposa de maquinària i utillatges de reserva que s’utilitzen en cas d’avaries, mentre es reparen 

els avariats. 

Si el manteniment dels mitjans productius, propis o dels subcontractistes es fa a l’obra, es realitza 

en les zones destinades a aquesta activitat, les quals estan preparades i adequades per poder 

recollir els residus que es generin com a conseqüència dels manteniments (olis, greixos, etc.) 

Aquests residus es gestionen d’acord amb la ITMA-03 de Gestió de residus. 

El responsable de Manteniment/rQMA realitza la revisió de tots els mitjans productius existents a 

l’empresa a fi d’identificar els riscs més importants de falles potencials i elaborar les instruccions de 

manteniment (annex 2), punts a controlar, freqüència, mitjans de control, revisions reglamentàries. 

Nota 
 Si  cal adquirir nova maquinària es compra aquella que porti el marcatge CE, o una homologació equivalent de respecte 

al medi ambient.  

El Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals (TPRL), segons el que disposen el RD 1435/1992 i el RD 

56/1995 que el modifica (el RD 1644/2008 entrarà en vigor el 29.12.2009 i derogarà els anteriors), 

comprova l’acompliment del marcatge CE i verifica que les màquines i els seus components de 

seguretat disposen de Declaració CE i que les màquines ostenten en lloc visible el marcat CE. 

Així mateix verifica el compliment de les disposicions que exigeix el RD 1215/1997, extretes en la 

fitxa de normativa NHS-15 referent a les mesures de protecció dels equips de treball. En deixa 

registre a l’annex 5.  
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Aquestes mesures de protecció les detalla la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 

riesgos relativos a la utilitzación de los equipos de trabajo (en especial vegeu annexos I i II), del 

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (http://www.insht.es/portal/site/Insht) 

Amb aquestes dades i, si és el cas, amb  les referents a les comprovacions dels equips de treball 

(vegeu apartat 6.1.2) el responsable de Manteniment amb el rQMA i/o TPRL completa la Fitxa de 

manteniment (annex 2) per a cada màquina o mitjà productiu, recollint tota la informació necessària 

per poder assegurar la seva màxima seguretat, disponibilitat i rendiment. 

Així mateix, si el manteniment és intern, conjuntament amb Direcció de Producció decideix l’estoc 

necessari de recanvis pel manteniment (filtres, olis, etc.) Té cura de la seva reposició. 

Cada mitjà productiu també disposa d’un full Registre de manteniment (annex 3), on el maquinista (o 

la persona delegada) anota tant les activitats de manteniment realitzades com les comprovacions de 

seguretat realitzades. Amb aquestes accions es manté un històric de la màquina que permet fer tot 

tipus de valoracions, i de modificar freqüències de control o de reposició, etc. En aquest full també 

s’anoten les reparacions efectuades. 

En períodes de garantia de les màquines, el responsable de Manteniment/Compres/Qualitat es 

responsabilitza d’efectuar tantes reclamacions com siguin necessàries. 

Per al manteniment de vehicles, aquest servei s’ha concertat amb tallers especialitzats, que en 

funció del quilometratge o de les hores de funcionament, realitzen les activitats de manteniment 

indicades pel fabricant. 

Nota 
 Si el taller no disposa del certificat ISO 14001, el rQMA li demana, anualment, una còpia del justificant de la gestió dels 

residus (bàsicament la gestió dels olis). 

Comprovació dels equips de treball subjectes a regl amentació específica 
El responsable de Manteniment amb rQMA i/o TPRL indiquen en la Fitxa de manteniment (annex 2) 

les comprovacions que cal fer per assegurar la correcta instal·lació i el bon funcionament dels 

equips, i especialment en aquells que la seguretat depèn de les condicions d’instal·lació, com 

ascensors, algun tipus de grues, aparells a pressió o aparells que utilitzen gas com a combustible: 

comprovació inicial (després de la instal·lació i abans de la posada en funcionament per 1a vegada 
o en el cas que s’hagi canviat d’ubicació) 

comprovacions periòdiques (en aquells equips que es poden deteriorar i consegüentment ocasionar 
perills als treballadors; es tracta d’evitar el perill i  reparar el deteriorament) 

comprovacions després d’esdeveniments excepcionals (accidents, fenòmens naturals, desús 
prolongat, modificacions per manipulació, etc.) 

Aquestes comprovacions les ha d’efectuar personal competent i s’han de documentar, s’han de 
posar a disposició de l’autoritat laboral i s’han de conservar durant tota la vida útil de l’equip. 

Els requisits i condicions de comprovació s’ajustaran a allò que disposi la normativa específica que li 
sigui d’aplicació (RD 1215/1997, art 4)  
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Manteniment de grues 
Respecte a les grues (tant les pròpies com les subcontractades), i per complir la legislació vigent, 

prèvia a la seva legalització i instal·lació, es contracta un servei de manteniment preventiu a 

empreses especialitzades.  

En aquest cas, el cap d’obra es responsabilitza de verificar l’acompliment d’aquest pla de 

manteniment preventiu, requerint de l’empresa subcontractada els albarans i/o els registres de les 

actuacions de manteniment realitzades (i verificant que corresponen a les que han efectuat). Se’n 

deixa registre d’aquesta acció (<signant una còpia dels albarans, etc.>) 

Utilització i manteniment d’equips temporals utilit zats en treballs verticals 
Per a la utilització, muntatge, control i manteniment dels equips de treball en alçada propis (bastides, 

escales de mà i cordes) se segueixen les disposicions establertes pel RD 2177/04 (vegeu l’annex II 

de l’esmentada Guia Tècnica relativa als equips de treball -http://www.insht.es/portal/site/Insht-), 

extretes en la fitxa de normativa NHS-15 Equips de Treball. 

Manteniment dels equipaments i de les instal·lacion s  
Per al manteniment dels equipaments i de les instal·lacions de l’empresa (oficines, magatzem, etc.), 

el cap d’Administració estableix el pla de manteniment (annex 4), on indica per a cada ítem a 

considerar, el responsable de manteniment i la periodicitat, així com el responsable del seu 

seguiment. 

Coincidint amb les reunions de revisió del sistema, es revisa l’aplicació i els resultats del 

manteniment efectuat. 

Magatzem 
Tot i que no és l’objecte de l’organització disposar d’un magatzem d’estocs per subministrar 

materials i productes a les obres, es disposa d’un magatzem on van a parar els excedents de les 

obres i on, a més, es té un aplec dels productes més utilitzats (silicones, lubricants, pintures, etc.). 

El responsable té cura de les incompatibilitats entre els productes emmagatzemats, d’acord amb les 

prescripcions indicades en els envasos dels productes prenent les mesures preventives adients en 

cada cas tal i com s’indica en la Instrucció de Gestió dels residus <especials>. 

Per a aquests productes perillosos, a més, adquireix les corresponents fitxes de seguretat on 

s’indica les mesures d’emmagatzematge i d’actuació en cas de vessament accidental. Les fitxes les 

adquireix del propi fabricant i/o de la pàgina web del ministeri: http://www.insht.es/portal/site/Insht 

Quant a la gestió dels residus generats se segueix l’operativa descrita a la instrucció ITMA-03 de 

Gestió de residus. 

Nota 
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 El magatzem, a l’igual que l’oficina principal, les de les delegacions o les d’obra fora de l’obra, han de disposar de la 

corresponent Llicència ambiental (Llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental – Llei IIAA). 

Annexos 
Llista de mitjans productius P6.3/1-01 

Fitxa de manteniment P6.3/1-02 

Registre de manteniment P6.3/1-03 

Pla de manteniment dels equipaments i de les instal·lacions  P6.3/1-04 

Comprovació de la seguretat dels equips de treball P6.3/1-05 

 
Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Número  Equip  Matrícula  Resp. Manteniment *  
preventiu /correctiu 

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
(*): .Indiqueu si el manteniment és Correctiu (C) o Preventiu (P) i el seu responsable. 

 Si se subcontracta indiqueu també el nom de l’empresa. 



 Fitxa de manteniment 
 

 

MITJÀ PRODUCTIU :  MATRÍCULA :  
 

MARCA:  MODEL:  
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EL MITJÀ I LES PROTECCIONS COMPLEIXEN EL MARCAT CE?(1):  HA DE PASSAR ITV? PERIODICITAT:  
 

CARACTERÍSTIQUES: 
 

 
 

DISPOSITIUS DE 

PROTECCIÓ / 
COMPONENTS DE 

SEGURETAT :  

 
 

RELACIÓ DE 

RECANVIS: 

 
 

 

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT I DE PROTECCIÓ 
 

 

Núm. 

Instruccions  

(indiqueu les operacions de manteniment i les 

comprovacions del funcionament dels dispositius 

de protecció) 
Hores/Km Materials 

 

    

    

    

    

    

    
 

OBSERVACIONS : 

 

 

(1) LES MÀQUINES I COMPONENTS DE SEGURETAT TENEN DECLARACIÓ CE. LES MÀQUINES TAMBÉ MARCAT CE   
 

Edició Data Modificació Aprovació 
   

 
   

   

   



 Registre de manteniment 
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Observacions Responsable 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
1 Cal anotar els controls reglamentaris a efectuar (CE, ITV) respecte del mitjà i dels elements de protecció i seguretat 
2 Cal anotar tots aquells aspectes  que s’han revisat respecte del manteniment preventiu dels requeriments de seguretat 
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Equipament / 
instal·lació  

Responsable / 
empresa 

subcontractada 

Periodicitat del 
manteniment 

Responsable 
seguiment 

Persona de contacte / 
 telèfon / Observacions 

Registre de revisions 

1 T 2 T 3 T 4 T 

Instal·lació elèctrica         

Aire condicionat         

Calefacció         

Instal·lació telefonia         

Xarxa informàtica i equips         

Instal·lació contra incendis 
   Cada tres mesos s’ha de revisar que 

els extintors estiguin en càrrega (millor 
deixar registre) 

    

Enllumenat d’emergència         

Fotocopiadora         
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Elements a 
comprovar 

Criteri d’acceptació  Resultat:  
és conforme (ok), 
no conforme (NC) o 
no aplica  (NA)  

Reglamentació Mitjà i proteccions disposen de declaració CE de conformitat i el mitjà està marcat CE.  
Ha passat la ITV dins el període reglat.   

Instruccions Han de ser en castellà. Han d’incloure les condicions previstes d’utilització; llocs de treballs 
que han d’ocupar els operaris, i instruccions detallades, quan calgui, de: 

- Posada en servei 
- Utilització 
- Manutenció, instal·lació, muntatge i desmuntatge, reglatge 
- Manteniment (conservació i reparació) 
- Instruccions d’aprenentatge 
- Accessoris que es poden afegir. 
- Contraindicacions d’us. 

 

Òrgans 
d’accionament  

Han de ser clarament visibles i identificables amb colors, pictogrames o indicadors de funció 
(ex. posada en marxa/parada: blanc/verd per posada en marxa i negre/vermell de parada...) 

La posada en marxa ha de poder realitzar-se NOMËS de manera voluntària. No s’ha de posar 
en marxa l’equip involuntàriament:  

- Pel tancament d’un resguard amb dispositiu d’enclavament;  
- Quan es retira una persona d’una zona coberta per un dispositiu sensible (com una 

barrera immaterial);  
- per la maniobra d’un selector de mode de funcionament;  
- pel desbloqueig d’un polsador de parada d’emergència. 

Han de ser fàcilment accessibles per a l’operari. En la mesura que sigui possible han d’estar 
situats fora de les zones perilloses amb la finalitat que la seva maniobra no ocasioni 
situacions perilloses. 

Disposats i protegits davant d’accionament involuntari per part de l’operari o d’una tercera 
persona, o degut a la caiguda d’un objecte pesat, o a les vibracions, acceleracions, etc. 

Disposa d’un òrgan d’accionament que permet la seva parada total 

Disposa d’un dispositiu de parada d’emergència (si és el cas) 

 

Dispositius de 
protecció 

- De fabricació sòlida i resistent.  
- No han d’ocasionar riscos suplementaris.  
- No ha de ser fàcil anul·lar-los o posar-los fora de servei.  
- Han d’estar situats a distancia suficient de la zona perillosa.  
- No han de limitar més del necessari l’observació del cicle de treball.  
- Han de permetre les intervencions per a la col·locació o substitució d’eines i per a les 

tasques de manteniment, limitant l’accés únicament al sector en el que s’ha de fer la 
tasca sense desmuntar, a ser possible, el resguard o el dispositiu de protecció 

- Si existeix risc de caiguda (més de 2 m d’alçada) es disposen de baranes o de 
qualsevol altre sistema de protecció col·lectiva. Les baranes són resistents (alçada 
mínima 90 cm) i disposen de protecció intermèdia i de sòcol (“rodapié”) 

- Les escales, bastides tenen elements de recolzament i subjecció. 

 

Zones de 
manteniment 

Estan adequadament il·luminades  
Parts de l’equip 
amb altes i baixes 
temperatures 

Estan protegides 
 

Dispositius 
d’alarma 

Clarament identificables. Són perceptibles i comprensibles  
Electricitat No hi ha treballadors exposats al contacte directe o indirecte amb electricitat 

  
Soroll, vibracions o 
radiacions 

Disposa de proteccions o dispositius adequats 
 

Emmagatzematge, 
transport de líquids 
corrosius 

Disposa de proteccions adequades 
 

Eines manuals Constituïdes amb elements resistents 
La unió entre peces és ferma 
Mànecs i empunyadures de dimensions adequades, sense vores agudes, ni superfícies 
relliscoses i aïllades 
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Objecte 
L'objecte d'aquest procediment és establir l’operativa que permeti planificar i controlar les activitats a 

realitzar i els recursos a utilitzar per a l’execució de l’obra, així com els plans de control necessaris, 

amb els seus corresponents registres, per tal d’assegurar la conformitat de l’obra  resultant amb els 

requisits requerits, inclosos els legals i reglamentaries que siguin d’aplicació. 

Abast  
Aquest procediment s’aplica a totes les obres.  

Inclou totes les activitats relacionades amb el sistema de gestió de l’empresa, ja siguin en matèria 

de qualitat, medi ambient o prevenció. 

L’extensió i l’abast de les actuacions i la documentació, descrites en aquest procediment, es 

determina en funció de les característiques de l’obra i dels requisits establerts amb el client. 

Referències 
P7.2/1 Requisits del client. Contracte 

P7.2/2 Requisits del client. Obra 

P7.4/1 Compres 

P7.4/3 Control de Recepció 

P7.5/1 Execució de l’obra.  

PA3.1 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals 

PAS3.2 Requisits legals i altres requisits 

ITMA-03 Instrucció per a la Gestió dels Residus 

ITHS-01 Instrucció per a l’Elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

ITHS-02 Instrucció per a la gestió dels EPI  

ITHS-05 Instrucció per a la Coordinació d’activitats empresarials 

Definicions 
Pla de la qualitat: Document que especifica els processos del sistema de gestió de la qualitat 

(incloent els processos de realització del producte) i els recursos a aplicar a un 

producte, projecte o contracte específic. 

PAQ:  Pla d’assegurament de la qualitat de l’obra. És l’aplicació a l’obra del sistema de 

gestió de la qualitat el medi ambient i la seguretat i salut laboral. Inclou el conjunt 

de documents que s’apliquen a l’obra. 

Pla de control:  Document que relaciona, per material rebut o unitat d’obra executada, els 

diferents paràmetres a controlar per tal de determinar la conformitat del producte 

o procés amb els requisits especificats. 

Defineix el mètodes d’anàlisi a aplicar, els responsable,  els criteris d’acceptació 

així com les actuacions genèriques en cas de detectar-ne no conformitat. 
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Responsabilitats 
El cap d’obra és el responsable de la correcta aplicació d’aquest procediment.  

Els responsables designats duran a terme les activitats assignades definides en l’organigrama de 

l’obra i demés documentació específica. 

El responsable de Qualitat i Medi Ambient (rQMA), conjuntament amb el cap d’obra, són els 

responsables d’identificar i avaluar els aspectes ambientals de l’obra per a determinar quins són els 

significatius. 

El Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals (TPRL) és el responsable (<conjuntament amb el cap 

d’obra, són els responsables>) d’elaborar el pla de seguretat i salut de l’obra i d’aconseguir la seva 

aprovació per part del Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució designat pel promotor. 

Mètode operatiu 

Planificació de l’activitat  a l’inici d’una obra 
Un cop adjudicada l’obra es duen a terme les següents activitats: 

Revisió de requisits 
El cap d’obra  revisa el projecte tal com s’indica en el procediment P7.2/2; recull les observacions de 

requisits dubtosos per tal de definir inequívocament el projecte i prepara una llista d’observacions i 

de consulta de requisits (P722-02) per a aclarir-los en les reunions amb la direcció facultativa. Se’n 

deixa constància en acta de visita d’obra.  

Planificació de les activitats i assignació de resp onsabilitats 
El cap d’obra fa una descripció de les dades i característiques principals de l’obra (annex 1) i 

defineix l’organigrama on consta la designació dels responsables amb  el detall de les funcions i 

responsabilitats a ells assignades (annex 2). En obres menors utilitza l’annex 1 bis. 

Així mateix identifica en el plànol de situació de l’obra tots els aspectes relacionats amb la gestió 

ambiental (situació dels contenidors, espai per al rentat de les caneletes de formigó, canvis d’olis, ...) 

Identifica també la legislació aplicable d’acord amb el procediment PAS3.2 

Defineix i planifica totes les activitats per a la realització de l’obra com també els equips humans i 

materials que hi intervindran (utilitza el microsoft  project o altra eina manual o informàtica de 

planificació). 

Així mateix, i seguint l’operativa descrita en el procediment PAS3.1, conjuntament amb el rQMA, 

identifica els aspectes ambientals associats a l’obra per tal d’avaluar-ne la seva significació. 

Paral·lelament, el TPRL, revisa l’estudi o l’estudi bàsic de seguretat i salut que acompanya el 

projecte i redacta(conjuntament amb el cap d’obra) el pla de seguretat i salut de l’obra en funció dels 

mètodes constructius i dels equips i mitjans a utilitzar (vegeu P7.2/2 i ITHS-01) 
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Abast del pla de control de la qualitat i el medi a mbient 
En funció de les exigències del projecte (programa de control de qualitat - pcq) i de les de la pròpia 

obra, com també de problemes o experiències anteriors, el cap d’obra indica, a la llista de l’annex 3, 

els materials i les unitats d’obra que han de ser sotmesos a control.  

Així mateix i juntament amb la direcció facultativa de l’obra determinen les zones de l’obra a efectes 

dels controls que es tindran en compte per a les diferents etapes d’execució. 

Prepara els plans de control de recepció (vegeu el model a l’annex P743-01del procediment P7.4/3) 

i els d’execució (vegeu annex 5 i/o annex 4), per a cadascuna de les etapes definides anteriorment. 

En el pla de control es defineixen els criteris d’anàlisi i d’acceptació així com les actuacions 

genèriques en el cas que es detectin no conformitats. Inclouen també, els criteris operacionals i els 

controls a realitzar per a cada aspecte ambiental significatiu. 

Nota 
 Cas que el sistema no tingui definits els plans de control necessaris per a una obra, els elabora o els sol·licita a rQMA  

Abast del pla de control de la Seguretat i Salut en  el Treball 
D’acord amb el pla de seguretat i salut de l’obra aprovat, l’Encarregat prepara les mesures de 

protecció col·lectives i fa acopi dels EPI específics d’algunes activitats (arnesos, guants, ulleres, ...) i 

dels EPI que haurà de lliurar a les visites d’acord amb el que indica la ITHS-02 Gestió d’EPI. 

Així mateix, col·loca en un lloc ben visible de l’obra les instruccions referents a la utilització d’EPI per 

part dels treballadors i per part de les visites a l’obra (annex 7) 

Comprova també que una còpia de  l’Avís Previ (que ha rebut del promotor) ha estat penjada  en un 

lloc ben visible de l’obra (compliment del RD 1627/1997) 

Porta el control d’accés de les visites a l’obra (annex 7) on deixa constància de la informació donada 

a les visites  i dels EPI lliurats. 

Respecte del personal dels subcontractistes, en porta el control mitjançant l’imprès de l’annex 5 i 

aplica el descrit a la instrucció ITHS-05 

Pla d’assegurament de la qualitat a l’obra, PAQ 

El PAQ eina de gestió de l’obra  
El cap d’obra, responsable de la gestió (direcció i control) de l’obra, utilitza el PAQ per a planificar, 

controlar i corregir desviacions durant l’execució de l’obra, per tal d’assegurar amb ell, l’acompliment 

dels requisits del client, els legals i reglamentaris aplicables i els de la pròpia organització 

(empresa). 

És, per tant, responsable de la confecció i de tota la gestió del PAQ, així com de la seva aplicació 

amb la realització de les activitats i el compliment de les normes establertes, inclosos els plans de 

control i les accions que se’n derivin. I tot plegat en els tres aspectes de qualitat, mediambient i 

seguretat i salut en el treball  
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Nota 

 La realització d’aquestes activitats va inherent al contingut de les carpetes i documentació que composen el PAQ  

Incorpora al PAQ les instruccions ambientals associades als aspectes ambientals significatius 

identificats. 

Manté a disposició dels treballadors, en el grau que calgui, la documentació necessària per executar 

les diverses unitats d’obra i les activitats de gestió que pertoquin. 

El control dels documents i les dades es duu a terme amb mecanismes propis que figuren en les 

carpetes del PAQ, el contingut detallat de les quals es descriu en el següent apartat: 

Composició del PAQ 
Carpeta 1: General  <està a l’obra; la gestiona el cap d’obra >  

C 1.1 Programació 

- Llicència i permisos d’obra i d’instal·lacions  

- Descripció de l’obra  (annex 1)  

- Organigrama de l’obra  (annex 2) 

- Plànol d’implantació ambiental de l’obra 

- Plànols d’implantació dels mitjans de benestar i de servei a l’obra, i del tancament i accessos.       

- Pla general d’execució de l’obra (planning), amb el seu seguiment          

- Identificació dels aspectes ambientals significatius (imprès PA31-02) 

- Requisits legals aplicables (imprès PA32-01) 

C 1.2 Viabilitat 

- Revisió de projecte (imprès P722-01)  

- Consultes a les companyies de possibles afectacions 

C 1.3 Revisió requisits 

- Llista d’observacions i de consulta de requisits (imprès P722-02) 

- Actes de visita d’obra i de les reunions amb la direcció facultativa (imprès P722-04) 

- Còpia llibre d’ordres (còpia groga) 

- Llista de referència de pressupostos de l’obra (imprès P722-03) 

C 1. 4 Proveïdors 

- Llibre de subcontractació (si s’actua com a contractista principal) 

- Relació de proveïdors de l’obra (còpia de la de Compres) 

- Històric de proveïdor  i valoració (imprès P743-02 i/o imprès P741-02) 

- Còpia dels certificats de la gestió dels residus dels proveïdors 
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C 1.5 Control de l’obra i registres de conformitat 

- Abast del Pla de Qualitat. Llista de materials i unitats d’obra a controlar (annex 3) 

- Plans de control de recepció (imprès P743-01) 

- Plans de control d’execució de l’obra (programa de punts d’inspecció, PPI) (annex 4) 

- Plans de control d’execució de l’obra (programa d’inspecció ambiental, PIA) (annex 5) 

- Llistes de comprovació de l’execució (registre dels PPI) (imprès P751-01) 

- Informes i Certificats d’assaigs (còpia) 

- Informes de no conformitat (imprès P831-01) 

- Llista de comprovació final de l’obra (imprès P751-02) 

C 1.6 Situacions  d’emergència a l’obra 

- Avaluació de situacions d’emergència (imprès PA4.7-01) 

- Actuació davant les situacions d’emergència (Plans d’emergència) 

C 1.7 Diversos 

- Avaluació compliment legislació (imprès PA32-02) 

- Comunicats interns i externs 

- Registre de comunicació externa (imprès PA43-02) 

Carpeta 2: Documentació d’execució <la gestiona el cap d’obra / encarregat (està a l’o bra)>  

C 2.1 Qualitat i medi ambient 

- Projecte d’obra – Plànols (còpies) 

- Pla de gestió de residus 

- Llistes de referència dels plànols (imprès P421-03) 

- Pressupost d’adjudicació (còpia - sense preus). 

- Documents de treball (instruccions de qualitat i ambientals, croquis de detalls constructius, 

plànols de detall) 

- Programa de control de qualitat (còpia) 

- Plànols de companyies. Afectacions (en obra civil) 

C 2.2 Seguretat 

Acta designació del Coordinador seguretat i salut en fase d’execució (còpia) 

Pla de seguretat i salut  

Acta d’aprovació del pla de Seguretat i Salut (còpia) 

Llibre d’incidències 

Llibre de visites 

Comunicació d’obertura del Centre de Treball (còpia) 
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Avís previ (còpia) 

Acta de designació de Recursos Preventius 

Lliurament d’EPI (ITHS-02-01, 02) 

Autoritzacions per a la utilització de la maquinària 

Llista del personal subcontractat a l’obra  

Documentació Grues 

Carpeta 3: Documents originals de l’obra  <la gestiona el cap d’obra>  

- Projecte: (Memòria, plànols, plec de condicions, pressupost) 

- Pressupost d’adjudicació - contracte (aquest cas, còpia) 

- Programa de Control de Qualitat del projecte 

- Estudi de seguretat i salut laboral  

- Estudi de gestió de residus 

Carpeta 4: Proveïdors  <la gestiona Compres>  

- Relació de proveïdors de l’obra  

- Quadres comparatius (imprès P742-03) 

- Comandes a proveïdors 

- Contractes a industrials i subcontractistes  

- Faxs o altres escrits a industrials i proveïdors en general 

Acta / registre d’acceptació/adhesió al pla de seguretat i salut de l’obra 

Certificats corrent pagament seguretat social subcontractistes (TC1 i TC2) 

Llista del personal subcontractat que treballa a l’obra 

Certificats formació rebuda en SST del personal subcontractat 

Persona responsable de SST de l’empresa subcontractada  

Autorització utilització vehicles especials pel personal subcontractat 

(Certificats, diplomes de l’homologació gruista/soldadors, etc subcontractats) 

(...) 

Carpeta 5: Registres d’execució (qualitat i medi am bient) de l’obra <la gestiona el cap d’obra> 

- Certificats de producte 

- Certificats dels gestors de residus 

- Informes i Certificats d’assaigs 

- Acta de recepció de l’obra (còpia) 

- Albarans 

- Comunicats d’obra (“partes“ de treball) 
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Carpeta 6: Control econòmic <la gestiona el cap d’obra>  

- Revisió d’amidaments 

- Preus contradictoris acceptats 

- Certificacions 

Carpeta 7: Documentació diversa   

- Ofertes de proveïdors i subcontractistes no adjudicats. 

Carpeta 8: Documentació obsoleta   

Plànols i documents anul·lats. 

Carpeta O: Documentació Oficial  <la gestiona Administració / Direcció>  

- Contracte: pressupost d’adjudicació (document original del pressupost/oferta acceptada) 

- Documents de revisió de contracte (revisió de requisits): Anàlisi de factibilitat, Revisió de 

projecte (fase oferta), Revisió de contracte (clàusules) 

- Resguards de fiances i avals (i Certificacions) 

- Acta de comprovació de replanteig 

- Acta de recepció 

Acta designació del coordinador seguretat i salut en fase d’execució 

Acta d’aprovació del pla de Seguretat i Salut  

Comunicació d’obertura de Centre de Treball 

Avís previ 

Abast del PAQ en obres menors (import ≤ a k.000 euros / termini ≤ a m mesos) 
El cap d’obra elabora i aplica el PAQ d’obra menor, la composició i el contingut dels documents del 

qual són funció de les característiques de l’obra a realitzar: 

Carpeta o dossier de l’obra  <la gestiona Cap d’obra / Administració>  

- Identificació de l’obra. Requisits (P711-01 bis) / Ordre de Treball  

- Comanda del client / Pressupost acceptat 

- Contractes a industrials, si és el cas 

- Comandes a proveïdors, si és el cas 

- PPI i els seus registres, si s’escau 

- Informe de No Conformitat (imprès P831-01) 

 

Annexos 
- Descripció de l’obra P7.1/1-01 

- Identificació de l’obra. Requisits P7.1/1-01 bis 
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- Organigrama de l’obra P7.1/1-02 

- Llista de materials i unitats d’obra sotmesos a control P7.1/1-03 

- Pla de control d’execució. Programa de punts d’inspecció. PPI P7.1/1-04 

- Pla de control d’execució. Programa d’inspecció ambiental. PIA P7.1/1-05 

- Personal dels subcontractistes P7.1/1-06 

- Informació de seguretat per als visitants P7.1/1-07 

- Control d’accés de les visites P7.1/1-08 

 
Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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 Descripció de l’obra 
 

 

Obra:  Codi:  

Ubicació:  

  

 

Client/ 
Promotor 

Nom :..........................................................................................................................................  

Adreça : .....................................................................................................................................  

Projecte (Denominació complerta) : ............................................................................................................  

 ..............................................................................  Data aprovació : .......................................................  

Projectista : Dir. Facult. : 

Adreça : Adreça : 

Tel./ Fax : Tel./ Fax : 

Cap d’obra : Pla de Seg. i Salut (data) : 

Encarregat : Programa CQ (data) : 

Coordinador de Seguretat i Salut : 

Descripció (Partides més importants o d’especial in terès) : 

Pressupost d’Execució :  
Croquis o fotocòpia reduïda del plànol de situació 1: 

Data d’inici : 

Termini : 

Fites parcials : 

Tipus de contractació : 

� Per mesurament 

� Per administració  

� Claus en mà  

Aprovat Direcció Tècnica : 
 
 
 
 
Data: 

1 Serviria per comunicar-ho als industrials de l’obra



 

  

P7.1/1-05 Ed. A 

 

 Identificació de l’obra. Requisits 
 

  

Client:   
 

Obra:   
 

Adreça:   
 

 

Responsable 
d’obra:   
 

 

Característiques/Requisits de l’obra:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data d’inici:  Termini d’execució:   
 

Tipus contractació: � Per amidament � Per administració � Altres: ________________ 
 

 

Relació de plànols d’obra rebuts i edició 

Núm. Plànol Edició1 Edició 2 Edició 3 

     

     

     

     

     

     

     

     

Observacions:  
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 Organigrama de l’obra 
 

Obra / codi:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Anoteu el nom del cap d’obra, ajudant, recurs preventiu i encarregat de l’obra 

DESCRIPCIÓ DE FUNCIONS I RESPONSABILITATS  

 

Cap d’obra 

•  

 
 
 
 
 
 

 

 

Encarregat 

•  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Aprovat  

 

 

 

Direcció Tècnica   

(data i signatura): 

Observacions:  

 

Cap d’obra
1
 

___________ 
Ajudant Tècnic

1
 

___________ 
Encarregat

1
 

___________ 

 

Operaris 

 

Subcontractistes 

Recurs preventiut
1
 

___________ 
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 Llista de materials i unitats d’obra sotmesos a control 
 

 

Obra:  

 

De recepció de materials 

� Formigó en massa 

� Aigua, ciment, morter 

� Acer per armar, en barra o en malla 

� Acer laminat per estructura 

� Maó amb funció resistent 

� Guixos 

� Sostres unidireccionals 

� Paviments 

� Revestiments ceràmics 

� Impermeabilització 

� Aïllament acústic 

� Protecció contra el foc 

� Portes tallafocs 

� Aïllament tèrmic 

� Fibra de vidre 

� Poliestirens expandits 

� Poliuretà projectat 

� P  

 

D’execució d’unitats d’obra 

� Infraestructura per a l’inici de l’Obra 

(implantació de l’obra) 

� Replanteig General: Documentació, terreny, 

geometria 

� Moviment de Terres 

� Fonament: superficial, piló, mur de contenció 

� Fonament: mur pantalla 

� Estructura de formigó 

� Estructura metàl·lica  

� Obra de fàbrica de maó amb funció resistent 

� Tancament, paret d’obra vista 

� Divisòries interiors i tancament no resistent 

de ceràmica 

� Divisòries interiors: cartró-guix 

� Carpinteria interior (fusta) 

� Carpinteria tancament (alumini i PVC) 

� Tancaments practicables (vidres i persianes) 

� Coberta plana/invertida 

� Coberta inclinada 

� Revestiment: arrebossat 

� Revestiment ceràmic 

� Guixos 

� Pintures 

� Instal·lacions hidràuliques (a.c.s, gas, 

calefacció, foc,…) 

� Instal·lacions elèctriques. 

� Paviments: ceràmics 

� Paviments: formigó 

� Serralleria  

�   

 

Observacions: Aprova: 

 

Data: 
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 Llista de materials i unitats d’obra sotmesos a control 
 

 

Obra:  

 

De recepció de materials 

� aigua 

� ciment 

� morter 

� Formigó en massa 

� Bases i subbases granulars 

� Vorada 

� Rigola 

� Panot 

� Canalitzacions 

� Senyalitzacions 

� Elements de fosa 

� Pintures 

� Terra per reblert 

� Terraplè 

� Betum asfàltic  

� Emulsions bituminoses per a regs 

bituminosos 

� Armadures d’acer corrugat en rodó o malla 

� Plantes i terra vegetal 

� Mobiliari urbà 

�  

�  
 D’execució d’unitats d’obra 

� Infraestructura per a l’inici de l’Obra 

(implantació de l’obra) 

� Replanteig General: Documentació, terreny, 

geometria 

� Estructura de formigó 

� Obra de fàbrica de maó amb funció resistent 

� Esbrossada 

� Demolició de fàbrica 

� Excavació desmunt 

� Excavació rasa 

� Excavació caixa 

� Explanació 

� Terraplens 

� Pedraplens 

� Estesa i compactació de Subbases 

� Estesa i compactació  de Bases 

� Fresatge 

� Reg d’imprimació 

 

� Reg d’adherència 

� Instal·lacions telefòniques 

� Estesa i compactació de mescles asfàltiques 

� Tractaments superficials 

� Cunetes 

� Drenatges 

� Clavegueram  

� Abastament d’aigua / Tubs de regs 

� Enllumenat 

� Col·locació de vorades 

� Col·locació de voreres 

� Col·locació de rigoles 

� Senyalització 

� Marques vials 

� Jardineria 

� Mobiliari urbà 

�  

�  

�  

Observacions:  Aprovació  

 

 

Data i signatura 
 



 Pla de control d’execució. Programa de punts d’inspecció - PPI 
 

 

  

PPI núm.: 001 
Ed. Data Modificacions Aprovació 

A  Creació del PPI 

 

Unitat d’obra:  
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Núm. Activitat Inspecció - Comprovació Norma Anàlisi Fre q. Responsable PA/E* Criteri d’acceptació Acció si  
N/C Responsable 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
* PA = punt d’atenció (ha de ser revisat per l’encarregat); PE = punt d’espera (ha de ser revisat per la DF) 
 



 Programa de punts d’inspecció - PPI 
 

  
 

Edició Data Modificació Aprovació 

A data Creació del pla de control d’execució - PPI 
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PPI Núm.:  00 Unitat d’obra:   Ed. / data  A / 00.00.200x  
   

Obra / Codi:   
 

 

Control d’execució:  

 

Activitat Comprovació norma Anàlisi Criteri d’accep tació 
Acceptació/
NC 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Conforme revisat  
(signatura i data)  

Observacions i incidències:   

 

 
 
 
 



 Pla de control d’execució. Programa d’inspecció ambiental - PIA 
 

 

  

PIA núm.: 001 
Ed. Data Modificacions Aprovació 

A  Creació del PIA 

 

Unitat d’obra:  
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Impacte ambiental Inspecció - Comprovació Norma Anàlisi Freqüència Responsable Criteri d’acceptació 
Aspecte 

ambiental 
Comprovació 

         

         

         

         

         

         

         

         



 Personal dels subcontractistes 
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Obra:   Mes:  
Empresa subcontractada:  
Responsable de SS de l’empresa subcontractada:   

Nom 
DNI/Permís 
residència Empresa Dia inici Dia finalització Signa tura 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 



 Informació de seguretat per als visitants 
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Protecció obligatòria del 

cap 

 
Protecció obligatòria dels 

peus 

 
Utilització Obligatòria de 
l’armilla reflectant 

 

 

 

Li agraïm que col·labori amb nosaltres seguint aquestes indicacions: 
 
 

1. Durant l’estada a l’obra, utilitzi els equips de protecció personal que 
li han estat lliurats. 

 
 
2. No circuli per l’obra sense l’acompanyament d’un responsable de 

l’empresa 
 
 
3. No accedeixi a les zones d’accés restringit, no fumi en els llocs on 

estigui expressament prohibit i, en general, respecti els senyals de 
seguretat. 

 
 

4. Si es produeix una emergència, segueixi les instruccions de la 
persona que l’atengui. 

 
 

5. Si descobreix un foc o presencia un accident: 
 

INFORMI IMMEDIATAMENT AL PERSONAL DE L‘OBRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moltes gràcies per la seva col·laboració



 Control d’accés de les visites 
 

  

Obra : 
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Núm. Data  Nom DNI Empresa Motiu (1) 
Hora 
entrada 

Hora 
sortida 

Signatura  
(conforme han rebut la informació de 
Riscos/mesures preventives  i se’ls ha 
entregat  els EPIs necessaris) 

         

         

         

         

         

         

 
 

(1) Indiqueu  el número que correspon al motiu: 
1.Visita de treball/comercial 
2.Auditoria 
3.Administració 
4.Treball/Servei contractat (indiqueu entre parèntesis) 
5.Consulta 
6.Altres (indiqueu al revers) 



 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7.2/1 
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Requisits del client. Contracte 
 
 

 

Sumari 
 

1 Objecte  164 

2 Abast  164 

3 Referències  164 

4 Definicions  164 

5 Responsabilitats  164 

6 Mètode operatiu  164 
6.1 Revisió de requisits de l’obra. Confecció de l’Oferta / Pressupost.164 
6.2 Revisió de clàusules contractuals. Formalització del contracte. 165 
6.3 Requisits verbals 166 
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Edita: Revisa: Aprova: 

   

< nom> < nom> < nom> 

< càrrec > < càrrec > < càrrec > 
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Control de Modificacions 

Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L'objecte d’aquest procediment és establir l’operativa per a determinar (definir i documentar) els 

requisits del producte/servei (obra) i comprovar que l’empresa té capacitat per assumir-los i per a 

garantir-ne el compliment. 

Inclou els requisits especificats pel client, els legals i reglamentaris aplicables al producte (l’obra), 

els necessaris per al seu ús i qualsevol altre addicional que l’empresa considera necessari. 

Abast 
El procediment s’aplica en totes les obres que s’analitzen i/o s’executen. Inclou tots els 

pressupostos/ofertes, contractes i altres documents i acords contractuals definits entre l’empresa i 

els seus clients. 

Referències 
P7.1/1, PAQ – Pla d’execució de l’obra 

P7.2/2, Requisits del client. Obra 

Definicions 
Contracte:  pacte establert amb el client en el qual es detallen els requeriments de qualitat que han 

de complir els productes subministrats i altres condicions. 

Pressupost:  document que defineix quantitativament l’obra i que ha de reflectir i identificar els 

requisits expressats en el projecte. Serveix alhora com a document de base per a l’elaboració de 

l’oferta. 

Oferta:  document contractual que defineix l’obra i en el que l’empresa proposa la seva valoració i 

condicions econòmiques en funció de les exigències del projecte. 

Responsabilitats 
El Departament d’Estudis és responsable de l’anàlisi tècnica de l’obra i la seva quantificació. 

El Departament d’Administració és responsable de l’anàlisi dels temes contractuals econòmico - 

financers i jurídics. 

Direcció General és responsable dels aspectes jurídics, i de l’aprovació i formalització dels 

contractes establerts amb els clients. 

Mètode operatiu 

Revisió de requisits de l’obra. Confecció de l’Ofer ta / Pressupost. 
El departament <Comercial / Estudis> identifica les obres que surten a licitació, ja siguin de 

l’Administració o d’iniciativa privada, i les presenta a Direcció General. 

Aconsegueix les bases i el projecte i realitza una 1a. revisió del projecte i dels documents 

disponibles. Demana aclariments al client, si són necessaris. 
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De les possibles obres a realitzar, Direcció General indica quines s’hauran de pressupostar i 

encomana al departament d’Estudis que iniciï l’anàlisi de factibilitat de l’obra (annex 1), amb la 

finalitat d’assegurar que: 

els requisits estan ben definits,  

que s’han resolt les diferències amb el client, 

que l’empresa té capacitat per complir amb els requisits. 

 

Nota 
 Es fa una fitxa d’Anàlisi de factibilitat o fitxa d’encàrrec (annexos 1 o 2) per a cadascuna de les obres a estudiar i es 

dóna un número d’ordre.  

Així mateix, Estudis analitza les condicions tècniques i econòmiques  i inicia el càlcul del 

pressupost. De tot plegat en deixa registre a l’anàlisi de factibilitat / fitxa d’encàrrec. 

Nota  
 A les licitacions per a l’Administració, les clàusules contractuals estan incloses en el plec de condicions Administratiu – 

econòmiques per la qual cosa abans d’elaborar el pressupost es realitza una revisió de la proposta de contracte la qual 

queda recollida a l’annex 3. 

Nota 
 En el cas que el contracte sigui “claus en mà" o es requereixi un estudi profund del projecte s’utilitza la llista de Revisió 

de Projecte definida al procediment P7.2/2 (annex 1). 

Direcció General revisa i aprova el pressupost i autoritza la confecció de l’oferta. Comprova que 

aquesta correspon amb el pressupost i la formalitza amb la seva signatura. 

Nota 
 Quan hi ha modificacions de pressupost, el departament d’Estudis anota a l’anàlisi de factibilitat / fitxa d’encàrrec totes 

les revisions juntament amb la data de revisió i la naturalesa dels canvis. 

Paral·lelament, Administració comprova els requisits econòmico-administratius  de la licitació i 

analitza les bases i la documentació requerida, o bé la sol·licitada pel client, la qual ha 

d’acompanyar el pressupost i l’oferta. 

Aconsegueix la documentació sol·licitada i l’anota a l’anàlisi de factibilitat / fitxa d’encàrrec. Tot 

seguit obre les carpetes necessàries per a desar-hi els documents a mesura que aquests estan 

disponibles. Així mateix, en fa el seguiment adient perquè es compleixin les dates màximes de 

presentació del pressupost i de l’oferta. 

Quan es disposa de tota la documentació, Administració la lliura al client i anota a l’anàlisi de 

factibilitat / fitxa d’encàrrec la data de presentació i la persona (o funció) a qui se li ha lliurat. En el 

mateix imprès es fa constar quan es retira la documentació i/o es cancel·la, en el cas que sigui 

aplicable. 

Revisió de clàusules contractuals. Formalització de l contracte. 
Un cop adjudicada l’obra, Direcció General elabora un contracte el qual presenta al client per a la 

seva revisió i aprovació. 

En el cas que sigui el client qui l’hagi redactat, Direcció General el revisa amb l’ajuda del full de 

Revisió de contracte (annex 3). Anota tots els punts amb els quals no està d’acord, o no estan ben 
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definits, o són ambigus o contradictoris, i en fixa unes actuacions a realitzar, nomena un 

responsable i un termini de realització. En el cas que fos necessària una revisió jurídica del 

contracte, de certa complexitat, es consulta amb l’Assessoria jurídica de l’empresa. 

Quan tot és conforme es dóna per finalitzada la revisió de les clàusules contractuals i es procedeix a 

la signatura del contracte per ambdues parts. 

Nota 
 A les licitacions per a l’Administració, la revisió del contracte s’ha realitzat abans de l’elaboració del pressupost, amb 

l’anàlisi del plec de clàusules econòmica administratives. 

En qualsevol dels casos (obres per a l’administració o per a un client privat), es dóna per finalitzada 

l’aplicació d’aquest procediment quan se signa el contracte i/o s’inicia l’execució de l’obra segons els 

requisits definits.  

Totes les revisions dels documents contractuals, prèvies a l’inici de l’obra, es mantenen en el mateix 

dossier, per tant sempre estan disponibles en el seu últim nivell per a les persones que els puguin 

requerir. 

Nota  
 A l’inici de l’execució de l’obra es continua revisant constantment els requisits del projecte i s’anoten totes les carències 

o indefinicions que s’hi trobin. Per dur a terme aquesta tasca s’aplica el procediment P7.2/2 Requisits del client. Obra. 

Requisits verbals 
El client pot indicar certs requisits verbals, a part dels establerts per escrit. 

El responsable (Comercial, Estudis, Direcció General) anota en el document corresponent 

(pressupost o en el contracte, etc.) els requisits indicats verbalment pel client, de forma que en cap 

cas quedin sense obtenir un acord escrit per ambdues parts. Client i empresa signen els requisits 

manuscrits. 

Si s’establissin cartes o faxs confirmant el que s’ha exposat verbalment, aquests s’adjuntarien al 

dossier de l’obra juntament amb el pressupost. 

Si aquests requisits s’establissin en el transcurs de l’execució de l’obra, s’aplicaria el procediment 

P7.2/2. 

Modificacions de contracte 
Si durant l’execució de l’obra es produeixen modificacions/ampliacions de pressupost, aquestes es 

gestionen d’acord amb el procediment P7.2/2 Requisits del client. Obra.  

Si les modificacions afecten alguna clàusula que requereix fer un annex al contracte, aquest es 

gestiona d’acord amb el descrit a l’apartat 6.2 d’aquest procediment. 

Nota 
 Si es fan annexos al contracte, aquests es relacionen a l’apartat observacions de la revisió de clàusules contractuals. 

Cal assegurar-se que es  fan arribar còpies dels annexos dels contractes a les persones a les quals s’havia distribuït 

còpia del contracte 

Comunicació amb el client 
El Departament d’Estudis estableix els canals de comunicació amb el client. 
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Direcció General se n’ocupa durant la negociació de l’oferta, abans de l’adjudicació, i posteriorment 

durant la negociació del contracte. 

Comercial atén i segueix les queixes i reclamacions del client en el lliurament de l’obra i després del 

lliurament, si més no, en els terminis i matèries regulades per la legislació vigent. 

Annexos 
Anàlisi de factibillitat P7.2/1-01 

Fitxa d’encàrrec P7.2/1-02  

Revisió de contracte P7.2/1-03 

 

Nota  

 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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1. Identificació de l’obra 

Obra:  Núm.:  

Ubicació:   

Client:  
� Privat 
� Públic 

Tipus de contracte:  � Claus en mà � Amidaments � Concurs �  _________ 

Data recepció bases : Data màx. presentació documents : 

2. Anàlisi tècnica i econòmica  

R
ev

is
ió

 P
rè

vi
a 

P
ro

je
ct

e 

Requisits  Disponibilitat  Interpretació  Actuació  - 
utorització a 
Pressupostar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

Plànols    

Memòria    

Plec Cond.    

Pressupost    

Solvència client    

Estudi de seguretat    

Requisits ambientals  
Estudi gestió residus 

   

P
re

ss
up

. 
O

fe
rt

a 

 
Pressupost/ Oferta núm.:    
 
Import:   

Aprovació 
Pressupost 

 
 
 

Data:  

Revisió Data Modificació Import  
(Iva inclòs) Aprovat /data 

     

     

     

     

3. Requisits económico-administratius  

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
ne

ce
ss

àr
ia

 
/ R

eq
ui

si
ts

  

Documentació / Requisits Ok Observacions 

   

   

   

Lliuraments i Data:  
 

Observacions:  
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 Fitxa d’encàrrec d’obra o servei 
 

  

 

Obra / Servei:  Núm.: 

Ubicació:   

Client / codi:  

� Amidament 
� Administració 

(per hores) 
� Claus en mà � Concurs �  _________ 

Data màxima de presentació 
pressupost / oferta :  

Documents a lliurar : 

� _______________ 
� _______________ 
� _______________ 
 

O
bj

ec
te

 d
e 

l’e
nc

àr
re

c 

Hi ha definició clara, completa i documentada de requisits? Revisió de l’encàrrec  
(es coneixen i revisen 
els requisits i es té 
capacitat per complir-
los) 
 
 
 
 
 
 
 
Data i signatura 

P
re

ss
up

os
t 

O
fe

rt
a 

 
Pressupost/ Oferta núm.:    
 
Data: 
 
Import (+ IVA):   

Aprovació Pressupost  
 
 
 
 

 
Data:  

Revisió Data Modificació 
Import  

(Iva 
inclòs) 

Aprovat /data 

     

     

     

Condicions de l’oferta:  

Oferta núm. _____ , revisió ________ 
presentada el dia: 
 
 
Lliurada a: ________________  
 

Observacions:  
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 Revisió de contracte 
 

  

 

Obra:   Núm.  de contracte.:  

Ubicació:  

Client:  

Elements / Clàusules Definicions Actuacions / respo nsable OK   

1. Pressupost d’adjudicació     

2. Dipòsit fiança definitiva    

2. Forma de pagament    

3. Penalitats per 
incompliment de terminis     

4. Control de qualitat    

5. Pla de seguretat i salut    

6. Rescissió de contracte    

7. Lliure circulació OCT    

8. Explicita que es 
garanteix que el solar  no 
està contaminat 
(promocions) 

   

9. Gestió i tractament de 
possibles troballes 
(arqueològiques, terres 
contaminades o serveis 
soterrats)  no està inclòs en 
el pressupost  

   

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

Revisat per  
 
 
 
 
Data:  

Aprovat per direcció  
 
 
 
 
Data: 

Observacions  



 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P7.2/2 
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Procediment P7.2/2 

 

Requisits del client. Obra 
 
 

 

Sumari 

 
1 Objecte  176 

2 Abast  176 

3 Referències  176 

4 Definicions  176 

5 Responsabilitats  176 

6 Mètode operatiu  176 

7 Annexos  178 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edita: Revisa: Aprova: 

   

< nom> < nom> < nom> 

< càrrec > < càrrec > < càrrec > 
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Control de Modificacions 
Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L'objecte d’aquest procediment és establir l’operativa per a determinar els requisits del 

producte/servei (obra) durant la seva execució i documentar-ne qualsevol modificació, amb la 

finalitat d’assegurar que els requisits han quedat clarament definits i que s’han resolt les diferències 

existents de forma que no afectin negativament la planificació i l’execució de l’obra. 

Inclou els requisits especificats pel client, els legals i reglamentaris aplicables al producte (l’obra), 

els necessaris per al seu ús i qualsevol altre addicional que l’empresa considera necessari. 

Abast 
S’aplica a tots els projectes i acords contractuals definits amb els clients a partir de l’adjudicació de 

l’obra i durant tota la seva execució. 

Referències 
P7.1/1, PAQ – Pla d’execució de l’obra 

P7.2/1, Requisits del client. Contracte 

PA3.1 Identificació i avaluació d’aspectes ambientals 

PS3.1 Identificació i avaluació de riscos 

ITHS-01 Elaboració del Pla de Seguretat i Salut 

Definicions 
No són necessàries. 

Responsabilitats 
El cap d’obra és el responsable d’efectuar la revisió del projecte i el reconeixement del terreny 

abans de procedir a la planificació i inici de l’execució de l’obra adjudicada. 

El Tècnic de Prevenció (TPRL), conjuntament amb el cap d’obra, són els responsables de revisar 

l’estudi de seguretat que acompanya el projecte i d’elaborar el pla de seguretat de l’obra. 

El rQMA, conjuntament amb el cap d’obra, són els responsables de revisar l’estudi de gestió dels 

residus i demés requisits ambientals i d’elaborar el pla de gestió de residus i, si és el cas, el pla 

ambiental. 

El cap d’obra i l’encarregat són els responsables de realitzar una revisió constant del projecte durant 

l’execució de l’obra, de detectar qualsevol disconformitat, contradicció o mancança de requisits de 

caràcter tècnic, ambiental o de SST, i de procurar-ne l’aclariment i solució. 

El cap d’obra és el responsable de recollir les modificacions de requisits del client (modificacions de 

projecte) sol·licitades en el transcurs de l’obra. 

Mètode operatiu 
Un cop adjudicada l’obra, el cap d’obra/encarregat realitzen una revisió en profunditat del projecte, 

la seva ubicació i la seva viabilitat, mitjançant el full de Revisió de projecte (annex 1), amb la finalitat 
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d’analitzar la definició i el procés constructiu del projecte, i planificar la correcta i eficient execució de 

l’obra. 

En aquesta fase realitza el reconeixement del terreny on s’executarà l’obra per comprovar 

l’accessibilitat a l’obra i la possible existència de servituds o d’afectació de serveis de les 

companyies. A tal efecte, sol·licita de les companyies de serveis la documentació descriptiva de 

possibles serveis afectats. 

Comunica a Direcció Tècnica/General les desviacions observades, especialment en la disponibilitat 

del terreny i viabilitat de projecte, per si calgués al·legar reserves en la signatura de l’acta de 

comprovació de replanteig o demanar una revisió de contracte segons el procediment P7.2/1. 

Paral·lelament, el TPRL, conjuntament amb el cap d’obra en funció dels mitjans a utilitzar a l’obra, 

revisa en profunditat  l’estudi de seguretat ajudant-se de l’imprès definit a l’annex 5.  

Abans de l’inici de les obres, proposa al Coordinador de Seguretat de l’obra mesures alternatives de 

prevenció (tècnicament justificades, vegeu procediment PS 3.1), que en cap cas podran implicar una 

disminució dels nivells de protecció previstos en l’estudi, ni la disminució de l’import del pressupost 

establert a l’efecte. Cas de ser acceptades (per escrit en acta de reunió), les inclou al Pla de 

seguretat de l’obra que desenvolupa d’acord amb la instrucció ITHS-01. 

Així mateix, el rQMA, conjuntament amb el cap en funció dels processos constructius de l’obra, 

revisa els requisits ambientals i l’estudi de gestió de residus, per si es poden introduir canvis en els 

processos que disminueixin l’afectació ambiental d’aquells aspectes que provoquen impactes 

significatius i incorporar-los al pla de gestió de residus o pla ambiental. Això, prèvia l’aprovació de la 

DF i sempre que siguin econòmicament viables. 

El cap d’obra, així mateix, identifica la falta de definició de requisits de les unitats d’obra a executar, 

o d’aquelles amb definició insuficient, contradictòria o no satisfactòria, en funció de les diferents 

revisions de les unitats d’obra a executar. Les relaciona a  la Llista d’observacions i de consulta de 

requisits (annex 2).  

Nota 
 Aquesta actuació la realitza en la planificació de l’obra, abans del seu inici, i al llarg de tota l’execució, amb periodicitat 

setmanal i abans de la visita d’obra que realitza la Direcció Facultativa. 

El cap d’obra realitza el seguiment de la llista. Aconsegueix acords amb la Direcció Facultativa (i per 

tant el client) tancant totes les deficiències trobades abans de l’execució de les fases afectades. 

Tots aquests passos restaran enregistrats a l’esmentada llista (annex 2) i/o en acta de visita d’obra.  

Si se’n deriven canvis constructius que puguin afectar els aspectes ambientals, i els de SST es fa 

una nova avaluació seguint els procediments PA3.1 Identificació i avaluació d’aspectes ambientals i 

el PS3.1 Identificació i avaluació de riscos. 

Si se’n deriven responsabilitats econòmiques no previstes, es requerirà l’aprovació de la Direcció 

Tècnica i/o Direcció general de l’empresa. 

De les reunions d’obra realitzades amb la Direcció Facultativa el cap d’obra registra en acta totes les 

decisions i acords que se’n derivin, incloent els canvis que provenen de l’aplicació del pla de 
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seguretat o del pla ambiental. Distribueix una còpia de l’acta als participants a les reunions (l’acta de 

visita d’obra es realitza amb independència de les anotacions que la DF fa en el Llibre d’ordres) 

Així mateix, relaciona en l’acta tots aquells canvis/modificacions de requisits sol·licitades pel client 

en el transcurs de l’execució de l’obra i hi annexa, si hi són, els documents que els defineixen. 

Nota 
 Si es considera que afecta les condicions contractuals definides, s’aplica el procediment P7.2/1 o es realitza una 

adequació del pressupost mitjançant l’establiment de Preus contradictoris, o desviament d’amidament que s’enregistra 

en acta i passa al document de liquidació de l’obra. 

Per a gestionar les variacions de pressupost (amidaments, preus contradictoris, addicionals o 

modificats) el cap d’obra porta el registre a la llista de pressupostos de l’obra que s’ha definit a 

l’annex 3. 

Annexos 
Revisió de projecte. P7.2/2-01 

Llista d’observacions i de consulta de requisits   P7.2/2-02 

Llista de pressupostos de l’obra P7.2/2-03 

Acta de visita d’obra (opcional) P7.2/2-04 

Revisió de l’estudi o estudi bàsic de Seguretat i Salut P7.2/2-05 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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� MEMÒRIA TÈCNICA 
� Urbanització 
� Edifici aïllat 
� Edifici de mitgeres 
� Plantes 
� Planta baixa 
� Alt 
� Planta tipus 
� Número d’escales 
� Habitatges / planta 
� m2 superfície construïda 

 
� PLEC DE CONDICIONS GENERALS 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 

 
� PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 
� ______________________________ 

 
� PLÂNOLS 
� Situació / Emplaçament 
� Fonaments – Moviment de terres 
� Murs 
� Estructura per plantes 
� Estructura – quadre de pilars 
� Estructura de lloses 
� Estructura – detalles 
� Obra de fàbrica per plantes i  coberta 
�  Obra de fàbrica de façanes 
� Obra de fàbrica de seccions 
� Obra de fàbrica – detalls 
� Tancaments exteriors 
� Tancaments interiors 
� Manyeria  
� Instal·lació de fontaneria 
� Instal·lació d’electricitat 
� Instal·lació de gas 
� Instal·lació de calefacció / aire condicionat 
� Instal·lació en soterranis (PÀRQUING) 
� Decoració 
� Urbanització 
 

� CAPÍTOL I - URBANITZACIÓ 
� Neteja del solar 
� Explanació i anivellament del solar 
� Estesa i compactació de terres 
� Terraplenament de terres 
� Excavació mecànica de terres en encaixat de carrers 
� Subministrament i col·locació de rigoles i vorades 
� Paviment de llambordes 
� Paviment asfàltic 
� Paviment per a base de voreres 
� Paviment de voreres 
� Transport de terres 
� Excavació de terres en rases 
� Formació de tanca 
� Excavació de terres en pous 
� Formació de claveguerons 
� Construcció d’arquetes, embornals, dipòsits 
� Instal·lacions elèctriques/enllumenat 
� Instal·lacions d’aigua 
� Instal·lacions de clavegueram 
 
� CAPÍTOL II - DEMOLICIONS 
� Demolició de fonaments 
� Demolició de murs 
� Demolició de fàbrica de maó 
� Demolició de paredons de 10 cm 
� Demolició d’envans 
� Demolició de sostres 
� Arrencament de paviments 
� Demolició de terrats 
� Demolició de lloses 
� Arrencament d’enrajolats 
� Picada de paraments 
� Arrencar aparells sanitaris 
� Arrencament de marcs de tancaments, metàl·lics, de 

fusta 
 
� CAPÍTOL III - MOVIMENT DE TERRES 
� Explanació del solar 
� Excavació en desmunt a cel obert 
� Excavació de terres a cel obert per a ubicació de 

soterranis 
� Retirada de rampa 
� Excavació de terres en pous de recalçar (batache) 
� Excavació de terres en cales (catas)  per a recalçar 
� Excavació de terres en rases, pous, traves i encofrats 
� Excavació de terres en rases per a claveguerons 
� Excavació de pantalles o pilonatges 
� Rebliment i compactació de terres 
� Transport de terres 
� Repicat y repassada del terreny 
� Emmacat de grava 
� Drenatge amb graves 
� Impermeabilització 
� Estrebar i apuntalar en recalçats de fonaments 
� Compactament superficial del terreny 
 
� CAPÍTOL IV - FONAMENTS I ESTRUCTURA 
� Capa de formigó de neteja 
� Rebliment de fonaments amb formigó armat 
� Rebliment de murs amb formigó armat 
� Rebliment de murs pantalla amb formigó armat 
� Rebliment de pilonatges amb formigó armat 
� Paviment de formigó 
� Junt de dilatació 
� Formació de canal de recollida d’aigües 
� Encofrat de fonaments 
� Encofrat de murs a una o dues cares 
� Rebliment de murs o pantalles amb formigó armat 
� Rebliment d’encofrats, traves, amb formigó armat 
 

� Rebliment de lloses d’escala, rampes, llosa 
d’ascensor amb formigó armat 

� Rebliment de lloses de fonaments amb formigó 
armat 

� Encofrat de sabates, pous, encofrats 
� Encofrat de murs 
� Encofrat de pilars 
� Encofrat de jàsseres 
� Encofrat de lloses, escala, rampes, ascensor 
� Sostre reticular 
� Sostre de semibigues i revoltons 
� Sostre amb jàssera plana, semibigues i revoltons 
� Malla en sostres o paviments 
� Acer corrugat 
� Acer en perfils 
� Cornises de formigó armat 
� Peces prefabricades de formigó 
� Envà de formigó translúcid 
 
� CAPÍTOL V - OBRA DE FÀBRICA 
� Verdugades 
� Fàbrica de maó en parets 
� Agulles i pilars en parets 
� Fàbrica de maó de cares vistes 
� Agulles i pilars de cares vistes 
� Fàbrica de maó en tancaments de façana  
� Fàbrica de blocs 
� Paredó de 10 cm de gruix 
� Paret de maó de cantell 
� Doble paredó de 10 cm de gruix 
� Doble paret de maó de cantell 
� Envà pluvial 
� Aplacat de parets 
� Acabaments de paret 
� Solera elevada 
� Sardinell 
� Formació de esglaonat rústic 
� Coberta a la catalana 
� Coberta plana 
� Coberta invertida 
� Minvell perimetral de terrat 
� Conductes de fum 
� Acabaments de conductes a coberta 
� Col·locació de llinda 
� Gelosia 
� Claraboies 
� Formació de buits 
� Formació de caixa, baixants 
� Coberta de teula 
� Formació de llar-xemeneia 
� Impermeabilització de cobertes 
� Aïllament en parets y coberta 
� Ajudes a les instal·lacions 
 
� CAPÍTOL VI - SANEJAMENT 
� Clavegueró enterrat 
� Clavegueró penjat al sostre 
� Baixants, residuals, pluvials 
� Petita evacuació de banys, lavabos i cuines 
� Sifó hidràulic 
� Fosa sèptica 
� Canal recollida d’aigües en cobertes o terrasses 
� Bunera sifònica 
� Morrions metàl·lics 
� Connexió a la xarxa general del carrer 
 



 Revisió de projecte 
 

  

Obra: Núm.: 
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� CAPÍTOL VII - ESTUCATS I LLISCATS 
� Estucat de parets 
� Estucat de sostres 
� Estucat amb morter de c.p. i lliscat 
� Formació de trencaaigües en sostres de balcons o 

voladissos 
� Referit i lliscat de guix en parets 
� Referit i lliscat de guix en sostres 
� Angle recte 
� Arestes de guix 
� Escòcia 
� Cel  ras 
� Estuc 
� Reglejat de sòcols 
 
� CAPÍTOL VIII - PAVIMENTS I ENRAJOLATS 
� Xapa de morter lliscada i corronada 
� Xapa de morter de c.p. de preparació per a 

paviments 
� Paviments d’habitatges 
� Paviment de locals comercials 
� Paviment de terrats, terrasses, balcons 
� Paviment de vestíbul i escales 
� Sòcol en habitatges 
� Sòcol en escales i locals 
� Esglaons d’escala 
� Llindars d’entrada de locals i vestíbuls 
� Aplacats de vestíbuls 
� Aplacats de façanes 
� Enrajolats de cuines, lavabos, banys 
� Ampit 
� Llindes 
� Encercolat de  portes i finestres 
� Acabat de parets o baranes 
 
� CAPÍTOL IX - APARELLS SANITARIS / AIXETES 
� Banyeres i aixetes 
� Plat de dutxa i aixetes 
� Lavabo i aixetes 
� Aigüeres i aixetes 
� Safareig i aixetes 
� Inodor 
� Bidet i aixetes 
� Urinari 
� Accessoris 
� Escalfadors o termos 
� Sobres de marbre per a lavabos 
� Claus  de tall 
� Petita evacuació 
 
� CAPÍTOL X - APARELLS ELECTRODOMÈSTICS I 

MOBLES 
� Cuines placa 
� Forn elèctric 
� Extractor 
� Campana extractora 
� Mobles de cuina 
� Taulell de cuina 
 
� CAPÍTOL XI - TANCAMENTS DE TALLER 

FUSTA/ALUMINI/PVC 
� Marc 3/4 amb porta de 0,80 cm de pas 
� Marc 3/4 amb porta blindada i tanca de seguretat 
� Marc i porta de 0,70 cm de pas 
� Marc i porta de 0,60 cm de pas 
� Marc amb porta vidriera 
� Marc de pas 
� Marc i fulles corredisses 
� Finestres 
� Balconera amb bandera 
� Balconeres 
� Murs cortina 
 
 

� Porta i fulles en armaris de comptadors 
� Passamà d’escales 
� Revestiments de parets, sostres 
� Encercolat de buits de pas, angles, racons 
� Persianes de plàstic o alumini 
� Puertas de garatge 
� Vidrieres en locals 
� Vidrieres d’accés a edificis 
� Gelosies de lamel·les 
� Separació en balcons 
 
� CAPÍTOL XII - MANYERIA 
� Baranes, balcons i safareigs 
� Baranes escales 
� Portes metàl·liques R.F. 
� Portes metàl·liques cambra de màquines 
� Finestres ventilació cambra de màquines 
� Suports per a 1000 kg sobre maquinaria d’ascensor 
� Reixa de protecció 
� Biga per a pujada de mobles 
� Escales metàl·liques 
� Portes enrotllables 
� Estenedors per a roba 
� Separacions del buit d’ascensors 
� Suports d’arquetes penjades al sostre 
� Xemeneies, de conductes metàl·lics 
� Petita estructura i  teuladells 
� Morrions en desguàs 
� Tancament del solar 
 
� CAPÍTOL XIII - VIDRIERA 
� Subministrament i col·locació de vidre 
� Subministrament i col·locació de Lluna Polida 
� Subministrament i col·locació de Lluna de color 
� Subministrament i col·locació de vidre amb cambra 

d’aire 
� Subministrament i col·locació de vidre antimotí, antibala 

(stadip) 
� Subministrament i col·locació de vidre armat 
� Subministrament i col·locació de vidre imprès 
� Subministrament i col·locació de vidre “Securit” 
� Formació de lluernes i envans amb peces de vidre 

translúcid 
� Segellat amb cordó de silicona 
� Miralls 
 
� CAPÍTOL XIX- PINTURA 
� A la cola o plàstic en parets i sostres d’habitatges 
� A la cola o plàstic en parets i sostres de locals 

comercials 
� A la cola o plàstic en parets i sostres de garatges  
� Esmalt en tancaments  de fusta 
� Esmalt en barana de fusta 
� Esmalt en baranes 
� Esmalt en portes i finestres 
� Esmalt en portes metàl·liques massisses llises 
� Esmalt en portes metàl·liques enrotllables 
� Esmalt en tancaments de ferro 
� Pintura semiduco o al duco en porta d’ascensor 
� Antioxidant en estructura pesant o lleugera 
� Esmalt en canonades de calefacció 
� Esmalt en xemeneies i radiadors 
� Estucats en escala i en exteriors (sostres i parets) 
� Estuc monocapa 
� Pintures en paviment de garatge 
� Envernissat de portes 
� Impermeabilització d’obra vista, de ceràmica, de blocs 

o de pedra artificial 
� Pintura en murs de formigó 
� Pintura en buits d’ascensor 
� Segellat amb silicona en tancaments 
� Pintura places de garatge i numeració 
 

� CAPÍTOL XV - DIVERSOS 
� Subministrament de terra per a jardí inclosos fems 
� Subministrament de terra per a jardí inclosos fems 

en petita quantitat per a jardineres 
� Plantació de gespa 
� Plantació  d’arbres, arbustos y closos 
� Decoració de vestíbuls 
� Jardineres 
� Subministrament i col·locació de bústies 
� Subministrament i col·locació d’aplics i llums 

d’escala 
� Numeració d’edificis i escales 
� Tanca exterior 
� Piscina 
� Estació Transformadora (E.T.) 
 
� INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
� Connexió de servei (des del sostre a la cambra de 

comptadors) 
� Muntants 
� Interior pis 
� Línia per a ascensors 
� Línia per a pàrquing (llum/porta garatge) 
� Línia per a escala 
� Locals comercials 
� Aplics i lluminàries 
 
� INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA 
� Connexió de servei (des de l’arqueta Cia als 

comptadors) 
� Muntants 
� Interior pisos 
� Locals comercials 

 
� INSTAL·LACIÓ DE  GAS 
� Connexió de servei (des de l’arqueta Cia als 

comptadors) 
� Muntants 
� Interior pisos 
 
� INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ 
� Calderes 
� Distribució pis 
� Radiadors 

 
� INSTAL·LACIÓ D’AIRE CONDICIONAT 
� Línia elèctrica 
� Maquinàries 
� Conductes i reixetes 
 
� INSTAL·LACIÓ VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ DE FUM  
� Línies elèctriques 
� Maquinàries 
� Conductes i reixetes 
 
� Instal·lació detecció d’incendis 
� Instal·lació contra incendis 
� Instal·lació de porter electrònic (vídeo) 
� Instal·lació telefonia/megafonia 
� Instal·lació d’antena tv/parabòlica 
 
� INSTAL·LACIÓ ELEVACIÓ 
� Ascensors 
� Muntacàrregues 

 
� INSTAL·LACIONS ESPECIALS 
� Parallamps 
� Alarmes 
� Detecció de fum 
� Domòtica 
� Antirobatori 
 
 

Actuacions Realització 
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

 



 Llista d’observacions i de consulta de requisits 
 

 

Obra:   Núm.:  
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Unitat Obra 
Afectada 

Descripció de la manca de definició de requisits 
(no satisfactoris o contradictoris) Acords aconseguits i registres Dates 

   Consulta:  
 
 
 
Solució: 
 
 
 
 
 
(signatura) 

   Consulta:  
 
 
 
Solució: 
 
 
 
 
 
(signatura) 

   Consulta:  
 
 
 
Solució: 
 
 
 
 
 
(signatura) 

   Consulta:  
 
 
 
Solució: 
 
 
 
 
 
(signatura) 

   Consulta:  
 
 
 
Solució: 
 
 
 
 
 
(signatura) 

   Consulta:  
 
 
 
Solució: 
 
 
 
 
 
(signatura) 

   Consulta:  
 
 
 
Solució: 
 
 
 
 
 
(signatura) 

   Consulta:  
 
 
 
Solució: 
 
 
 
 
 
(signatura) 

 
 



 Llista de pressupostos de l’obra 
 

 

Obra:   Núm.:  
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Núm. Denominació Pressupost econòmic  
Data 

lliurament 
Data 

d’aprovació 
Distribució/ 

Observacions 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Observacions  
 

 
 



 Acta de visita d’obra 
 

 

Número:   Data:   
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Obra:    

Direcció Facultativa:  
 
Representant de la propietat: 
 
Representants subcontractistes: 
 
Representants de l’empresa: 
 
 
 

 
Núm. Decisions / Accions Responsable Termini 

1 Punts pendents acta anterior   

    

    

    

    

    

    

2 Estat de l’obra. Feines en curs   

    

    

    

    

    

    

3 Control de qualitat   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 Revisió de l’estudi o estudi bàsic de seguretat i salut 
 

  

Obra: Data: 
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Estudi bàsic de seguretat i salut  
� Identificació dels riscos que es pot evitar i mesures necessàries 

� Relació dels riscos que no es poden eliminar amb indicació de les mesures preventives i proteccions a 

utilitzar 

� Mesures específiques relatives a treballs que impliquen riscos especials 

� Previsions i informacions útils per efectuar en el seu dia, en les condicions de seguretat i salut 

corresponents, els previsibles treballs posteriors 

Estudi de seguretat i salut  (per a cada capítol de l’obra)  

� Memòria descriptiva  
Equips tècnics i mitjans auxiliars previstos a utilitzar 

Identificació dels riscos que es poden evitar i mesures necessàries 

Relació dels riscos que no es poden eliminar amb indicació de les mesures preventives i 

proteccions a utilitzar 

Descripció dels serveis sanitaris i comuns necessaris 

Mesures específiques relatives a treballs que impliquen riscos especials 

� Plec de condicions particulars  
Normes legals i reglamentàries aplicables a les especificacions de l’obra 

Prescripcions que han de complir, característiques, utilització i conservació de les màquines, 

l’utillatge, les eines, els sistemes i els equips preventius 

� Plànols 

Plànols, gràfics i esquemes necessaris per definir les mesures preventives 

� Amidament i pressupost 

Amidament de totes les unitats o elements de seguretat definits  

Quantificació del conjunt de despeses previstes d’aplicació a l’estudi 

Previsions i informacions útils per efectuar en el seu dia, en les condicions de seguretat i salut 

corresponents, els previsibles treballs posteriors 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és establir una operativa per avaluar i seleccionar els proveïdors de 

béns, obres i serveis en funció de la seva aptitud per a complir amb els requisits de compra 

especificats.  

Abast 
Inclou els tots proveïdors de béns, obres i serveis que tenen repercussió amb la conformitat del 

producte amb els requisits especificats: inclou tant els subministradors de materials, productes i 

serveis, com els industrials subcontractats en les diverses unitats d’obra i instal·lacions.  

Referències 
P7.4/2, Compres. 

P7.4/3, Control de recepció. 

Definicions 
Avaluació preventiva: Valoració del potencial qualitatiu dels proveïdors per complir amb els 

requisits especificats. Entre altres aspectes, es valora l’existència de 

certificats de qualitat d’empresa o de producte, i la capacitació i/o 

qualificació per a desenvolupar els serveis sol·licitats. 

Avaluació dinàmica: Valoració del compliment dels requisits especificats de les actuacions dels 

proveïdors (subministres fets de materials, productes i serveis que tenen 

repercussió a l’obra; obres i instal·lacions realitzades pels subcontractistes) 

Es valoren seguint pautes i criteris uniformes i quantitatius preestablerts. 

Responsabilitats 
El <cap de compres / responsable de qualitat i MA (rQMA)>  és el responsable d’avaluar el potencial 

qualitatiu dels proveïdors de materials, productes i serveis habituals. 

El <cap d’obra / encarregat>  és el responsable d’avaluar el potencial qualitatiu dels industrials, 

subcontractistes i professionals que intervenen a l’obra. 

El <cap d’obra / encarregat>  és el responsable de fer l’avaluació dinàmica dels proveïdors de les 

obres de la seva competència. 

El <cap de compres / (rQMA)>  és el responsable de tenir valorats els proveïdors com també 

d’elaborar i mantenir la Llista de proveïdors autoritzats a subministrar béns, obres i serveis.  
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Mètode operatiu 

Valoració preventiva 
Compres avalua  els proveïdors de materials habituals (ceràmica, formigó, acer, ciment, guix, morter, 

etc.) productes i de serveis en funció del seu potencial qualitatiu per aportar materials, productes o 

serveis conformes (que compleixin amb els requisits especificats en el contracte o encàrrec).  

Nota 
 Els proveïdors amb els quals s’ha treballat satisfactòriament  amb anterioritat a la implantació de  la ISO es considera 

que disposen d’una valoració històrica satisfactòria  (són els proveïdors classificats com històrics). 

Per a la resta de proveïdors (és a dir els nous o aquells que els subministres/serveis històrics no es 

consideren conformes), Compres els sol·licita que completin la Fitxa de proveïdor (annex 1) per tal 

d’avaluar-los mitjançant l’anàlisi de les dades que hi consten.  

Es poden donar les següents situacions: 

- el proveïdor disposi de certificació/homologació d’empresa o de producte, emès per una entitat 

acreditada i que abasti els productes que ha de subministrar;  se l’accepta com a proveïdor de 

l’empresa.  Compres li sol·licita, però, còpia del documents que ho avalen, comprova la seva 

validesa i el dóna d’alta a la Llista de proveïdors (annex 3).  

Nota 
 A partir d’aleshores es faran les avaluacions dinàmiques (basades en la qualitat dels subministres)  per la qual cosa 

no es considera necessari controlar i sol·licitar les actualitzacions d’aquest certificat. 

- el proveïdor no disposi de cap tipus de certificació d’empresa ni de producte, se’l pot avaluar bé 

per visita a planta, bé per referències solvents, bé per anàlisi d’una mostra del producte. Si el 

resultat és conforme se’l dóna d’alta a la Llista de Proveïdors. 

- el producte a subministrar requereixi el compliment d’unes especificacions concretes,  

Compres/Producció estableixen els controls i els assaigs que s’hauran de realitzar —segons 

les especificacions del client o les derivades de les Normes de compliment obligat que 

l’afectin— i en sol·liciten  una mostra. Si els assaigs verifiquen  que el producte compleix les 

especificacions, es registra a la Fitxa de proveïdor (annex 1)  i se’l dóna d’alta a la Llista de 

proveïdors.  

- Respecte els laboratoris (d’assaig, construcció, metrologia, físic - químic, etc.) i empreses / 

professionals de serveis, s’accepten aquells proveïdors i subcontractistes que demostrin que 

disposen dels mitjans i la qualificació adequats per tal d’assegurar el nivell qualitatiu dels seus 

serveis (laboratoris acreditats, CV dels professionals, etc.) Tot restarà identificat a la Fitxa de 

proveïdor (annex 1). 

Respecte els industrials i subcontractistes que aporten mà d’obra, cal assegurar-se que compleixen 

tots els requisits, l’incompliment dels quals podria tenir greus conseqüències tant jurídiques com 

econòmiques i en el pitjor dels casos també humanes (accidents) (ens podem ajudar de l’annex 

P7.4/2-04). 
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Un cop verificades aquestes dades es procedeix a fer el contracte d’acord amb l’operativa descrita 

en el procediment P7.4/2 Compres. 

Tots els proveïdors avaluats passen a la Llista de proveïdors (annex 3), on s’indica la modalitat de 

valoració preventiva utilitzada (històric, certificació, valoració d’una mostra, CV) 

Valoració dinàmica de qualitat i ambiental 
L’encarregat de l’obra realitza o fa realitzar el control de recepció dels productes subministrats 

aplicant el pla de control establert a l’efecte (vegeu procediment P7.4/3 Control de recepció). Signa 

l’albarà i hi anota els possibles problemes de qualitat, quantitat o de servei que s’hagin pogut 

produir. 

El cap d’obra revisa l’albarà i anota al full Històric i valoració de proveïdor (P7.4/1-02) (vegeu 

procediment P7.4/3 Control de recepció) els lliuraments amb problemes respecte dels seu nivell 

qualitatiu i de servei. 

Al final de la seva actuació, el cap d’obra disposa, en l’esmentat full Històric i valoració de proveïdor, 

d’un resum de l’actuació global del proveïdor, el qual li permet efectuar la valoració dinàmica (en el 

mateix full P7.4/3-02) segons s’indica en el mateix imprès. 

Pel que fa a industrials, subcontractistes i proveïdors de serveis, en finalitzar la seva actuació a 

l’obra, el cap d’obra realitza també la valoració de la feina feta seguint els criteris preestablerts en la 

valoració dinàmica (utilitza igualment l’imprès  P7.4/1-02) 

Nota 
 Totes les valoracions de proveïdors realitzades es fan arribar a Qualitat / departament de Compres  per tal que pugui 

mantenir actualitzada la Llista  de proveïdors  (annex 3). 

Per a la valoració ambiental es té en compte el fet que l’industrial o subcontractista hagi seguit, o no, 

les directrius marcades contractualment (adhesió al pla de gestió de residus / pla ambiental de 

l’empresa) i/o comunicades verbalment: 

Permisos: disposa de tots els permisos necessaris i vigents per a realitzar l’activitat. 

Correcta gestió dels residus: separa els residus en funció de la seva natura, diposita els residus en 
els contenidors adequats, retira els residus amb la major promptitud possible, demostra una 
actitud positiva en referència a la conservació de la zona de treball lliure de residus. 

Comunicats: incorpora criteris ambientals no previstos 

Emergències: en el cas d’un incident de risc ambiental; l’ha comunicat immediatament a 
l’encarregat?, s’ha observat un comportament negligent que pogués haver originat riscos 
ambientals? 

Ha produït no conformitats ambientals 

La metodologia per a realitzar la valoració es la mateixa que qualitat. La diferencia es que en el cas 

d’obtenir una puntuació inferior a <6, 7> no es rebutja el proveïdor, llevat de greus o repetits 

incompliments, sinó que únicament cal comunicar-li el resultat i instar-lo a millorar. 

Llista de proveïdors avaluats 
La Llista de proveïdors indica les valoracions dels proveïdors, i els que estan acceptats o rebutzats 

per l’empresa per a subministrar el producte / obra / servei pel qual han estat avaluats. 
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Compres, periòdicament1, anota a la Llista de proveïdors (annex 3) el resultat de les valoracions 

dinàmiques que li han fet arribar els tècnics. Si en rep diversos d’un mateix proveïdor n’anota la 

mitjana. 

Cada avaluació va associada al materials obres o serveis  pel  qual ha estat acceptat el proveïdor. 

La classificació del proveïdor, en funció de la puntuació aconseguida, s’indica en el mateix annex 2. 

Reavaluació de proveïdors 
Si un proveïdor porta més de dos anys sense treballar per a l’empresa caldrà reavaluar-lo d’acord 

amb els mètodes de valoració preventiva descrits anteriorment. 

Si un proveïdor no arriba a la puntuació requerida per l’empresa se’l dóna de baixa, prèvia consulta 

amb la Direcció de l’empresa, llevat que es comprometi a millorar mitjançant un pla escrit. 

En aquest cas, si se’l vol mantenir com a proveïdor, Qualitat l’informa de la puntuació aconseguida i 

per tant de la seva classificació i de les seves deficiències, per tal d’induir-li programes de millores 

de la qualitat sobre els seus possibles problemes crònics. 

Qualitat informa tots els serveis de l’Empresa: Direcció, Tècnics d’obra, Comitè de Qualitat, etc. 

sobre la valoració dels proveïdors. 

Nota 
 L’objectiu de la valoració de proveïdors és que, gràcies a la confiança en el proveïdor i en el sistema d’assegurament 

de la qualitat dels seus subministres, es pugui reduir el nombre de controls en recepció, amb el consegüent estalvi 

econòmic quant a despeses de gestió, etc. 

Compra a proveïdors no acceptats 
Un proveïdor NO APTE només podrà subministrar materials o serveis en el cas de no disposar de 

cap altra alternativa. Aleshores, cal disposar els controls adients per assegurar que el nivell 

qualitatiu és el requerit i prendre les mesures per tal de redreçar aquesta situació. 

Annexos 
Fitxa de proveïdor  P7.4/1-01 

Històric i valoració de proveïdor P7.4/1-02 

Llista de proveïdors  P7.4/1-03 

 

Nota 
 L’imprès d’Històric i Avaluació de proveïdors (P7.4/3-02) s’ha inclòs en el procediment P7.4/3 Control de recepció. 

 

Nota 
 Tots els annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 

 
 

                                                           
1 <La periodicitat cal especificar-la, i és raonable que coincideixi amb l’establerta a les reunions de revisió per la direcció> 
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Nom del proveïdor:  NIF:  Núm.:  

 

Producte / servei:  Data alta:  
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Adreça:  

Telèfon:  Mòbil:  

Persona de contacte:  

Estructura de l’empresa  

Nom del Gerent / 
Director General:  

Total 
plantilla:  

Núm. 
Tècnics:  

Núm. 
Producció  

Núm. 
Qualitat:  

Capacitat productiva i mitjans productius: 
 

Procediments i/o mitjans de control: 

De recepció de primeres matèries  

De procés de fabricació  

D’inspecció final  

D’embalatge i expedició  
De manteniment preventiu dels 
mitjans productius  
De control dels elements de 
mesura i assaig  (calibratge)  

Principals proveïdors: 
 

Principals clients: 
 

Certificació o altres valoracions (de sistema, proc és o producte): 
(anoteu el tipus de certificat, la data i adjunteu-hi una fotocòpia) 

Observacions:  



 Històric i valoració de Proveïdor QAS 
 

 

Obra:  Codi:  

Nom del proveïdor:  
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Material /  Servei Núm. 
albarà 

Data 
albarà Quantitat Anomalia / Actuació Zona ok. 

       

       

       

       

       

 
Valoració Dinàmica  en Q  Puntuació 1 Ponderació  Valoració 2 Notes 

Nivell Qualitatiu  5  
 

2Valoració : Cada puntuació aconseguida es 
multiplica per la ponderació del concepte, 
posant el resultat en la casella de “valoració”. 
Se sumen  tots els valors de ponderació i de 
valoració i s’anoten a la casella “total” 
corresponent. 
Es calcula la “valoració mitjana” dividint la 
suma dels valors de “valoració” per la dels de 
“ponderació”, anotant-ho en la casella 
corresponent (VM). 

Acompliment terminis/Flexibilitat   4  

Competència del personal  3  

Neteja a l’obra  3  

Facilitat de tracte  3  

Organització administrativa  2  
 

1 Puntuació :  10 Satisfacció total del proveïdor 
8 En general satisfactori 
6 Acceptable 
4 Insatisfactori 
2 Molt insatisfactori 
0 Inadmissible 

Total 20  
 

Anoteu en la casella “Comentaris ” les 
observacions pertinents, si fa el cas, en funció 
de les quals s’acaba d’arrodonir la puntuació i 
s’anota en la “valoració final” (VF). 

VM:  
VF en Q:   

 
Valoració Dinàmica  en MA Puntuació 1 Ponderació  Valoració 2  

Gestió residus / justificants  5  
 

 

Conformitats ambientals  3  

Actuació davant emergències  2  
 

 

Total 10  
 

 

VM:  
VF en MA:  

 
Valoració en SST Puntuació 1 Ponderació  Valoració 2  

Compliment EPI i EPC  5  
 

 
Conformitats en SST  3  

Actuació davant emergències  2  
 

 

Total 10  
 

 

VM:  
VF en SST:  

 
Comentaris:  
 
 

 Firma responsable/ Data  



 Llista de proveïdors 
 

 

Tipus o 

Especialitat : 
 Any  

 

(Es pot fer una llista per a cada tipus, especialitat, ofici o ram de proveïdors) 
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Proveïdor  

Producte o Servei   VP1 

Valoració 2 

Codi Nom 1r. 
Sem. 

2n. 
Sem. 

Històrica  
(mitjana dels 
dos darrers 

anys) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
1 Valoració Preventiva. Anoteu la modalitat d’acceptac ió: 
 H: Per coneixement històric satisfactori recent (abans de la implantació) 

 R: Per referència solvent o mostra verificada (tenir-ne justificant) 

 C: Per Certificació/Homologació  (Anoteu la  data del certificat ) 

 CV: Per Currículum Vitae 
2  Valoració Dinàmica. Anoteu la mitjana de les valor acions de cada semestre.  A la columna de puntuació  

històrica anoteu la mitjana dels dos darrers anys. 
E: 8 ≤ P ≤ 10  Excel·lent 

B: 6 ≤ P < 8 Bo 

R: P< 6 Rebutjat 
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      A 07.07.2009 Creació del procediment 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 P7.4/2 - Compres 
 

  
 

  

Procediment P7.4/2. Edició A. Data <data> Pàgina 203 de 518 

 

 

Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és definir l’operativa per a dur a terme una correcta gestió de les 

compres de materials a proveïdors; d’instal·lacions, obres i serveis a industrials, subcontractistes; i 

de serveis professionals per tal d’assegurar que compleixen els requisits contractuals especificats, 

inclosos els corresponents al medi ambient i a la prevenció de riscos laborals (PRL). 

Abast 
Aquest procediment s’aplica en totes les comandes o contractes (materials; instal·lacions, obres i 

serveis; professionals) relacionats amb l’execució de l’obra. 

Inclou la compra dels productes i/o components que acaben integrant-se a l’obra. 

Referències 
P6.2/1, Recursos Humans. Formació 

P7.4/1, Avaluació dels proveïdors 

P7.4/3, Control de recepció 

ITHS-05, Coordinació d’activitats empresarials 

Definicions 
Documentació Tècnica: És la documentació necessària per especificar inequívocament l’objecte de 

compra o de contractació. Per a l’obra la constitueix el projecte (sencer o les 
parts objecte de compra): Plànols, Plec de condicions, Normes, etc. 

 
Comanda / contracte: Documents que expressen la relació contractual establerta entre l’empresa i 

els seus proveïdors de materials, d’obra i de serveis, en els quals ha de 
figurar de forma clara: 
A) El tipus, la classe, el model, el grau o qualsevol altra identificació 

precisa del producte o del servei. 

B) El títol o qualsevol altra identificació inequívoca de plànols, normes, 
indicant la seva edició en vigor. 

C) Especificacions, instruccions d’inspecció, etc. 

Proveïdor:  Entenem com a proveïdors els subministradors de materials i productes, els 
industrials, els subcontractistes i els col·laboradors externs. 

Responsabilitats 
Direcció és la responsable de fixar les polítiques de compra de l’empresa i de definir les condicions 

contractuals amb els proveïdors, subcontractistes i professionals (comandes i contractes).  

Compres és responsable de negociar els preus i la resta de condicions econòmiques, i de realitzar 

la gestió de les comandes i contractes. 

Estudis i pressupostos, que manté contactes amb proveïdors i subcontractistes en el moment de 

valorar una obra, és responsable de fer arribar aquesta informació a compres/caps d’obra. 

Compres / Producció ho són d’analitzar les necessitats de compra de l’obra.  

Compres / Cap d’obra ho són de demanar pressupostos a proveïdors i proposar els corresponents 

contractes i comandes. 
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Direcció ho és de l’assignació als subcontractistes i proveïdors i de l’aprovació dels contractes i les 

comandes. 

El cap d’obra i l’encarregat són els responsables de realitzar l’aprovisionament a l’obra, d’acord amb 

les comandes cursades o els contractes establerts. 

Mètode operatiu 

Comandes de materials 
Compres / Producció identifiquen les necessitats de compra de l’obra i realitzen la corresponent 

investigació de mercat. 

Sempre que sigui econòmicament viable i acceptat pel client, s’utilitzen els productes ambientalment 

més correctes (es pot consultar a la pàgina web de l’ Agència de Residus de Catalunya, a la web del 

departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya o a la web del Col·legi d'Aparelladors); 

és a dir:  

que siguin fàcilment reciclables. 

de llarg cicle de vida i durabilitat   

de fàcil desconstrucció 

que hagin estat elaborats a partir de residus. 

que tinguin etiquetes ecològiques 

que siguin més lleugers  

que portin menys embalatge 

Compres / cap d’obra demanen diferents pressupostos/ofertes a proveïdors de materials, i amb 

l’ajuda dels estudis comparatius (annex 3) proposen a Direcció les comandes a realitzar.  

Nota 
 Compres s’assegura que els proveïdors seleccionats estiguin acceptats a la llista de proveïdors o, en el seu defecte, 

s’hagi realitzat una avaluació preventiva d’acord amb el P7.4/1 Avaluació de proveïdors.  

Si existeix la possibilitat d’utilitzar un material que tingui un millor comportament ambiental es fa una 

proposta a la Direcció Facultativa sempre que sigui possible tècnica i econòmicament. 

Direcció assigna el proveïdor definitiu i aprova les comandes. 

Compres negocia els preus i la resta de condicions econòmiques. Realitza les comandes amb les 

especificacions de compra precises (vegeu l’apartat definicions). 

Nota 
 Si és necessari Consulta la web http://www.ffii.nova.es per al coneixement de l’entrada en vigor del marcatge CE de 

productes de la construcció (Directiva 89/106/CEE) o la base de dades Marcatge CE de l’ITeC www.itec.cat 

Nota 
 Es pot acceptar com a comanda el pressupost / oferta del proveïdor amb una validació de comanda degudament 

conformada pel cap d’obra i per compres (mitjançant un segell, signatura i data de l’encàrrec).  

El cap d’obra / encarregat, d’acord amb les comandes cursades, realitzen l’aprovisionament dels 

materials. Van contactant  amb el proveïdor i l’indiquen les necessitats concretes segons 

l’avançament de l’obra. Es pot demanar verbalment o per escrit. 
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El proveïdor subministra els materials segons els acords contractuals definits en la comanda, 

acompanyats de l’albarà i, si és necessari, del certificat de Qualitat, la garantia de qualitat ambiental 

o etiquetatge ecològic. 

L’encarregat rep el material — d’acord amb els plans de control establerts en el P7.4/3— i si tot és 

correcte firma l’albarà i el guarda al PAQ. Si no és correcte, rebutja la mercaderia, retorna l’albarà al 

proveïdor i actua d’acord amb el que indica el procediment P7.4/3 Control de recepció. 

El cap d’obra, amb la freqüència establerta, lliura al departament d’administració els albarans per a 

la gestió econòmica de les compres, comprovació de factures i pagaments. 

Contractes a subcontractistes, industrials i servei s professionals 
Compres / Producció identifiquen les necessitats de l’obra (incloses les instal·lacions) i els serveis a 

subcontractar per a l’execució de l’obra. 

En base a les necessitats identificades, a les dades aportades per Estudis i Pressupostos i a la 

gestió econòmica de l’obra, demanen pressupost a diversos subcontractistes / professionals, 

indicant-los que hauran de presentar la documentació justificativa de l’acompliment dels requisits 

especificats en l’annex 4. A continuació confeccionen els respectius quadres comparatius. 

Compres / Producció proposen l’adjudicació de les obres i serveis als subcontractistes i 

professionals més adequats i capaços de complir tots els requisits especificats en contracte —atesa 

la valoració de proveïdors segons el procediment P7.4/1.  

Compres / Producció proposa a Direcció els contractes a realitzar, tant de serveis professionals com 

de subcontractistes i/o industrials. 

Compres gestiona la contractació més adient amb els subcontractistes i professionals. Els 

esmentats contractes han de contenir la descripció de la feina que han de fer amb les seves 

especificacions, (vegeu l’apartat de definicions) així com les clàusules que exigeixin l’acompliment 

de les directrius marcades en els aspectes de qualitat (vegeu apartats 6.3.1 – 6.3.3), medi ambient 

(vegeu apartat 6.3.4) i prevenció de riscos laborals (vegeu apartat 6.3.5) per aconseguir els 

objectius i fites establerts en el sistema integrat de gestió. 

Tots els contractes han d’anar signats per ambdues parts. El responsable de compres verifica el 

compliment dels requisits indicats a l’annex 4 (alternativament pot utilitzar l’annex 5) i porta el 

contracte a Direcció per a la seva aprovació. 

El Cap d’obra té cura de que es respectin les condicions contractuals; firma els albarans de la feina 

realitzada pels subcontractistes, si aquestes han estat executades correctament. Cas contrari obre 

un informe de no conformitat — d’acord amb el procediment P8.3/1.  

Lliura els albarans a Administració. 

El cap d’obra, i un cop acabada l’actuació del subcontractista a l’obra, realitza la valoració dinàmica 

d’acord amb el que indica el Procediment P7.4/1 Valoració de proveïdors. 
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Clàusules particulars dels contractes / comandes 

Processos especials (soldadura estructural) 
Tots els contractes amb subcontractistes de processos especials (el resultat dels quals no es pot 

verificar per cap assaig ni inspecció) porten una clàusula on s’especifica explícitament que presentin 

evidències de la qualificació pertinent, tant del procés com del soldador. 

Nota 
  Cal demanar al fabricant còpia del certificat de qualificació del procediment de solda dura  i del certificat de 

qualificació del soldador. Cal comprovar que ambdós siguin vigents. 

Es guarda còpia dels certificats en el PAQ 

Serveis / Unitats d’Obra que requereixen precisió e n la mesura 
Tots els contractes / comandes de serveis topogràfics, industrials o altres serveis que requereixen 

precisió en les mesures porten una clàusula referent a que se sol·licitarà una còpia del certificat de 

calibratge dels aparells. 

Verificació dels productes comprats 
Si es desitja verificar un producte en els locals del subcontractista, cal especificar en la 

comanda/contracte les disposicions per a la verificació i el subministrament del producte. 

En el cas que el nostre client o el seu representant vulgui verificar el producte en les instal·lacions 

del subcontractista, caldrà fer-ho constar també en la comanda o contracte.  

Aquesta verificació per part del client no eximeix l’empresa de la responsabilitat del 

subministrament. 

Clàusules en matèria de medi ambient 
Tots els contractes/comandes amb industrials/subcontractistes hauran de portar les següents 

clàusules ambientals: 

- Competència: el personal del subcontractista, l’activitat del qual pugui causar impactes 

identificats com significatius, ha d’aportar evidències de la seva competència en base a la 

seva educació, formació o experiència. 

- Adhesió al pla de gestió ambiental: compliment de la política, objectius i fites, impactes 

significatius a evitar o mitigar, gestió adequada de residus. 

- Formació: Tot el personal que intervingui a l’obra rebrà la formació ambiental necessària per 

al desenvolupament de l’activitat (vegeu procediment P6.2/1) 

- Gestió de residus generats a l’obra: Es presentaran els justificants de la correcta gestió dels 

residus que es generin durant la realització de l’obra. 

-  Gestió de residus en les activitats de manteniment: En el cas de proveïdors que aportin 

maquinària, es presentarà el justificant conforme els residus generats en el manteniment de 

les màquines s’han gestionat correctament amb un gestor autoritzat (tant si el manteniment el 

fan ells mateixos com si el subcontracten a un taller especialitzat).  
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Nota 
 Coincidint amb l’adhesió dels subcontractistes al pla de seguretat i salut, se’ls requereix també l’adhesió al pla de gestió 

de residus o al pla ambiental de l’obra (política, objectius i fites, impactes significatius a evitar o mitigar, gestió 

adequada de residus, ...) Podeu utilitzar l’annex P7.4/2-07 

Clàusules en matèria de seguretat i salut laboral 
En matèria de SSL s’exigeix el compliment dels requeriments de la legislació vigent. Les clàusules 

de seguretat fan referència a que l’industrial /subcontractista: 

- Disposa d’un Servei de Prevenció (amb la presentació de l’últim rebut)  

- Ha fet l’avaluació de riscos i la planificació preventiva de les feines que se li han contractat 

- Acreditarà la formació del personal que portarà a l’obra  

- Acreditarà l’aptitud mèdica del personal que portarà a l’obra  

- Indicarà qui serà el “recurs/os preventiu/s” a l’obra  

- Acreditarà que utilitza maquinària i eines amb el prescriptiu marcatge “CE” (lliurarà còpia de la 

declaració de conformitat) 

- Informarà al contractista principal dels riscos a l’obra derivats de la seva activitat (per detectar 

riscos agreujats per concurrència d’activitats ) 

- Farà el seu propi Pla de Seguretat i Salut (PSS), inclosos els Plans d’emergència o assumirà 

el del contractista (en aquest cas cal completar i signar l’annex 4);  

- Participarà a les reunions de coordinació del contractista i del coordinador 

- No subcontractarà d’altres empreses sense autorització. 

- Disposa d’assegurança RC (al dia) 

- Acreditarà que l’empresa està al corrent de pagament amb la Seguretat Social (TC1) i 

presentarà elsTC2 dels treballadors o partes d’alta 

- Acreditarà el compliment de la Llei de Subcontractació 32/2006 desenvolupada pel Reglament 

1109/2007 (certificat d’inscripció en el Registre d’empreses acreditades) 

Nota 
 Per al seguiment de la documentació aportada pels subcontractistes es pot utilitzar el check list de verificació del 

compliment dels  requisits dels proveïdors (vegeu annex 5). 
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Annexos 
Comanda (incorporeu el model de l’empresa) P7.4/2-01 

Contracte (incorporeu el model de l’empresa) P7.4/2-02 

Estudi comparatiu de proveïdors (incorporeu el model de l’empresa) P7.4/2-03 

Control d’industrials i subcontractistes P7.4/2-04 

Verificació del compliment dels requisits dels proveïdors P7.4/2-05 

Adhesió al Pla de Seguretat i Salut de l’obra P7.4/2-06 

Adhesió al Pla de Gestió de Residus / Pla Ambiental de l’obra P7.4/2-07 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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  Comparatiu de pressupostos  

CAPÍTOL: OBRA: DATA:   
    

PARTIDES DE 
PRESSUPOST 

PREU PREVIST 
D'EXECUCIÓ 

OFERTA DE OFERTA DE OFERTA DE 

QUANTITAT UT PREU TOTAL PREU TOTAL PREU TOTAL 
                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

TOTALS:                
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 Control industrials i subcontractistes 
 

  

Nom del proveïdor:  Núm.:  

 

Obra:  Codi:  

 

  

 Pàgina 210 de 1  

 P7.4/2-04 Ed. A 

 

 
 

Conceptes Correcte  Observacions 

Acredita la seva organització preventiva   

Document d’Alta d’activitat econòmica (núm.  IAE)   

Còpia de l’última declaració de l’IVA   

Certificat lliure deutes fiscals   

Certificat lliure deute a la Seguretat Social    

Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil    

Certificat de qualificació del personal (soldador, 
gruista) 

  

Certificats de calibratge   

Projecte de legalització de grues   

Certificat d’empresa inscrita en el Registre d’empreses 
acreditades 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Observacions:  
 

 
 
 
 
 
 

Firma / Data : 
 



 
Verificació del compliment dels requisits per part 

dels proveïdors 
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Empresa:   Obra / codi:   

Compliment de requisits  
Poseu un  ���� i  
la data de 
l’aportació del 
document 

Data de 
venciment del 
document 

Qualitat  

Certificat de qualificació del personal (soldador, gruista, etc.) 
 Cal comprovar el nom i la vigència del carnet (validesa 6 mesos soldador, 5 

anys gruista) 
  

Certificat d’homologació del procediment de soldadu ra   

Certificat de calibratge dels equips de mesura  
 Cal comprovar-ne la vigència 

 
  

Projecte i legalització de la instal·lació de les gr ues  
 Cal comprovar que el projecte està visat i la instal·lació degudament legalitzada 

 
  

Llicència municipal de les grues    

Pla de manteniment preventiu de les grues  
  

 
  

Ambientals  

Competència ambiental del personal que intervindrà a l’obra 
 Cal aportar una declaració de l’empresa conforme el personal és competent  per 

controlar i mitigar, si es pot, els impactes ambientals significatius derivats de la 
seva actuació a l’obra 

  

Adhesió al nostre pla ambiental o verificar que el que aporta dóna compliment 
al nostre 

 Cal aportar declaració signada de que ha rebut còpia de la identificació i 
avaluació dels aspectes ambientals, de les instruccions  per mitigar els impactes 
i de les Actuacions davant de situacions d’emergència; i que es compromet al 
seu compliment 

  

Formació  
 Cal comprovar que s’ha deixat evidència (P621-06) de la formació feta al 

personal subcontractat 
  

Gestió de residus 
 Cal comprovar que es disposa dels justificants del Gestor de Residus autoritzat i 

que fan referència al total dels residus de la seva incumbència 
  

Gestió de residus de les activitats de manteniment 
 Cal comprovar que es disposa dels justificants del Gestor de Residus autoritzat i 

que fan referència al total dels residus derivats de les activitats de manteniment 
de la seva maquinària 

  

Seguretat i salut en el treball  

Disposa d’un servei de Prevenció propi o concertat  
 Cal aportar còpia del contracte de prestació de serveis i comprovar que el 

contracte/pòlissa és vigent i inclou les matèries de seguretat en el treball, 
higiene industrial,  ergonomia i vigilància de la salut. Si és propi cal controlar que 
el TPRL té formació en les tres especialitats. 

  

Contracte amb els treballadors  
 Cal aportar còpia del contracte laboral dels treballadors que vagin a l’obra, 

inclosos el personal autònom; Per a treballadors comunitaris cal aportar també 
còpia de l’E111 (equivalent a la targeta sanitària europea) 

  

Assegurança mèdica  dels treballadors  
 Cal aportar còpia de l’assegurança dels treballadors amb el corresponent rebut 

(mútua) 

 
  



 
Verificació del compliment dels requisits per part 
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Empresa:   Obra / codi:   

Compliment de requisits  
Poseu un  ���� i  
la data de 
l’aportació del 
document 

Data de 
venciment del 
document 

Disposa d’un Pla de Seguretat i salut o s’adhereix a l del contractista principal 
 Cal aportar el PSS que haurà d’aprovar el coordinador de seguretat; o una acta 

d’adhesió al de l’empresa contractista principal 
  

Acredita l’aptitud mèdica del personal que aporta a  l’obra 
 Cal el certificat mèdic d’aptitud per a les tasques encomanades 

 
  

Acredita la formació del personal que aporta a l’obra  
 Cal aportar una declaració de l’empresa conforme el personal ha realitzat els 

cursos de PRL i ha estat informat dels riscos de la feina, de les mesures  
preventives i dels equips de protecció individuals i col·lectius a utilitzar; també 
cal aportar còpia dels certificats emesos pel Servei de Prevenció. 

  

Control de Lliurament dels EPIS 
 Cal aportar document signat pel treballador conforme ha rebut i és coneixedor 

de l’obligatorietat  de la utilització  dels EPIs  
  

Informes dels accidents i incidents dels treballado rs 
 Cas que tinguin un accident/incident a l’obra, cal aportar còpia del full 

d’investigació d’accident 
  

Còpia de la pòlissa  de Responsabilitat civil i acc idents   

Còpia dels TC1 i TC2 corresponents als mesos i als operaris que han estat a 
l’obra. I els rebuts del personal autònom 
 (per a treballadors comunitaris és l’E-101) 

  

Certificat de l’empresa conforme  paga el salari al s seus treballadors o còpia 
de la nòmina que en  justifiqui el cobrament   

Certificat de l’Agència Tributària d’estar al corre nt de pagament   

Certificat de la Seguretat Social d’estar al corren t de pagament   
Certificat de l’empresa que autoritzi als maquinist es a conduir vehicles 
especials i a utilitzar d’altres eines especials   
Certificat de l’empresa conforme la maquinària i el s vehicles posats a l’obra 
compleixen amb els requisits legals (ITV, marcatge C E) 
 Cal aportar el llistat de la maquinària portada a l’obra amb la seva 

assegurança, el certificat de la ITV i/o que s’ha fet un manteniment adequat ; i 
el certificat d’adequació de la maquinària especial; i la declaració de conformitat 
CE.  

 

  

Certificat d’empresa inscrita al Registre d’emprese s acreditades   

Número de treballadors amb contracte indefinit 
Cal aportar una Declaració de l’empresa conforme el número de treballadors 
que tenen contracte indefinit és ≥ al 20% de la plantilla ( i 30% a partir del  
20.04.2010). 

  

 
 
 
 
 
 
 

Observacions  
 

Responsable 
 
 
 
 
 
Data i signatura 

 



 Adhesió al Pla de Seguretat i Salut 
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Empresa contractista principal:  NIF:  

Obra / Codi:  

Adreça de l’obra:  

 

Empresa subcontractista:  NIF:  

Adreça:  

Nom representant:  

Càrrec / DNI:  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
En compliment del que està especificat en l’Article 7, apartats 1, 2 i 4, Article 10, apartat 1, punts b i c, i Article 
10, apartats 2 i 3, del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de Seguretat i de Salut en les obres de construcció, l’Empresa Subcontractista manifesta: 

1. Que ha estudiat el projecte d’execució d’aquesta obra, concretament la part corresponent a les partides 
que té contractades i aquelles que tenen incidència en la realització de la seva activitat. 

2. Que ha estudiat, coneix  i està d’acord amb el contingut tècnic i econòmic del Pla de Seguretat i Salut en 
el treball elaborat pel Contractista adjudicatari de l’obra de referència, en aplicació de l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte, i que se li entrega una copia parcial  (de la part general i de 
l’específicament contractada) del Pla de Seguretat i Salut de l’obra esmentada, tenint la resta del Pla a la 
seva disposició a l’obra per a qualsevol consulta. 

3. Que coneix les seves obligacions derivades de l’aplicació del Pla, i es compromet al compliment de les 
seves indicacions i a la normativa legal vigent pel que fa referència a la realització de treballs i la 
utilització dels equips de protecció, les eines i la maquinària relacionades amb les seves feines. 

4. Que es compromet a respectar les normes generals de seguretat i salut legalment vigents, les 
específiques de l’obra i a treballar coordinat amb els altres industrials per garantir-ne el seu compliment. 

5. Que informarà al seu personal dels riscos d’aquesta obra i de les mesures que han de prendre per evitar-
los o  minimitzar-los i que els subministrarà els equips de protecció necessaris.  

6. Que atendrà i complirà les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut durant el procés d’execució 
de l’obra. 

7. Que participarà a les reunions del Comitè de Seguretat i Salut de l’obra quan sigui requerit. 

 
Representant Empresa Contractista  

 

 

 

Signatura i data: 

Representant Empresa Subcontractista  

 

 

 

Signatura i data: 
 



 
Adhesió al Pla de Gestió de Residus / 

Pla Ambiental de l’obra 
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Empresa contractista principal:  NIF:  

Obra / Codi:  

Treball encarregat:  

Adreça de l’obra:  

 

 

Empresa subcontractista:  NIF:  

Adreça:  

Nom representant:  

Càrrec / DNI:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
En compliment del que està especificat en el contracte de data _____________ (clàusula ___), l’Empresa 
Subcontractista manifesta: 

1. Que ha rebut, entén i coneix la política ambiental de l’empresa contractista. 
2. Que coneix els impactes significatius derivats de la seva activitat a l’obra i es compromet a treballar amb 

l’estricte compliment de la legislació ambiental vigent així com dels criteris operacionals que marca 
l’empresa.  

3. Que el personal que aporta a l’obra ha rebut la formació en bones pràctiques ambientals a les obres de 
construcció i en particular aquella que pugui causar impactes significatius en l’obra de referència. 

4. Que gestionarà correctament els residus que generi derivats de la seva activitat a l’obra i en presentarà 
els justificants.  

5. Que coneix les seves obligacions derivades de l’aplicació del Pla de gestió ambiental de l’obra. 

 

Represent ant Empresa Contractista  

 

 

 

Signatura i data: 

Representant Empresa Subc ontractista  

 

 

 

Signatura i data: 
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Procediment P7.4/3 

 

Control de recepció 

 
 

 

Sumari 
 

1 Objecte  218 

2 Abast  218 

3 Referències  218 

4 Definicions  218 

5 Responsabilitats  218 

6 Mètode operatiu  218 

7 Annexos  220 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edita: Revisa: Aprova: 

   

< nom> < nom> < nom> 

< càrrec > < càrrec > < càrrec > 
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Control de Modificacions 

Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és definir l’operativa per assegurar-se que el producte comprat 

(materials, productes i serveis) compleix els requisits de compra especificats. 

Abast 
El control de recepció s’aplica  a tots aquells materials que estiguin sotmesos a control (ja sigui per 

requisit contractual, legal o voluntari) els quals consten a  la llista a tal efecte establerta al PAQ. 

Referències 
P7.4/1, Avaluació de Proveïdors 

P7.4/2, Compres 

P7.1/1, Pla d’execució de l’obra. PAQ 

P7.5/1,Execució de l’obra. Mesura i seguiment del producte 

Definicions 
No són necessàries.  

Responsabilitats 
El cap d’obra és el responsable d’elaborar els plans de control de recepció. 

L’encarregat és responsable de realitzar els control de recepció dels materials que el requereixen, 

mitjançant l’aplicació dels plans de control, de identificar adequadament els materials que presenten 

desviacions de qualitat, i de prendre les disposicions operatives que corresponguin en cada cas. 

Mètode operatiu 
El cap d’obra, en funció del projecte i de les especificacions del client, estableix la llista de materials 

que estan sotmesos a control (PAQ).  

Confecciona els plans de control de recepció (PCR) per tal que s’apliquin a mesura que es rep el 

material a l’obra (annex 1).  Aquests estableixen la intensitat i la naturalesa d’inspecció en funció del 

tipus de material, del proveïdor i de l’acreditació dels seus subministraments. 

Nota 
 Els PCR han de contenir també els  paràmetres que permetin comprovar que el proveïdor aporta la documentació que 

marca la Directiva europea de productes de la construcció 89/106: marcatge CE (el marcatge CE d’un producte ha de 

constar, per ordre de preferència, en el propi producte, en l’etiqueta del producte, en l’envàs i en la documentació 

comercial que l’acompanya) i documentació addicional en castellà que depèn del producte i el seu ús (documents de 

conformitat o autoritzacions administratives, declaració CE de conformitat, certificat CE de conformitat).  

Nota 
 La llista dels productes als quals és exigible el marcatge CE es consulta a la web del Ministeri 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE o a la web de l’ITeC www.itec.cat 

El proveïdor, en funció de les comandes establertes, envia els materials identificats amb etiquetes 

de tramesa, acompanyats d’un albarà i, si és necessari, d’un Certificat de qualitat o marcatge CE 

(també poden anar amb la factura) i de la documentació exigida per la normativa vigent. 
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L’encarregat comprova si l’albarà i la comanda es corresponen. En cas afirmatiu autoritza la 

descàrrega del material. 

Descarrega o fa descarregar el material a l’àrea de Recepció de Materials, o al lloc de la seva 

utilització. Analitza el material rebut aplicant el Pla de Control.  

Si cal controlar o auditar alguna característica —indicada en el Pla de Control de Recepció 

(resistència del formigó, geladicitat /eflorescència del material ceràmic, etc.)— que no pugui ser 

comprovada a l’obra; l’encarregat pren una mostra i la tramet a un laboratori acreditat. Ho anota en 

el Històric i valoració de Proveïdor (P741-02, annex 2 de procediment d’avaluació de proveïdors 

P7.4/1) o a l’albarà, en el quals indica també la destinació de les peces (en el cas que ja les hagi 

col·locat a l’obra) i en fa el seguiment fins a obtenir els resultats del laboratori 

Arxiva els Certificats de producte i els informes de Laboratori al PAQ. 

Els resultats de la inspecció del material, feta mitjançant el pla de control de recepció poden ser:   

A. ACCEPTAT (en deixa registre en el mateix albarà ) 

En aquest cas l’encarregat ha de: 

- Anotar  a l’albarà el número o la identificació de l’obra i,  per aquells materials que cal conèixer la 

traçabilitat (formigó, acer, ..) la zona de l’obra en la qual s’utilitzarà el material que ha 

inspeccionat. Signa l’albarà com a senyal de conformitat del material rebut. 

- Introduir el material al magatzem de materials, o a la zona de l’obra on s’hagi d’utilitzar, en funció 

de les necessitats. 

- Desar l’albarà a la carpeta del PAQ corresponent. 

- Lliurar, a periodicitat establerta, al departament d’administració de l’empresa els albarans rebuts. 

B. REFUSAT (en deixa registra a l’Històric i valoració de proveïdor  (P741-02)) 

En aquest cas l’encarregat ha de: 

- Identificar el material afectat amb un distintiu de color vermell, separar-lo del curs normal i portar-

lo a la “zona de rebuig”. De no existir la zona de rebuig, el material ha de quedar delimitat amb 

una cinta vermella. 

Nota 
 El distintiu vermell, segons els casos, serà un adhesiu, una marca amb pintura o una cinta al voltant del material 

- Anotar a l’Històric i valoració de Proveïdor la descripció de la desviació i les accions a aplicar un 

cop ha mantingut contactes amb el cap d’obra i el proveïdor. Cal adoptar la solució més 

econòmica possible per a tots els implicats. Cas de refús del material, cal notificar-ho al 

proveïdor —via telèfon o fax— i tornar-li el material 

Si aquest esdeveniment genera una despesa addicional per a l’empresa, decideix si li reclama 

l’import al proveïdor. 
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El proveïdor recull el material refusat i segueix les instruccions de l’encarregat de l’obra per a la 

reposició dels materials rebutjats. 

Nota 
El cap d’obra, mitjançant l’Històric i valoració de Proveïdor (P741-02), pot realitzar el seguiment del nivell de compliment 

dels requisits de compra especificats, no sols dels proveïdors, sinó també dels seus lliuraments (bens, obres i serveis) i 

de l’adequació de les actuacions preses. 

Annexos 
Pla de control de recepció de materials  P7.4/3-01 

 
Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 

 



 Pla de control de recepció de materials 
 

 

Material:  Núm.: PCR __ 
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Característica seleccionada 
Valor i 
tolerància 

Responsable del 
control Freqüència  

Mètode 
d’anàlisi 

Accions si 
no 
conforme Responsable 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Edició Data Modificació Aprovació 

A  Creació del pla de control  
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Execució de l’obra. Seguiment i mesura del producte 
 
 

 

Sumari 
 

1 Objecte  227 

2 Abast  227 

3 Referències  227 

4 Definicions  227 

5 Responsabilitats  227 

6 Mètode operatiu  228 
6.1 Control de les modificacions de projecte (canvis de requisits) 228 
6.2 Control de qualitat i  medi ambient de l’obra 228 
6.3 Unitats d’obra subcontractades 229 
6.4 Identificació i traçabilitat 229 
6.5 Seguiment del PAQ 230 
6.6 Inspecció final i lliurament de l’obra 230 

7 Annexos  231 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edita: Revisa: Aprova: 
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Control de Modificacions 
Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és establir l’operativa que permeti executar l’obra sota condicions 

controlades, previstes en la planificació, i assegurar, d’aquesta manera, el compliment dels requisits 

contractuals i els legals i reglamentaris que li siguin d’aplicació, mantenint els registres com a 

evidència de la seva conformitat. 

També és objecte d’aquest procediment establir, quan calgui, la traçabilitat i la identificació de l’estat 

de control dels materials i unitats d’obra al llarg de la construcció de l’obra. 

Abast 
Aquest procediment abasta totes les obres que tenen aplicat el PAQ i especialment als materials i 

unitats d’obra que figuren al seu abast. 

Quant a la traçabilitat,  abasta els materials de l’obra que la requereixin com a requisit contractual, i 

en especial, aquells materials o productes que s’incorporen a l’obra quan encara no es disposa dels 

resultats del control o assaigs a què s’han sotmès. 

Quant a la identificació, abasta les instal·lacions i les unitats d’obra executades incloses en el pla de 

control d’execució o programa de punts d’inspecció. 

Referències 
- P7.1/<1,2>, Pla d’execució de l’obra. PAQ 

- P7.4/3, Control de Recepció 

- P8.3/1, Control del producte no conforme  

Definicions 
Identificació: Capacitat per conèixer l’estat i la situació respecte al control dels materials i 

unitats d’obra per aconseguir l’assegurament de la qualitat, evitant-ne la 

utilització en condicions inadequades. 

Traçabilitat: Capacitat per reconstruir la història d’un producte mitjançant identificacions 

registrades. 

Responsabilitats 
El Cap d’obra és el responsable  d’aplicar i fer aplicar el programa d’execució de l’obra, (plànning). 

Té cura del seu seguiment i de realitzar les oportunes accions per complir-lo si es presentessin 

desviacions. 

El responsable de Qualitat i Medi ambient (rQMA), conjuntament amb el TPRL, són responsables de 

realitzar controls periòdics a les obres del seguiment del sistema de gestió a l’obra. 
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Així mateix el Cap d’obra és el responsable de fer el seguiment i mesura planificats per verificar que 

es compleixen els requisits requerits; d’efectuar les correccions precises i de mantenir evidència de 

la conformitat amb els criteris d’acceptació, i d’efectuar la inspecció final i el lliurament de l’obra. 

Mètode operatiu 

Control de les modificacions de projecte (canvis de  requisits) 
El Cap d’obra identifica, al llarg de tota l’execució de l’obra, la falta de definició de requisits, unitats 

amb definició contradictòria o no satisfactòria i  les relaciona a  la Llista d’observacions i de consulta 

de requisits (P7.2/2-02) per tal d’aclarir aquests aspectes en les visites setmanals de l’obra amb la 

Direcció Facultativa (DF). (Se segueix l’operativa descrita en el P7.2/2 Requisits del client. Obra). 

El cap d’obra s’assegura que totes les consultes han estat resoltes i que les disposicions preses per 

la DF han estat degudament documentades i aplicades correctament (tancament de la llista 

d’observacions P7.2/2-02). Així mateix controla que si se’n deriven costos econòmics, s’han 

presentat les pertinents valoracions mitjançant pressupostos addicionals o preus contradictoris 

(recollits en el  P7.2/2-03).  

Control de qualitat i  medi ambient de l’obra 
El Cap d’obra comprova que se segueixen les instruccions de control de recepció, (plans de control 

de recepció) i que els albarans estan signats i es custodien en el PAQ. Comprova l’existència dels 

certificats de qualitat i ambientals dels proveïdors que calen i el compliment, si es dóna el cas, dels 

registres dels controls a l’Històric i valoració de Proveïdors. Verifica la conformitat d’aquells controls i 

dels resultats dels assaigs realitzats. 

El Cap d’obra / l’encarregat supervisa que s’apliquen adequadament les instruccions d’execució 

verbals i/o escrites donades i, si és el cas, els pertinents plans de control d’execució de qualitat i 

ambientals. 

El Cap d’obra / l’encarregat avisa  la Direcció Facultativa i el client, si està requerit, de tots els punts 

que aquests han definit per estar presents en el moment de realitzar una determinada activitat —

revisió d’un encofrat i les armadures abans de formigonar, etc.—. 

El Cap d’obra / l’encarregat realitza el seguiment i mesura de l’obra aplicant els controls que té 

assignats al pla de qualitat de l’obra, especialment al programa de punts d’inspecció (PPI). Registra 

els resultats obtinguts i en verifica la conformitat amb els criteris d’acceptació. 

En cas de detectar no conformitats, aixeca els corresponents informes de NC, a través dels quals 

aplica les correccions necessàries i en verifica el tancament amb eficàcia. 

Nota 
 La signatura dels registres dels plans de control, annex P7.5/1-01, suposa l’acceptació de la unitat d’obra que s’ha 

inspeccionat. Tenen tal autoritat l’encarregat i el Cap d’obra, així com els operaris que ambdós decideixin. La 

responsabilitat final però, de lliurar l’obra de conformitat, és del Cap d’obra.  
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La identificació dels estats d’inspecció i assaig es realitza a través dels plans de control i de les 

anotacions realitzades sobre els registres del pla d’execució de l’obra (PAQ). 

El rQMA valora periòdicament l’aplicació del PAQ mitjançant l’annex 3. 

Unitats d’obra subcontractades 
El Subcontractista realitza la seva feina en funció de les instruccions orals i escrites de l’encarregat 

i/o Cap d’Obra. 

El Cap d’obra / encarregat apliquen els controls que tenen establerts segons el pla de control 

d’execució o programa de punts d’inspecció i/o ambiental (PIA). Pren les oportunes decisions sobre 

l’acceptació o refús de les unitats d’obra realitzades. 

Si accepta signa el pla de control. Si refusa el treball, aplicarà el procediment P8.3/1 Control del 

producte no conforme. 

Identificació i traçabilitat 

Identificació de l’estat de control 
Quant a productes , la identificació es fa, si tot és correcte, mitjançant la signatura de l’albarà. Si hi 

ha anomalies, mitjançant l’Històric i valoració de Proveïdor (Vegeu Procediment P7.4/1).  

Quant a les unitats d’obra i instal·lacions  incloses en el pla de control d’execució o programa de 

punts d’inspecció (PPI), mitjançant el registre del resultat de la inspecció d’acord amb l’operativa 

descrita en el paràgraf  6.2 (Després de la realització de cada unitat d’obra, el responsable  de l’obra  

la inspecciona segons el pla de control d’execució (el PPI). Si és correcta signa el registre del PPI 

com a prova de conformitat, la qual cosa identifica el seu estat de conformitat. En cas contrari, obre 

un informe de No Conformitat d’acord amb el procediment P8.3/1). 

Nota 
 En el cas de subcontractació d’industrials, el sistema d’identificació és el mateix (registre del PPI); i,  si és el cas, 

mitjançant els certificats presentats i les legalitzacions realitzades.  

Quant a projectes o altres serveis , la identificació de l’estat de control queda garantida amb les 

actes de revisió i d’aprovació final 

Traçabilitat 
Quant a materials de l’obra , aplica  només a aquells que requereixin la traçabilitat com a requisit 

contractual, i en especial, aquells materials o productes que s’incorporen a l’obra quan encara no es 

disposa dels resultats del control o assaigs a què s’han sotmès (bàsicament són el formigó i l’acer). 

La traçabilitat es duu a terme, aleshores, anotant a l’albarà a quins elements i zones de l’obra s’ha 

utilitzat el producte en qüestió (ex: a quins pilars s’ha abocat el formigó) 
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Seguiment del PAQ 
Periòdicament, i sense la necessitat de comunicar-ho prèviament a l’obra, el rQMA i el TPRL, 

realitzen una visita conjunta de l’obra, amb la finalitat de verificar el seguiment del sistema integrat 

de gestió “in situ”. 

Comproven que l’obra s’està duent a terme amb el mitjans previstos en la planificació (mitjans de 

protecció, àrees per a la gestió de residus, utilització d’EPI, etc.). 

També comproven l’estat de conservació i manteniment de les proteccions individuals i col·lectives 

existents i en deixen constància en el check list de l’annex 4. 

També en realitzen la verificació documental del PAQ, i comproven l’acompliment dels registres de 

l’obra (acompliment legislació, llista personal subcontractat, etc.). 

Completen el model d’informe, full de valoració del PAQ (annex 3), o l’acta de visita d’obra de 

seguretat, que complementen amb informació gràfica obtinguda durant la visita a l’obra. Una còpia 

d’aquest informe es deixa a l’obra per tal que el Cap d’obra solucioni els punts no conformes i una 

altra a l’arxiu de Qualitat i Medi ambient/SST per a la confecció dels estadístics. 

Nota 
 El tractament dels punts no conformes es pot fer mitjançant INC o anotacions de seguiment i tancament en el propi 

informe 

Nota 
 Aquestes revisions es complementen amb les visites a obra que en realitza el servei de prevenció aliè contractat.  

Inspecció final i lliurament de l’obra 
El Cap d’obra al finalitzar l’obra i abans de fer-ne el lliurament, en realitza la inspecció final. 

Revisa totes les unitats d’obra i totes les llistes de comprovació que s’hagin aplicat, i elabora una 

llista de defectes o anomalies trobats i que requereixin una actuació d’acord amb l’imprès 

d’Inspecció Final.  Llista de Repassos  (P7.5/1-02). 

Nota 
 De les llistes de comprovació s’obté una imatge dels problemes que ha tingut l’obra en la seva execució i es pot 

comprovar si les actuacions aplicades han resolt els problemes. 

El Cap d’obra s’assegura que totes les indicacions de la Llista de comprovació final (P7.5/1-02)  

s’han aplicat correctament i han quedat tancades totes les anomalies amb les actuacions pertinents. 

Amb la seva signatura dóna la conformitat de l’obra i n’autoritza el lliurament amb, la signatura de 

l’Acta de recepció. 

La Direcció Facultativa, en tant que responsable tècnic i representant del client, juntament amb el 

Cap d’obra formalitzen el lliurament de l’obra en l’Acta de recepció. 

Si la recepció resulta condicionada a uns repassos finals, el Cap d’obra els anota a la llista de 

repassos i en determina les disposicions oportunes a resoldre en un termini concret, passat el qual, 

comprova que totes s’han resolt satisfactòriament i li comunica a la Direcció Facultativa per a la 

seva verificació. Formalitzen així finalment l’acta de recepció. 
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Si és el cas, i a efectes de classificació de contractista d’obres de l’Estat, el Cap d’obra sol·licita de 

la DF el Certificat d’execució de l’obra de conformitat. 

Annexos 
Llista de comprovació. Registre del PPI                       P7.5/1-01 

Inspecció Final. Llista de Repassos                       P7.5/1-02 

Valoració de l’aplicació del PAQ P7.5/1-03 

Comprovació de l’estat de manteniment dels EP individuals i col·lectius P7.5/1-04 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 

 
  

 



 Llista de Comprovació. Registre del PPI (núm. ___ Ed. _) 
 

Obra:  Codi:   Unitat d’Obra:   
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Núm. Activitat Inspecció / 
Comprovació 

Criteri 
d’Acceptació 

Zona:  Zona:  
 

Zona:  
 

Zona:  
 

Zona:  
 

Zona:  
 

Zona:  
 

Zona:  Zona:  

Accept./N
C 

Accept./N
C 

Accept./N  Accept./N  Accept./N  Accept./N  Accept./N  Accept./N  Accept./
N     

         

    

        

 

    

        

 

    

        

 

    

        

 

    

        

 

 

Aprovació unitat d’obra/zona  
 
 
 

Data:  

         

 



 Inspecció final. Llista de repassos 
 

 

Obra:  Codi:   
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S’han aplicat i tancat correctament els plans de con trol aplicats 
Data:  

S’han tancat satisfactòriament les no conformitats d etectades 
Data: 

 

Unitat d’obra / 
Acabats Anomalia  o No Conformitat Actuació Resp./Termini O K 

     

 

Realitzat:  
 
 
 
Data: 

Tancada:  
 
 
 
Data: 



 

  

Valoració de l'aplicació del PAQ

OBRA: CODI:

CAP D'OBRA:

Assignació de recursos Comproveu que hi hagi:
Organigrama de l'obra Data de l'aprovació

Descripció de l'obra Data de realització

Revisió del projecte
Revisió de projecte Data de realització

Llista d'observacions Existència d'anotacions al mes en curs

Llista de Preus contradictoris
Actes de visita Es disposa de les actes del mes 

Control de la documentació
Llista de referència de plànols actualitzada Correspon amb els plàno ls (edició  i data)

Caixa/carpeta de plànols anul·lats - identificació Es disposa. Els planos estan anul·lats

Planificació
Planning actualitzat al mes en curs Omplir només si està actualitzat

Hi ha retard Dies de retard

Llista de materials i unitats d'obra a controlar Data de realització

Plans de control corresponents Es disposa del PCRM  i PCE de la llista

Llistes de comprovació - Avenç El grau d'avenç correspon amb planning

No conformitats
Existeixen NC durant el mes No conformitats declarades el mes en curs

Acompliment legislació
Es disposa de TOTS els permisos previstos La llista de legislació  és complerta

Proveïdors
Llista d'industrials adjudicats actualitzada Està actualitzada

S'ha fet la valoració dinàmica de tots els proveïdors Es disposa

Aspectes ambientals
Identificació i avaluació Evidencies de l'avaluació

Plans d'emergència
Existencia dels plans d'emergència S - MA Es disposa de TOTS els plans d'emergència

Residus
Es compleix amb la segregació establerta Especials - Petris - Banals - Neteja formigó

Puntuació 0,0

Observacions

Realitzat Realitzat

Data Data



 
Comprovació de l’estat de manteniment del  EP 

Individuals  i col�lectius 
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Equip de protecció 
(individual i col·lectiu) Característica a comprovar 

Estat  
Conforme: ok 

No Conforme:  NC 
Observacions 

Xarxes 

- estan homologades  
- la durada de la xarxa ha superat 
la que indica el fabricant (totes les 
xarxes porten data de fabricació i 
data de caducitat)  
- estan netes sense retalls de 
xapes, fustes, plàstics o altres 
residus 
- tenen algun forat o fil trencat (no 
es pot usar xarxes amb més de 
dos fils trencats per unitat o tall) 

  

Baranes 

- presenten esquerdes, 
deterioraments o similars 
- la resistència i estabilitat és 
l’adequada 

  

Abalisament lluminós 

- bateries estan carregades 
- estan nets i no malmesos 
- la llum és intensa i no enlluerna 
- la llum produeix contrast respecte 
l’entorn 

  

Cinta / Malla  de senyalització 

- no està trencada, malmesa ni 
similar 
- està ben tibada 
- la seva resistència i estabilitat és 
correcta 
- té un color vistós que es veu de 
lluny 

  

Mota de terra (per impedir l’accés 
a rases, desmunts o similar) 

- el cordó que fa la mota té 
continuïtat al llarg de tota la zona 
que cal protegir 
- l’alçària és suficient per impedir el 
pas de les persones (mínim 1m) 

  

    

    

    

Cascs  

- Presenta algun tipus de 
deteriorament 
- Neteja i manteniment adequats 
- S’emmagatzemen correctament 

  

Auriculars  

- Presenten algun tipus de 
perforació 
- El coixí de tancament i el 
farciment de goma escuma 
garanteixen un tancament hermètic 

  

Pantalla facial /Ulleres de muntura - es fa una neteja i manteniment 
adequat   

Màscares de protecció de les vies 
respiratòries 

- es fa una neteja i manteniment 
adequat 
- el filtre és efectiu o ha superat el 
límit de temps que indica el 
fabricant 
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Objecte 
L'objecte d’aquest procediment és determinar el seguiment i les mesures a realitzar, i els equips de 

seguiment i mesura necessaris per a proporcionar l’evidència de la conformitat del producte amb els 

requisits especificats. 

També és objecte d’aquest procediment, quan cal assegurar la validesa dels resultats, establir 

l’operativa per a calibrar i/o verificar els equips de seguiment i mesura, així com la seva manipulació, 

custòdia i manteniment per assegurar la fiabilitat i precisió de les mesures que fan. 

I alhora assegurar la traçabilitat de les mesures que es fan. 

Abast 
Tots els equips de mesura que s’utilitzen per demostrar la conformitat de l’obra amb els requisits 

especificats (taquímetre, nivells, estació total, sonòmetre, etc.) 

Aquesta operativa no és aplicable  per als equips de mesura personals (flexòmetre, cinta mètrica,  

nivell de bombolla, escalímetre) dels quals només es comprova que tinguin la marca de verificació 

primitiva (en funció de l’equip) i es realitza una comprovació física del seu estat. 

Referències 
P7.5/1, Pla d’execució de l’obra. PAQ 

P7.4/2, Compres 

Definicions 
Patró de referència: És el calibrat per un laboratori acreditat, de dades metrològiques i 

traçabilitat conegudes, respecte el qual es calibra el patró de treball.  

Patró de treball: És l’utilitzat per al calibratge intern dels aparells de mesura de 
l’organització. Actualment ni aquest ni el de referència són aplicables 
a la nostra organització, ja que no s’efectuen calibratges interns. 

Incertesa de Mesura:  Estimació que caracteritza l'interval de valors en el que se situa, amb 
gran probabilitat, el veritable valor de la magnitud mesurada. 

Exactitud de la Mesura: Concordança entre el resultat d’una mesura i el valor 
convencionalment veritable de la magnitud mesurada. 

Error absolut de mesura: Diferència entre el resultat de la mesura i el valor veritable. 

Responsabilitats 
Qualitat és responsable del calibratge i revisió dels equips de mesura i assaigs. 

El cap d’obra és responsable que tots els equips de mesura de l’obra estiguin en perfecte estat. 

Mètode operatiu 

Adquisició de l’equip 
El cap d’obra identifica els equips de mesura necessaris per portar a terme els plans de control 

establerts a l’obra. Analitza la disponibilitat i possibles necessitats. 
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Si cal adquirir-ne de nous, Qualitat investiga el mercat i en funció dels requisits especificats als quals 

han de donar conformitat, determina els equips de mesura que poden satisfer les necessitats per als 

controls a realitzar. 

Les característiques a tenir en compte per a la seva definició estan en funció de les mesures que 

s’hagin de realitzar; cal considerar el tipus d’equip, les unitats de mesura, el rang de mesura, la 

divisió de l’escala, la incertesa de l’equip, les condicions de treball, les condicions ambientals, etc. 

El cap d’obra decideix sobre l’equip a comprar i gestiona la comanda d’acord amb el procediment de 

compres. 

Es demana al proveïdor de l’equip les instruccions recomanades per al seu manteniment. Així 

mateix i quan sigui aplicable, se sol·licita al proveïdor un certificat de calibratge inicial realitzat per un 

laboratori acreditat. 

Nota 1 
 Els equips de mesura es poden subcontractar. Cal assegurar, però, que estan calibrats i que s’utilitzen dins  el període 

de validesa del calibratge 

Nota 2 
 També es pot subcontractar, total o parcialment, els serveis de topografia a un proveïdor qualificat. Malgrat ser un 

procés externalitzat, cal igualment  verificar que els equips que utilitzen estan calibrats i es troben dins del període de 

validesa del calibratge (aquest requisit es farà constar a la comanda). 

A la recepció dels equips, Qualitat comprova que compleixen amb els requisits especificats a la 

comanda i que s’acompanya de tota la documentació sol·licitada (normes de calibratge, normes i 

instruccions d’utilització i manteniment, etc.) Amb aquestes dades completa la Fitxa d’equip de 

mesura (annex 2) i decideix sobre la seva acceptació. 

Cas favorable, l’identifica com es descriu a continuació i l’inclou al pla de calibratge (annex 1) 

Identificació de l’equip 
Tots els equips de mesura de l’empresa, a excepció dels equips de mesura personals (flexòmetre, 

cinta mètrica o nivell de bombolla), es marquen amb una etiqueta adhesiva, en la qual s’indica el 

seu número d’identificació i el seu estat de control o període de validesa del calibratge (vegeu 

apartat 6.5).  

El sistema d’identificació és el següent: codificació amb dues lletres que són les inicials de l’equip 

seguides de tres dígits que representaran el número d’equip d’aquest tipus d’equips en particular. 

Per exemple: la 3a estació total adquirida per l' empresa, es codificaria: ET-003. 

Patrons 
L’organització no disposa de patrons, ja que no es realitzen calibratges interns. Només es verifica 

l’estat dels equips de mesura. 

El calibratge dels equips topogràfics, quan és necessari, se subcontracta a laboratoris acreditats. 
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Calibratge / verificació dels equips  
Qualitat mitjançant el pla de calibratge elabora la llista completa dels equips a verificar, on indica el 

responsable de la seva custòdia. 

La freqüència de revisió de cada mitjà de control depèn de l’equip de mesura, i s’especifica a la seva 

fitxa i al pla de calibratge. Pla que s’ajusta en funció de la seva eficàcia. 

Verificació dels equips de mesura personals  
En l’adquisició dels equips de mesura personals (metre metàl·lic, cinta mètrica) es comprova que 

disposin de la marca de verificació primitiva (Orden de 30 de diciembre de 1998 del Ministerio de 

Fomento): 

 

L’usuari  és el responsable que aquests equips estiguin en perfecte estat. A tal efecte  en  comprova 

visualment l’aspecte; que la seva escala estigui integra i llegible al llarg de la seva extensió, i en 

especial en la zona inicial i en el zero. Qualitat, a les auditories del sistema, comprova l’estat dels 

equips de mesura personals. 

Calibratge dels equips de mesura  
El calibratge (aparells topogràfics, sonòmetre, ...) és extern i es realitza en un laboratori acreditat, al 

qual se sol·licita l'emissió del certificat corresponent, i es verifica que hi constin les següents dades: 

Identificació de l’equip 

Referència del procediment de calibratge utilitzat 

Patrons utilitzats i la seva traçabilitat 

Resultats obtinguts i incertesa de l’equip 

Empresa que realitza el calibratge, data del certificat i signatura del responsable 

Qualitat, a la recepció de l’equip, comprova que la incertesa és compatible amb la capacitat de la 

mesura requerida i enregistra el calibratge efectuat a la fitxa de l’equip (annex 2) en la qual 

s’especifica la freqüència del calibratge així  com les toleràncies admeses per assegurar la validesa 

dels resultats. 

Identificació de l’estat de calibratge dels equips 
Després del calibratge, Qualitat complimenta l’etiqueta d’identificació anotant com data de validesa 

la de la següent revisió: 
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Equip núm.: 

 

 

DATA VALIDESA 

00/00/00 

 

   

 

En el cas de detectar deficiències en el calibratge, la verificació o el funcionament de l’equip, 

s’avalua i es documenta la validesa dels resultats anteriors de les mesures realitzades amb l’equip 

en qüestió des de l’últim calibratge o verificació satisfactòria. 

En aquest cas es prenen les accions apropiades sobre l’equip i sobre qualsevol producte afectat. 

Manteniment dels equips 
Els equips es sotmeten al manteniment adequat per assegurar que la seva manipulació, 

conservació i custòdia no n’alteri l’exactitud i l’adequació a l'ús.  

Els equips topogràfics es custodien a les oficines de l’empresa dins de les seves caixes; cas de no 

ser així s’indica el responsable de la custòdia a la fitxa de l’equip de mesura.  

En general, els equips personals (flexòmetre, nivell de bombolla, …) els custodia la persona que els 

té assignats.  

Subcontractació de serveis 
Si se subcontracten serveis topogràfics o altres serveis, el resultat dels quals pugui veure’s afectat 

per la bondat de les mesures preses,  es demana a l’empresa subcontractada còpia del certificat de 

calibratge i es comprova la data de validesa dels equips de mesura que utilitza.  

Nota 
 Les comandes d’aquest tipus de serveis especifiquen que els equips de mesura amb els quals treballaran  estaran 

calibrats i amb el seu certificat de calibratge en vigor. 

Quant als assaigs, es treballa amb Laboratoris acreditats per la qual cosa no se’ls exigeix evidències 

de calibratge. 

Quant als industrials, l’empresa obliga, via contracte, que els equips de mesura utilitzats estiguin 

calibrats; en sol·licita el certificat i verifica la seva validesa. 

En el cas que es realitzin mesures de comprovació de característiques de qualitat amb equips de 

tercers, s’assegura que disposen del certificat de calibratge en vigor. 

Annexos 
Pla de calibratge P7.6/1-01 

Fitxa de l’equip de mesura P7.6/1-02 

 
Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Núm. Equip de mesura Usuari 2009 2010 2011 2012 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
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Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
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� Rev. � Subs. 
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� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

   � Rev. � Subs. 
Certificat núm. 
 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 

� Rev. � Subs. 
Certificat núm. 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 
Data i signatura 

 

 



 Fitxa d’equip de mesura 
 

  

 

Identificació de l’equip 

Equip /Tipus:  Núm.:  

Proveïdor:  Data d’alta:  
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Característiques de l’equip: 

Incertesa admissible:  

Freqüència de revisió:  Responsable:  

Revisions 
 

Data Certificat Incertesa equip Empresa verificat Ob servacions 
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Control de Modificacions 
Edició Data Modificació 

      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L'objecte d'aquest procediment és establir l’operativa que permeti, d’una banda, conèixer la 

percepció del client respecte de l’acompliment dels requisits especificats i, de l’altra, garantir que les 

reclamacions del client s’atenen, s’analitzen i es tracten amb eficàcia.  

També és objecte d’aquest procediment descobrir les expectatives del client que no han quedat 

satisfetes, no per incompliment de requisits o compromisos establerts, sinó pels desajustos entre els 

percebuts i els desitjats. 

Abast 
Aquest procediment s’aplica a totes les obres executades per l’empresa. 

Referències 
P7.2/1 Requisits del client. Contracte 

P7.1/1 Pla d’execució de l’obra 

P7.5/1 Execució de l’obra 

P8.5/1 Accions Correctives i Preventives 

P5.6/1 Revisió del sistema per la Direcció 

Definicions 
Satisfacció del client: percepció del client sobre el grau en què s’han acomplert els seus requisits 

Reclamació: desviació real o imaginada respecte dels requisits especificats, detectada pel client.  

Responsabilitats 
El cap d’obra és responsable de recollir i documentar les reclamacions de client, establir-ne les 

disposicions per a la seva resolució i  fer-ne el seguiment fins al seu tancament satisfactori. 

Qualitat és responsable d’avaluar la satisfacció del client. 

Qualitat és responsable d’informar al Comitè, en les sessions de revisió del sistema per la direcció, 

de les reclamacions hagudes i del nivell de satisfacció dels seus clients.  

Mètode operatiu 

Assistència i assessorament al client 
La Direcció ha definit com eix principal de la Política de la Qualitat de l’empresa aconseguir la 

identificació i satisfacció de les necessitats i expectatives dels clients i gestionar, des d’aquest 

enfocament, totes les activitats a realitzar. 

Direcció Tècnica aporta a través de les seves competències el servei i el recolzament tècnic 

adequats per proporcionar  la millor solució a les necessitats dels clients. 
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Tot el personal de l’empresa ha de mantenir l’atenció constant a les necessitats del client i  

aconseguir la seva satisfacció no només en els aspectes tècnics sinó també en els de servei i tracte 

personal. 

Tractament de les reclamacions del client. Accions de millora  
El client presenta una reclamació o una relació de reclamacions, de forma oral o escrita. 

El cap d’obra les registra a l’imprès de l’annex 1, Full de reclamacions. 

Si la reclamació és procedent, el cap d’obra estableix les actuacions més adients per a la seva 

resolució i  en fa el seguiment fins al seu tancament satisfactori. 

Si la reclamació fos improcedent i hagués d’anar amb càrrec al client, se li presenta l’oferta d’acord 

amb el que indica el Procediment P7.2/1 de Contractació i el cap d’obra disposa les actuacions 

pertinents en el full de l’annex 1. 

Si no hi ha acord sobre la responsabilitat de la reclamació, el cap d’obra informa a Direcció tècnica i 

Direcció les quals procedeixen a refusar la responsabilitat. En cas de reclamació per via jurídico - 

administrativa, es procedeix segons contracte i amb l’assessorament jurídic de l’empresa.  

El cap d’obra efectua el seguiment de totes les reclamacions mitjançant l’annex 2, Seguiment de 

reclamacions. 

El cap d’obra i Qualitat analitzen les causes de l’aparició de les reclamacions degudes a deficiències 

reals d’obra o servei, incloses les d’incompliment de terminis. 

Analitzen també les reclamacions que tenen el seu origen, no en incompliment de requisits, sinó en 

necessitats implícites i expectatives no satisfetes, amb l’objectiu d’alimentar processos de millora 

per a futures obres. 

Qualitat en fa un resum (utilitza l’annex 2 del P8.3/1 del Control del producte no conforme) i el 

presenta al Comitè en les Revisions del Sistema per a la seva anàlisi i emprendre accions de 

millora. 

Satisfacció dels Clients. 
La recollida d’informació del client és una activitat que realitza Qualitat mitjançant diverses fonts: les 

enquestes de satisfacció del client, dades del client sobre la qualitat del producte entregat, 

enquestes d’opinió de l’usuari (que el promotor trasllada a l’empresa constructora com reclamació), 

la fidelitat del client o per contra la pèrdua de negoci, les felicitacions, les actuacions en garantia i, si 

és el cas informes dels agents comercials.   

Mètodes directes:  
Tramesa d’enquestes: Qualitat prepara i tramet les enquestes de satisfacció del client (annex 3); en 

recull  i valora els resultats (annex 4).  
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Valoració dels resultats: 
A cada concepte de valoració se li assigna una puntuació: 

VAL 

Totalment d’acord 5 
D’acord 4 
Ni acord ni en desacord 3 
En desacord 2 
Totalment en desacord 1 

IMP 
Molt important 2 
Poc important 1 

 
Es calcula les mitjanes de Ies valoracions de cada qüestió i es procedeix a completar la taula de 

l’annex 4 i a fer la corresponent anàlisi. 

Trucades telefòniques (es procedeix igual que amb les enquestes) 

Comunicació directa amb el client (feeling del cap d’obra, de la direcció facultativa) 

Mètodes indirectes:  
L’anàlisi de les reclamacions corresponents a deficiències reals, amb responsabilitat de l’empresa,  i 

de les corresponents a reclamacions presentades però que el client no hi té cap dret. L’anàlisi 

d’ambdues reclamacions ens permet conèixer el grau de satisfacció com també identificar les 

expectatives no satisfetes. 

L’anàlisi dels Indicadors de qualitat com ara compliment de terminis, desviacions pressupostàries, 

lliurament sense reclamacions, que es recullen al full resum de l’obra (annex 5). 

En aquest full, la Direcció (o Direcció de producció) també realitza una valoració subjectiva de les 

relacions hagudes amb la Direcció Facultativa i del grau de satisfacció que ha pogut copsar del 

tracte directe amb el client. 

Aquests informes es complementen, quan és necessari, dels informes sobre la fidelitat dels clients 

habituals (obra ofertada / obra contractada). 

Qualitat fa els corresponents informes de satisfacció i els presenta al Comitè de Qualitat. La 

recollida d’aquestes dades juntament amb la millora contínua permeten adequar el producte a les 

necessitats explícites o implícites del client. 

El Comitè de Qualitat realitza un Pla d’Accions per millorar la satisfacció dels Clients i engega el 

procediment P8.5/1 Acció Correctiva Preventiva.  
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Annexos 
Full de reclamacions  P8.2/1-01 

Seguiment de reclamacions P8.2/1-02 

Enquesta de satisfacció del Client P8.2/1-03 

Valoració i anàlisi de la satisfacció del client P8.2/1-04 

Full resum d’obra P8.2/1-05 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Data reclamació:  

Promoció / Obra:  Codi:  

Client / Telèfon   Entitat:  

 
 Objecte de la reclamació  
  

 
 

 

Responsabilitat:  � Client � Constructora  � Industrial: 

 Actuacions a realitzar / Responsable / Termini  
  

 
 

 
Observacions:  
 
 
 
 
 
Actuació realitzada   
 
 
 
 
 
 
 
Responsable / Data: 

Verificada  
 
 
 
 
 
 
 
Cap d’Obra / Data:  

Acceptació del Client:  
 
 
 
 
 
 
 
Data: 

 



 Seguiment de reclamacions 
 

Obra: Codi:  
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Núm.: Zona afectada Responsable i 
termini Realitzat / data  Verificat / data Acceptat pel 

client / data 

Valoració del 
cost de la 
reclamació 
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 Enquesta de satisfacció del client 
 

  
 

Seria bo que contestéssiu aquest qüestionari, mitjançant el qual volem conèixer les vostres opinions que ens han 
d’ajudar a assolir la millora contínua dels nostres productes i serveis. 
 
Per a nosaltres també és molt important saber el valor que doneu  a aquestes qüestions (nivell d’importància)  
 
Obra: Totalment 

d’acord D’acord 
Ni d’acord ni 
en desacord 

En 
desacord 

Totalment 
en desacord 

Nivell 
d’importància 

 

 

Qüestió 1 � � � � � 

Molt important 

� 
� 

Poc Important 

 

Qüestió 2 � � � � � 

Molt important 

� 
� 

Poc Important 

 

Qüestió 3 � � � � � 

Molt important 

� 
� 

Poc Important 

 

Qüestió 4 � � � � � 

Molt important 

� 
� 

Poc Important 

 

Qüestió 5 � � � � � 

Molt important 

� 
� 

Poc Important 

 

Qüestió 6 � � � � � 

Molt important 

� 
� 

Poc Important 

 

Qüestió 7 � � � � � 

Molt important 

� 
� 

Poc Important 

 
 
 
 

Comentaris i suggeriments      
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Obres analitzades:       

 

Període:       Data:       
 

 

Qüestions 
IMP1 

Importància  
 

VAL 
Valoració  

 
Observacions 

Qüestió 1    

Qüestió 2    

    

    

    

    

    

 
Nota: 
1  Anoteu els valors mitjans de les respostes obtingudes 
 
 

Anàlisi 
 

 

 

 

 

 
Importància 

+  
 
 

 
 

 

- 

  
 
 
 

 - + 
                     Valoració 
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 Full resum d’obra 
 

  
 

Obra: 

 

Client: 

 
Acompliment terminis (T):  
 

Termini previst (tp)   

100×
−

=
previst

previstreal

t

tt
T  

   

Termini real (tr)   
   

Grau 
d’acompliment 

  

 
Reclamacions:  
 

Nombre total de reclamacions   

    

Nombre de reclamacions / habitatge    

 
No conformitats:  
 

Nombre total de no conformitats   

    

NC detectades pel client   

 
Acompliment pressupost (P):  Només en obra privada 

  

Pressupost contractat 
(Pc) 

  

100×
−

=
contracte

contractefinal

P

PP
P  

   

Pressupost final (Pf)   
   

Grau d’acompliment   

 
Certificat final d’obra:  Només en obra pública 

  

Data del certificat    

 
Valoració de l’obra:  A omplir per Direcció 

  

Relació Cap d’obra Direcció Facultativa 
Totalment insatisfactòria    Molt Satisfactòria 

1  2  3 4 5 
 

Grau satisfacció Client 
insatisfactori    Molt Satisfactòri 

1  2  3 4 5 

 
Observacions:   

  

 

 

Realitzat:  
 
 
 
 
 
Data:  
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Paràmetres a valorar Puntuació Ponderació Valoració

3 0

3 0

L'atenció prestada, si és el cas, a les reclamacions/queixes 3 0

La relació client-empresa / facilitat de tracte o comunicació 1 0

2 0

2 0

0

0

0

0

Suma 14 0

0

Valoració indirecta de la satisfacció del client

Obra/Promoció :

Nom del client :

El compliment de terminis

Data :  

L'adequació a les seves necessitats en l'oferta i/o el contracte 

La fidelitat del client  (n.a. en cas que sigui la 1a vegada)

Valoració global

La qualitat de l'obra

Gerència

Observacions

Valoreu, puntuant d'1 (baixa ) a 5 (plena ), la satisfacció del client a partir de la vostra  estimació  del 
treball fet i de la percepció que té el client de com li hem complert els seus requisits respecte a:

Cap d'obra
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      A 07.07.2009 Creació del procediment 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    



 P8.2/2. - Auditoria interna del Sistema 
 

  
 

  

Procediment P8.2/2. Edició A. Data <data> Pàgina 266 de 518 

 

 

Objecte 
L'objecte d'aquest procediment és establir l’operativa que permeti planificar i dur a terme les 

auditories internes del sistema integrat de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut 

en el treball amb la finalitat de determinar si:  

el Sistema és conforme amb les activitats planificades, amb els requisits de les normes UNE-EN 
ISO 9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i amb els requisits de la pròpia 
empresa 

el Sistema està implementat i es manté eficaç. 

Inclou, així mateix, la presa d’Accions Correctives, si és el cas, per a les desviacions detectades a 

l’auditoria, i la identificació d’oportunitat de millora. 

Abast 
Totes les àrees i activitats de l’empresa que tenen responsabilitats en l’aplicació de les tres normes 

esmentades i/o tenen repercussió en la qualitat el medi ambient i la seguretat i salut en el treball. 

Referències 
P6.2/1 Gestió dels recursos humans. Formació 

P8.5/1 Accions Correctives i Preventives 

Definicions 
Auditoria del sistema:  Procés planificat, independent i documentat, que es realitza per a 

determinar si les activitats i els resultats relatius al sistema integrat de gestió 

compleixen els requisits prèviament establerts i si l’aplicació del sistema es 

duu a terme de forma efectiva i és adequat per aconseguir els objectius. 

Auditor del sistema:  Persona qualificada per realitzar auditories del sistema de gestió de la 

qualitat i/o el medi ambient i/o la seguretat i salut en el treball. 

Responsabilitats 
És responsabilitat de la Direcció planificar, amb la freqüència establerta, les auditories del sistema 

de gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat i salut en el treball (SST) de l’empresa. 

Els auditors qualificats són els responsables de realitzar l’auditoria i de confeccionar el corresponent 

informe de resultats. 

El responsable de Qualitat i Medi Ambient (rQMA) i el Tècnic de Prevenció (TPR) són responsables 

de trametre el resultat de l’auditoria a la Direcció a efectes de revisió del sistema, i als responsables 

de les àrees auditades per a la pressa d’accions correctives. 

Mètode operatiu 

Qualificació d’auditors 
La Direcció de l’empresa designa els candidats a auditors interns del sistema integrat de gestió per 

a la seva qualificació. Se’n deixa constància en fitxa de Petició de formació (P6.2/1-04). 
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Aquests candidats realitzen les funcions descrites en document de Criteris per a la qualificació 

d’auditor intern (similar a la Fitxa de Descripció del lloc de treball) el qual indica els requisits per a la 

qualificació d’auditors. Si tot és positiu, l’auditor declara l’observador com a qualificat per al 

desenvolupament d’aquesta activitat (pot utilitzar el full de valoració de la formació P6.2/1-07), 

consignant-ho a la fitxa de personal de l’interessat. 

Manteniment de la competència 
Els auditors mantenen i demostren la seva aptitud per auditar a través de la participació regular en 

auditories del sistema de gestió de la qualitat, com també assistint a seminaris i conferències o 

altres activitats pertinents. Els requisits específics es descriuen en el document de Criteris per a la 

qualificació d’auditor intern. 

Planificació de l’auditoria 
La Direcció de l’empresa, amb periodicitat <anual>, programa la realització de l’auditoria del sistema 

integrat de gestió. 

Amb aquesta finalitat, el rQMA i el TPRL, conjuntament amb un auditor qualificat, elaboren el pla 

d’auditoria del sistema de gestió (annex 1), en el qual s’indica els capítols de la Norma, l’àrea i el 

responsable a auditar, l’auditor i l’horari previst. 

Així mateix l’auditor identifica, dins del Sistema integrat de Gestió, les àrees de les quals els 

observadors  són independents i els assigna les que han d’auditar. Els auditors hauran de ser 

independents de l’àrea auditada. 

El pla d’auditoria es presenta a Direcció per a la seva aprovació i es reparteix entre tots els 

implicats. 

Metodologia a seguir 

Qualitat realitza les auditories del sistema per tal de verificar la conformitat del Sistema integrat amb 

els requisits de les referides normes ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i amb els de l’empresa. 

< Nota 
 es pren de base la metodologia descrita en la norma UNE-EN ISO 19011. > 

Així mateix, verifica si les activitats i els resultats relatius al sistema compleixen les disposicions 

establertes i si aquestes es duen a terme de forma efectiva i són adequades per aconseguir els 

objectius. (Es verifica la implantació efectiva i de conformitat del sistema, i la seva eficàcia). 

Realització de l’auditoria 

L’auditor designat realitza l’auditoria de les àrees de les quals és independent. Per a la seva 

realització segueix punt per punt les instruccions de les Normes de referència. Això permet detectar 

situacions anòmales d’una manera objectiva. Es verifica si les activitats i els resultats relatius al 

sistema integrat de gestió compleixen les disposicions en ell establertes i si aquestes disposicions 

es duen a terme de forma efectiva i són adequades per aconseguir els objectius. (Es verifica la 

implantació efectiva i de conformitat del sistema, i la seva eficàcia). 
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N’emet un informe — es pot utilitzar l’imprès descrit a l’annex 2— on anota les evidències i les no 

conformitats trobades, així com les oportunitats de millora identificades. 

Resultats de l’auditoria 

El rQMA distribueix l’esmentat informe als implicats (responsables de les àrees auditades) per tal 

que donin respostes a les no conformitats detectades emetent la pertinent acció correctiva a 

cadascuna d’elles, que relaciona en el pla d’accions correctives, annex 3 (o en els impresos d’acció 

correctiva del procediment P8.5/1). 

Els implicats apliquen les correccions pertinents en base al pla elaborat i es prenen les accions 

correctives necessàries sense cap demora injustificada per a eliminar les no conformitats detectades 

i les seves causes. Si es considera convenient, es pot engegar una petició d’acció correctiva o 

preventiva addicional d’acord amb el procediment P8.5/1. 

Així mateix s’analitzen les oportunitats de millora i es prenen les accions preventives que es 

consideren convenients. 

El responsable rQMA i el TPRL, o la funció designada, en fan el seguiment que inclou la verificació 

de les accions preses i l’informe dels resultats de la verificació, a ser possible, fins el seu respectiu 

tancament amb eficàcia. Són els responsables de mantenir registres de les auditories i dels seus 

resultats,  

Aquest pla d’accions correctives, amb el seu seguiment i els resultats obtinguts, es presenta a la 

Direcció i al Comitè de Qualitat, per a la revisió del sistema per part de la Direcció. 

Nota 
 L’auditoria pot subcontractar-se a un auditor extern, degudament qualificat i amb experiència demostrada. L’auditor 

extern podrà utilitzar els seus propis  registres (pla i informe d’auditoria). 

Annexos 
Pla d’auditoria del Sistema.                                     P8.2/2-01 

Informe d’auditoria de sistema.                              P8.2/2-02 

Pla d’accions correctives.                                       P8.2/2-03 

Criteris per a la qualificació d’auditor intern                                       P8.2/2-04 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Cap. Temes a auditar  Departament  Auditor  Horari  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Observacions  Aprovat (data i signatura)  
 
 
 
 
 
 
 
Direcció / Gerència 

 



 Informe d’auditoria 
 

 

Auditor/s:  Data de l’informe:  
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Persones auditades: 

(indiqueu el nom i el càrrec i/o departament) 

 

Àrees Auditades: 

Núm. Evidències, observacions i No Conformitats detectades 

  

Signatura de tots els implicats  
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Data auditoria:  Data Pla d’accions:  
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No conformitat núm.:  1   Referència norma:  

 

Causes NC: 

 
 

Acció correctiva (indiqueu les accions  a fer per resoldre la NC) 
 

Responsable 
de fer l’A/C: 

 Termini   Responsable del 
Tancament : 

 

Seguiment / Eficàcia (verificació de que l’ A/C ha resolt el problema) 

Anoteu les evidències dels documents observats, si és el cas 
Tancament 

 

Data  

 
No conformitat núm.:  2   Referència norma:  

 

Causes NC: 

 
 

Acció correctiva (indiqueu les accions  a fer per resoldre la NC) 
 
 

Responsable 
de fer l’A/C: 

 Termini   Responsable del 
Tancament : 

 

Seguiment / Eficàcia (verificació de que l’ A/C ha resolt el problema) 

Anoteu les evidències dels documents observats, si és el cas 
Tancament 

 

Data  
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Data auditoria:  Data Pla d’accions:  
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No conformitat núm.:  3   Referència norma:  

 

Causes NC: 

 
 

Acció correctiva (indiqueu les accions  a fer per resoldre la NC) 
 
 

Responsable 
de fer l’A/C: 

 Termini   Responsable del 
Tancament : 

 

Seguiment / Eficàcia (verificació de que l’ A/C ha resolt el problema) 

Anoteu les evidències dels documents observats, si és el cas 
Tancament 

 

Data  

 
No conformitat núm.:  4   Referència norma:  

 

Causes NC: 

 
 

Acció correctiva (indiqueu les accions  a fer per resoldre la NC) 
 
 

Responsable 
de fer l’A/C: 

 Termini   Responsable del 
Tancament : 

 

Seguiment / Eficàcia (verificació de que l’ A/C ha resolt el problema) 

Anoteu les evidències dels documents observats, si és el cas 
Tancament 

 

Data  



 
Criteris per a la qualificació de l’auditor intern 

del SGQ 
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 1. Treball específic  

 
Auditor intern del Sistema de Gestió de la Qualitat   

 

 2. Objecte  

 

L’objecte d’aquest document és definir els criteris de competència dels auditors interns de 
l’empresa . 
 
L’objecte de les auditories és comprovar la capacitat del SGQ per a l’acompliment dels requisits de 
la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 i dels establerts per l’empresa;  i verificar que el Sistema està 
implantat i es manté d’una manera eficaç.  

 
3. Detall de les tasques a realitzar  

 

 

- Confeccionar i presentar el pla d’auditoria 
- Dur a terme l’auditoria segons el pla aprovat 
- Registrar i identificar  les evidències observades 
- Emetre l’informe d’auditoria i aconseguir l’aprovació dels auditats 
- Lliurar l’informe als auditats 
- Analitzar les accions correctives a les no conformitats trobades 
- Identificar oportunitats de millora 
- Fer el seguiment, si és el cas, de l’estat de les accions correctives i preventives fins al seu 

tancament satisfactori 
  

 4. Formació i Experiència  

 

- Preferiblement amb Titulació universitària tècnica  
- Formació en el camp de la Gestió de la Qualitat  
- Coneixement de la Norma ISO 9001:2008 i ISO 19011:2002 
- Coneixement del SGQ de l’empresa 
- Participació en 2 auditories completes de l’empresa acompanyat d’un auditor qualificat 
 
 
- Manteniment de la competència: realització d’auditories dintre dels 3 darrers anys consecutius. 

  

 
5. Perfil humà 

 

 

- Ser capaç de mantenir la confidencialitat de les evidències presentades 
- Disciplinat i amb aptitud per a les relacions humanes 
 

  
Edició Data Modificació 

A <data> Creació del document 
   
   
   

    
    
Realitza  
 
 
 
 

Revisa  
 
 
 
 

Revisa  
 
 
 

Aprova  
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Control de Modificacions 
Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és establir l’operativa a seguir per a la identificació i el control de 

totes les desviacions dels requisits especificats, per tal d’efectuar-ne una gestió efectiva i prevenir 

l’ús o el lliurament no intencionat de cap producte o servei no conforme. 

Abast 
Aquest procediment s’aplica a totes les desviacions que puguin afectar tant l’execució de l’obra - 

materials, serveis subcontractats i unitats d’obra executades - com els serveis en general que 

l’organització presta als seus clients. 

Abasta les deteccions realitzades per l’organització, bé siguin d’origen intern bé siguin originades 

pels proveïdors (subcontractistes, industrials). 

Nota 
 Per a les no conformitats repetitives i per a les de tipus administratiu cal aplicar el procediment P8.5/1 Accions 

correctives i preventives. 

 Per a les no conformitats ambientals derivades d’una situació d’emergència se segueix el procediment PAS47 de 

Situacions d’emergència i capacitat de resposta (es registren i analitzen a l’imprès d’Anàlisi de la situació d’emergència) 

i per a les de seguretat i salut se segueix el procediment PS5.2 d’Investigació d’incidents  (es registren i analitzen a 

l’imprès de Investigació d’accidents). 

Referències 
- P7.1/1, Pla d’execució de l’obra. PAQ 

- P7.4/3, Control de recepció 

- P8.2/1, Satisfacció del Cient 

- PAS4.7, Situacions d’emergència i capacitat de resposta 

- PS5.2, Investigació d’incidents 

Definicions 
No conformitat: Incompliment d’un requisit. 

 A l’obra és qualsevol desviació respecte dels plànols, especificacions, plans de 

control, requeriments legislatius, incidents i accidents, queixes o denúncies de les 

parts interessades i altres documents que defineixen l’obra i el seu procés. 

Concessió: Autorització escrita per utilitzar o lliurar un producte no conforme (no aplicable a no 

conformitats en prevenció). 

 

Responsabilitats 
Tothom qui detecta desviacions dels requisits especificats és responsable de comunicar-ho al 

responsable de l’activitat. L’encarregat és responsable d’aixecar un informe de No Conformitat. 

El cap d’obra i/o responsable competent  donen les disposicions adequades per resoldre la no 

conformitat i tornar-la a inspeccionar fins al seu tancament satisfactori. 
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El responsable de Qualitat i Medi Ambient (rQMA) és responsable d’elaborar els resums de 

problemes qualitatius per tal d’induir programes de millora de la qualitat i el medi ambient que 

permetin reduir els problemes crònics de l’organització. El TPRL ho és d’aquells problemes que 

afecten la seguretat i salut dels treballadors. 

Mètode operatiu 

Identificació i tractament de les No conformitats  
Qualsevol persona que detecta l’incompliment d’un requisit (No Conformitat) tant en matèria de 

Qualitat com de Medi Ambient o Seguretat  posa en marxa el procediment comunicant-ho al 

responsable de l’activitat,  qui obre un informe de no conformitat (annex 1). Així a l’obra, si és un 

operari qui detecta la desviació avisa a l’encarregat o als superiors. 

Nota 
 Les desviacions o no conformitats comunicades pels clients tenen la consideració de reclamacions, el tractament i la 

gestió de les quals, similar a les no conformitats, es tracta en el procediment P8.2/1 Satisfacció del client. 

 Les no conformitats detectades pel TPRL (o pel Servei de Prevenció Aliè) es registren en l’Informe de verificació de la 

seguretat i salut a l’obra. 

 Les no conformitats detectades per la Direcció Facultativa es registren al llibre de l’obra, acta de visita o llibre d’ordres. 

El cap d’obra les gestiona a través de l’informe de no conformitat, assegurant-ne el tancament eficaç. 

El cap d’obra estableix les disposicions adients (d’acord amb el que s’indica a l’apartat 6.1.1 

d’aquest procediment) per a reparar la unitat d’obra o per introduir modificacions així com els 

responsables de dur-les a terme. Així mateix, decideix si el procés constructiu s’atura o continua. Si 

té dubtes comenta el cas amb el Director Tècnic. 

Comprova que les disposicions aplicades hagin resolt correctament la desviació i en fa  la valoració 

econòmica.  Si és així, signa el tancament —en senyal de conformitat— en la casella corresponent. 

Si no ho és, reinicia el procés. 

A l’obra es manté un arxiu provisional de tots els informes de no conformitat, una còpia dels quals  

passa a  Qualitat i al dossier de l’obra, quan aquesta ha finalitzat. 

Nota 
 La identificació de les no conformitats d’origen propi o de proveïdors és documental. S’utilitza l’informe de no 

conformitat a través del qual es gestionen i es tracten fins al seu tancament amb eficàcia.  

Nota 
 Per a les no conformitats de materials de procedència exterior se segueix el procediment P7.4/3 Control de Recepció: 

s’anota la NC a l’Històric de proveïdor i s’identifica físicament el material NC. Per tant la identificació és documental i 

física. 

 
Nota 

 Les no conformitats de projecte detectades durant l’execució de l’obra es tracten en  el procediment P7.2/2  Revisió de 

requisits. Obra.  

 
Nota 

 Les no conformitats poden ser de tipus no productiu, per exemple: procediments que no s’apliquen, documentació que 

no arriba, etc. En aquest cas s’ha d’aplicar el procediment P8.5/1 d’accions correctives i preventives.  
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Disposicions  
A. Reparar  

L’encarregat aplica les disposicions i en deixa registre a l’informe de no conformitat. El cap d’obra 

revisa que la reparació estigui d’acord amb les especificacions i si és conforme signa l’INC.  

Si hi hagués problemes per corregir els defectes pel seu elevat cost, etc., Direcció analitza la NC i 

les disposicions són consensuades. 

El cap d’obra avalua el cost econòmic de la NC (hores de gestió i anàlisis, costos, etc.,) i ho indica  a 

l’Informe de NC (valoració econòmica).  Arxiva l’informe de no conformitat al dossier de l’obra. 

B. Acceptar per la DF amb reparació o sense 

El cap d’obra comunica la NC a la direcció facultativa —client—  per si la desviació fos acceptable. 

Si fos així s’anota a l’acta de visita d’obra o en el llibre d’ordres  

En el cas que es demanés una reparació, s’actua com s’indica en el punt A. 

C. Rebutjar 

Si la desviació qualitativa presentada no permet un reprocessament o una reparació, la unitat d’obra 

ha de ser enderrocada. De tot plegat el cap d’obra deixa registre a l’informe de no conformitat. 

Llibre d’incidències / informes de visita d’obra de  seguretat 
També es consideren com a no conformitats totes les indicacions respecte a incompliments del pla 

de seguretat i salut registrades al llibre d’incidències / actes de visita d’obres / informes de verificació 

de la seguretat i salut. 

En aquestes s’actua de forma immediata per resoldre l’anomalia detectada. La gestió i 

documentació, en aquest cas, es farà en el mateix llibre d’incidències / acta / informe. 

Anàlisi de les no conformitats 
El rQMA, per a cada reunió de revisió del sistema per la direcció, elabora i presenta un informe 

resum de no conformitats (annex 2) on realitza la classificació i la quantificació de les no 

conformitats hagudes.  

El TPRL elabora l’informe resum de no conformitats de seguretat i salut. Pot utilitzar l’imprès de 

l’annex 2. 

El comitè de Qualitat i MA i/o el de Seguretat i Salut, si és el cas, analitza, en aquestes reunions de 

revisió del sistema, el resum i proposa  i desenvolupa accions correctives/preventives, designant-ne 

responsable i termini, i establint-ne el seguiment adient. 
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Annexos 
 

- Informe de no conformitat                     P8.3/1-01 

- Resum de no conformitats                   P8.3/1-02 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla en el servidor ISO 

 

 



 Informe de No Conformitat 
 

  

Projecte/   
Obra / Codi  Núm. NC:   

Emissor:  Data NC :  
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Descripció de la No Conformitat:  

Unitat o part d’obra afectada:  

Altres implicats (professionals, industrials o serv eis afectats) als qual s’ha de 
comunicar: 

Data de la comunicació  

Disposició:  

Responsable d’aplicar -la:  Termini:  

Verificació i Tancament  
� Acceptació 
� Rebuig ---> NC núm.: 
� Obrir Acció Correctiva 

 

Data i signatura  
 
 

Valoració Econòmica:  

 



 Resum de no conformitats 
 

  

Període d’estudi: Data:  
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Resum de no conformitats  

Anàlisi de prioritats  

 



 Llista-resum de no conformitats 
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Núm. Data 
obertura Obra  Descripció Acceptada/ 

Rebutjada 
Obertura  

PAC 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és establir l’operativa que permeti conèixer les causes reals i 

potencials que generen o poden generar desviacions dels requisits del sistema integrat de gestió, i 

prendre les mesures adients per a la seva eliminació puntual, eficaç i permanent. 

Abast 
Aquest procediment l’aplica tot el personal de l’empresa quan detecta: 

causes reals o potencials de problemes 

no conformitats repetitives de tipus operatiu 

no conformitats de tipus administratiu 

Nota 
 Per a la resolució de les no conformitats de l’obra s’utilitza l’Informe de no conformitat (vegeu procediment P8.3/1). 

Referències 
P5.6/1 Revisió del sistema per la direcció 

P8.3/1 Control del producte no conforme 

PS3.1 Identificació i avaluació de riscos 

PS5.2 Investigació d’incidents 

Definicions 
Acció correctiva:  Acció presa per a eliminar les causes d’una no conformitat real  i impedir-ne la 

repetició. La procedència d’una acció correctiva sol ser: 

Reclamacions dels clients 

No conformitats de les obres, si són greus o repetitives. 

Processos d’execució no conformes 

No conformitats del sistema integrat  

Nivells qualitatius de proveïdors 

Incompliment dels requeriments ambientals o de prevenció 

Incidents i accidents ambientals i de seguretat 

 

Acció preventiva: Acció presa per a eliminar les causes de les no conformitats potencials  i 

prevenir que es produeixin. Les fonts d’identificació d’accions preventives són: 

Processos que afecten l’execució de l’obra 

Nivell de qualitat i ambiental de l’obra (auditories de l’obra acabada) 

Concessions admetent unitats d’obra fora d’especificacions 

Reclamacions dels clients referents a expectatives no complertes 

Auditories de la Qualitat, el Medi Ambient i la SST 

Nivells qualitatius de proveïdors 

Indicadors dels processos 

Eficàcia dels procediments del sistema integrat 
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Queixes o denúncies per parts interessades 

Comunicats ambientals 

Avaluació, reavaluació de riscos 

Responsabilitats 
Tot el personal, en l’àrea que li competeix, és responsable de detectar problemes i/o proposar 

millores a través de les accions correctives i/o preventives; i col·laborar en la seva resolució. 

El responsable de Qualitat i Medi Ambient (rQMA) i el Tècnic de Prevenció (TPRL) són els 

responsables de la gestió de les accions correctives i preventives, de realitzar-ne el seguiment, com 

també ho és de comprovar-ne l’eficàcia. 

Mètode operatiu 
Per al tractament de les accions Correctives / Preventives s’analitzen, primer, les causes de les 

desviacions reals o potencials observades, es determinen i s’apliquen les accions correctives / 

preventives necessàries, es controla la seva execució i se’n comprova l’eficàcia. 

Emissió d’una acció correctiva / preventiva 
Qualsevol persona detecta una situació de les esmentades a l’apartat de definicions i engega el 

procediment emetent una Petició d’acció correctiva i preventiva (annex 1). Descriu el problema a 

l’apartat corresponent de la Petició, marca si es tracta de correctiva o preventiva i la tramet al rQMA 

o al TPRL . 

Nota 1  
 Les disposicions establertes a l’informe de No conformitat (segons el procediment P8.3/1) serveixen per a resoldre el 

problema concret que s’ha produït a l’obra però no substitueixen  les Accions Correctives les quals s’inicien per a evitar 

que el problema es torni a produir. 

Nota 2  
 Les petites accions correctives degudes a problemes menors s’han d’agrupar en causes sistemàtiques i han de ser 

atacades en conjunt. 

 
El rQMA o el TPRL les numera segons el seu propi registre (annex 2) i investiga si ja s’havia donat 

el problema. En cas afirmatiu, anota a la Petició les accions precedents que s’havien pres per 

resoldre’l.  

El rQMA o el TPRL i els departaments implicats n’analitzen les causes i en deixen constància també 

en el mateix imprès de  la Petició (si és necessari, qualitat convoca una reunió). 

Nota 3   
 Si la causa de la Petició és deguda a problemes repetitius amb un proveïdor, Qualitat la hi fa arribar per tal que 

descrigui, en la mateixa Petició,  les accions que pensa fer per resoldre el problema. Un cop completada la retorna a 

l’empresa per a la seva comprovació. 

El responsable corresponent  presenta totes les Peticions al Comitè (d’ordinari, en les reunions de 

Revisió del sistema per la Direcció, i en cas d’urgència, en reunió extraordinària). 

El Comitè avalua la necessitat d’adoptar accions correctives o preventives, i en cas positiu, 

determina quines accions correctives i/o preventives s’aplicaran, n’assigna responsables i el termini 
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per a la seva implantació. De tot l’esmentat, el responsable en deixa registre en l’acta de la mateixa 

Petició. 

Els responsables designats apliquen les accions correctives o preventives segons el pla i la 

programació previstos. 

El responsable corresponent valora els resultats de l’acció correctiva o preventiva i emplena la zona 

corresponent de la Petició. Si s’accepta es procedeix a arxivar-la; si es refusa convoca una reunió 

del Comitè per a fer-ne una millor anàlisi. 

Seguiment de les accions correctives preventives 
El rQMA i el TPRL fan el seguiment de totes les accions que hi ha en marxa mitjançant la relació de 

l’annex 2. En controlen quines estan obertes, quin és el termini de resolució i quines s’han tancat 

amb eficàcia. Aquesta relació es presenta a Direcció a efectes de revisió del sistema de la qualitat. 

Els resultats de les accions correctives i preventives preses en matèria de SST així com de la seva 

eficàcia s’ha de comunicar als treballadors mitjançant els seus representants. 

Quan l’acció correctiva / preventiva identifiqui perills nous o modificats o la necessitat de controls 

nous o modificats, s’efectua una avaluació de riscos (d’acord amb el PS3.1 Identificació i avaluació 

de riscos) abans de la implementació de les accions proposades.  

Així mateix, qualsevol canvi sorgit d’una acció correctiva / preventiva s’incorpora a la documentació 

del sistema integrat de gestió.  

Annexos 
- Petició d’acció correctiva / preventiva  P8.5/1-01 

- Seguiment d’accions correctives / preventives P8.5/1-02 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Núm.(a completar per Q):              Correctiva 

Sol·licitant:       Data:          Preventiva 

Àrea / Servei:  
 

 

 
Descripció del problema (a completar pel sol·licitant) 
 
 
 
 
 
 
 
Observacions: (indiqueu possibles causes i solucions si es coneixen) 

 
 
 
 
Anàlisi del problema (a completar per Q i/o els implicats) 
Precedents (a completar per Q) 

 
 

 

Causes reals / potencials 

 
 
 
Accions correctives i preventives a aplicar (a completar pel Comitè de Qualitat) 
 

Acció Responsable Termini 

   

   

   

   

   

 

 Signatura i data  

 

 

 

 
   

Valoració de resultats      Responsable: Qualitat / persona designada 
Eficàcia: 

Resultat acció correctiva / preventiva: 

 Acceptable 

 No acceptable:   S’engega una nova PAC Signatura i data 

     S’abandona la solució del problema (justificar-ho) 
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Núm. Descripció Data 
sol·licitud 

Responsables  
aplicació / termini 

Data 
resolució 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és descriure l’operativa per identificar i avaluar els aspectes 

ambientals associats a les activitats, productes i/o serveis desenvolupats per l’organització. 

Així com, definir i aplicar les instruccions ambientals per a prevenir i evitar o mitigar els impactes 

d’aquells aspectes que resulten significatius. 

Abast 
Aquest procediment s’aplica en totes les activitats i obres que realitza l’organització.  

Referències 
P5.6/1, Revisió del sistema per la direcció 

P6.2/1, Recursos Humans. Formació 

P7.1/1, PAQ 

PA(S)4.3,  Comunicació 

PA(S)4.7,   Situacions d’emergència i capacitat de resposta 

ITMA-01 Taula d’importància 

ITMA-02 Taula de sensibilitat 

Definicions 
Operació normal: Activitats rutinàries planificades i executades de forma i freqüència 

previstes. 

Operació anormal:  Activitats planificades, en condicions no rutinàries: arrancades, parades, 

manteniment, etc. 

Emergència / Accident:  Accions no planificades, les seves conseqüències poden ocasionar greus 

danys a persones o instal·lacions. Requereixen d’una acció mitigadora 

executada de forma ràpida i preestablerta. 

Acció directa:  La d’aquells aspectes sobre els quals l’organització pot exercir un control 

directe. 

Acció indirecta:  La d’aquells aspectes sobre els quals l’organització només pot exercir 

alguna influència. 

Aspecte ambiental(AA):Element de les activitats, productes o serveis d’una organització que pot 

interactuar amb el medi ambient. 

Impacte ambiental (IA): Qualsevol canvi en el medi ambient, sigui advers o beneficiós, resultant en 

tot o en part de les activitats, productes o serveis  d’una organització. 
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Responsabilitats 
El responsable de Qualitat i Medi Ambient (rQMA) relaciona els aspectes ambientals identificats 

derivats de les activitats de l’empresa. 

El responsable de l’activitat, i a l’obra el cap d’obra, identifiquen els aspectes ambientals que afecten 

les activitats i obres que són de la seva responsabilitat; tant els ja identificats en avaluacions 

anteriors com els nous aspectes que, fins el moment, no s’havien tingut  en compte. 

El rQMA conjuntament amb el responsable de l’activitat, i en obra amb el cap d’obra, avaluen, per a 

cada una, els aspectes ambientals i valoren si són o no significatius. 

El responsable de l’activitat, i a l’obra el cap d’obra, és responsable de desenvolupar i fer que 

s’apliquin les instruccions ambientals d’execució que corresponguin per a prevenir i evitar o mitigar 

en la mida preestablerta els impactes dels aspectes ambientals significatius. 

Mètode Operatiu 

Identificació dels aspectes ambientals 
El rQMA identifica els aspectes ambientals derivats de les activitats de l’organització i els relaciona 

en la llista de l’annex 1 o directament en els fulls de valoració de l’annex 2. Conjuntament amb el 

cap d’obra i/o els responsables corresponents, analitzen si els impactes que produeixen són 

significatius. 

Nota  
 Els aspectes ambientals s’identifiquen per a situacions normals de funcionament, situacions anormals i situacions 

d’emergència. També es tenen en compte els aspectes indirectes i els impactes positius  

Nota 
 L’operativa per a identificar les situacions d’emergència ambiental que es poden produir en les obres es descriu en el 

procediment PA(S)4.7 Situacions d’emergència i capacitat de resposta. 

Els aspectes ambientals associats a les activitats i les obres de l’organització, s’identifiquen 

mitjançant una avaluació ambiental inicial a partir de les activitats, obres i actuacions ja realitzades 

anteriorment; i s’amplien en posteriors identificacions per a noves obres i actuacions a realitzar, així 

com d’informacions derivades de: 

No conformitats 

Comunicacions internes i externes 

Auditories 

Revisions per la direcció 

 

Pel que fa als aspectes ambientals associats a les situacions d’emergència significatives, 

s’identifiquen en el imprès d’Actuació en situacions d’emergència (vegeu annex 2 del PA(S) 4.7), on 

es descriuen  a més a més de la situació d’emergència, els aspectes ambientals associats i les 

mesures preventives que cal aplicar per disminuir la probabilitat o gravetat. 
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Els aspectes ambientals associats a una activitat, una obra o una actuació es poden classificar en 

deu grans grups generals: 

Generació de residus (R) 

Emissions atmosfèriques (A) 

Abocaments líquids / Generació d’aigües residuals (H) 

Afectació al sòl (S) 

Ús / Estalvi d’energia i recursos (E) 

Generació de soroll i vibracions (V) 

Afectació a la flora o fauna (F) 

Afectació al medi socioeconòmic / població (P) 

Afectació al paisatge (G) 

Altres afectacions (D) 

 

Cada aspecte ambiental (AA) s’expressa amb un codi que consta de la inicial del grup seguit d’un 

número correlatiu. 

Exemple: 

Codi AA Aspecte ambiental Unitat d’Obra 

R01 
Residus no especials de runa o restes d’obra 
 DEMOLICIÓ 

R02 Residus especials de fibrociment / amiant 
 DEMOLICIÓ 

R03 
Residus no especials de cables 
 INSTAL·LACIONS 

A01 Emissions de pols al tallar paviments o 
revestiments (ceràmica, pedra, marbre) EQUIPAMENTS 

 
.... 

  

 

Concretament en obra, el rQMA confecciona la llista d’aspectes ambientals per a cada fase d’obra. 

Abans de l’inici de l’obra, el cap d’obra i el rQMA identifiquen tots els aspectes ambientals associats 

a l’execució de l’obra —tant per la pròpia empresa o com pels subcontractats— (annex 2). 

Avaluació de l’impacte dels aspectes ambientals 

Criteris d’avaluació 
El rQMA conjuntament amb el responsable de l’activitat, i en obra amb el cap d’obra, valoren, per a 

cada aspecte ambiental identificat, si l’impacte és o no és significatiu. 

El mètode de valoració de l’impacte ha d’utilitzar, per a cada aspecte ambiental, criteris objectius, 

uniformes i apropiats a la seva naturalesa. 

Si l’aspecte ambiental és una exigència del projecte, un requeriment voluntari adoptat per 

l’organització o una exigència d’una part interessada (client, usuari, societat, etc.), aquest aspecte 

cal controlar-lo independentment que sigui significatiu o no. 
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Per a la resta dels aspectes, l’avaluació de l’impacte corresponent té en compte quatre criteris i tres 

variables de valoració: 

1. Legislació  

Quant per a l’aspecte ambiental identificat existeix legislació que regula l’impacte que produeix, cal 

controlar-lo independentment de la seva significació. 

2. Importància de l’afectació: 

Valora, en termes absoluts, la magnitud de l’impacte. 

La importància ve donada en funció del tipus d’aspecte ambiental i en correspondència es 

consideraran diferents magnituds, com per exemple la quantitat o massa total de l’element 

contaminant, el volum o la superfície afectada o la duració de l’acció impactant. 

S’assigna un valor entre 1 i 3, on 3 és la màxima importància: 

Importància Lleu  1 2 3  Importància Alta 
 

La valoració d’aquesta magnitud es recull en la Taula d’importància (vegeu ITMA-01) 

3. Sensibilitat de l’entorn: 

Valora la sensibilitat de l’entorn a l’impacte que produeix  l’aspecte ambiental. 

S’assigna un valor entre 1 i 3, on 3 és la màxima sensibilitat: 

Poc sensible  1 2 3  Molt sensible 
 

La valoració d’aquesta magnitud es recull en el document Taula de sensibilitat (ITMA-02) 

4. Capacitat d’actuar 

Valora la capacitat de l’empresa per a impedir l’impacte que produeix l’aspecte ambiental associat a 

la realització de l’activitat (soroll produït pel xoc del martell en la ruptura d’un paviment) 

Valoració de l’impacte  
Atesos els criteris anteriors, per a cada aspecte ambiental el valor de l’impacte associat és: 

Valor IMPACTE = valor IMPORTÀNCIA   x valor SENSIBILITAT   

L’impacte es considera que és significatiu si el valor, atesos els valors assignats als criteris, és igual 

o superior a l’establert per la política ambiental de l’organització (<6 o 9>). 

A aquest valor cal, però, tenir en compte la capacitat d’actuació de l’empresa. Si aquesta és nul·la, 

és a dir l’empresa no pot fer res per mitigar l’impacte, s’assenyala en la fitxa d’identificació (annex 2) 

per tal de tenir-ho en compte en la revisió del sistema per la direcció (a la qual s’analitza si hi ha 

nova tècnica disponible o nou material que permeti mitigar l’impacte). 

El responsable de cada activitat, i en concret el cap d’obra per a cada unitat d’obra, identifica els 

aspectes ambientals corresponents i avalua, conjuntament amb el rQMA, si són o no significatius. 

Deixa registre en la fitxa de  Identificació i avaluació dels aspectes ambientals (annex 2) 
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Exemple: 

Unitat 
d’Obra  

Codi 
AA Aspecte ambiental Impacte 

associat Legislació 
Valor = 
imp x 
sensib  

Significació Controlar 

DEMOLICIÓ R01 Residus no especials 
de runa i restes d’obra 

Esgotament  
de recursos  
Contaminació 
atmosfèrica 

NR07 3*2= 6 Sí 

 
X 

DEMOLICIÓ R07 Residus no especials 
de fusta 

Esgotament  
de recursos  
Contaminació 
atmosfèrica 

NR07 1*1= 1 No 

 
X 

DEMOLICIÓ R02 Residus especials de 
fibrociment  / amiant 

Afecció salut 
població NR05 2*3=6 Sí X 

 

Nota 
 El R01, cal controlar-lo perquè té legislació i a més és significatiu (possiblement el segregarem) 

 El R07 , cal controlar-lo perquè té legislació però no és significatiu (possiblement no el segregarem però sí que l’hem  

de dur  a un gestor autoritzat) 

 
Nota 

 Cal tenir presents, per part del Cap d’Obra i el  rQMA, els aspectes ambientals identificats en activitats u obres anteriors 

per tal que es completin les llistes dels annexos 1 i 2. 

Tots els aspectes ambientals relacionats amb un lloc de treball i, si és el cas, les corresponents 

instruccions ambientals a aplicar,  es comuniquen a les persones que l’ocupen mitjançant una nota 

interna o e-mail. 

Nota  
 Tots els AA associats a les situacions d’emergència es consideren significatius i el control operacional per a mitigar 

l’impacte es descriu en el mateix full d’Actuacions davant de situacions d’emergència.  Pel que fa als AA associats a 

situacions anormals s’avaluen durant la Implantació de l’obra. 

Instruccions ambientals d’execució  
Els aspectes ambientals significatius generen instruccions ambientals d’execució que són accions 

per a prevenir i mitigar (eliminar, reduir o minimitzar) l’impacte que genera 

Nota  
 Les instruccions segueixen l’operativa descrita en la IT-QUAL-01. 

El responsable de l’activitat i el cap d’obra per a cada obra, identifica les instruccions que apliquen. 

Les d’obra s’incorporen en la documentació del PAQ de l’obra. 

Per aquells aspectes significatius nous (no identificats amb anterioritat) serà necessari desenvolupar 

les instruccions ambientals pertinents. Cada instrucció ambiental ha de ser traçable amb l’aspecte 

ambiental (mitjançant el codi de l’aspecte) i ha d’indicar a quines activitats o unitats d’obra aplica. 

Nota 
 Cada Instrucció Ambiental conté el codi de l’aspecte ambiental, el nom de l’aspecte, l’activitat o la Unitat d’Obra 

implicada, i les actuacions a realitzar. 



 PA3.1 – Identificació i avaluació dels aspectes ambientals 
 

  
 

  

Procediment PA3.1. Edició A. Data <data> Pàgina 305 de 518  

 

 

 

Annexos 
- Llista d’aspectes ambientals PA31-01 

- Identificació i avaluació dels aspectes ambientals PA31-02 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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 Llista d’aspectes ambientals 
 

  

Codi  Aspecte ambiental Unitat d’obra / Activitat 
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 Identificació i evaluació dels aspectes ambientals 
 

  

 

 

 

           
 Identificació i avaluació dels aspectes ambientals 

  
Tipologia 
d'obra/Obra: 

  Ed. Data Modificacions  Aprovació  
A       

Unitat d’obra:         
      

Codi  Aspecte 
ambiental 

Impacte 
associat 

Legislació  Importànica  Sensib.  Significatiu *  Controlar  

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

            0   

Nota: Els aspectes ressaltats en gris són aquells sobre els quals no es té capacitat d'actuació, independentment 
de si són significatius o no 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és definir l’operativa per a la contínua identificació de perills i 

l’avaluació i control dels riscos que poden afectar la seguretat i la salut dels treballadors de 

l’empresa (inclosos subcontractistes i visitants) en la realització de totes les seves activitats. 

Aquesta actuació és un element essencial per a la implantació i aplicació del pla de prevenció de 

riscos laborals com eina per a integrar aquesta prevenció al sistema general de gestió de l’empresa. 

L’altre és la planificació de l’activitat preventiva per aquells riscos que no es poden eliminar o evitar, 

objecte també d’aquest procediment. 

Abast 
Aplica a tots els nivells jeràrquics i a totes les activitats (rutinàries i no rutinàries) de l’empresa, en 

aplicació de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals. 

El pla de prevenció de riscos laborals aplica directament a oficines, magatzems i parc de 

maquinària. 

A les obres (en aplicació a demés, i entre altres, del RD 1627/1997) la identificació de perills i 

l’avaluació dels riscos s’ha fet a l’Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat  i Salut integrant del projecte de 

l’obra..L’empresa confecciona el Pla de Seguretat i Salut per tal d’analitzar, estudiar, desenvolupar i 

complementar aquest estudi  i, si és el cas, fer-hi propostes de millora.  

Referències 
ITHS-01, Elaboració del pla de seguretat de l’obra  

ITHS-09,  Informació, consulta i participació dels treballadors 

P6.2/1, Recursos Humans. Formació 

Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) 

RD 1627/1997 de disposicions mínimes en seguretat i salut a les obres de construcció 

Definicions 
Perill: Origen, situació o acte amb potencial per a causar danys en els conceptes de 

lesió humana o deteriorament de la salut, o una combinació d’aquests 

conceptes. 

Identificació de perill Procés de reconeixement de l’existència d’un perill i de la definició de les 

seves característiques.  

Risc Combinació de la probabilitat de que passi un succés o exposició perillosa i la 

severitat del dany o deteriorament de la salut que pot causat el succés o 

l’exposició. 

Risc acceptable Risc que s’ha reduït a un nivell que pot ser tolerat per l’organització tenint en 

consideració les seves obligacions legals i la seva pròpia política de SST. 
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Avaluació de risc Procés global d’estimació de la magnitud del risc i de decisió si el risc és o no 

acceptable. 

Responsabilitats 
El Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals (TPRL) (intern competent o Servei de Prevenció Aliè), 

amb la col·laboració dels responsables de departaments/comitè de seguretat i salut (o delegat de 

prevenció), és responsable de l’avaluació inicial dels perills i els riscos associats. 

Es responsabilitat de la Direcció assumir els resultats de l’avaluació i l’aplicació de les mesures 

preventives corresponent. 

Es responsabilitat de tot el personal de l’organització identificar i informar dels riscos que detecta en 

el seu lloc de treball. 

Mètode operatiu 

Identificació de perills i avaluació de riscos 
Per a l’avaluació de les condicions de treball s’aplica la metodologia del Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). <si el sistema està subcontractat a un servei de 

Prevenció aliè, cal posar el sistema que utilitza el servei> 

Per a cada lloc de treball (direcció, producció, maquinistes, transportistes, personal de magatzem, 

taller i oficina), el TPRL competent o el Servei de Prevenció Aliè, mitjançant la Fitxa d’avaluació de 

riscos (annex 1) procedeix a avaluar els riscos en funció del nivell de deficiència (ND), el nivell 

d’exposició (NE) i el nivell de les conseqüències (NC). En aquesta avaluació podran participar-hi el 

responsables de Departament i els Delegats de Prevenció. 

L’avaluació de riscos es duu a terme tenint en compte:  

a) les activitats rutinàries i no rutinàries 

b) les activitats de totes les persones que accedeix al lloc de treball (instal·lacions fixes, obra, 

inclosos subcontractistes i visites) 

c) els factors humans (comportament, capacitats, etc.) 

d) els perills originats fora del lloc de treball capaços d’afectar adversament la salut i seguretat de 

les persones 

e) els perills originats en les rodalies del lloc de treball per activitats relacionades amb el lloc de 

treball 

f) les infraestructures, els equipaments i els materials tant si són propis com subcontractats 

g) els canvis o propostes de canvi en l’organització, les seves activitats o materials 

h) les modificacions en el sistema de gestió de la SST i el seu impacte en les operacions, 

processos i activitats, inclosos els canvis temporals 

i) les obligacions legals relatives a les avaluacions de riscos i la implementació de controls  
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j) el disseny de les àrees de treball, instal·lacions, maquinària, equipaments, incloses la seva 

adaptació a les capacitats humanes 

Nivell de deficiència 
Deficiència  Valor  Significat  
Acceptable 0 No s’ha detectat cap anomalia destacable. El risc està controlat. 

Millorable 2 S’han detectat factors de risc de menor importància. L’eficàcia 
del conjunt de mesures preventives existents respecte al risc no 
es veu reduïda de forma apreciable. 

Deficient 6 S’ha detectat algun factor de risc que requereix ser corregit. 
L’eficàcia del conjunt de mesures preventives existents respecte 
al risc es veu reduïda de forma apreciable. 

Molt deficient 10 S’han identificat factors de risc significatius que determinen com 
a molt possible la generació de fallades. El conjunt de mesures 
preventives existents respecte al risc és ineficaç. 

Nivell d’exposició 
Exposició  Valor  Significat  
Esporàdica 1 En rares ocasions, irregularment. 

Ocasional 2 Alguna vegada durant la seva jornada laboral i amb període curt 
de temps. 

Freqüent 3 Diverses vegades durant la seva jornada laboral, encara que 
sigui en espais curts de temps 

Continuada 4 Contínuament. Diverses vegades a la seva jornada laboral amb 
temps prolongat. 

Nivell de conseqüències 
Conseqüència  Valor  Danys personals  Danys materials  
Lleu 10 Petites lesions que no 

requereixen hospitalització. 
Reparable sense la necessitat 
d’aturar el procés. 

Greu 25 Lesions amb baixa laboral. S’ha d’aturar el procés per 
procedir a la reparació. 

Molt greu 60 Lesions greus que poden ser 
irreparables. 

Destrucció parcial del sistema 
(reparació complexa i costosa). 

Molt deficient 100 1 mort o més. Destrucció total del sistema. 

Càlcul del risc. 
El valor del risc s’obté amb la següent fórmula: 

Risc = ND x NE x NC 

Realitzada la valoració s’obté una imatge dels riscos associats a cada lloc de treball, i per tant es pot 

establir un pla d’actuació per tal d’eliminar-los o reduir-los. 

La prioritat per definir la urgència de l’aplicació de mesures preventives queda definida per la 

següent taula: 

 Risc ≥ 600  D’actuació immediata 

 600 > Risc ≥ 150 Urgent  

 150 > Risc ≥ 40 Relativament urgent  
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 40 > Risc Justificar la correcció  

Davant de situacions amb el mateix nivell de risc primer s’actua sobre aquelles que puguin tenir les 

conseqüències més greus. Si les conseqüències són similars, es tindrà presents factors de cost, de 

temps d’implantació i de personal involucrat. 

La jerarquia de prioritat en la reducció de riscos és:  

� eliminació,  

� substitució,  

� controls d’enginyeria,  

� proteccions col·lectives/senyalització/advertiments i/o controls administratius;  

� EPI 

Elaboració de mesures preventives i normes de segur etat 
Identificats i avaluats els riscos associats a cada lloc de treball, el TPRL elabora les mesures 

preventives i les  normes de seguretat per tal d’eliminar-los o prevenir-los i mitigar-los, seguint els 

principis de l’acció preventiva (articles 14 i 15 de la LPRL). Les mesures preventives es planifiquen 

per a tots els riscos identificats, inclosos els associats al transport amb furgonetes, amb la utilització 

d’eines manuals/petita maquinària. Les mesures de seguretat es relacionen <en el Pla de Prevenció 

/ Pla de Seguretat>. 

Nota  
 El Pla de Seguretat i Salut ha de ser aprovat pel Coordinador de Seguretat en fase d’execució. 

 

Gestió dels canvis i revisió de l’avaluació de risc os 
L’avaluació inicial dels riscos associats als llocs de treball es revisa amb una periodicitat <anual o la 

pactada entre l’empresa i els representants dels treballadors>, per comprovar la seva adequació. 

Independentment d’aquesta periodicitat, es revisa l’avaluació de riscos quan: 

S’incorpora una nova persona en el lloc de treball amb característiques personals o estat biològic 
especialment sensible. 

Es produeixin canvis en les activitats, els equips de treball, en la maquinària, en el sistema de gestió 
de la SST 

Es produeixin incidents i/o es detectin danys o anomalies en la salut dels treballadors. 

La Direcció o els treballadors ho creguin convenient per alguna raó justificada. 

 

Aquesta identificació dels perills per a la SST i els riscos associats als canvis es duu a terme abans 

de la implementació dels esmentats canvis 

Informació sobre els riscos 
El TPRL, en el /Pla de Prevenció / Pla de seguretat, indica clarament els riscos específics del lloc 

desenvolupat, i les mesures i normes de seguretat adoptades en cada cas. 
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La informació/formació sobre els riscos la realitzarà el TPRL en les noves incorporacions de 

personal a l’organització, davant de promocions internes i davant de canvis en la maquinària, equips 

mètodes de treball que modifiquin substancialment les condicions de seguretat (vegeu procediment 

P6.2/1). 

El TPRL tindrà en compte les persones especialment sensibles per tal d’adaptar el lloc de treball a 

les condicions particulars del treballador. 

Quant a la informació dels riscos que es facilita al personal subcontractat se segueix el procediment 

P7.4/2 Compres i la instrucció IT-HS-05 Coordinació d’activitats empresarials. 

Pel que fa a les visites a l’obra, el cap d’obra/encarregat informa als visitants dels riscos així com de 

les mesures preventives i en deixen constància en el full P7.1/1-08 Control d’accés de les visites. 

Annexos 
- Fitxa d’avaluació de riscos PS31-01 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Àrea/ lloc de 
treball:  Data:  
 

Departament:  
 

Nº de treballadors exposats:  ( Relació nominal en el revers) 
 

Avaluació 
realitzada per:  Revisió:  
 

 

 

COD. RISC/ CAUSA MESURES PREVENTIVES 
ND 
(1)  

NE 
(2) 

NC 
(3) 

PR 
(4) RESPONSABLE  TERMINI 

 

         

  l       

         

         

         

         

         

         

(1) NIVELL DE DEFICIÈNCIA 
 

  1- Acceptable 
  2- Millorable 
  6- Deficient 
10- Molt deficient 

 
(2) NIVELL D’EXPOSICIÓ 
 
1 - Esporàdica 
2 - Ocasional 
3 - Freqüent 
4 - Continua 

 

 
(3) NIVELL DE CONSEQÜÈNCIA 
 
  10 - Lleu 
  25 - Greu 
  60 - Molt greu 
100 - Mortal 
 

 
(4) PRIORITAT D’ACTUACIÓ 
 
600 < PR  Immediata 
150 < PR < 600 Urgent 
  40 < PR < 150 Semiurgent 
 PR < 40  Correcció 
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CODI RISC CODI RISC 
RELACIÓ NOMINAL DE 

TREBALLADORS 
EXPOSATS:  

Risc d’accident 330 Soroll 1. 

010 Caiguda de persones a diferent nivell 340 Vibracions 2. 

020 Caiguda de persones al mateix nivell 350 Estrès tèrmic 3. 

030 Caiguda d’objectes per desplom 360 Radiacions ionitzants 4. 

040 Caiguda d’objectes per manipulació 370 Radiacions no ionitzants 5. 

050 Caiguda d’objectes despresos 380 Il·luminació 6. 

060 Trepitjades sobre objectes 390 Altre exposició 7. 

070 Xocs contra objectes immòbils Risc de fatiga 8. 

080 Xocs contra objectes mòbils 410 Física. Posició 9. 

090 Cops/Talls per objectes o eines 420 Física. Desplaçament 10. 

100 Projecció de fragments o partícules 430 Física. Esforç  

110 Esclafament per o entre objectes 440 Física. Manipulació de càrregues Indicar si existeix alguna 
limitació física o psíquica per 
executar aquest lloc de treball o 
feina: 

120 Esclafament per bolcada de màquina 450 Mental. Recepció de la inf. 

130 Sobreesforços 460 Mental. Tractament de la inf.  

140 Exposició a temperatures extremes 470 Mental. Resposta  

150 Contactes tèrmics 480 Fatiga crònica  

160 Contactes elèctrics 490 Altres riscos de fatiga  

170 Exposició a substàncies nocives Risc de insatisfacció Signatura: Unitat Medicina del 
Treball 

180 Contactes amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 

510 Contingut del treball 

 

190 Exposició a radiacions 520 Monotonia 

200 Explosions 530 Rol inadequat 

210 Incendis 540 Autonomia insuficient 

Risc de fatiga 550 Incomunicació 

220 Accidents provocats per éssers vius 560 Relacions 

230 Esclafaments o cops amb vehicles 580 Horari inadequat 

240 Accidents de trànsit 570 Organització del treball incorrecte 

250 Altres riscos d’accident 590 Altres riscos de insatisfacció 

Risc de malaltia professional   

310 Exposició a contaminants químics   

320 Exposició a contaminants biològics   

    

 

Edició Data Modificació Aprovació 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és deduir les causes que generen els incidents mitjançant el 

coneixement del fets, amb la finalitat de definir i establir les mesures correctives que eliminin les 

seves causes, per una banda i per altra, d’identificar deficiències de SST o altres factors que 

requereixen accions correctives i/o oportunitats d’accions preventives i de millora continua. 

També és objecte d’aquest procediment definir l’operativa per a documentar, comunicar i deixar 

registre dels incidents i dels resultats de la seva investigació. I per a portar-ne un control estadístic. 

Abast 
S’investiguen i analitzen tots els incidents, incloses les malalties professionals. 

Nota 
 Una situació d’emergència és un tipus particular d’incident 

Referències 
PA(S) 4.7,  Situacions d’emergència i capacitat de resposta 

P8.5/1, Accions correctives i preventives 

Definicions 
Incident Succés o successos relacionats amb el treball que provoca o podria haver 

provocat un dany, o un deteriorament de la salut (sense tenir en compte la 

gravetat),  o una fatalitat.  

Accident Incident que ha provocat un dany, un deteriorament de la salut o una fatalitat. 

Quasi accident  Incident que no ha provocat un dany, un deteriorament de la salut o una fatalitat. 

Nota  
 Una situació d’emergència és un tipus particular d’incident. 

Responsabilitats 
Els caps de departament, i a les obres el TPRL, són els responsables de realitzar la investigació 

dels incidents al seu departament, i d’enviar-ne els resultats a Direcció. 

El TPRL / Servei de Prevenció Aliè és responsable d’assessorar i col·laborar en les investigacions 

d’accidents.  

El TPRL és el responsable de la investigació dels Quasi accidents. A més és el responsable de 

l’arxiu dels registres dels accidents i dels estadístics. 

RRHH / Direcció és responsable de notificar a l’Autoritat Laboral competent l’accident i d’assegurar-

se de l’acompliment de les mesures correctives. 
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Mètode operatiu 

Actuació i investigació interna dels incidents  
En el moment de l’incident es prenen les següents accions: 

Aplicació de primers auxilis,  si és un accident. 

Accions contenidores per prevenir incidents secundaris. 

Avís al responsable de departament. 

La investigació s’inicia, un cop controlada la situació, i en un termini de temps no superior, en el cas 

dels accidents, a 48 hores. 

El Responsable de departament, o en el seu defecte el TPRL, el registra a l’imprès Investigació 

d’accident (annex 1: PS5.2-01). Si l’incident no ha provocat danys reals o potencialment greus 

realitza l’anàlisi amb l’ajut del TPRL i dels representants dels treballadors; en cas contrari caldrà la 

intervenció de tècnics especialistes. 

Per a efectuar l’anàlisi es realitza la presa de dades mitjançant entrevistes a testimonis, l’examinació 

de materials, l’entorn, la documentació i demés possibles circumstàncies que hi hagin pogut incidir. 

Si es considera necessari es fa la reconstrucció de l’incident, i es procedeix a l’anàlisi de les causes, 

ja siguin materials, organitzatives, de l’entorn o personals. 

Quan es considera que l’anàlisi mostra allò que ha succeït, el que havia d’haver succeït i el perquè 

de les causes, s’han de definir les accions correctives pertinents. 

Aquestes es registren en el mateix full d’investigació d’accident i a l’imprès d’accions correctives i 

preventives (vegeu procediment P8.5/1), mitjançant el qual es realitza el seu seguiment i tancament 

amb eficàcia. 

El resultat de les investigacions d’incidents s’han de comunicar al personal mitjançant el 

representant dels treballadors. 

Comunicació de l’accident 
L’accident s’ha de comunicar a l’Autoritat Laboral. D’aquesta comunicació s’encarrega, si és el cas, 

la Mútua d’accidents contractada a l’efecte, que a més, és la que ofereix l’assistència mèdica als 

treballadors. 

Els terminis per a la comunicació, són els que s’expliciten en el punt 6.5. 

Cas que la comunicació sigui responsabilitat del TPRL, la realitza mitjançant internet a les adreces:  

http://www10.gencat.net/treball_scst/AppJava/visualitza.jsp?pagina=/WEB-INF/literals/accidents.jsp 

http://www.cat365.net/Inici/ServeisEmpreses/AreesGenerals/Seguritat/?I=1 

Encara que la comunicació la faci la Mútua o el SPA, el TPRL/RRHH s’assegura que s’ha efectuat la 

comunicació i que s’ha fet dins dels terminis reglamentats. 
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Registre dels accidents 
El TPRL  disposa d’un registre anual dels accidents que han hagut a l’organització (a ser possible 

tots, amb baixa i sense baixa), utilitzant l’annex 2 (PS5.2-02) d’aquest procediment. 

També pot, a finals d’any, demanar a la Mútua la relació de tots el accidents ocorreguts a l’empresa. 

Control estadístic 
El TPRL controla l’evolució de la sinistralitat, detectant si els canvis experimentats són deguts a una 

fluctuació aleatòria o a un nou factor que ha modificat les condicions de seguretat. 

També calcula els índexs mensuals de freqüència i incidència per als accidents amb baixa i per als 

accidents totals (amb i sense baixa). 

Índex d’incidència: expressa la quantitat de treballadors sinistrats, en un període d’un any, per cada 

mil treballadors exposats 

Índex d’incidència = treballadors sinistrats x 103 / treballadors exposats 

Índex de freqüència: expressa la quantitat de treballadors sinistrats, en un període d’un any, per 

cada milió d’hores treballades 

Índex de freqüència = treballadors sinistrats x 106 / hores treballades 

Aquests estadístics, que també es poden demanar mensualment a la Mútua, si és que ofereix 

aquest servei, poden alimentar els indicadors per a fer el seguiment dels objectius de l’empresa i per 

comparar-los amb els generals del sector o subsector d’activitat. 

Comunicació oficial 
Documents subjectes a notificació i terminis: 

- Comunicació d’accidents de treball amb baixa mèdica: Té un termini màxim de cinc dies 

comptant des de la data en què es va produir l’accident o des de la data de baixa mèdica. 

- Relació d’accidents produïts sense baixa mèdica: S’han de presentar durant els primers cinc 

dies hàbils del mes següent al qual es refereixen les dades. 

- Relació d’altes o defuncions de persones accidentades: Es formalitzarà en els deu primers dies 

hàbils del mes següent en què s’hagin rebut els corresponents comunicats mèdics. 

- Comunicació d’accident greu, molt greu o mortal: Té un termini màxim de 24 hores. 

Normalment, tots aquests temes es coordinen amb la Mútua d’accidents de treball de l’empresa. 

Annexos 
- Investigació d’accident PS5.2-01 

- Registre d’accidents PS5.2-02 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Àrea / Unitat:  Circulació de l’informe  
 

 Servei mèdic o farmaciola 
 Responsable Departament 
 Servei de Prevenció / persona designada 

 Administració 

 

 

Registre d’accident núm.:  
 

Any:  
 

 ACCIDENT           INCIDENT (Quasi accident) 

 

1. Dades del treballador  (A complimentar pel cap i Administració) 
Cognoms   Nom  
 

Antiguitat a l’empresa (mesos):  al lloc de treball (mesos):  
 

Edat:  Tipus de contracte:   Ocupació:  
 

Categoria professional:  
 
 
2. Dades del succés (A complimentar pel Cap directe amb la col·laboració de la persona accidentada) 
Data:  Hora del succés:    
    

Testimonis:  

  

  

Estava al seu lloc de treball: Sí  No  Era el seu horari habitual: Sí  No  
 

Manera en la que es va produir:  

 
 

  

Agent material:  
  

Part de l’agent:  
 
 
3. Dades de la investigació  (A complimentar pel cap directe amb la col·laboració de la persona accidentada) 

Data:    
     

Descripció de l’accident: 

 
 

 
 
4. Causes de l’accident (A complimentar pel Cap/Responsable Directe amb la col·laboració de la persona accidentada) 

Descripció literal de les principals causes determinants de l’accident. Consultar l’anàlisi causal d’aquest formulari per a facilitar la detecció de causes 
 

  

  Signatura Responsable 
 
 
Data:  
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Anàlisi causal  

Materials Ambient i lloc de treball Individuals Org anitzatives 
1. Òrgans mòbils 

allunyats del punt 
d’operació accessibles 

2.  Zona d’operació 
desprotegida 

3.  Aturada d’emergència 
ineficaç 

4.  Absència de mitjans 
per a la consignació de 
la màquina 

5.  Productes perillosos 
no identificats 

6.  Materials amb arestes/ 
perfils tallants 

7.  Inestabilitat en 
l’emmagatzematge 

8.  deficient protecció 
enfront a contactes 
elèctrics 

9.  Instal·lacions d’extinció 
d’incendis incorrectes 

10. ... 

 

11.  Obertures i buits 
desprotegits 

12.  Zones de treball, trànsit i 
emmagatzematge no 
delimitades 

13.  Dificultat en l’accés al lloc 
de treball 

14.  Dificultat de moviment en 
el lloc de treball 

15.  Escales insegures o en 
mal estat 

16.  Paviment deficient o 
inadequat (discontinu, 
lliscant, etc.) 

17.  Vies d’evacuació 
insuficients o no 
practicables 

18.  Falta d’ordre i neteja 

19. ...... 

20. Incapacitat física per al 
treball 

21.  Deficiència física per al 
lloc de treball 

22.  Falta de qualificació per 
a la tasca 

23.  Inexperiència 

24.  Deficient assimilació o 
interpretació d’ordres o 
instruccions rebudes 

25.  Incompliment d’ordres 
expresses de treball 

26.  Retirada o anul·lació de 
proteccions o 
dispositius de seguretat 

27.  No utilització d’equips 
de protecció individual 

28.  Incapacitat mental 

29.  ... 

30.  Tasca 
extraordinària/inhabitual 
per a l’operari 

31.  Pressa de temps/ritme de 
treball elevat 

32. Monòton/ 
rutinari/Aïllament 

33.  Formació inexistent o 
insuficient sobre procés o 
mètode de treball 

34.  Instruccions inexistents, 
confuses, contradictòries 
o insuficients 

35.  Mètode de treball 
inexistent o inadequat 

36.  Manteniment inexistent o 
inadequat 

37.  Inexistència o 
insuficiència de tasques 
d’identificació/avaluació 
riscos 

38. Falta de correcció de 
riscos ja detectats 

39.  Inexistència dels EPI 
necessaris o no ser 
aquests inadequats 

40.  Intervencions davant 
emergències no previstes 

41.  ...  

 

 
 
 
5. Arbre causal (A complimentar pel Comandament Directe i el Responsable de la Unitat Funcional afectada)    
Causes més significatives  

 
6. Mesures preventives proposades   (A complimentar pel cap/responsable directe i pel Director de l’àrea/unitat 
Indicar el responsable de la execució de les mesures proposades i el termini previst de finalització 

 
 
 
 

 

Cap / Responsable directe 
 
 
 
 
Data: 

 Director Àrea / Unitat 
 
 
 
 
Data: 

 
7. Informe assistencial   (A complimentar pel Servei Mèdic) 
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Descripció de la lesió:  
 

Part del cos lesionada:  
 

Grau de lesió:  Lleu    Greu    Molt Greu    Defunció   
 

Causa baixa:   Sí    No         Data de la baixa mèdica:  
 

Assistència:  Farmaciola    Mútua    Hospital   
 

Informe mèdic:  
 

  

El Metge d’empresa 
 
 
Data: 

 
8. Informe del servei de prevenció   (A complimentar pel Servei de Prevenció)  
Observacions addicionals: ( a l’informe del cap/responsable directe):  
 

Estimació de costos no assegurats de l’accident (1)   

Per hores perdudes (accidentat, companys, tècnics, etc.):  €  
Per danys materials (maquinària, instal·lacions, productes, etc.): €  

Altres (comercials, punitius, honoraris professionals, etc.): €  
   

 COST ESTIMAT  €  
 

  

Responsable SP 
 
 
Data: 

 
9. Observacions a les mesures correctores proposade s (A complimentar pel Director de l’àrea / unitat) 

 Solucionat en data:    
Solucions adoptades 

   
 

 Cal l’assessorament de :  
 

 Genera ordre de treball (Interna  Externa ) núm.:  Data:  
 

 Cal pressupost 
 

 Es precisa elaboració de norma de treball, per  
 

 No es precisa adoptar mesures 
 

 Data prevista per a la execució de les mesures diferides:   
   

 Data de comprovació de la idoneïtat de les mesures adoptades:   
 

 Comprovació realitzada per:  
 

 

Data:  Signatura Director Àrea / Unitat 

 



 Registre d’accidents 
 

 

  

Pàg. 330 de 518 

PS5.2-02 Ed. A 

 

Data 
accident Nom accidentat 

Departament on 
s’ha produït 
l’accident 

Forma de l’accident / Agent material 
(succés directe que ha provocat la 
lesió) 

Tipus de lesió física i 
ubicació (part del cos 
afectada) 

Condició perillosa 
(causa tècnica de 
l’accident) 

Període de 
baixa Observacions 
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Control de Modificacions 
Edició Data Modificació 
      A 07.07.2009 Creació del procediment 
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Objecte 
L’objecte d’aquest procediment és establir l’operativa per a la identificació, l’accés, el manteniment i 

el registre dels requeriments legislatius ambientals i els relatius a la prevenció de la seguretat i salut 

en el treball que són d’aplicació a l’organització. 

Aquest procediment també estableix l’operativa per a la identificació, el manteniment i el registre 

dels requeriments voluntaris que l’organització pot subscriure i que entren a l’abast del Sistema 

Integrat de Gestió QASST. 

Abast 
Aquest procediment abasta els requeriments legals ambientals, així com els voluntaris subscrits per 

l’organització, en l’àmbit europeu (legislació comuna dels estats membres), estatal, autonòmic i 

municipal que afecten  les “activitats” dins de l’abast general del sistema. 

També inclou els requeriments legals en matèria de prevenció de la seguretat i salut en el treball. 

El control de la normativa Tècnica que fa referència al producte es tracta en el procediment P4.2/1. 

Referències 
P4.2/1 Control de la documentació i de les dades 

P5.6/1 Revisió del sistema per la direcció 

P7.1/1 Pla d’execució de l’obra - PAQ 

PA3.1  Identificació i avaluació dels aspectes MA  

PAS4.3 Comunicació  

Definicions 
Requeriment legal:  Condició legislativa exigida i necessària de compliment obligat per part de 

l’empresa. 

Requeriment voluntari:  Condició exigida, no inclosa en els requeriments legals, subscrita de forma 

voluntària per l’empresa amb terceres parts. 

Responsabilitats  
El Director General és el responsable d’aprovar els requeriments voluntaris. 

El Cap d’obra és responsable d’identificar els requeriments legals que són d’aplicació a l’obra. 

El responsable de Qualitat i Medi Ambient (rQMA) té la responsabilitat de recollir i mantenir 

actualitzada tota la legislació ambiental d’aplicació a l’empresa; i de fer l’extracció d’aquells requisits 

que són d’aplicació a l’empresa recollits en les fitxes de normativa. 

El TPRL és responsable de tenir identificada tota la legislació i requeriments legals en prevenció de 

la seguretat i salut en el treball (SST) d’aplicació a l’organització, i d’elaborar les fitxes de normativa 

que contenen  els requisits per a facilitar i controlar l’aplicació de la llei a l’empresa. 
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Mètode operatiu 

Legislació ambiental 

Recull de la legislació ambiental 
El rQMA recull i actualitza, de manera permanent, tota la legislació ambiental d’àmbit europeu, 

estatal i autonòmic. 

Quant a la legislació local, el rQMA recull les ordenances municipals dels ajuntaments en els quals 

es realitza l’obra, n’extreu els requisits que l’apliquen i en confecciona una fitxa de normativa local  

(annex 3). N ’informa als tècnics corresponents.  

Nota 
 Si l’ordenança municipal no es troba publicada a la web de l’Ajuntament, cal sol·licitar per escrit, a l’ajuntament, les 

normes ambientals o les que abans eren les de Convivencia ciudadana i les de Policía y buen gobierno 

El Director tècnic, com a coneixedor dels efectes ambientals que es poden generar dins de l’àmbit 

d’actuació de les activitats de l’organització, selecciona la legislació ambiental que li sigui d’aplicació 

i encarrega al rQMA que  prepari les fitxes de normativa tal i com es descriu a l'apartat següent. 

Nota 
 Cal tenir en compte que si existeixen lleis que regulen el mateix, però en diferents àmbits té prioritat la llei més local;  

així l’ordre d’aplicació serà  local, autonòmic, estatal i finalment europeu. 

Quant a la legislació aplicable a les oficines / magatzem se segueix  el que diu el Reglament general 

de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental, i modificacions posteriors 

Els requeriments voluntaris als quals se subscriu l’organització es tracten com la resta de la 

legislació, fent fitxes de normativa. 

Els requeriments voluntaris han de ser analitzats prèviament pel Comitè de la Qualitat i Medi 

Ambient i aprovats pel Director General. 

Fitxa de normativa   
El rQMA prepara una fitxa resum de cadascuna de les disposicions legals i acords voluntaris que 

siguin d’aplicació (annex 1). Hi ha una fitxa per a cada tema específic regulat, és a dir poden 

coincidir en una mateixa fitxa diverses lleis i de diferents àmbits. S’hi anota: 

Legislació comunitària 

Legislació estatal 

Legislació autonòmica 

Requeriments aplicables a les activitats de l’Organització 

Permisos i llicències necessaris 

Aspecte ambiental associat 

Observacions 

Codi 
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El codi de les fitxes de normativa consta dels següents dígits N(1) / (2) 

(1): El primer dígit fa referència al grup de l’aspecte ambiental descrit en el procediment PA3.1.  

(2): El segon dígit correspon a l’ordre de publicació de la llei o el decret,  de més antiga a la més 

recent; s’anirà numerant la legislació d’un mateix aspecte ambiental (01 i successius). 

Ex: NR-01 per a la fitxa de normativa de residus. 

Actualització, distribució i arxiu de les fitxes de  normativa 
Semestralment el rQMA, mitjançant l’organisme corresponent (col·legis oficials, departament de 

medi ambient), consulta i verifica si té actualitzada la legislació ambiental aplicable. 

En cas de modificacions  d’una llei o decret actualitza les Fitxes de normativa i especifica els nous 

requeriments aplicables (annex 1), en fa una nova edició, les arxiva i les distribueix, si s’escau. 

Nota 
 Les fitxes de normativa, com tot document del sistema, es relacionen en una llista de referència d’acord amb el que es 

descriu en el procediment de Control dels documents i les dades. L’arxiu es presenta en diferents carpetes segons la 

normativa sigui comunitària, estatal, autonòmica o municipal i separada per les àrees temàtiques afectades. 

Tots el canvis de normativa relacionats amb un lloc de treball es comuniquen a les persones que 

l’ocupen mitjançant una nota interna o email. 

La legislació anul·lada es conserva identificada com a anul·lada i en una carpeta separada de la 

vigent. 

Avaluació del compliment de la legislació  
El cap d’obra fa la lectura de les fitxes normatives que li apliquen i n’extreu els controls, permisos  i 

altres requeriments necessaris per complir amb la legislació ambiental que afecta l’obra; els anota a 

l’annex 2a. Així mateix, a mesura que va obtenint aquests permisos i autoritzacions en va deixant 

constància en el mateix annex 2a.  

En les reunions setmanals de seguiment de l’obra es fa també un control dels permisos aconseguits, 

de l’estat dels que falten (s’ha fet la petició, està en tràmit, etc.)  i del compliment de la legislació en 

general. Cas de mancances/retards s’anota en acta i s’anomena el responsable del seu seguiment.  

Quant a l’avaluació del compliment de la legislació a les oficines / magatzem se segueix en les 

reunions de Revisió del sistema:  es verifica que s’ha tramitat la Comunicació d’obertura d’activitat 

que indica la Llei 3/1998 d’Intervenció Integral de l’AA., si és el cas (annex III-3 de la Llei), com 

també que s’estan gestionat els residus correctament (fluorescents, piles usades,  tóners, etc.) 

d’acord amb les normes de residus NR-03 i NR-07. En el cas que hi hagi hagut canvis significatius a 

l’oficina/magatzem (augment considerable del número de treballadors, s’han fet obres, etc) 

s’analitza si cal renovar la llicència ambiental. 

De manera anàloga es procedeix per assegurar l’acompliment de la legislació en matèria de 

prevenció de riscos i de seguretat i salut en el treball, utilitzant el mateix format d’imprès, que però 

de contingut diferent, preassignat a l’annex 2s.  
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Recull de la legislació en matèria de seguretat i s alut laboral 
El TPRL recull i actualitza periòdicament <diari, setmanal, mensual>  tota la legislació en matèria 

de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el treball d’àmbit estatal i autonòmic. 

Per realitzar aquesta tasca consulta mitjançant internet les publicacions a l’efecte dels BOE, DOGC i 

DOCE. (bases de dades informatitzades especialitzades privades, o directament dels llocs web 

Instituto Nacional e Higiene del Trabajo i del Ministerio del trabajo:  www.insht.es, www.mtas.es, ). 

Adquireix, si cal, la reglamentació corresponent i actualitza la llista de referència de legislació. Així 

mateix confecciona les fitxes de normativa (annex 4) per a millorar el coneixement i l’aplicació de la 

llei. 

En cas de modificacions  d’una llei o decret actualitza les Fitxes de normativa i especifica els nous 

requeriments aplicables (annex 4), en fa una nova edició, les arxiva i les distribueix, si s’escau. 

Nota 
 Les fitxes de normativa, com tot document del sistema , es relacionen en una llista de referència d’acord amb el que es 

descriu en el procediment de Control dels documents i les dades. La legislació anul·lada es conserva identificada com a 

anul·lada i en una carpeta separada de la vigent. 

 

Així mateix, el TPRL informa dels canvis / nous requisits a tot el personal a qui aplica mitjançant 

instruccions, notes en el taulell informatiu, formació interna, etc.  

Nota 
 Al igual que la llista de referència ambiental, i per facilitar la consulta de la legislació al personal de l’organització, la 

llista de referència és un document electrònic amb vincles als requeriments legislatius. 

Annexos 
Fitxa de normativa  PAS3.2-01 

Avaluació del  compliment de la legislació PAS3.2-02a 

Avaluació del  compliment de la legislació PAS3.2-02s 

Fitxa de normativa local PAS3.2-03 

Fitxa de normativa de seguretat i salut PAS3.2-04 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 

 



 

  

 PAS3.2-01 Ed. A 
Pàg. 340 de 518 

 

 Fitxa de normativa (títol, codi i ed.) 
 

  

Legislació comunitària 
 

Legislació estatal 
 

Legislació autonòmica 
 

Requeriments aplicables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documents, certificats, permisos i llicències neces saris  Aspecte ambiental associat 
  

Observacions 
 

Edició Data   Aprovació 

A     

 

 

Responsable QMA 

    

    

    

 



 Avaluació del compliment de la legislació ambiental 
 

  

Obra:  Municipi:  Data:  
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Aplica 2 Legislació Fitxa de 
normativa 3  Entitat 4 / Data límit Ok 4 

Permisos generals 
 Llicència municipal d’obres    

 Contracte / Adjudicació    

 Acta de replanteig    

 Permís de desviament del trànsit    

 Permís per a tales    

 Permís per a cremes    

 Autorització de la Confederació Hidrogràfica  
(actuació a llera pública) 

 
   

 Permís per desviar serveis (línies elèctriques, 
gasoductes) 

   

 Projecte i legalització de grua    

 Llicència municipal de la grua    

 Permís de rases/ connexió de serveis    

 Permís de col·locació de bastides    

 Contractes de subministrament d’aigua, llum i telèfon    

     

     

RESIDUS  
 Autorització de productor de residus especials NR-03  

 
 

 Autorització d’emmagatzematge de residus especials 
per a més de sis mesos  

NR-03   

 Declaració anual residus NR-12   

 Emmagatzematge PCB i PCT en contenidors estancs NR-02   

 Certificat gestió olis usats NR-04   

 Certificat entrega vehicle fora d’ús a gestor autoritzat NR-14   

 Conformitat registre gestors de residus autoritzats NR-08   

 Certificat gestor quantitat i tipus de residu (llicència 
urbanística) 

NR-08 
 

  

 Document acceptació residus gestor (llicencia obra) NR-08   

 Registre de productors de residus NR-12   

 Registre RERA retirada d’amiant NR-05   

 Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides NR-01   

     

     

EMISSIONS 
 Control periòdic d’emissions ND-07 / NA-01   

 Emissions: llibre registre d’emissions NA-01   

     

     

AIGÜES 
 Permís (concessió) d’aprofitament o captació NH-04   

 Autorització de vessament NH-04 / NH-06   

 Autorització treballs llera del riu NH-04   

 Concessió per a la reutilització d’aigües residuals NH-01   

 Autorització Junta d’Aigües per aprofitar aigües 
subterrànies 

NH-05   

     

     

                                                           
2 Feu un senyal en aquella legislació que aplica en aquesta obra 
3 Fitxa de normativa associada  
4 Entitat que ha de donar els permisos / llicències 
4 Feu un senyal a mesura que aneu aconseguint els permisos  
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SOROLL 
 Certificat homologació CE NV-02 / NV-03   

 Autorització treball nocturn NV-04   

     

     

     

ALTRES 
 Permís per a tallar i desarrelar espècies protegides   NF-01   

 Permís per circular fora de pistes en PEIN’s NF-02   

 Autorització rompuda de terrenys forestals NF-05   

 Autorització circulació per vies pecuàries NF-07   

 Autorització abocaments costes NH-02   

 Concessió ocupació DPMT NH-02   

 Autorització obres dragat NH-03   

 Concessió ocupació béns de domini públic portuari NH-03   

 Inscripció en el Registre d’empreses acreditades 
(contractista principal, 1r i 2n subcontractista) NHS-11   

 Llibre de subcontractació NHS-11   

     

     

Ordenances municipals 
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General  
 Comunicació obertura del centre de treball Ordre 6.05.88   

 Pla de seguretat i salut 
RD 1627/97 
(NHS-01)   

 
Llibre de subcontractació 

Llei 32/2006 
Decret 102/08 

(NHS-13) 
  

 Llibre d’incidències Ordre 12.01.98 
Llei 32/2006 

  

 Presència de recurs preventiu RD 1627/97 
(NHS-06)   

 Senyalització de l’obra 
RD 485/97 
(NHS-07)   

 Mitjans de benestar RD 1627/97 
(NHS-08)   

 Llibre de visites 
Resolució 
18.02.98   

     

     

     

     

     

Específica treballadors  
 Revisió mèdica Llei 31/95 

(NHS-03   
 

 Formació  Llei 31/95   

 Utilització Epis RD773/97 
(NHS-02)   

 Carnet professional NHS16   

 Coordinació d’activitats empresarials 
RD 171/04 
(NHS-05)   

 Manipulació de càrregues RD 487/97   

 Protecció contra contaminació acústica RD 286/06   

     

     

     

     

     

Específica maquinària  
 Grua Torre  RD 836/03   

 Aparells d’elevació i grues mòbils RD 837/03   

 Certificat homologació CE i declaració de conformitat RD 1435/92   

 Seguretat en la utilització dels equips de treball RD 1215/97 
(NHS-15)   

 Seguretat en la utilització dels equips de treball 
temporals en altura 

RD 2177/04 
(NHS-15)   

 Revisió trimestral dels extintors RD 1492/93   

     

     

     

Altres 
 Residus especials  RD 952/97   

 Treballs amb amiant RD 396/06   

                                                           
5 Feu un senyal en aquella legislació que aplica en aquesta obra 
6 Fitxa de normativa associada  
7 Entitat que ha de donar els permisos / llicències 
4 Feu un senyal a mesura que aneu aconseguint els permisos  
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Requeriments aplicables en matèria d’afectació al s òl 
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Requeriments aplicables en matèria de generació de soroll i vibracions 
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Objecte 
L'objecte d’aquest procediment és establir l’operativa a seguir davant de totes les comunicacions 

internes i externes que es generen o arriben a l’organització en relació amb la qualitat, el medi 

ambient i/o sobre aspectes, requisits i consultes en relació a la seguretat i salut en el treball (SST). 

Abast 
Aquest procediment abasta: 

Comunicacions internes i externes de temàtica ambiental i/o SST que es realitzen a l’empresa. 

Reclamacions de clients, subcontractistes o terceres parts per anomalies, defectes constructius o 

d’altres amb implicacions ambientals relacionades amb el projecte, l’obra o les activitats 

realitzades per l’empresa. 

Comunicacions i publicacions ambientals emeses per l’empresa a la societat. 

Referències 
P6.2/1, Recursos Humans. Formació 

P7.4/2, Compres  

P8.2/1, Satisfacció del client  

P8.3/1, Control del producte no conforme 

P8.5/1, Acció correctiva i preventiva 

PAS3.2, Requisits legals i altres requisits 

PAS4.7, Plans d’emergència i capacitat de resposta 

 PS5.2, Investigació d’incidents 

ITHS-09, Informació, consulta i participació dels treballadors 

Definicions 
Comunicació interna: la que s’estableix entre diferents nivells i funcions de l’empresa. 

Comunicació externa: la que s’estableix entre l’empresa i qualsevol altre persona, grup o entitat 

aliena a ella. 

Comunicació rellevant: Comunicació, en general per escrit, que evidencia una reclamació, un 

requeriment o una oportunitat de millora del Sistema de Gestió. 

Responsabilitats 
El responsable de Qualitat i Medi Ambient (rQMA) és responsable de les comunicacions internes de 

caràcter ambiental; i de l’obertura, seguiment i tancament de les externes de caràcter ambiental. 

El Tècnic de Prevenció (TPRL) és el responsable de canalitzar tota la informació relativa a la 

prevenció de seguretat i salut laboral de l’organització, ja sigui interna o externa. 

El TPRL és el responsable de la comunicació amb el Servei de Prevenció Aliè, amb els 

coordinadors de seguretat i amb l’Autoritat Laboral Competent. 
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Mètode operatiu  

Comunicació interna  

Comunicació al personal en matèria de qualitat i am biental 
El rQMA fa arribar les comunicacions internes mitjançant comunicats interns (annex 1) o emails 

Els temes a comunicar són, entre d’altres: 

Política, objectius i fites  

Programes d’actuació  

Canvis en el sistema integrat de gestió (manual, procediments i instruccions complementàries) 

Canvis en  la legislació, i com aquests afecten l’activitat de l’empresa.  

Realització d’auditories i resultats 

Nous aspectes ambientals identificats i el seu impacte associat.  

Comunicació al personal en matèria de prevenció 
El TPRL, de la mateixa manera, fa la difusió interna al personal de: 

Política i objectius de seguretat i salut de l’organització 

Pla de prevenció 

Informació de les activitats contemplades en el sistema de gestió, actuacions, incidències i resultats 

derivats del funcionament de les diferents activitats relacionades amb la SST. 

Comunicació de canvis o nous requisits legals a les persones que els apliquen 

Comunicació respecte del reconeixement mèdic (voluntari i obligatori) 

Comunicació de faltes (lleus, greus i molt greus) al personal propi. 

Comunicació del recurs preventiu a l’obra. 

Decisions preses a les reunions del comitè de seguretat i salut de l’organització. 

A més dels canals habituals de comunicació el TPRL i el comitè de seguretat, disposen d’un taulell 

informatiu per als treballadors, on es pengen les noticies i els comunicats generals en matèria de 

prevenció. En aquests comunicats/notícies s’indiquen les dates de publicació i retirada, requerint la 

signatura d’un treballador de l’organització per a què doni fe de tals circumstàncies. Un cop retirats 

passen a un arxiu que es conserva durant 5 anys abans de la seva destrucció. 

Així mateix, el TPRL posa a disposició dels representants dels treballadors la informació de les 

empreses subcontractades i de les contractacions i subcontractacions que l’empresa realitza 

mitjançant el Llibre de subcontractació. 

Pel que fa a les consultes als treballadors en matèria de seguretat i salut laboral, se segueix la 

ITHS-09. 

Nota 
 Quant a la formació en els aspectes ambientals i els riscos associats a les activitats de cada lloc de treball, es tracta en 

el procediment de formació (P6.2/1). 
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Comunicació del personal 
La comunicació interna que fa el personal  es canalitza mitjançant els diferents registres del sistema 

de gestió i fa referència a: 

Accions correctives i preventives associades a no conformitats amb els requisits del producte o a 

accidents ambientals (reals o potencials) (fulls de petició d’acció correctiva P8.5/1-01) 

Oportunitats de millora i suggeriments dels treballadors (full petició d’acció preventiva P8.5/1-01) 

Situacions que comporten, segons el parer del treballador, un risc per a la SSL (cal informar al TPRL 

o al seu superior jeràrquic mitjançant nota interna). 

No conformitats detectades a les obres, accidents ambientals i incidents respecte a temes de 

seguretat (informes de no conformitat P8.3/1-01) 

Consultes, suggeriments, queixes i  opinions del personal al TPRL. 

Altra informació del personal es pot canalitzar a través del Comitè de Seguretat i 

Salut/Representants dels treballadors. En aquest cas, aquests la fan arribar al TPRL mitjançant 

les reunions trimestrals del Comitè u orgue equivalent (llevat d’aquells casos que requereixin una 

actuació immediata) 

Tota la informació comunicada pel personal, a excepció de casos d’emergència o d’aquells que 

requereixin una actuació immediata per part de l’alta Direcció, es tracta a les reunions de revisió del 

sistema per la Direcció (vegeu procediment P5.6/1). De totes les oportunitats de millora proposades 

i suggerides pel personal de l’organització, el rQMA dóna resposta <en un període màxim de ?? dies 

laborables> des de la recepció de la comunicació.  

Comunicació externa  

Tipus de comunicacions 
Les comunicacions externes relacionades amb la gestió de la qualitat, la gestió ambiental i/o la de 

SST poden ser de diferents característiques: reclamacions, queixes, requeriments, sancions, o bé, 

comunicats, noticies, informes, conferències, entrevistes, etc., publicades en mitjans de comunicació 

relacionats amb l’empresa.  

El temes a comunicar per part de l’empresa poden ser, entre d’altres: 

La Política de Q, MA i/o SST de l’organització (com a mínim a les persones que treballen per a 

l’organització o en nom d’ella)  

Els objectius de qualitat i/o ambientals i/o de seguretat 

Els resultats de qualitat i/o ambientals i/o els estadístics de la prevenció de seguretat i salut 

Les respostes a reclamacions i queixes 

Comunicacions de la Subcontractació (anotada en el Llibre) al coordinador de SS qui la farà arribar 

a les altres empreses contractistes 

Informació relativa als aspectes ambientals significatius. Pot no comunicar-la. Aquesta decisió la 

pren i es documenta en revisió del sistema i s’expressa en el manual integrat de gestió (. 5.5.3) 
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Les anotacions reincidents o greus al Llibre d’incidències (ha de comunicar-les a l’Autoritat Laboral 

en el termini de 24 hores) 

Els accidents laborals, segons l’operativa descrita al procediment PS5.2 Investigació d’incidents 

La designació dels delegats de prevenció i comitès de seguretat i salut (a l’Autoritat Laboral) 

Altres comunicacions externes serien, per exemple, les següents: 

la tramesa a l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) de la Declaració anual de residus,  

la sol·licitud de guals a l’Ajuntament,  

la subcontractació excepcional al coordinador de seguretat i salut; als representants dels 

treballadors i a l’Autoritat Laboral Competent (en el termini dels 5 dies hàbils següents a 

l’aprovació per la DF); 

la comunicació del pla de treball (per a treballs amb fibrociment) a l’autoritat laboral competent,  

la comunicació del nomenament del responsable de la gestió de residus de l’empresa a l’ARC,  

si actua com o pel promotor, la comunicació de l’Avís previ a l’Autoritat Laboral (i les seves  

actualitzacions en el cas que se incorpori a l’obra un coordinador de seguretat i  salut o 

contractistes no identificats en el avís inicialment enviat), 

la sol·licitud a l’Autoritat Laboral d’obertura de centre de treball, etc.  

Comunicacions de les anotacions fetes en el Llibre d’incidències 
El coordinador de SS, o en la seva absència la DF, ha de comunicar les anotacions fetes en el Llibre 

d’incidències al contractista afectat i al seu representant dels treballadors. 

Si les anotacions fan referència a un incompliment de les observacions prèviament anotades en 

aquest Llibre o incompliment greu que comporti la paralització de l’obra, ha de remetre també una 

còpia a l’Autoritat Laboral en el termini de 24 hores. 

Mecanismes de comunicacions 
La informació que es rep de l’exterior es fa arribar al rQMA i/o TPRL per tal que determini la seva 

rellevància i procedeixi a fer les actuacions necessàries per respondre-la 

El TPRL canalitza la comunicació amb el Servei de Prevenció Aliè, amb els coordinadors de 

seguretat i amb l’Autoritat Laboral Competent  

Dels incidents/accidents ambientals derivats de les activitats de l’empresa, s’actua de forma 

immediata, comunicant a les autoritats competents i a les part interessades, per tal que es prenguin 

les mesures contenidores adients.  

Per al registre de les comunicacions externes rellevants, el rQMA i el TPRL utilitzen el Registre de 

comunicacions externes (annex 2). Aquest mateix imprès és el que s’aporta  a  les reunions de 

revisió per la Direcció per a prendre’n coneixement i fer-ne l’anàlisi pertinent.  

Nota 
Com a mínim s’haurien de registrar:  

- la comunicació, feta pel promotor,  d’Avís Previ adreçada a l’Autoritat Laboral Competent 
- la comunicació d’obertura del centre de treball al Departament de Treball 
- la comunicació dels accidents laborals que han causat baixa o mortals a l'Autoritat Laboral competent 
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- la comunicació d'altes / defuncions de les persones accidentades a l'Autoritat Laboral competent 
- la comunicació mensual de la relació d’accidents laborals sense baixa a l'Autoritat Laboral competent 
- la comunicació a l’ARC del responsable de residus de l’empresa 
- les reclamacions/queixes del client (promotor) 
- les respostes a aquestes reclamacions 
-  les sancions rebudes 
-  la resposta a aquestes sancions 
- la comunicació de faltes (lleus, greus i molt greus) al personal propi i subcontractat  
- la comunicació de les incidències registrades en el llibre d’incidències d’acord amb el punt 6.2.2  
- les respostes a aquestes incidències 
- notícies de la premsa en la qual s’hi figura  per algun tema relacionat amb la PRL (article, exemple de bones 

pràctiques, accident en la pròpia empresa) 
- la comunicació, feta pels representants dels treballadors, de designació de Delegats de Prevenció i Comitès d’empresa 
- la inscripció al Registre d’Empreses Acreditades (té una validesa de 3 anys i s’ha de sol·licitar la renovació)  

 

Respecte dels accidents laborals, se segueix l’operativa de comunicació descrita en el PS5.2 

Investigació d’incidents. 

Nota 
 Les decisions preses per la DF que facin referència a aspectes i impactes ambientals significatius, queden registrades 

en actes de visita d’obra. Si es considera necessari, per les responsabilitats que se’n derivin, es demana una 

autorització per escrit  

Comunicació a subcontractistes  
En tots els treballs subcontractats per l’organització s’inclou en el contracte unes especificacions 

dirigides al subcontractista amb els requisits que l’empresa considera que aquest ha de complir per 

tal que els treballs a realitzar no repercuteixin en desviacions dels objectius fixats per l’organització 

(vegeu clàusules ambientals i de seguretat en el procediment P7.4/2 Compres). 

Annexos 
Comunicat intern  PAS4.3-01 

Registre de comunicacions externes PAS4.3-02 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Objecte  
L’objecte d’aquest procediment és descriure la forma d’identificar i actuar davant els possibles 

accidents potencials i situacions d’emergència per tal de: 

- prevenir i reduir els impactes ambientals associats a les situacions d’emergència. 

-   prevenir i evitar o mitigar les possibles conseqüències adverses a la SST derivades de la situació 

d’emergència. 

Abast 
Aquest procediment s’aplica a les obres, oficines, magatzem i parc de maquinària. 

Referències 
P5.6/1 Revisió del sistema per la direcció 

P6.2/1 Recursos Humans. Formació 

P6.3/1 Infraestructures 

P7.1/1 Pla d’execució de l’obra 

P7.4/2 Compres 

P8.5/1 Accions Correctives i Preventives 

PAS4.3  Comunicació 

PS5.2 Investigació d’incident 

Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (article 20) 

Instrucció ITHS-04 Elaboració de plans d’emergència 

Instrucció ITHS-08 Accés i mobilitat a l’obra 

Definicions 
Situació d’emergència:  Situació anòmala, incident o accident associat a una activitat on intervé o 

té influencia l’organització, susceptible de produir danys a les persones, 

instal·lacions, processos o al medi ambient. 

Pla d’emergència: És un document que defineix el conjunt preestablert de disposicions, 

recursos i responsables per actuar coordinadament davant d’una 

hipotètica situació d’emergència i poder adoptar amb celeritat i eficàcia les 

mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i 

evacuació dels treballadors; i així evitar o mitigar els riscs en SST i els 

impactes ambientals derivats de la situació d’emergència. 

Impacte ambiental:  Qualsevol canvi en el medi ambient, sigui advers o beneficiós, resultant en 

tot o en part de las activitats, productes o serveis  d’una organització. 

Responsabilitats 
El Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals (TPRL) conjuntament amb el responsable de Qualitat i 

Medi Ambient (rQMA) són els responsables d’identificar i avaluar les situacions d’emergència de 

l’organització. Les de les obres intervé també el cap d’obra. 



 PAS4.7 – Situacions d’emergència i capacitat de resposta 
 

  
 

  

Procediment PAS4.7. Edició A. Data <data> Pàgina 365 de 518 

 

 

El rQMA és el responsable d’elaborar les actuacions davant de situacions d’emergència ambiental 

de les obres, oficines, magatzem i parc de maquinària 

El TPRL és el responsable d’elaborar els plans d’emergència de les obres, oficines, magatzem i 

parc de maquinària 

Direcció d’Administració és responsable d’implantar els plans d’emergència  a les oficines, 

magatzem i parc de maquinària. El cap d’obra ho és de fer-ho a les obres que té assignades. 

El rQMA conjuntament amb el TPRL són els responsables d’analitzar tant les emergències 

ocorregudes com els simulacres realitzats. 

Mètode operatiu 

Identificació 
El rQMA identifica les situacions d’emergència ambientals que es poden presentar a les oficines, 

magatzems i al taller de maquinària. 

El TPRL identifica les situacions d’emergència que afectin la Seguretat i Salut dels treballadors, tant 

de les oficines com altres instal·lacions fixes. 

El Cap d’obra, amb la col·laboració del rQMA i/o el TPRL, en la implantació de l’obra i consegüent 

preparació del PAQ, identifica  aquelles situacions d’emergència ambiental i de seguretat que poden 

produir-se durant l’execució de l’obra.  

Poden utilitzar l’imprès Identificació i avaluació de les  situacions d’emergència (annex 1). 

Avaluació i actuació 
El rQMA i el TPRL  i el  Cap d’Obra per a les obres; el rQMA i el TPRL, per a les oficines, magatzem 

i parc de maquinària, valoren la significació de cada situació d’emergència seleccionada, d'acord 

amb la següent metodologia: 

Probabilitat (P).  

Probabilitat que es produeixi la situació d’emergència. Es poden presentar tres situacions, 

segons els criteris següents: 
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ALTA (valoració 3) 
Amb tota seguretat es produirà al llarg de l’execució de l’obra o altra activitat de les 

instal·lacions fixes. 

MITJANA (valoració 2) 
La probabilitat de que es produeixi és de com a mínim una vegada al llarg de l’obra i 

una vegada a l’any en instal·lacions fixes. 

BAIXA (valoració 1) 
No es produeix mai, o com a molt una vegada cada 5 anys. 

Gravetat (G).  

Valoració de la conseqüència provocada si succeeix la situació d’emergència considerada. 

Es poden presentar tres situacions en funció del següent criteri: 

TRIVIAL (valoració 1) 
L’entorn / persones es recuperen de manera immediata després de l’incident o 

accident. No es requereixen mesures protectores i/o correctores (ex: una inundació 

lleu) 

MODERADA (valoració 2) 
L’entorn / persones requereix un cert període de temps per recuperar-se. Es 

precisen mesures protectores i/o correctores no intensives per redreçar l’entorn a 

les seves condicions inicials (ex: una ruptura d’una canonada d’aigua). 

NOTABLE (valoració 3) 
La recuperació de l’entorn / persones requereix un llarg període de temps i l’ús de 

pràctiques correctores i/o protectores intensives i complexes. (En alguns casos la 

recuperació pot ser impossible) 

Aquesta valoració es recull en el mateix annex 1, i poden donar-se tres possibles resultats: 

Valoració (P ×××× G) Significació  
1 Tolerable 
2 Tolerable 
3 Important  
4 Important  
6 Intolerable  
9 Intolerable  

 
Nota 
 Es considera la situació d’emergència SIGNIFICATIVA quan el resultat de l’avaluació sigui IMPORTANT o 

INTOLERABLE . En les altres situacions es considera no significativa. 

Si l’avaluació dóna com a resultat que la situació d’emergència ambiental és SIGNIFICATIVA, per a 

cada una de les situacions identificades, es desenvolupa l’Actuació a seguir en situacions 

d’emergència (annex 2) , on es descriuen les situacions d’emergència amb els aspectes ambientals 

associats, les mesures preventives que cal aplicar per disminuir la probabilitat o la gravetat, i les 

accions que cal prendre en cas d’emergència (accions contenidores de l’impacte, comunicació / 

informació, ...) 
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Si la situació d’emergència que resulta significativa afecta també la seguretat i salut de les persones 

es desenvolupen  Plans d’emergència  el guió dels quals es descriu a la ITHS-04 

Al planificar la resposta davant d’emergències (plans d’emergència), es tenen en compte les 

necessitats de les parts interessades (serveis d’emergència, veïns, etc.) 

Nota 
 Quant a les oficines i en aquells casos que l’empresa no sigui titular de l’immoble, es pot utilitzar el pla d’emergència 

desenvolupat pel titular de l’edifici.  

 Tampoc cal desenvolupar plans d’emergència específics si aquests ja han estat contemplats al Pla de Seguretat i Salut 

(en el cas de les obres) o en el Pla de prevenció (per a les instal·lacions fixes). 

 Si els plans d’emergència desenvolupats no contenen mesures preventives davant les situacions d’emergència 

ambientals es mantindrà  l’imprès d’Actuació en situacions d’emergència (annex 2). 

En cap cas, davant d’una situació considerada com a INTOLERABLE, s’accepta que es pugui 

continuar amb el procés productiu si no es prenen les accions preventives adients. 

El Cap d’obra i l’encarregat són els responsables d’informar als proveïdors de les situacions 

d’emergència identificades i de les Actuacions en situacions d’emergència de l’obra. 

Implantació del pla d’emergència 
Un cop definit el pla d’emergència, s’han de prendre les mesures i disposicions que s’hi relacionen. 

El TPRL té cura que: 

 S’inclogui dins del pla de manteniment de les infraestructures, la revisió dels mitjans de previsió i 
protecció. En particular, la freqüència de revisió dels mitjans contra incendis correspon amb la 
definida en el RD 1942/1993. 

 Es realitzi l’ensinistrament i la formació, cas que sigui aplicable, dels equips d’intervenció 
d’emergència. 

 Es programin i realitzin simulacres que permetin valorar l’adequació del Pla d’emergència, així com 
habituar als equips d’intervenció a evacuar els edificis; i s’impliqui a les parts interessades, quan 
sigui apropiat. 

 Es difongui i s’informi al personal de l’empresa, als visitants i als subcontractistes sobre el Pla 
d’emergència desenvolupat. 

 Es comprovi la correcta senyalització dels equips d’extinció, salvament i/o socors així com les vies 
d’evacuació. 

 Comprovar la simplicitat del pla d’emergència per facilitar la seva consulta i lectura, amb plànols a 
una escala adequada i amb símbols normalitzats. 

Situació d’emergència 
Si es produeix una situació d’emergència, primerament es procedeix segons l’establert en el full  

d’Actuació en situacions d’emergència (annex 2) o Pla d’emergència, si existeix. 

A les oficines i magatzems es disposa d’un equip organitzatiu responsable d’actuar en cas 

d’emergència. Aquest equip està format per: 
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- Cap d’emergència: Assumeix la responsabilitat màxima de l’emergència. Declara 

Situació d’emergència quan la situació ho requereix. Coordina les 

actuacions internes i externes per al control de la situació. També 

declara la desaparició de la situació d’emergència i la tornada a les 

instal·lacions. 

- Resp. equip emergència: Dirigeix les actuacions de l’equip d’emergència. 

-  Equip d’emergència: Conjunt de persones de l’organització especialment formades per a 

l’actuació davant de situacions d’emergència. 

Nota 
 En funció de la dimensió i complexitat de l’organització, aquestes responsabilitats  es poden concentrar en menys 

persones o, fins i tot, en un únic responsable qui assumeix totes les funcions. 

 Com s’ha dit abans, els plans d’emergència de les instal·lacions fixes també poden estar definits i desenvolupats en el 

Pla de Prevenció. En aconsellable tenir-lo desenvolupat en un únic document i mantenir allà actualitzada tota 

l’operativa, i referir-s’hi quan es citi en un altre document. 

Conat d’emergència 
Si la persona que detecta l’emergència pot controlar-la amb els mitjans que té al seu abast, intenta  

fer-ho i n’informa posteriorment al responsable del departament. 

Emergència parcial 
Quan la persona que detecta un conat d’emergència no el pot controlar, activa immediatament les 

alarmes del polsador més pròxim (en cas de no existir s’avisa oralment). Els companys més pròxims 

han d’actuar com a equip d’emergència. 

El responsable de l’equip d’emergència, en cas necessari, avisa als bombers i informa al Cap 

d’emergència d’aquesta situació. 

Valoren la possibilitat de decretar l’emergència general. 

Un cop arribin els bombers el responsable de l’equip de l’emergència informa de la situació als 

bombers.  

Emergència general 
L’emergència general suposa l’evacuació de l’edifici. S’actua d’acord amb l’establert al pla 

d’emergència. 

Situacions d’emergència a les obres 
Qualsevol persona que detecti una situació d’emergència a l’obra avisa a l’encarregat. Aquest actua 

com a Responsable de l’equip d’emergència i segueix les actuacions del Pla d’emergència. Resolta 

la situació el cap d’obra / encarregat informen el TPRL i conjuntament completen la Fitxa 

d’Investigació d’accidents (PS52-01), si és el cas. 
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Anàlisi de les situacions d’emergència 
L’adequació i conveniència de les respostes a les situacions d’emergència, en general, s’analitzen 

en les reunions de revisió i es prenen les decisions pertinents per assegurar-ne la seva eficàcia. 

Si no hi ha hagut cap emergència durant el període ni se sospita de cap ineficàcia es manté com 

està. 

Si n’hi ha hagut alguna, un cop solucionada l’emergència, el rQMA, conjuntament amb el TPRL, fan 

una anàlisi del que ha passat. En el cas que la situació no hagi afectat la seguretat i salut de les 

persones  s’utilitza l’imprès Anàlisi de la situació d’emergència ambiental (annex 3) on es descriu 

el lloc, la data, el temps de reacció, els  fets ocorreguts, les entitats involucrades, els impactes 

ambientals produïts, les causes que han provocat l’accident: causa fortuïta, incompliment d’un 

requisit (no conformitat ambiental). 

En aquest mateix imprès s’avaluen les actuacions d’emergència que es tenen definides i es  

proposen accions correctives, si és el cas. Així mateix, s’aixeca una petició d’acció correctiva i 

preventiva (vegeu procediment P8.5/1), mitjançant la qual es realitza el seguiment i el tancament 

amb eficàcia de les accions correctives adoptades. 

Si l’emergència ha produït un incident (vegeu definició en el procediment PS5.2), aquesta anàlisi es 

realitza aplicant el procediment PS5.2 d’Investigació d’incidents i se’n deixa constància a la fitxa 

d’Investigació d’accidents. 

Coincidint amb les reunions de revisió de sistema per la Direcció, el rQMA, conjuntament amb el 

TPRL, elabora informes resum sobre les situacions d’emergència que s’ha produït (destria les que 

han estat degudes a una NC de les que ho han estat per causes fortuïtes), funcionament dels plans 

d’emergència, etc. 

Nota  
 Encara que les  situacions d’emergència ocorregudes hagin estat degudes a una  No Conformitat, es deixa registre 

només a l’imprès d’Anàlisi de la situació d’emergència (annex 3) (si no hi hagut danys personals), i a l’imprès 

d’Investigació d’accidents (PS5.2-01) (si hi ha hagut danys personals). Ambdós impresos són equivalents als informes 

de No Conformitat, i són els que s’utilitzaran a la revisió del sistema per a fer l’anàlisi de la seva adequació. 

Simulacres 
Periòdicament, i amb una freqüència mínima d’una vegada cada tres anys, es realitzen simulacres 

de situacions d’emergència. 

A tal efecte, es planifica el simulacre i se segueix l’operativa descrita per a la formació (vegeu 

procediment P6.2/1): es completa l’imprès de Petició de formació, es convoca la sessió de 

simulacre, es reuneix el personal i es posen en pràctica les diferents actuacions identificades en els 

plans d’emergència: extinció de foc, evacuació d’edificis, etc. Quan sigui apropiat, es convoca també 

a les part interessades pertinents. 
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Se’n deixa registre a l’imprès de formació. El rQMA / TPRL analitza l’aplicació de les actuacions 

disposades en les Actuacions d’emergència / Plans d’emergència així com les accions preventives 

realitzades. També valora l’eficàcia de la formació efectuada (imprès de Qüestionari de Valoració de 

la Formació). 

Nota 
 També es consideren simulacres verificar, per exemple, buidar els extintors quan s’han de renovar, comprovar que els 

elements d’emergència estan preparats per poder-los utilitzar cas que es necessitin, etc. 

Annexos 
Identificació i avaluació  de les situacions d’emergència PAS4.7-01 

Actuació en situacions d’emergència PAS4.7-02 

Anàlisi de la situació d’emergència ambiental PAS4.7-03 

 
Nota 

 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 

 



 
Identificació i avaluació de les situacions 

d’emergència 
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Situacions d’emergència Activitats que la 
produeixen Probabilitat 1 Gravetat 2 P ×××× G 

Significativa 
(X) 

Obra      

Inundacions      

Ruptura de serveis      

Incendis forestals      

Altres Incendis       

Esllavissades i despreniments      

Abocaments incontrolats al sòl      
Abocaments incontrolats als  sistemes 
aquàtics 

     

Explosions no controlades      

      

  
     

Oficina      

Incendi      

Fuites      

Inundació      

      

 
     

Magatzem      

Incendi      

Explosió      

Fuites      

Inundació      

      

  
     

Parc de maquinària      

Incendi      

Explosió      

Fuites      
Inundació      
      

 
     

 
 1 Alta =  3 (quasi  segur que passa) 
   Mitjana =  2 (probable una vegada en el decurs de l’obra / una vegada a l’any en instal·lació fixa) 
   Baixa =  1 (mai o quasi mai) 
 

2 Notable =  3 (l’entorn / persones  no es recupera o bé calen mesures intensives i complexes) 
  Moderada =  2 (calen mesures correctives no intensives per recuperar l’entorn / persones) 
  Trivial =  1 (entorn / persones es recupera sense mesures correctives) 
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Obra :  
 

Descripció de la situació d’emergència i els seus a spectes ambientals associats:  
Situació d’emergència:  
 
 
 
 
 

 
 
Aspectes ambientals associats: 
 

 
 
 

Accions preventives per disminuir la gravetat o la probabilitat:  

 

 

Actuació en cas d’emergència:  
(indiqueu les mesures contenidores de l’impacte, comunicació, informació, etc.) 
 

Acció Responsable 
  
  
  
  
  

℡℡℡℡ Telèfons de contacte (112)  

Policia local  Creu Roja  

Mossos d’esquadra  CAP Ambulatori / 061  

Cia d’aigua  Bombers  

Cia de gas  Ajuntament  

Cia Elèctrica  Mútua  

Telecomunicacions    

 
 
 

Edició  Data Modificació  Aprovació  
A data Creació del document 
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Dades de l’incident / accident  

Obra / Lloc: 

Data i hora:  Temps de reacció:  

Classificació 
<justificació de la classificació de l’incident com a accident greu, accident lleu  o incident> . 
 

Zona afectada :  
Abast de l’accident / incident 

 
 

Anàlisi del succés 
 
Descripció de l’incident 
 
 
 
Motiu de l’incident (incompliment d’un requisit-NC, causa fortuïta) 
 
 
 
Anàlisi de les causes  
 
 
 

Accions contenidores i actuacions realitzades 
 
  

Mesures correctives a emprendre 
 
  

Observacions Data i signatura 
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Edició Data Modificació Aprovació 

A 07.07.2009 Creació de la instrucció 
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Objecte  
L’objecte d’aquesta instrucció és definir l’estructura, la codificació i el format dels procediments,  

les instruccions com també dels documents i registres del sistema. 

Estructura d’un procediment 
Tots els procediments tenen els següents apartats: 

1 Objecte  S’hi indiquen els motius de l’elaboració del procediment. 

2 Abast  S’hi indiquen les zones, funcions, seccions, àrees, departaments 

o productes als quals aplica el procediment. 

3 Referències  S’hi indiquen els documents interns o externs relacionats amb el 

procediment. 

4 Definicions  S’hi defineixen els conceptes utilitzats en el procediment que 

poden estar sotmesos a interpretacions subjectives. 

5 Responsabilitats  S’hi indiquen les persones o departaments responsables de 

l’aplicació del procediment. 

6 Mètode Operatiu  S’hi descriuen  les diferents etapes en què es desenvolupa el 

procediment. Sempre que sigui possible, es farà un diagrama 

que visualitzi les diferents etapes. 

7 Annexos  S’hi defineixen els formats dels documents o registres 

necessaris per a l’aplicació del procediment convenientment 

identificats. 

Nota 
 L’estructura de les instruccions és lliure. Si es vol, però, es pot utilitzar la mateixa que la dels procediments. 

Codificació 
Manual de la qualitat 

El codi del manual consta de dos dígits, MQ, acompanyat d’una lletra que indica l’edició (Una A 

per a la 1a. edició, una B per a la 2a. edició i així successivament). 
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Procediment 
El codi dels procediments consta dels següents dígits P(1) / (2) 

(1): El primer dígit fa referència al capítol de la Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 al qual dóna 

resposta el procediment.  

(2): El segon dígit correspon al núm. d’ordre dels procediments que responen a un mateix 

capítol de la Norma (es comença per l’1 i successius). 

Ex.  P4.2/1 on 4.2 és el capítol de la Norma i /1 significa que és el 1r procediment que dóna 

resposta a aquest capítol. 

Com en el manual de la qualitat, els procediments també duen una lletra que indica l’edició (A 

per a la 1a. edició, B per a la 2a. edició i així successivament). 

 
Instruccions 

El codi de les instruccions consta dels següents dígits IT-(XXX)-(01) 

(XXX):  Els primers dígits fan referència a les inicials del departament que ha realitzat la 

instrucció.  

(01): Els segons dígits fan referència al núm. d’ordre de les instruccions corresponents a 

cada departament (01, 02, 03 i successius) 

Ex.  IT-QUAL-01  on QUAL correspon al  departament de Qualitat i -01 significa que és la 

Instrucció núm. 1 d’aquest departament. 

Com els altres documents, les instruccions també duen una lletra que indica l’edició (A per a la 

1a. edició, B per a la 2a. edició i així successivament). 

 
 
Documents i registres definits en els annexos dels procediments 

El codi dels documents o registres consta dels següents dígits (1)-(2)-(3) 

(1): Codi del Procediment que duu el document annex. 

(2): Correspon al número d’annex del procediment (01 per a l’annex 1, 02 per a l’annex 2, 

etc.). 

(3): Correspon al nivell d’edició. 

Ex.  P4.2/1-01 Ed.A  on, 01 significa que correspon a l’annex 1 del procediment P4.2/1 i Ed.A 
significa el nivell d’edició. 
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Acta de reunió 
Es un tipus de document que s’utilitza, en el grau que es considera d’interès, per a facilitar la 

gestió i el seguiment de las activitats relacionades amb el tema consignat (sistema, projecte, 

obra). 

Es deixa constància de les decisions preses o de les accions a realitzar  com a resultat d’una 

determina reunió. És necessari anotar el responsable i el termini d’execució (annex 1). 

 
Nota: el seguiment de les accions d’una Acta s’indica en el mateix document (F (fet) I 

(iniciat) P (pendent)). Las accions iniciades o pendents s’arrastren a la següent 
acta. 

 

Annexos 
 

-  Acta de reunió IT-QUAL01-01 

- Format tipus procediment --- 

- Format tipus instrucció --- 

Nota:  
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Objecte 
L'objecte d'aquest procediment és establir .....  

Abast 
Aplica a. 

Referències 
IT-___-01, Títol instrucció 

P_._/2, Títol procediment 

Definicions 
XXXXX: Escrit  

XXXXX:  És un. 

Responsabilitats 
Indiqueu qui és responsable de què 

Mètode operatiu 
 

Annexos 
Títol annex   P_._/1-01 

Títol annex   P_._/1-02 

 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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1. Taula d’importància per a les obres 

Aspecte ambiental I = 1 I = 2 I = 3 

Generació de residus no 
especials/banals  i petris Producció < 1.000m3 1.000 m3 <P< 5.000m3 P > 5.000m3 

Generació de residus 
especials   en tots els casos 

Emissions atmosfèriques 
de CO2 

Número de vehicles i 
màquines < 5 5 < V /M< 10 V /M> 10 

Generació de pols 
Superfície construïda  

< 500m2 500 m2<S< 2.000m2 

 
S> 2.000m2 

i 
(tots els enderrocs) 

Emissions d’aerosols Número d’envasos < 10 10< E< 50 E > 50 

Emissions de gasos de 
soldadura 

Superfície construïda 
 < 500m2 500 m2<S< 2.000m2 S> 2.000m2 

Estructura metàl·lica 

Emissions de COV Superfície construïda  
< 500m2 500 m2<S< 2.000m2 

 
S> 2.000m2 

 

Aigües residuals Volum de formigó   
< 100m3 100 < V < 500m3 V > 500m3 

Aigües residuals sanitàries Núm. de treballadors  
 < 6 6 < T < 100  T > 100  

Afecció al sòl i subsòl Ocupació de superfície < 
5.000m2 5.000 m2<S< 20.000m2 S> 20.000m2 

Consum de recursos 
(materials, electricitat, 
aigua i gasoil) 

Superfície construïda  
< 500m2 500 m2<S< 2.000m2 S> 2000m2 

Soroll 
Activitat normal de la 

instal·lació en horari diürn 
8 – 22 h 

Mitjans extraordinaris o 
treballs nocturns durant un 

període < 20 hores 

Mitjans extraordinaris o 
treballs nocturns durant un 

període > 20 hores 

Afeccions a la flora i fauna Superfície afectada per 
l’obra < 5.000m2 5.000 m2< S<20.000m2 S> 20.000m2 

Afeccions al medi 
socioeconòmic 

Superfície ocupada fora 
dels límits del terreny  

< 50m2 
50 m2< S < 200m2 S> 200m2 

Paisatge Superfície ocupada per 
l’obra < 5.000m2 5.000 m2<S< 20.000m2 S> 20.000m2 

Contaminació olfactiva Núm. de treballadors   
< 50 50 < T < 100  T > 100  

2. Taula d’importància per a les instal·lacions fix es 
Aspecte ambiental  I = 1 I = 2 I = 3 

 
Consum d’aigua 
 

Núm. de litres / pers.  < 
20 l  

20 < l < 30  l > 30  

 
Consum d’electricitat    



 

 

 
 
Residus de plàstic 
 

   

 
Residus de cartró i 
paper 
 

   

 
Residus orgànics 
 

   

 
Tònners d’impressores 
 

   

 
Fluorescents 
 

   

 
Piles 
 

   

 
Emissió de CFC 
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ITMA-02 Instrucció de treball 
Avaluació de l’impacte/aspecte ambiental 

Taula de sensibilitat 
 

  

 

Edició Data Esmena Aprovació 

A 07.07.2009 Creació de la taula 
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Criteri de valoració 
S’assigna un valor entre 1 i 3, on 3 és la màxima  sensibilitat: 

Poc sensible  1 2 3  Molt sensible 
 

Sensibilitat de l’entorn 
Valoració de l’afectació en l’entorn que produeix l’impacte. 

 

Aspecte 
ambiental 

 

Entorn 

Residus 
Atmosfera Aigües 

residuals 
Sòl i 

subsòl 
Consums Soroll i 

Vibracions 
Flora i 
fauna 

Medi 
socioeconòmic 

/ Població 
Paisatge 

No 
esp. Esp. 

Urbà 2 3 2 2 1 3 3 1 3 1 

Semi-urbà 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 

Rural 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 

Forestal 2 3 1 3 3 3 1 3 1 3 

Sensibilitat dels residus:  
S’assigna valor 2 a tots els residus no especials; als residus especials s’assigna el valor 3, tot i 

que cal controlar-los sempre, independentment de la seva significació. 

Sensibilitat atmosfèrica:  
És  la capacitat de l’atmosfera d’assimilar o absorbir certa quantitat de contaminació. La 

sensibilitat atmosfèrica és major en zones d’atmosfera contaminada i en zones amb 

climatologia extrema (presència de boires, inversions tèrmiques, règims de vents poc 

favorables). 

Sensibilitat hidrològica 
És la capacitat d’aquest factor d’assimilar o d’absorbir l’impacte de l’obra. La sensibilitat és alta 

quan l’obra afecta aqüífers vulnerables o protegits, cabals superficials vulnerables, aigües 

potables o quan  no hi ha una política d’estalvi d’aigua, etc. 

Sensibilitat del sòl i subsòl 
És la capacitat del terreny per assimilar o absorbir l’impacte de l’obra. És alta quan afecta 

sobretot sòls permeables, sòls amb baixa capacitat de càrrega, quan s’augmenta l’escorrentia 

superficial, quan es contribueix a un augment de l’erosió del terreny, etc. 
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Taula de sensibilitat 
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Sensibilitat energètica 
És la capacitat d’adoptar mesures a favor de la conscienciació energètica de la societat. La 

sensibilitat energètica és elevada quan no es contemplen mesures d’estalvi energètic, 

d’adopció d’energies renovables, de disminució de l’impacte lumínic, etc., sempre que sigui 

viable des del punt de vista tècnic, econòmic i ambiental. 

Sensibilitat acústica 
És la capacitat dels edificis més propers i la població que habita la zona per assimilar l’impacte 

produït. Així si hem de realitzar una demolició en un nucli urbà haurem de tenir en compte les 

mesures adequades per reduir aquest impacte.  

Sensibilitat de la flora i la fauna 
És la capacitat d’aquest factor d’assimilar o d’absorbir l’impacte de l’obra, i està relacionat amb 

la importància ecològica del valor afectat.  La sensibilitat de l’entorn és elevada quan afecta 

parcs naturals, zones protegides (PEIN), reserves naturals, riberes fluvials, grans corredors de 

fauna, zones de producció agrícola (sobretot les que tenen Denominació d’Origen), o espècies 

de flora o fauna protegides.  

Sensibilitat de la població (medi socioeconòmic) 
És la capacitat d’aquest factor per assimilar o d’absorbir l’impacte de l’obra. És alta, sobretot, 

en zones habitades i en zones amb elements o conjunts del patrimoni cultural a tenir en compte 

(arqueològics, paleontològics, històrics, etc.). 

Sensibilitat paisatgística 
És la capacitat del paisatge d’assimilar o d’absorbir visualment els canvis relacionats amb l’obra 

sense detriment de la seva qualitat. La sensibilitat del paisatge està condicionada per la 

visibilitat i la qualitat del paisatge. Així a l’hora de definir-la cal tenir en compte l’abast visual, el 

nombre d’observadors i la seva actitud, els angles d’incidència visual, les propietats de la conca 

visual, l’aigua i el sòl, la forma del terreny, la topografia, els pendents, els cursos d’aigua, la 

vegetació, els estrats vegetals, la cobertura vegetal, els usos del sòl i les seves 

incompatibilitats, les edificacions, els contrastos cromàtics (de forma, de línies i textures), la 

intrusió per posició i el predomini d’escala, els elements singulars i els elements de protecció, 

etc. 
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Objecte 
L’objecte d’aquesta instrucció és establir l’operativa a seguir per al control i la gestió dels 

residus amb l’objecte d’evitar desviacions en l’acompliment dels requisits legals i en 

l’assoliment dels objectius definits. 

Abast 
Aquesta instrucció s’aplica en <totes les obres, magatzem, oficines>.  

Referències 
P7.1/1, Pla d’execució de l’obra. PAQ 

P7.5/1, Execució de l’obra. Seguiment i mesura del producte 

Decret 93/1999 Procediment de gestió de residus, de 6 d’abril 

Real Decreto 105/2008 Producción y gestión de residuos, de 1 de febrero  

Fitxes normatives de generació de residus NR-n (n=01, ..., 13) 

Definicions 
Estudi de gestió  

de residus:  Document inclòs en el projecte d’obra que dóna una estimació de les 

quantitats i els tipus de residus que es generaran, les mesures 

genèriques de prevenció a adoptar, el destí previst per als residus i la 

valoració dels costos de gestió, que forma part del pressupost. 

Productor:  Qualsevol persona, física o jurídica, l’activitat de la qual produeix 

residus (a l’obra, seria el promotor; a l’oficina o magatzem l’empresa).  

S’identifica bàsicament amb el titular de la llicència urbanística de l’obra 

o, si aquesta no es necessària, amb el titular del bé immoble en qui 

resideix la decisió última de construir o enderrocar -art 2, e) RD 105-. 

Posseïdor:  Persona física o jurídica que té en possessió els residus (a l’obra, seria 

el constructor, o també els subcontractistes i treballadors autònoms). 

Correspon a qui executa l’obra i té el control físic dels residus que s’hi 

generen -art 2, f) RD 105-. 

Transport:  Operació o conjunt d’operacions que permeten la recollida i el trasllat 

dels residus. Ha de ser fet per una empresa autoritzada. 

Gestor:  Persona física o jurídica, que desenvolupa activitats 

d’emmagatzematge, valorització, tractament i/o deposició del rebuig de 

residus, ja siguin propis o de tercers. 

Valorització: Tot procés que permet l’aprofitament dels recursos continguts en els 

residus sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mètodes 

que puguin causar perjudicis al medi ambient 
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Responsabilitats 
El Cap d’obra  és el responsable de gestionar els residus de l’obra i d’elaborar el pla de gestió 

de residus. 

L’encarregat de magatzem/ taller és responsable de la gestió dels residus del magatzem / taller. 

El <cap d’administració> és el responsable de la gestió dels residus de l’oficina. 

Nota  
 D’acord amb el decret 93/99, l’empresa productora de residus (la promotora) o la posseïdora (la constructora) 

nomena formalment el responsable de gestionar els residus i ho comunica a l’Agència de Residus de Catalunya. 

Mètode Operatiu 
Generalitats 

El responsable Q i MA (rQMA) ha de: 

Facilitar als Caps d’Obra la localització de gestors autoritzats (http://www.arc-cat.net) 

Coordinar juntament amb el Cap d’Obra les operacions de destria dels residus a l’obra 

Ajudar als Caps d’Obra en la identificació de materials posteriorment reutilitzables (vegeu 

decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció NR-08 ) 

Mantenir les comunicacions amb l’Agència de Residus de Catalunya (sol·licitar, si s’escau, 

autorització per a conservar els residus especials un temps superior a 6 mesos) 

Pla de gestió de residus 
Abans d’iniciar l’execució de l’obra i a partir de l’estudi de gestió de residus, el Cap d’Obra 

elabora el seu pla de gestió de residus, on concreta com aplicarà aquest estudi. Fa una previsió 

de les operacions de destria de residus en funció del tipus d’obra (vegeu RD105/2008 o NR07), 

dels objectius ambientals i de l’espai disponible. Complimenta la llista de residus (annex 1) 

Sempre que sigui possible, i econòmicament viable, el Cap d’obra proposa modificacions del 

projecte i canvis a obra amb la finalitat de reduir la quantitat de residus generats o reciclar-los.  

Així mateix analitza la possibilitat de reutilitzar materials procedents de la mateixa obra: reblerts 

drenants, modificació de pendents, morters o formigons de baixa qualitat, etc. 

Nota 
  La reutilització de residus que quedin incorporats a l’obra ha de ser aprovada per la Direcció Facultativa. 

El pla de gestió de residus, que presenta el compliment de l’estudi i la valoració econòmica de 

la gestió dels residus, un cop aprovat per la DF i acceptat per la propietat, passa a formar part 

de la documentació contractual de l’obra. 

Responsable de residus de l’empresa 
D’acord amb el Decret 93/1999 sobre Procediments de gestió de residus, el productor o el 

posseïdor de residus nomena per escrit un responsable de residus que té les següents 

funcions: 

-  controlar el recorregut dels residus des del seu origen fins al seu destí en un gestor autoritzat 
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-  vigilar el compliment dels requisits legals relacionats amb la gestió dels residus i els establerts 

per l’organització (Fitxes de normativa NRxx i Instruccions ambientals) i obrir accions 

correctives, si és el cas. 

-  promoure dins de l’empresa l’adopció de tecnologies netes i l’aplicació dels principis de 

minimització i valorització 

-  ser l’interlocutor amb l’Agència de Residus de Catalunya i trametre-li les dades 

- completar el registre de residus (annex 2) 

Nota 
 El nomenament del responsable de residus es pot fer utilitzant l’imprès de l’annex 3 i s’ha de comunicar a 

l’Agència de Residus de Catalunya: www.arc-cat.net  

Gestor de residus 
Compres/Cap d’obra/rQMA selecciona els Gestors de Residus autoritzats amb els quals es 

treballarà (els anota a l’annex 1). Prioritza, sempre que sigui econòmicament viable, aquells 

que valoritzen els residus i que utilitzen com a últim recurs la deposició dels residus en un 

abocador. 

Nota 
  La llista de gestors autoritzats es pot obtenir mitjançant la consulta de la pàgina de l’Agència de Residus de 

Catalunya: www.arc-cat.net . 

Aquesta selecció es realitza abans de l’inici de l’obra, i és un document que es requereix per a 

obtenir la llicència d’obra: 

A la sol·licitud de llicència d’obra, que ha demanat el promotor, s’adjunta un document 

d’acceptació firmat pel gestor autoritzat amb el qual es garanteix que es farà una correcta 

gestió dels residus. 

 Implantació de l’obra 
En la implantació de l’obra el Cap d’obra estableix, sempre que sigui possible, una zona per als 

contenidors, de manera que els residus quedin protegits de les adversitats meteorològiques;  

també fa una previsió del nombre de contenidors que necessitarà en cada fase de l’obra. Ho 

senyala en el plano de situació de l’obra. 

També es té en compte en obres de deconstrucció, i si hi ha prou espai, la possibilitat 

d’instal·lar una petita central de classificació i reciclatge amb una trituradora pels residus petris. 

Si s’han de realitzar moviments de terres es planifica els llocs d’aplec de les terres sobrants i es 

proposa, sempre que les terres siguin aptes, la reutilització en obres properes. 

Com a mínim es disposa de tres contenidors (vegeu l’apartat 6.7 de Classificació de residus): 

un per a residus petris  

 un per a residus banals,  

un per a residus especials. 

A banda, del de recollida de l’aigua de neteja de les canaletes de la formigonera. 
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Residus especials 
Els residus especials són aquells que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o que provoquen reaccions nocives amb contacte amb altres materials. La seva 

identificació es realitza amb el següents pictogrames: 

 

 

 

E  EXPLOSIU

T TÓXIC / T+ MOLT TÓXIC

N PERILLÓS PEL MEDI AMBIENT

 

 

A l’obra cal que hi hagi 

emmagatzemar els diferents contenidors de residus especials degudament etiquetats.

D’acord amb la norma d’emmagatzematge de residus, els contenidors de residus especials han 

de dur una etiqueta identificativa per a cadascun dels residus que contingui.

Aquesta etiqueta inclou la següent informació:

identificació del posseïdor (nom, adreça i telèfon)

codi CER de residus 

data inicial d’emmagatzematge del residu

informació o pictograma

Cal, però, vigilar que els residus dipositats en un mateix contenidor no interactuïn entre ells.

En el moment d’emmagatzemar o de gestionar els envasos de productes perillosos es vigilen 

les incompatibilitats entre els diferents símbols de perillositat que s’in

D’acord amb això, i tal com s’explica en el quadre següent, no s’emmagatzemen  junts els 

productes inflamables amb els tòxics (ja que es corre el risc d’inhalar productes tòxics en cas 

d’incendi). 

ITMA-03 Gestió dels residus 

Els residus especials són aquells que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o que provoquen reaccions nocives amb contacte amb altres materials. La seva 

identificació es realitza amb el següents pictogrames:  

 

EXPLOSIU 
 

O  COMBURENT F  FÁCILMENT  INFLAMABLE /            
F+ EXTREMADAMENT 

 

MOLT TÓXIC 

 

Xn NOCIU / Xi IRRITANT 

 

PERILLÓS PEL MEDI AMBIENT 

 

RADIOACTIUS  

A l’obra cal que hi hagi una zona específica (protegida de la pluja i impermeabilitzada) per 

emmagatzemar els diferents contenidors de residus especials degudament etiquetats.

D’acord amb la norma d’emmagatzematge de residus, els contenidors de residus especials han 

queta identificativa per a cadascun dels residus que contingui.

Aquesta etiqueta inclou la següent informació: 

identificació del posseïdor (nom, adreça i telèfon) 

 

data inicial d’emmagatzematge del residu 

informació o pictograma 

però, vigilar que els residus dipositats en un mateix contenidor no interactuïn entre ells.

En el moment d’emmagatzemar o de gestionar els envasos de productes perillosos es vigilen 

les incompatibilitats entre els diferents símbols de perillositat que s’indiquen en l’etiqueta.

D’acord amb això, i tal com s’explica en el quadre següent, no s’emmagatzemen  junts els 

productes inflamables amb els tòxics (ja que es corre el risc d’inhalar productes tòxics en cas 
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Els residus especials són aquells que contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o que provoquen reaccions nocives amb contacte amb altres materials. La seva 

 

FÁCILMENT  INFLAMABLE /            
EXTREMADAMENT INFLAMABLE 

 

C CORROSIU 

 

AMIANT  

una zona específica (protegida de la pluja i impermeabilitzada) per 

emmagatzemar els diferents contenidors de residus especials degudament etiquetats. 

D’acord amb la norma d’emmagatzematge de residus, els contenidors de residus especials han 

queta identificativa per a cadascun dels residus que contingui. 

però, vigilar que els residus dipositats en un mateix contenidor no interactuïn entre ells. 

En el moment d’emmagatzemar o de gestionar els envasos de productes perillosos es vigilen 

diquen en l’etiqueta. 

D’acord amb això, i tal com s’explica en el quadre següent, no s’emmagatzemen  junts els 

productes inflamables amb els tòxics (ja que es corre el risc d’inhalar productes tòxics en cas 



 
 

  
 

 

Instrucció ITMA-03. Edició A. Data <data> 

 

Les combinacions incompatibles són:

 

Està permès d’emmagatzemar conjuntament les següents substàncies:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I només en determinats casos (si s’adopten mesures de prevenció específiques):

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Els contenidors per a residus especials s’han de col·locar en una zona on no estiguin en 

contacte directe amb el terra i s’han de prendre mesures per a prevenir els vessaments 

accidentals. Han d’estar tapats per evitar l’emissió de gasos i la generació d’olors.

Els residus especials no es poden emmagatzemar a l’obra per un període superior a 6 mesos 

(a no ser que es demani autorització formal a l’Agència de Residus de Catalunya). El registre 

de residus (annex 2) identifica la data en què es comencen a generar aquest tipus de residus i 

la data de recollida. 

Nota  
 Amb caràcter general, el PAQ de l’obra ha 

contenidors de residus especials: olis, carburants, pintures, desencofrants... (producte i/o el seu envàs). Aquesta 

fitxa ens l’ha de lliurar el proveïdor o el subcontractista, si és

informació sobre la correcta utilització del producte (manipulació, emmagatzematge, eliminació, etc.), així com els 

riscos i les actuacions a realitzar en cas d’accident.

 

Inflamable 

 

 
Explosiu 

 

 
Irritant - Nociu 

 

 
Irritant - Nociu 

 
 

Comburent 

ITMA-03 Gestió dels residus 

Les combinacions incompatibles són: 

Està permès d’emmagatzemar conjuntament les següents substàncies:

I només en determinats casos (si s’adopten mesures de prevenció específiques):

Els contenidors per a residus especials s’han de col·locar en una zona on no estiguin en 

amb el terra i s’han de prendre mesures per a prevenir els vessaments 

accidentals. Han d’estar tapats per evitar l’emissió de gasos i la generació d’olors.

Els residus especials no es poden emmagatzemar a l’obra per un període superior a 6 mesos 

que es demani autorització formal a l’Agència de Residus de Catalunya). El registre 

de residus (annex 2) identifica la data en què es comencen a generar aquest tipus de residus i 

Amb caràcter general, el PAQ de l’obra ha d’incloure la fitxa de seguretat dels productes químics dipositats en els 

contenidors de residus especials: olis, carburants, pintures, desencofrants... (producte i/o el seu envàs). Aquesta 

fitxa ens l’ha de lliurar el proveïdor o el subcontractista, si és el cas, o el responsable de seguretat i salut. Porta 

informació sobre la correcta utilització del producte (manipulació, emmagatzematge, eliminació, etc.), així com els 

riscos i les actuacions a realitzar en cas d’accident. 

 

 

 
Tòxic 

 

 
Radioactiu 

 

Comburent Irritant 

 

 

 
Corrosiu 

 
 

Inflamable 

 

 

Irritant - Nociu

 

 

 
Tòxic 

 

 

 
Irritant – Nociu 
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Està permès d’emmagatzemar conjuntament les següents substàncies: 

I només en determinats casos (si s’adopten mesures de prevenció específiques): 

Els contenidors per a residus especials s’han de col·locar en una zona on no estiguin en 

amb el terra i s’han de prendre mesures per a prevenir els vessaments 

accidentals. Han d’estar tapats per evitar l’emissió de gasos i la generació d’olors. 

Els residus especials no es poden emmagatzemar a l’obra per un període superior a 6 mesos 

que es demani autorització formal a l’Agència de Residus de Catalunya). El registre 

de residus (annex 2) identifica la data en què es comencen a generar aquest tipus de residus i 

d’incloure la fitxa de seguretat dels productes químics dipositats en els 

contenidors de residus especials: olis, carburants, pintures, desencofrants... (producte i/o el seu envàs). Aquesta 

el cas, o el responsable de seguretat i salut. Porta 

informació sobre la correcta utilització del producte (manipulació, emmagatzematge, eliminació, etc.), així com els 

 

 
Irritant - Nociu 

 

 
Corrosiu 

 
Nociu 
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Cas de ser productors, cal demanar al gestor de residus el justificant de destí final per a tots els 

residus especials (si no som productors de residus, només ens entregarà l’albarà) 

Per a la retirada i transport d’amiant (i de productes que continguin asbestos), el cap d’obra 

contracta una empresa inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA) i demana el 

certificat corresponent. 

Per a la retirada i transport de transformadors i condensadors que contenen PCB 

(policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil), el cap d’obra contracta una empresa autoritzada,  la qual 

segueix les mesures establertes en el Reial decret 1378/1999 i el RD 228/2006  per a 

l’eliminació i gestió dels PCB i PCT i dels aparells que els continguin. A banda,  demana l’albarà 

i s’assegura que el residu s’ha lliurat a un gestor autoritzat. 

Així mateix, es fa un seguiment especial amb aquells residus que tenen l’etiqueta de perillosos 

per al medi ambient, com ara: piles, fluorescents, etc. Aquest seguiment especial consisteix, 

per exemple, en assegurar-se que l’albarà especifica el nom/codi dels residus lliurats al gestor 

autoritzat.  

Els envasos buits dels aerosols es poden dipositar i gestionar des de les oficines, en capses de 

cartró convenientment identificades. 

Per al manteniment de la maquinària, el responsable de manteniment sol·licita al taller que 

s’encarrega d’aquesta activitat el corresponent certificat conforme els olis usats de les 

màquines s’han gestionat amb un gestor autoritzat. 

Nota 
 Pel que fa a la maquinària subcontractada de l’obra, o que és propietat dels subcontractistes, es demana 

igualment còpia del certificat del taller que els fa el manteniment. Aquest requisit s’haurà de posar en el contracte. 

Residus no especials 
Els residus banals o no especials a diferencia dels inerts i dels perillosos, es poden reciclar. 

Nota 
 El residu inert és el que no presenta cap risc de pol·lució de les aigües, del sòl i de l’aire. En general són 

elements minerals estables, en el sentit que no són corrosius, inflamables, tòxics, etc. Els principals residus de la 

construcció són d’origen petri i per tant inerts. Poden ser reutilitzats a l’obra o reciclats en centrals d’àrids. 

Els residus inerts o petris sempre que es pugui es reutilitzaran, be a la pròpia obra, amb 

l’aprovació de la DF, o a través d’una planta d’àrids acreditada. 

Sempre que es generi una quantitat important de residus s’ha d’analitzar si afecta i cal aplicar el 

RD105/2008, art 5.5: Els residus de construcció i demolició s’han de separar per fraccions quan 

la quantitat prevista per a ella en tota l’obra superi les següents quantitats: 80 tones el formigó, 

40 t el material ceràmic, 2 t el metall, 1 t el vidre, 0,5 t el plàstic i 0,5 t el paper i cartró,   

La separació s’ha de fer preferiblement dins de l’obra. Si no és tècnicament viable es pot 

encarregar a un gestor de residus en una instal·lació externa a l’obra. 

Nota 
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 Aquest requisit s’ha d’aplicar a les obres que s’iniciïn a partir del 14.02.2010. En obres iniciades desprès del 

14.08.2008 s’ha de fer la separació si les quantitats d’aquelles fraccions fossin el doble de les indicades 

(disposició final quarta). 

En tot cas, i sempre que es disposi d’espai per ubicar-los s’estableixen contenidors de recollida 

selectiva, a fi i efecte de valoritzar-los: 

Metalls 

Plàstics 

Guix 

Fusta 

Nota 
 Els palets es retornen al subministrador perquè els reutilitzi. 

 Els proveïdors que utilitzin palets quedaran subjectes a la seva retirada per tal que puguin ser reutilitzats. 

Un cop planificades totes les accions s’acaba de completar la Llista de residus (annex 1) en la 

qual indiquem els residus classificats segons els codis del Catàleg Europeu de Residus, les 

operacions que es realitzaran posteriorment, així com els gestors autoritzats amb els seus 

corresponents codis i els transportistes amb els quals treballarem. 

Gestió dels residus generats 
Els residus (envasos de pintures, olis, ...) generats pels proveïdors els gestionen ells mateixos.  

A tal efecte s’inclou una clàusula en el contracte/comanda de servei on s’indica aquesta 

circumstància i on es requereix el certificat conforme han estat gestionats per un gestor 

autoritzat. 

Nota 
 El material excedent de l’execució de l’obra no es considera com a residu sinó que es porta al magatzem de 

l’organització per a la seva reutilització, si és el cas. 

Quant als residus generats per l’empresa, el gestor lliura els comprovants de la seva gestió, 

segons la classificació que indica el Manual de Gestió de Residus industrials de Catalunya 

(vegeu fitxa de normativa numero NR-12). S’arxiven a la carpeta corresponent del PAQ. 

Nota 
 Si el gestor triat realitza només operacions de recollida, emmagatzemament o transport, en el albarà que entrega 

al posseïdor haurà de constar també el gestor de valorització o eliminació posterior. 

A partir d’aquests comprovants, el rQMA completa el registre de residus generats (annex 2). 

El posseïdor (l’empresa) està obligat a sufragar els costos de la gestió dels residus i a lliurar al 

productor (promotor) els certificats i demés documentació acreditativa de la gestió, així com de 

mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents. 

A tal efecte, demana al gestor de residus un certificat amb la quantitat i tipus de residus lliurats, 

el qual fa arribar al promotor qui el presenta a l’Ajuntament després d’haver finalitzat l’obra. Cal 

comprovar que les dades que consten en el certificat coincideixen amb les dades que figuren 

en el registre de residus generats. 
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Aquestes quantitats s’utilitzen per completar la Declaració anual de residus (només en el cas 

que us hagueu donat d’alta com a productors) que s’ha de presentar abans del final del tercer 

trimestre de l’any d’acord amb el Decret 93/99 (vegeu fitxa de normativa NR-12). 

Quant als residus generats a l’oficina: 

a) si són residus assimilables als urbans (paper, plàstics, metalls, vidres, briks, cartró, restes 

orgàniques, cintes de màquines d’escriure, disquettes, CDs, ordinadors i altres elements 

d’equips informàtics), es dipositen en els contenidors de reciclatge què disposi el municipi 

i/o es transporten a la deixalleria i/o punt verd més proper. 

b) si són residus perillosos (tòner, cartutxos de tinta, tubs de fluorescents, piles i bateries, 

alguns productes de neteja i els seus envasos), aquests es dipositen en contenidors 

degudament etiquetats i es gestionen amb un gestor autoritzat. 

Es pot dur un registre dels residus generats mitjançant el full de l’annex 2 

Nota 
 Aquestes obligacions d’elaborar un pla de gestió de residus i fer-ne una gestió reglada i documentada, no són 

d’aplicació als productors o posseïdors de residus de construcció i demolició en obres menors de construcció o 

reparació domiciliaria (disposició addicional 1ª, RD 105/2008). 

 Les obligacions a aplicar en aquestes obres són les que tinguin establertes les entitats locals en les seves 

respectives ordenances municipals 

Nota 
 Obra menor de construcció o reparació domiciliaria (definició RD 105/2008): obra de construcció o demolició en 

un domicili particular, comerç, oficina o immoble del sector serveis, de senzilla tècnica i escassa entitat 

constructiva i econòmica, que no suposa alteració de volum, de l’ús, de les instal·lacions d’ús comú o del número 

de vivendes i locals, i que no precisa de projecte signat per professionals titulats.  

Annexos 
- -  Llista de Residus ITMA-03-01 

- -  Registre de Residus ITMA-03-02 

- -  Nomenament Responsable de Residus ITMA-03-03 

- -  Classificació dels residus per tipus: relació indicativa no exhaustivaITMA-03-04 

 
Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Núm. Tipus/descripció del residu 
Origen 
(unitat d’obra) Quant. Codi CER 1 Codi VAL 2 Codi TDR 3 

Nom  
Gestor  

Codi 
Gestor 

Nom 
Transportista 

Codi 
Transp. 

Residu 
Especial 

1            

2            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
1 Codi CER: Catàleg Europeu de Residus  (17, Residus de la construcció i demolició, inclosa la terra excavada de zones contaminades) 
2 Codi VAL: Codi de valorització de residus  
3 Codi TDR: Codi de deposició de residus  
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Unitat d’obra Residu Codi 
Data 
producció  

Data 
recollida Quantitat  Albarà Transportista Gestor 

         

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      
 

Observacions  
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Gerent de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
 
 
 
 
 
 
 
NOMENO 
 
Nom i Cognoms com a responsable de residus de l’empresa que d’acord amb el Decret 93/1999 sobre 
Procediments de gestió de residus té les següents funcions: 
- controlar el recorregut dels residus des del seu origen fins al seu destí en un gestor autoritzat 
-  vigilar el compliment dels requisits  legals relacionats amb la gestió 
dels residus i els establertes per l’organització. 
-  promoure dins de l’empresa l’adopció de  tecnologies netes i 
l’aplicació dels principis de minimització i valorització 
-  ser l’interlocutor amb l’Agència de Residus de Catalunya i 
trametre-li les dades 
- completar el registre de residus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURA 
 
 
 
 
 
Ciutat  XX de XXXXX de XXXX 
 
 
 
 
-   
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Classificació de residus per tipus: relació indicat iva no exhaustiva  
Residus petris - inerts 

Formigó   
Maons   
Teules i materials ceràmics   
Terres i pedres no contaminades 
Guix  
Aglomerats asfàltics i barreges de terra i asfalt no contaminats.  

Residus banals  
Cables  
Envasos i embalatges de vidre, plàstic o metalls. 
Fibra i llana de vidre i de roca. 
Llots de perforació. 
Llots de tall de productes minerals. Hi ha llots de drenatge 
Plàstics. 
Pols d'extintors. 
Residus de construcció i demolició sense substàncies tòxiques o perilloses. 
Restes metàl·liques. 
Vidre. 
Restes de fustes, aglomerats, etc., no tractats a pressió amb substàncies tòxiques. 
Restes vegetals. 
Paper i cartró 
Llots de foses sèptiques  
Elements i materials de fixació: productes de soldadura. 
Pneumàtics usats. 

 
Residus Especials 

Amiant. 
Bateries amb Pb, Ni, Cd i Hg 
Anticongelants, desencofrants i líquids per al curat de formigó 
Envasos i embalatges bruts de residus especials o substàncies perilloses. 
Equips de refrigeració que continguin clorofluorocarburs (CFC). 
Condensadors i altres productes amb PCB 
Fitosanitaris, pesticides, insecticides 
Fluorescents, piles, llums de vapor de mercuri. 
Fusta: laminada - encolada o tractada. 
Materials per a juntes: màstics a base de betums i amiants. 
Olis hidràulics, lubricants, líquids de fre usats 
Pintures, tints, resines, coles, adhesius, vernissos, dissolvents, àcids, bases, anticorrosius, 
desencofrants. 
Residus d’explosius. 
Restes d’hulla. 
Terres contaminades 
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Contaminació atmosfèrica i acústica 
(Produïda per les emissions atmosfèriques i acústiques dels grups electrògens, camions grua i 
petita maquinària A09, A14, V01) 

La maquinària tindrà el marcatge CE i estarà al corrent de les revisions (ITV). 

Quan la maquinària estigui en funcionament tindrà les tapes laterals tancades.  

Utilitzar aquestes màquines només en horaris permesos per les ordenances locals. 

Proveir de protectors auditius els treballadors, quan sigui necessari. 

Preveure la contractació dels comptadors d’obra abans que aquesta comenci per evitar 
l’ús de grups electrògens (que produeixen soroll i emeten gasos nocius). 

Contaminació d’aigües 
(Produïda pels abocaments d’aigües sanitàries i residuals procedents de les instal·lacions 
provisionals i altres activitats d’implantació H01, H02) 

Planificar correctament les connexions. Les instal·lacions provisionals d’obra s’han de 
connectar, sempre que sigui possible, a la xarxa pública d’immediat. 

Si no és així, els abocaments han d’anar a parar a fosses sèptiques degudament 
impermeabilitzades o en dipòsits químics.  

Al final de l’obra,  s’ha d’evacuar el contingut de les fosses sèptiques /dipòsits químics 
mitjançant un gestor autoritzat. S’ha de sanejar el terreny amb la retirada de l’estructura 
de la fossa a un abocador autoritzat i la incorporació de noves terres. 

Cal preveure zones per a la neteja de les canaletes de les cubes de formigó. Aquestes 
zones  hauran d’estar identificades i degudament impermeabilitzades. 

Utilitzar detergents biodegradables sense fosfat ni clor, en la neteja d’utensilis i equip del 
personal. 

Fer un manteniment estricte de les instal·lacions i fer-ne un bon ús. 

No abocar restes d’olis o de combustibles ni a la xarxa de sanejament ni al sòl. 

Esgotament de recursos  
(Produït per la generació de residus R08, R16, R18, R21, R22, R23, R35) 

Cal preveure el nombre de contenidors en funció dels gestors autoritzats escollits (petris,  
banals, especials,...) 

Cal mantenir endreçada la zona de recepció i aplec de materials i transportar-los 
adequadament dins de l’obra. 

Esgotament de recursos 
(Produït per consums energètics E02, E04, E05, E06, E07) 

Usar racionalment l’enllumenat i els equips elèctrics de l’oficina de l’obra. 

Planificar les activitats per tal d’optimitzar l’ús dels equips elèctrics de l’obra. 
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Netejar i mantenir en bon estat les eines i l’equip d’obra 

Mantenir correctament els equips elèctrics.  

Dimensionar adequadament la maquinària de l’obra. 

Parar les màquines en períodes d’espera i, en general, sempre que sigui possible. 

Realitzar seguiments del consum d’energia elèctrica per identificar desviacions i fixar 
objectius d’estalvi. 

Avaluar el consum d’aigua de les activitats de l’obra per identificar desviacions i fixar 
objectius d’estalvi. 

Planificar correctament les activitats per tal d’optimitzar l’ús d’aigua. 

Mantenir la instal·lació d’aigua en un estat de manteniment correcte per evitar fuites. 

Utilitzar fluxòmetres en lloc d’aixetes. 

S’ha d’utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potable en les activitats de l’obra. 

Remullar els diferents materials per immersió i no per reg (en un contenidor o dipòsit). 

Destrucció del sòl 
(Produït per les afeccions al sòl procedents de les instal·lacions provisionals de l’obra S01) 

Planificar la ubicació de les instal·lacions de l’obra per afectar la mínima àrea possible de 
sòl. 

Retirar la capa superficial del sòl abans de l’activitat per tornar-la a utilitzar en la seva 
regeneració, un cop acabada l’obra. 

Definir, sempre que sigui possible, els elements auxiliars com ara grues, sitges, 
contenidors, oficines d’obra, vestuaris, serveis, etc., que permetin optimitzar l’espai i amb 
un impacte sobre el sòl mínim. L’emplaçament d’aquests elements s’allunyarà de la xarxa 
de drenatge. 

Contaminació del sòl 
(Produïda per l’abocament de residus S09) 

Sempre que sigui possible cal fer les operacions de manteniment de la maquinària i 
vehicles (canvi d’oli i combustible) en el taller; cas contrari cal impermeabilitzar la 
superfície de treball amb plàstics, lones, etc. per impedir la contaminació del sòl. 

Emmagatzemar els materials perillosos, especialment els fluids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades. 

Tapar els contenidors de residus perillosos, especialment els líquids, per evitar 
abocaments al terra. 

No abocar restes d’olis o de combustibles al sòl 

Molèsties a la població / destrucció de la flora i fauna 
(Produïda per les afeccions al medi socioeconòmic, flora i fauna com a conseqüència dels 
accessos a l’obra i les instal·lacions provisionals F01, F02, P01, P02, P05, D01) 

En nucli urbà : 

Escollir les hores de menys trànsit per interrompre el trànsit rodat. 
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Assignar els mitjans necessaris a les operacions que interrompen el trànsit per escurçar-
ne la durada. 

No interferir en l’accessibilitat de la població afectada. 

Senyalitzar degudament les zones afectades 

Informar quan calgui, els usuaris i les autoritats locals dels talls i desviaments. 

Preveure en l’obertura de camins d’accés les interseccions amb altres vials existents i la 
seva repercussió en el trànsit. 

Les instal·lacions d’obra en general ,sempre que sigui possible, s’allunyaran dels nuclis 
de població, i es mantindran netes i ordenades. 

Es procurarà habilitar accessos als diferents interessos socioeconòmics afectats en el 
transcurs de les obres. 

Es prendran les mesures necessàries per tal de minimitzar els efectes de l’obra fora de la 
jornada laboral i en especial els dies festius (retirada de contenidors, etc.). 

Netejar els pneumàtics dels vehicles i de la maquinària que surten de l’obra per evitar que 
s’acumulin restes de fang a la via pública. Estendre graves a la sortida de l’obra per evitar 
que les rodes dels vehicles embrutin els accessos, sobretot en dies de pluja. 

En àmbit rural/forestal: 

Planificar els accessos reduint la zona a desforestar i les molèsties a la fauna.  

Establir restriccions en l’àmbit de circulació i en la velocitat en determinades zones 
utilitzant una senyalització adequada. 

Els accessos aprofitaran al màxim la traça de l’obra i els camins rurals existents. 

Recuperar les zones afectades mitjançant trasplantaments amb els elements necessaris 
per recuperar-ne l’estat inicial: aportació de terres, sembres, recs d’aspersió, etc. 

Impacte visual 
(Produït per les afeccions al paisatge G01) 

Planificar adequadament les activitats per no afectar el paisatge. 

Definir sempre que sigui possible, els elements auxiliars com ara grues, sitges, plantes 
mòbils, etc., amb un impacte menor sobre el paisatge, bé per la seva forma o bé pel seu 
color. 

Ubicar els contenidors i abassegaments de terra en punts no visibles per a la població. 

Estudiar les visuals des de l’exterior, sobretot des de les zones veïnes habitades. 

Afectar la mínima àrea possible. 

Si cal es poden instal·lar pantalles per tapar l’afectació. 
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� Contaminació atmosfèrica  
(Produïda per l’emissió de pols en els enderrocs i pel funcionament de la maquinària A01) 

Evitar la realització d’enderrocs en situacions de vent fort o molt fort.  

Avisar les administracions locals en enderrocs especials per coordinar les actuacions. 

Informar degudament els veïns limítrofs abans de la realització de l’enderroc perquè 
prenguin les mesures oportunes.  

Retirar tots els materials amb amiant abans d’enderrocar.  

Anul·lar les connexions preexistents de subministrament d’aigua, electricitat i gas. 

Tapar les boques de clavegueram per tal d’evitar possibles emanacions de gasos. 
Utilitzar maquinària que tingui el marcatge CE i que estigui al corrent de les revisions 
(ITV). 

Tapar les façanes amb lones o dispositius similars. 

Utilitzar tubs amb connexions estanques i col·locar una lona de protecció per a 
l’evacuació vertical de la runa. 

Regar les superfícies que s’han de demolir. 

Regar durant les operacions d’enderroc. 

Regar la vegetació afectada per la realització de l’enderroc.  

Regar periòdicament les zones de pas de vehicles i amb especial els accessos a l’obra 
en zona urbana. 

Tapar el material polsegós que porten els camions i controlar que l’alçada de la càrrega 
siguin inferior a l’altura del contenidor del vehicle de transport 

� Contaminació acústica 
(Sorolls i vibracions produïdes per les operacions d’enderroc i per la pròpia maquinària que hi 
intervé V01) 

Tenir la maquinària en perfecte estat de manteniment  

Planificar les activitats per minimitzar l’ús de la maquinària (el soroll produït per molta 
maquinària treballant alhora pot superar els límits fixats per les ordenances). 

Respectar la utilització d’aquestes màquines només en horaris permesos per les 
ordenances locals. 

Quan la maquinària estigui en funcionament tindrà les tapes laterals tancades.  

Evitar les conductes que directament o indirectament suposin la supressió dels elements 
aïllants o amortidors de soroll de martells i motors.  

Mantenir tancats tots els panells aïllants dels motors.  

Aturar el motor de la maquinària que no està treballant. 

Abocar la runa al contenidor des de la menor altura possible.  
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Evitar impactes innecessaris de la cullera de l’excavadora en abocar la càrrega al 
contenidor. 

� Contaminació del sòl 
(Produïda per l’abocament de residus S09) 

Sempre que sigui possible cal fer les operacions de manteniment de la maquinària i 
vehicles (canvi d’oli i combustible) en el taller; cas contrari cal impermeabilitzar la 
superfície de treball amb plàstics, lones, etc.. 

Emmagatzemar els materials perillosos, especialment els fluids (olis, gasoil, etc.), sobre 
cubetes o superfícies impermeabilitzades per tal d’evitar filtracions. 

� Esgotament de recursos i contaminació atmosfèrica 
(Produït per la generació de residus R01, R02, R03, R04, R07, R09, R10) 

Segregar els residus en funció dels contenidors disponibles (petris, banals, especials,  
...)  

Col·locar cada residu en el seu contenidor, respectant les senyalitzacions. 

Utilitzar mànegues amb brocs i sistemes difusors per regar i amb doble clau de pas (a 
l’entrada i a la sortida). 

� Afeccions a la flora i fauna 
(Produïda per les afeccions a la flora i fauna com a conseqüència dels enderrocs F02) 

Limitar els nivells sonors, les vibracions i la generació de pols especialment en èpoques 
de reproducció i nidificació. 

Protegir adequadament els arbres que puguin ser danyats pels moviments de la 
maquinària 

Identificar amb el marcatge adequat els exemplars d’arbres afectats per les obres per 
minimitzar l’afecció a la resta de la vegetació. 

Realitzar la recuperació de nius i caus a troncs. 
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� Contaminació atmosfèrica i acústica 
(Produïda per emissions atmosfèriques i acústiques del trànsit de vehicles i la  maquinària A02, A03) 

Evitar, si és possible, la realització d’activitats de moviments de terra en situacions de vent 
fort o molt fort. 

Evitar el trànsit de vehicles amb excés de velocitat (20 km). 

Regar els trams d’obra que s’han d’excavar si es preveu que poden generar pols. 

Regar els abassegaments que puguin produir pols. 

Regar periòdicament les zones de pas de vehicles i sobretot els punts d’accés a l’obra. 

Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, rec periòdic i escombrada 
periòdica. 

Utilitzar  maquinària amb el  marcatge CE i que estigui al corrent de les revisions (ITV). 

Utilitzar aquestes màquines només en horaris permesos per les ordenances locals 

Apagar els motors en períodes d’espera. 

� Esgotament de recursos  
(Produït per la generació de residus de terres i restes de poda R11, R12 i per consums energètics 
E01) 

Programar els volums de terra excavats per minimitzar els sobrants i possibilitar la 
reutilització de terres. 

Les terres aptes procedents de l’excavació es reutilitzen en terraplens i altres usos de la 
mateixa obra. 

En el cas que hi hagi excedents, cal verificar la qualitat de la terra per ser utilitzada en usos 
similars en altres obres. 

Les terres no aptes (contaminades) procedents de l’excavació són un residu perillós   i 
s’han de gestionar com a tal (és a dir, verificar que no estan barrejades amb altres residus i 
transportar-les a un abocador autoritzat). 

En cas de fer servir terres de préstec, cal verificar-ne la procedència i l’estat (que no 
estiguin contaminades) 

Reservar la terra vegetal superficial  per a la posterior revegetació. Segons l’època de l’any 
caldrà airejar-la i regar-la periòdicament. 

Qualsevol operació amb terra vegetal (excavació, transport, abassegament) se suspendrà 
en dies de pluja, per no convertir la terra vegetal en fang. 

La terra excavada a l’obra s’aplegarà en un lloc proper per a la seva reutilització, sense 
compactar i amb una alçària inferior a 2 m. La situació d’aquests abassegaments no 
alterarà l’entorn hidrològic, és a dir com a mínim estarà a 5 m de distància de rieres i de la 
llera del riu. 



 

Instrucció ambiental ITMA-06 

Moviment de terres 
 

  
 
 

 

Instrucció ITMA-06. Edició A. Data: <data> Pàgina 427 de 518 

 

Dipositar amb precaució el material excavat sobre el camió i distribuir-lo convenientment 
perquè no vessi durant el transport. Cobrir la caixa dels camions amb lones per al transport 
de terres fora de l’obra. 

Dipositar les restes vegetals en un contenidor per tal de facilitar-ne el compostatge 
posterior. 

� Destrucció de patrimoni històric 
(Produïda per afeccions al patrimoni històric  P04) 

Planificar adequadament les activitats a fi de reduir al màxim les afeccions al patrimoni 
limítrof. 

Recopilar informació i plànols dels organismes competents. 

Identificar i senyalitzar les zones més sensibles i prohibir el pas a la maquinària pesant. 

Protegir amb els mitjans adequats aquelles parts del patrimoni que es puguin veure 
afectades per l’obra. 

Realitzar un seguiment especial dels moviments de terra en zones sensibles. 

Avisar l’entitat responsable i reposar els danys realitzats quan sigui possible. 

En cas de realitzar una troballa d’interès arqueològic es desenvolupa l’oportuna supervisió 
arqueològica dels moviments de terres. 

En el cas d’al·legacions a la informació pública serà necessari un “projecte d’excavació 
arqueològica”. 

En aquest cas es delimita amb una tanca la zona afectada i es protegeix amb una capa de 
sorra, geotèxtil i dos capes de sorra i zahorres de 25 cm de gruix. El replè fins la cota seria 
supervisat per un arqueòleg. 

� Destrucció de la flora i fauna 
(Produïda per les afeccions a la flora (tallada d’arbres) i fauna com a conseqüència dels 
moviments de terres F02) 

Planificar les activitats per a no afectar la flora i la fauna. Protegir adequadament els arbres 
que puguin ser danyats pels moviments de la maquinària. 

Identificar amb el marcatge adequat els exemplars d’arbres afectats per les obres per 
minimitzar l’afecció a la resta de la vegetació. 

Estudiar el valor ecològic de l’arbrat (cal conèixer l’inventari d’espècies protegides i 
d’interès existents a la zona on hi ha l’obra) 

Realitzar la recuperació de nius i caus a troncs. 

Limitar els nivells sonors, les vibracions i la generació de pols especialment en èpoques de 
reproducció i nidificació. 
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Contaminació atmosfèrica i acústica 
(Produïda per les emissions atmosfèriques i acústiques de la maquinària i en les operacions de 
soldadura A06, V01 ). 

La maquinària tindrà el marcatge CE i estarà al corrent de les revisions (ITV). 

Utilitzar la maquinària només en horaris permesos per les ordenances locals. 

Humitejar les superfícies a netejar si es preveu que es farà pols. 

Evitar la presència de diversos camions formigonera a l’obra. Evitar col·locar 
formigoneres, compressors i maquinària sorollosa en emplaçaments de l’obra 
especialment sensibles al soroll. 

Si cal utilitzar formigoneres manuals, prioritzar les elèctriques i, si és necessari, 
subministrar l’energia amb un grup electrogen de potència adequada. 

Evitar, en la mesura del  possible, soldar materials impregnats amb substàncies que 
produeixin emissions tòxiques o perilloses. Realitzar les soldadures amb ventilació 
adequada. En cas de realitzar les soldadures en zones confinades, es recomana dur a 
terme anàlisis periòdiques dels gasos per evitar intoxicacions en els operaris. 

Dotar els operaris dels equips de protecció individuals adequats. 

Controlar les bombones de gas per evitar escapaments. 

Contaminació del sòl i dels aqüífers 
(Produïda pels abocaments d’aigües residuals procedents de les operacions de formigonatge i 
altres abocaments accidentals S04-S10, H03, H04, H05) 
 
Comprovar les condicions del sòl per als formigonats de neteja. Utilitzar formigons menys 
fluids per tal de reduir l’afectació on la permeabilitat del terreny ho faci recomanable. 

La neteja de les canaletes de les cubes de formigó s’ha de realitzar a les àrees previstes, 
(hauran d’estar identificades i degudament impermeabilitzades). 

Mai s’han d’abocar les restes de formigó fluid en les canalitzacions de desguàs. 

Utilitzar desencofrants que no contaminin el medi i incorporar aquest aspecte en la 
formació ambiental per evitar aquests tipus d’abocaments. 

Realitzar l’aplicació del desencofrant sobre les plaques d’encofrar sobre superfícies 
impermeables amb cubeta de recollida i, quan no sigui possible, utilitzar plàstics. 

Esgotament de recursos i contaminació atmosfèrica 
(Produït per la generació de residus R04, R07, R09, R13,R34, R38,) 

Preveure el nombre de contenidors en funció dels gestors autoritzats escollits (runa, 
especials, banals, ...) 

Utilitzeu les restes de formigó fresc sempre que sigui possible (millora dels accessos, 
zones de trànsit, etc.). 

Centralitzar, si és possible, el muntatge dels elements d’armat així possibilitarem la 
recuperació dels retalls metàl·lics i evitarem aparicions incontrolades de filferros. 
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Fer els talls dels elements d’armat amb precisió per tal d’aprofitar ambdues peces. 

Protegir els materials (fustes, armadures, etc.) de la intempèrie i de la humitat mitjançant 
lones i elements separadors del sòl per evitar que es faci malbé la superfície, o es 
corroeixin o perdin l’adherència (a causa de la terra i el fang), en el cas dels elements 
metàl·lics. 

Netejar els plafons d’encofrat (metàl·lics o de fusta) immediatament després d’utilitzar-los 
per tal d’allargar-los la vida útil. 

No fer servir mitjans artificials d’assecatge. 

Reutilitzeu, sempre que sigui possible, l’aigua de neteja emmagatzemada en recipients 
que facilitin la decantació. 

Cal preveure, si s’utilitzen llots de bentonita o similar, la seva canalització fins a basses 
ubicades a la mateixa obra. És possible la seva reutilització en diferents fonamentacions 
de la mateixa obra. Finalment seran evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. 

Molèsties a la població  
(Produïda per les afeccions al medi socioeconòmic P03 i P05) 

Dur a terme la descarrega i la distribució del formigó amb la màxima celeritat possible, 
reduint així les restriccions de trànsit ocasionades pels camions formigonera. 
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Contaminació atmosfèrica i acústica 
(Produïda per emissions atmosfèriques (pols en abassegament,  en l’escombrada prèvia a l’estesa 
de mescles asfàltiques, combustió de gasoli o similar) A12, A13, A14 i acústiques del trànsit de 
vehicles i la  maquinària V01) 

Realitzar una conducció suau i sense acceleracions innecessàries. Evitar el trànsit de 
vehicles amb excés de velocitat (20Km) 

Regar amb camions cisterna els trams d’obra que poden generar pols. 

Evitar, si és possible, la realització d’activitats de moviments de terra en situacions de 
vent fort o molt fort. Cobrir la caixa dels camions amb lones, en el cas de transport de 
terres en zones urbanes. 

Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, rec periòdic i escombrada 
periòdica. 

Regar la zona que cal escombrar i utilitzar màquines d’escombrar amb sistemes 
d’aspiració de pols incorporats. 

Fixar sistemes d’aspersió en els abassegaments més problemàtics. 

Tenir la maquinària en perfecte estat de manteniment. La maquinària tindrà el marcatge 
CE i estarà al corrent de les revisions (ITV). 

Planificar les activitats per minimitzar l’ús d’aquesta maquinària. Utilitzar aquestes 
màquines només en horaris permesos per les ordenances locals. 

Posar en funcionament els elements de l’equip d’estesa en el moment en què es disposi 
de les mescles bituminoses, i així evitar els períodes d’espera de camions. Assegurar que 
les tapes laterals de les estenedores estiguin sempre tancades quan la màquina estigui 
en funcionament 

Prioritzar la utilització d’estenedores elèctriques i la utilització de compactadores 
oscil·lants. 

Esgotament de recursos  
(Produït per la generació de residus R11, R14, R15, R19, R20, R35, R39 i per consums 
energètics E01, E10) 

Programar els volums excavats per minimitzar els sobrants de terres. 

Reservar la terra vegetal superficial  per a la posterior revegetació. Segons l’època de 
l’any caldrà airejar-la i regar-la periòdicament. 

Qualsevol operació amb terra vegetal (excavació, transport, abassegament) se suspendrà 
en dies de pluja, per no convertir la terra vegetal en fang. 

La terra excavada a l’obra s’aplegarà en un lloc proper per a la seva reutilització, sense 
compactar i amb una alçària inferior a 2 m. La situació d’aquests abassegaments no 
alterarà l’entorn hidrològic, és a dir com a mínim estarà a 5 m de distància de rieres i de la 
llera del riu. 
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Les terres no aptes (contaminades) procedents de l’excavació són un residu perillós   i 
s’han de gestionar com a tal (és a dir, verificar que no estan barrejades amb altres 
residus i transportar-les a un abocador autoritzat). 

En el cas que hi hagi excedents, cal verificar la qualitat de la terra per ser utilitzada en 
usos similars en altres obres. Sempre que sigui possible s’han d’utilitzar subbases 
obtingudes del matxucat de formigons procedents de l’enderroc. 

Sempre que sigui possible s’utilitzaran mescles bituminoses reciclades procedents del 
fresatge o enderroc dels ferms en mal estat 

Contaminació del sòl i dels aqüífers 
(Produïda pel trànsit de maquinària, abocaments d’aigües residuals procedents de les operacions 
de formigonatge i altres abocaments accidentals S01-S12, H03, H04, H05) 

Evitar sempre que sigui possible el trànsit de maquinària i vehicles fora de l’àmbit de 
l’obra mitjançant una senyalització adequada. 

Planificar les activitats per no afectar els béns limítrofs. 

Protegir amb els mitjans adequats béns determinats que es puguin veure afectats per 
l’acció de l’obra. 

La neteja de les canaletes de les cubes de formigó s’ha de realitzar a les àrees 
previstes, (hauran d’estar identificades i degudament impermeabilitzades). 

Mai s’han d’abocar les restes de formigó fluid en les canalitzacions de desguàs. 

Utilitzar desencofrants que no contaminin el medi i incorporar aquest aspecte en la 
formació ambiental per evitar aquests tipus d’abocaments. 

Realitzar l’aplicació del desencofrant sobre les plaques d’encofrar sobre superfícies 
impermeables amb cubeta de recollida i, quan no sigui possible, utilitzar plàstics. 

Col·locar els dipòsits de gasoli a l’obra sobre superfícies impermeables dotades de 
cubetes de contenció d’abocaments 

Destrucció de patrimoni històric 
(Produïda per afeccions al patrimoni històric  P04) 

Planificar adequadament les activitats a fi de reduir al màxim les afeccions al patrimoni 
limítrof. 

Recopilar informació i plànols dels organismes competents. 

Identificar i senyalitzar les zones més sensibles i prohibir el pas a la maquinària pesant. 

Protegir amb els mitjans adequats aquelles parts del patrimoni que es puguin veure 
afectades per l’obra. 

Realitzar un seguiment especial dels moviments de terra en zones sensibles. 

Avisar l’entitat responsable i reposar els danys realitzats quan sigui possible. 

En cas de realitzar una troballa d’interès arqueològic es desenvoluparà l’oportuna 
supervisió arqueològica dels moviments de terres. 

En el cas d’al·legacions a la informació pública serà necessari un “projecte d’excavació 
arqueològica”. 
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En aquest cas es delimitarà amb una tanca la zona afectada i es protegirà amb una capa de sorra, 
geotèxtil i dos capes de sorra i zahorres de 25 cm de gruix.. El replè fins la cota seria supervisat 
per un arqueòleg. 
 

Destrucció de la flora i fauna 
(Produïda per les afeccions a la flora (tallada d’arbres) i fauna com a conseqüència dels 
moviments de terres F02) 

Planificar les activitats per a no afectar la flora i la fauna. . Protegir adequadament els 
arbres que puguin ser danyats pels moviments de la maquinària 

Identificar amb el marcatge adequat els exemplars d’arbres afectats per les obres per 
minimitzar l’afecció a la resta de la vegetació. 

Estudiar el valor ecològic de l’arbrat (cal conèixer l’inventari d’espècies protegides i 
d’interès existents a la zona on hi ha l’obra). 

Realitzar la recuperació de nius i caus a troncs. 

Limitar els nivells sonors, les vibracions i la generació de pols especialment en èpoques 
de reproducció i nidificació. 
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Contaminació atmosfèrica i acústica 
(Produïda per les emissions de pols en l’abocament de runes a diferents altures, en les 
operacions de tall, en la realització de regateres;  emissions de substàncies tòxiques en 
projeccions de poliuretà, A05, A06, A07, A08 ). 

Quan s’aboca runa des de plantes superiors als contenidors, cal utilitzar tubs amb 
connexions estanques entre si i col·locar una lona en la última connexió del tub 

Adquirir, sempre que sigui possible, peces ja tallades de procedència, . 

Centralitzar la zona de tall per tal de reduir la generació de pols, i realitzar aquesta 
activitat preferentment a l’aire lliure o en zones ventilades. 

No efectuar operacions de tall en situacions de vent fort o molt fort. 

Incorporar sistemes d’aspiració que absorbeixin pols (filtres, aigua, etc. ) en les màquines 
de fer regates, talls, perforacions. Prioritzar l’aspiració de pols del terra davant de 
l’escombrada. 

Mantenir la petita maquinària en perfecte estat de manteniment i, sempre que sigui 
possible, realitzar els treballs al taller. 

Planificar les activitats per minimitzar l’ús d’aquesta maquinària. 

Substituir les radials per cisalles en les operacions de tall de ferralla. 

Les fibres aïllants no han de quedar en contacte amb l’aire per tal d’evitar emissions de 
fibres (sobretot en els conductes de climatització). Netegeu els conductes de climatització 
un cop acabats els treballs  i canvieu posteriorment els filtres. 

Procurar no trencar els tubs de fluorescents. El seu trencament provoca emissions 
altament tòxiques. 
 
(Produïda per les emissions  de Compostos Orgànics Vo làtils (COV) en operacions amb  pintura, amb 
materials de segellament i adhesius) 

Pintar les peces, sempre que sigui possible, al taller. Realitzar aquestes operacions en 
zones ventilades i en absència de vent i tan allunyades com sigui possible de les zones 
habitades.  Substituir la pistola per altres sistemes de pintat que generin menys emissions 

Reduir les emissions de COV dels materials segelladors, adhesius, dissolvents, líquids de 
neteja, etc. tot fent servir productes que n’ofereixin una concentració menor i tapant els 
recipients després d’utilitzar-los. 

Contaminació dels aqüífers 
(Produïda pels abocaments de pintures i altres dissolvents en els sanitaris H06) 

Utilitzar els contenidors de residus especials i fer-ne una correcta gestió. 

Les restes de morter, guix i altres pastes mai s’han d’abocar en les canalitzacions de  
desguàs, en els sanitaris o en el terra. 

No abocar pintures, dissolvents ni altres productes perillosos en el sòl, desguàs o en el 
sanitaris. 
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Evitar l’abocament de les aigües de neteja al terra. Abans d’abocar-la en la xarxa de 
sanejament, feu servir mitjans de decantació o depuració. 

Esgotament de recursos  
(Produït per la generació de residus R04, R05, R06, R07, R09, R13, R14, R15, R17, R18, R19, 
R20, R34, R35, i consums energètics, E03, E08, E09,  ) 

Segregar els residus en funció dels contenidors disponibles (runa, especials, banals, ...) 

Usar racionalment l’enllumenat i els equips elèctrics de l’obra (desconnectar llums i equips 
de música) quan no s’utilitzen. Planificar les activitats per tal d’optimitzar l’ús dels equips 
elèctrics de l’obra. 

S’ha d’utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potable en les activitats de l’obra, i 
remullar els diferents materials per immersió i no per reg (en un contenidor o dipòsit). 

Protegir els materials (sacs de ciment, guix, aïllants, etc.) del sol i la pluja amb lones i 
elements separadors del sòl. 

Tallar els maons i altres peces ceràmiques; les plaques i plafons aïllants, les plaques de 
guix laminat,  etc.  amb precisió per tal d’afavorir l’ús de les dues peces. 

Netejar i mantenir netes les pales, galledes, pasteres i altres utensilis després d’utilitzar-los. 
Reutilitzar les aigües en la neteja d’altres elements. 

Reutilitzeu les restes de tall, sempre que sigui possible, i posar els sobrants en el 
contenidor de runa neta per tal d’afavorir-ne el reciclatge. Evitar la barreja de productes de 
guix amb la runa neta  per tal d’afavorir el reciclatge del residu. 

El desmuntatge/reparació  de baixants de fibrociment, envans pluvials, antigues cobertes 
de fibrociment obliga a redactar un Pla de treball. No trenqueu els baixants. Els residus 
amb amiant són perillosos i per tal cal gestionar-los amb gestors i transportistes autoritzats. 

Les fibres minerals estan compostes principalment de sílice (inert), però poden contenir 
resines, alumini o algun altre aglomerant. Cal consultar l’etiqueta i la fitxa de seguretat per 
si conté algun element perillós. 

Protegiu amb lones o cartrons els paviments ja col·locats (parquet, terratzo, etc.) 

Els perfils metàl·lics no s’han de foradar. Useu les obertures per al pas de les 
instal·lacions. 

Potenciar el reciclatge del metall (cables, reixetes, ancoratges, etc.) i dels sobrants de 
plàstics (tubs, canaletes, conductes,  endolls de polietilè, de PVC, etc.) tot separant-los de 
la resta de residus. 

 
(Produït per consum de pintura) 

Dosificar per a l’execució de treball la quantitat de pintura més ajustada possible. 

Tenir coneixement de la caducitat o enduriment del producte. 

Substituir les pistoles convencionals d’alta pressió per les pistoles HVLP (de polvorització a 
alt volum i baixa pressió) que redueixen el consum de pintura i la producció de residus. 

Netejar les brotxes, rodets, etc. de seguida i no esperar a que s’assequi la pintura. Aprofitar 
al màxim l’aigua de neteja. 

Protegir les superfícies a pintar per tal d’evitar deterioraments. 

Acumuleu les restes de pintura abans de llençar els pots 
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� Contaminació atmosfèrica  
(Produïda per les emissions atmosfèriques en els processos de blanquejat amb clor en la fabricació de paper 

i pels equips de climatització: aire condicionat i calefacció A10) 

S’ha de reduir el consum de paper a les oficines: 

- Copiant o imprimint els documents a doble cara. 

- Reutilitzant el paper copiat o imprès a una sola cara. 

- Revisant els documents abans d’imprimir-los 

- Prioritzant el correu electrònic enlloc de paper, etc 

Els equips d’aire condicionat hauran de ser exempts de CFC, i cal revisar la instal·lació 
periòdicament. 

� Esgotament de recursos  
(Produït per la generació de residus R16, R21, R22, R30, R31, R32, ) 

Recollir el paper i cartró de les oficines per separat per al seu posterior reciclatge. 

Recollir de manera selectiva els cartutxos d’impressores i tòner per a la seva posterior 
gestió bé retornant-lo al proveïdor, utilitzant una empresa de recuperació o, mitjançant una 
entitat benèfica sense ànim de lucre. 

Minimitzar l’ús d’aparells que utilitzin com a font energètica les piles (ex. usar calculadores 
solars, etc). 

Recollir de manera selectiva les piles per a gestionar-les mitjançant un gestor autoritzat. 

Disposar de tants contenidors a les oficines com ens permet la recollida d’escombraries del 
municipi (vidre, plàstic, llaunes, etc.) 

Intentar utilitzar recursos renovables per tal d’evitar més generació de residus, com ara 
bolígrafs amb mines recarregables, gots propis, etc. 

Utilitzar detergents biodegradables sense fosfat ni clor en la neteja d’utensilis i equip de 
personal (bótes, guants) 

� Contaminació d’aigües 
(Produïdes per l’abocament d’aigües sanitàries i residuals procedents dels productes de neteja) 

Per a la neteja de les oficines es prioritzarà la utilització de productes ambientalment més 
correctes (àcid acètic en comptes de lleixiu). 

� Esgotament de recursos 
(Produït per consums energètics E02, E07) 

Usar racionalment l’enllumenat i els equips elèctrics de l’oficina: 
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- Apagar el llums innecessaris (lavabos, sales de reunions, etc.). 

- Utilitzar làmpades de baix consum i fluorescents com a llum artificial. 

- Apagar i/o desendollar els equips quan no s’utilitzin (de nit, al migdia). 

- Aprofitar al màxim la llum natural.  
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� Contaminació atmosfèrica i acústica 
(Produïda per emissions atmosfèriques i acústiques de la  maquinària V01) 

Parar les màquines en períodes d’espera i, en general, sempre que sigui possible. 

Planificar les operacions i els recorreguts de forma que s’optimitzin els rendiments i  
temps d’execució. 

Tenir la maquinària en perfecte estat de manteniment, i al dia de les revisions 
reglamentàries. 

Utilitzar maquinària amb marcatge CE, i amb el certificat de revisió d’ITV vigent. 

Evitar les conductes que directament o indirectament suposi la supressió dels elements 
aïllants o amortidors de soroll de martells i motors 

Mantenir tancats tots els panells aïllants dels motors. 

Adquirir màquines amb catalitzadors de tres vies. Adquirir màquines i vehicles de baix 
consum. 

� Esgotament de recursos  
(Produït per la generació de residus R24, R25, R26, R27, R28, R29, R33, R36) 

Els pneumàtics usats s’han de segregar en abassegaments amb destinació a un gestor 
autoritzat 

Els olis usats s’ha de confinar en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor 
autoritzat. 

Les bateries usades s’ha d’ubicar en un contenidor específic. En la seva manipulació s’han 
d’evitar les ruptures i vessaments. 

Els envasos d’olis, combustible o similar s’han de segregar en un contenidor de residus 
especials amb destinació a un gestor autoritzat 

Els filtres d’olis usats cal trabucar en origen l’oli contingut. Segregació de l’oli i del filtre per 
separat amb destinació a un gestor autoritzat 

Els vehicles, al final de la seva vida útil, han de ser gestionat per un gestor autoritzat. 
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� Contaminació del sòl 
(LLots i altres residus especials procedents d’activitats de manteniment S04) 

El rentat i manteniment de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones 
habilitades per a aquesta activitat, per assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants 
mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de ser evacuats amb cisternes 
per gestors autoritzats. 

Cal realitzar els manteniments i les reparacions de maquinària sobre superfícies 
impermeables amb cubeta de recollida i, quan no sigui possible, usar plàstics 

S’ha d’inspeccionar diàriament el parc de maquinària per identificar fuites visibles 

En cas que es produeixin abocaments sobre el sòl, s’ha de sanejar el terreny i s’han de 
retirar els residus especials mitjançant un gestor autoritzat 

Per evitar l’abocament accidental de gasoil, els dipòsits es col·loquen a l’obra sobre 
superfícies impermeables dotades de cubetes de contenció d’abocaments (10% de la 
capacitat del dipòsit). 
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� Contaminació atmosfèrica i acústica 
(Produïda per les emissions de pols en les operacions de tall dels aïllaments minerals; emissions de 

substàncies tòxiques en escumes de poliuretà projectat, pols despresa pels mateixos materials (pols de 

perlita), emissions de COV; A07, A08, A15 ). 

Alguns aïllants poden desprendre fibres a l’aire que són perjudicials per a la salut. Cal 
revisar els símbols de perillositat del producte i prendre les mesures oportunes (utilitzar 
mascaretes, guants, etc.) 

Centralitzar la zona de tall per tal de reduir la generació de pols, i realitzar aquesta 
activitat preferentment a l’aire lliure o en zones ventilades. 

No efectuar operacions de tall en situacions de vent fort o molt fort. 

Incorporar sistemes d’aspiració que absorbeixin pols (filtres, aigua, etc. ) en les màquines 
de talls, perforacions.  

Durant les tasques de neteja de la zona de treball es prioritzar l’aspiració davant de 
l’escombrada. 

Mantenir la petita maquinària en perfecte estat de manteniment i, sempre que sigui 
possible, realitzar els treballs al taller. 

Les fibres aïllants no han de quedar en contacte amb l’aire per tal d’evitar emissions de 
fibres (sobretot en els conductes de climatització).  

Netegeu els conductes de climatització un cop acabats els treballs  i canvieu 
posteriorment els filtres. 

Utilitzar materials aïllants que compleixin els requisits especificats en la normativa vigent 
(en cas que s’utilitzin poliuretans, aquests han d’estar lliures de CFC; en el cas de 
materials plàstics, cal que estiguin lliures d’halògens). 
 
(Produïda per les emissions  de Compostos Orgànics V olàtils (COV) en operacions amb materials de 
segellament i adhesius) 

Reduir les emissions de COV dels materials segelladors, adhesius, dissolvents, líquids de 
neteja, etc. tot fent servir productes que n’ofereixin una concentració menor i tapant els 
recipients després d’utilitzar-los 
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� Contaminació dels aqüífers 
(Produïda pels abocaments accidentals de resines, productes bituminosos, aigües de neteja que 
poden contenir restes de partícules de fibres minerals, silicones que poden afectar la xarxa de 
sanejament, els aqüífers, H05) 

Utilitzar els contenidors de residus especials i fer-ne una correcta gestió.  

No abocar productes perillosos en el sòl, desguàs o en el sanitaris. 

Evitar l’abocament de les aigües de neteja al terra. Reutilitzar-les en la neteja d’altres 
elements. Abans d’abocar-la en la xarxa de sanejament, feu servir mitjans de decantació o 
depuració. 

 

� Esgotament de recursos  
(Produït per la generació de residus i consums energ ètics R04, R07, R15, R17, R35, R40, 
R41, R42, R43, E04 - E07, ) 

Segregar els residus en funció dels contenidors disponibles (runa, especials, banals, ...) 

Usar racionalment l’enllumenat i els equips elèctrics de l’obra (desconnectar llums i equips 
de música) quan no s’utilitzen. Planificar les activitats per tal d’optimitzar l’ús dels equips 
elèctrics de l’obra. 

S’ha d’utilitzar, sempre que sigui possible, aigua no potable en les activitats de l’obra. 

Protegir els materials (sacs de ciment, guix, aïllants, etc.) del sol i la pluja amb lones i 
elements separadors del sòl. 

Reutilitzar les aigües en la neteja d’altres elements. 

Reutilitzeu les restes de tall, sempre que sigui possible, i posar els sobrants en el 
contenidor de runa neta per tal d’afavorir-ne el reciclatge. Evitar la barreja de productes de 
guix amb la runa neta  per tal d’afavorir el reciclatge del residu. 

Les fibres minerals estan compostes principalment de sílice (inert), però poden contenir 
resines, alumini o algun altre aglomerant. Cal consultar l’etiqueta i la fitxa de seguretat per 
si conté algun element perillós. 

Potenciar el reciclatge del metall (cables, reixetes, ancoratges, etc.) i dels sobrants de 
plàstics (tubs, canaletes, conductes,  endolls de polietilè, de PVC, etc.) tot separant-los de 
la resta de residus. 

Seguiu les indicacions d’emmagatzematge i col·locació fetes pels fabricants dels materials 
utilitzats com a impermeabilitzants.  

Considereu adequadament els sistemes d’adherència entre làmines impermeables (fixació 
mecànica, materials per a la soldadura, etc.) 

Considereu les característiques de continuïtat del material aïllant, així com la seva 
modulació per tal d’evitar sobrants i retalls. 

Si s’utilitza escuma de poliuretà projectat consulteu amb el fabricant les possibles 
casuístiques que es puguin presentar quant a adherència del producte al suport i compteu 
amb personal especialitzat. 

Les superfícies on se situen els aïllaments han d’estar netes i seques per tal d’assegurar 
una bona col·locació, evitar el deteriorament del material i possibles condensacions 
posteriors.
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Element  Protecció  Responsable  

Banyeres Un cop col·locades es tapen amb tauler aglomerat 

de la mida de la banyera 

encarregat 

Baixants A nivell de boca de paviments i parets, s’estreny la 

boca del tub 

Industrial/encarregat 

Cantells de 

les portes 

Es tapen amb cartrons i/ o plàstic resistent per evitar 

fregaments de carretons o altres eines 

proveïdor 

Ciments i 

guixos 

Quan arriben a l’obra es tapen amb lones o plàstics 

fins a la seva utilització. Quan sigui possible es 

deixaran damunt de palets o altra superfícies de 

manera que no toqui a terra. 

L’acopi es fa, quan és possible, en zona coberta 

encarregat 

Esglaons i 

paviments 

de marbre i 

fusta 

Es tapen els esglaons amb taulers DM (aglomerats) 

o amb cartrons resistents 

industrial/encarregat 

Mobiliari 

urbà 

No es retira l’embalatge fins al lliurament de l’obra proveïdor /encarregat 
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Objecte 
L’objecte de la present instrucció és definir un guió per a l’elaboració dels plans de seguretat i 

salut de l’obra d’acord amb els requisits del RD1627/97, extrets en la Fitxa de normativa NHS-01 

Elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
Pla de seguretat 

El Tècnic de Prevenció de l’organització, en funció del estudi de seguretat i salut, desenvolupa el 

pla de seguretat i salut de l’obra (PSS), que haurà de ser aprovat pel Coordinador de seguretat i 

salut en fase d’execució, o en els casos que apliqui, per la Direcció facultativa de l’obra. 

El PSS pot ser modificat en funció del procés d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs i de 

les possibles incidències o esmenes que puguin sortir durant l’execució de l’obra, sempre amb 

l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i salut en fase d’execució, o en els casos que 

apliqui, per la Direcció facultativa de l’obra. 

El implicats en l’execució de l’obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitat en 

matèria de prevenció de les empreses que intervenen a l’obra i els representants dels 

treballadors, podran presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 

estimin oportunes. A tal efecte, el pla de seguretat i salut estarà permanentment a la seva 

disposició a la mateixa obra. 

Estructura del pla de seguretat i salut 
A l’hora de definir el contingut del pla de seguretat i salut hem de partir de l’estructura de l’estudi 

o estudi bàsic de seguretat i salut i cal diferenciar els següents apartats: 

a. Memòria descriptiva de: 
- els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’han d’utilitzar o la utilització 

dels quals es pot preveure. 

- la identificació dels riscos laborals que poden ser evitats, indicant a tal efecte les 

mesures tècniques necessàries. 

- relació dels riscos laborals que no es poden eliminar conforme al que s’ha senyalat 

anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques que 

tendeixen a controlar i reduir els riscos esmentats i valorant la seva eficàcia, en 

especial quan es proposin mesures alternatives. 

 
b. Plec de condicions particulars: 

- tenint en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les especificacions 

tècniques pròpies de l’obra de la que es tracti. 

- tenint en compte també les prescripcions que s’hauran de complir en relació a les 

característiques, la utilització i la conservació de les màquines, utillatges, eines, 

sistemes i equips preventius. 
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c. Plànols en els que es desenvoluparan els gràfics i esquemes necessaris per a la millor 

definició i comprensió de les mesures preventives definides a la memòria, amb el detall de 

les especificacions tècniques necessàries. 

 
d. Els amidaments de totes aquelles unitats o elements de seguretat que hagin estat definits. 

 
e. El pressupost que quantifiqui el conjunt de despeses previstes per l’aplicació real de les 

mesures preventives contingudes en el pla de seguretat i salut. 
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Exemple d’índex  de pla de seguretat i salut 

 
1. Identificació de les activitats contractades 

 
2. Dades de l’obra 

2.1. Emplaçament 
2.2. Promotor 
2.3. Coordinador de seguretat i salut 
2.4. Direcció Facultativa 
2.5. Autor del projecte 

 
3. Tipologia de l’obra 

 
4. Unitats d’obra contractades: 

4.1. Avaluació de riscos 
4.2. Mesures preventives col·lectives 
4.3. Procediments de treball 
4.4. Normes de seguretat 
4.5. EPI 

 
5. Eines i equips de treball.  

5.1. Control del seu estat. 
5.2. Normes de seguretat per a la seva utilització 

 
6. Mitjans auxiliars 

 
7. Normes generals de l’obra 

7.1. Control d’accés 
7.2. Instruccions i normes d’obligat acompliment. 
7.3. Pla d’emergència. 
7.4. Normes d’actuació en cas d’accident 

 
8. Comunicació. Impresos a utilitzar en cas d’accidents, incidents, ... 

 
9. Estat d’amidaments dels elements de seguretat 

 
10. Pressupost 

 
11. Detalls constructius i plànols d’ubicació de les proteccions col·lectives. 
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Objecte 
L’objecte de la present instrucció és definir l’operativa per a la gestió dels equips de protecció 

individuals (EPI), d’acord amb els requisits que marca el  RD 773/1997, extrets en la Fitxa de 

normativa NHS-02. 

Selecció dels equips 
En la identificació i avaluació de riscos, el Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals (TPRL) 

determina el tipus d’equip de protecció individual (EPI) que ha d’utilitzar el treballador per a 

aquells riscos que no s’han pogut eliminar o mitigar amb mesures de protecció col·lectives. 

El responsable de compres fa l’aprovisionament dels EPI i té cura de que disposin del marcatge 

CE. 

Lliurament dels EPI  
L’empresa lliura els EPI al personal propi. Respecte a les empreses subcontractades, s’exigeix 

contractualment que els seus treballadors portin els seus propis. 

No es permet l’entrada a l’obra de cap persona sense els EPI corresponents. Quant a les visites, 

de la seva entrega, si és el cas, se’n deixa constància en full P7.1/1-07 (o 08 per a sistemes 

integrats SIQAS) Control d’accés de les visites. 

Personal propi i de nova contractació 
En el moment de la contractació de nou personal, i abans que ocupi el seu lloc de treball, el 

TPRL fa una sessió de formació (d’acord amb el  procediment P6.2/1) sobre els riscos i perills 

del seu lloc de treball, així com de les activitats i ocasions en les quals haurà d’utilitzar els EPI i 

la forma correcta d’utilitzar-los i mantenir-los. Així mateix <el TPRL/Compres/Encarregat> li fa 

entrega dels EPI i en deixa constància en la fitxa de l’annex 1 (alternativament es pot utilitzar 

l’annex 2 amb el qual es gestionen les futures reposicions). 

Visites d’obra 
Per a les visites d’obra, si aquestes han estat programades amb anterioritat (auditories externes, 

etc), cal informar prèviament de la necessitat d’utilitzar EPI. 

Per a les visites no programades, és convenient disposar d’un petit acopi d’EPI per a la seva 

utilització. Si aquests han de ser utilitzats per diverses persones, s’adopten les mesures 

necessàries per tal que aquesta circumstància no origini un problema de salut o higiene per als 

diferents usuaris.  

Distribució d’EPI no habituals 
Si per a l’execució s’han identificat perills i riscos per als quals cal utilitzar uns EPI diferents dels 

habituals, o que els complementen, (arnés, respiradors de filtre, etc,), l’encarregat de l’obra,  que 
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n’haurà fet l’acopi corresponent, en fa el lliurament al personal que els hagi d’utilitzar i en deixa 

constància en l’annex 1 o 2. 

Periòdicament l’encarregat fa arribar al TPRL els justificants de l’entrega dels EPI. 

Custòdia i manteniment dels EPI 
Cada treballador és responsable de la custòdia dels EPI que té assignats i de mantenir-los en 

unes condicions correctes d’ús.  

Quan sigui aplicable, l’empresa se’n fa càrrec del seu manteniment, d’acord amb les instruccions 

descrites pel fabricant.  

Cas que l’EPI hagi de ser substituït, el demana al <TPRL/compres/Encarregat> qui registra 

l’entrega a la fitxa de l’annex 1 o 2. 

Utilització d’EPI 
L’encarregat de l’obra, i el recurs preventiu designat, comproven la utilització dels EPI per part 

dels treballadors de l’obra. De l’incompliment avisen immediatament al treballador i n’informen al 

TPRL. . 

A les visites d’obra, el TPRL realitza el seguiment de la utilització d’EPI i n’elabora un informe. 

Entre d’altres aspectes verifica que els EPI s’utilitzen quan i com s’havia previst. 

Aquesta verificació abasta a tot el personal  que intervé en la realització de l’obra, ja sigui propi 

o subcontractat.  

Una còpia d’aquest informe, que  es lliura al cap d’obra i al comitè de seguretat i salut de 

l’organització, serveix per fer el seguiment de les mesures correctives adoptades. 

Si es detecta un incompliment reiterat en la utilització dels EPI per part d’un treballador propi: 

1. S’intenta conscienciar la persona en qüestió sobre la necessitat del seu ús per preservar-la 

d’accidents. 

2. Si es considera convenient, es realitza una entrevista entre la persona i el coordinador de 

seguretat i salut. 

3. Si la persona en qüestió té problemes físics que l’impossibiliten l’ús dels EPI, s’estudia el cas 

amb l’ajut del servei mèdic, i es proposa una solució. 

4. Si el TPRL ho considera convenient ho posarà en coneixement del comitè de seguretat i 

salut per proposar solucions. 

5. Si es comprova que no existeixen els problemes que la persona tenia o que aquests ja han 

estat solucionats, el TPRL actua segons l’establert en el reglament de règim intern. 

 
Si es detecta un incompliment reiterat en la utilització dels EPI per part d’un treballador 

subcontractat se n’informa  per escrit  al representant de l’empresa subcontractada alhora que 

s’impedeix el seu accés a l’obra. 
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Annexos 
Lliurament d’EPI ITHS-02-01 

Control de lliurament i reposició d’EPI ITHS-02-02 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 

 
 
 



 Lliurament d’EPI 
 

 

 

 

IDENTIFICACIÓ USUARI: 
 

Nom i cognoms:  
 

DNI:  Categoria professional:   
 

CONTROL D’ENTREGA: 
 

D’acord amb el que estableix l’article 17.2 de la L lei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, el 
treballador rep de conformitat els equips de protec ció individuals indicats a continuació,: 

 
� Casc de Seguretat  
� Bótes de seguretat 
� Bótes impermeables 
� Guants de cuir 
� Guants de goma 
� Cinturó 
� Arnés anticaigudes 
� Careta soldador 
� Pantalles facials 
� Ulleres conta impactes 
� Respiradors de filtre 
� Roba impermeable 
�  
�  
� (...) 
 

 
D’acord amb el que estableixen els articles 29.2 de  la Llei 31/1995 de prevenció de riscos 
laborals  i els articles 4 i 10 del Real Decret 773 /1997 sobre Disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a la utilització pels treballador s d’equips de protecció individual, el treballador 
manifesta que: 
 

- Aquestes proteccions personals han estat entregades per al seu ús en les tasques 
necessàries, havent rebut les instruccions per a la seva utilització de forma correcta. 

- Es fa responsable del seu ús i conservació, així com de sol·licitar la seva reposició en cas de 
deteriorament. 

- Comunicarà a l’empresa per a la seva reposició en cas de pèrdua. 
- És coneixedor de l’obligatorietat del seu ús, i 
- És coneixedor que l’incompliment de les normes de Seguretat en general, i les d’ús i 

conservació dels equips de protecció personal en particular, poden arribar a ser 
considerades com una falta, i en conseqüència, ser sancionades. 

 
 
 
 

Signatura del treballador: 
 
 
 
 

 
 
Data: 

 
 



 

 

 

 

 

 

USUARI:
Nom i 
cognoms DNI:

Signatures

D’acord amb el que estableixen els articles 29.2 de  la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals  i  els articles 4 i 10 del Real Decret 773/1997 sobre  Disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, el treballador ma nifesta que:

-        És coneixedor que l’incompliment de les normes de Seguretat en general, i les d’ús i conservació dels equips de protecció personal en particular, poden arribar a ser considerades com una falta, i en 
conseqüència, ser sancionades.

-        És coneixedor de l’obligatorietat del seu ús, i
-        Comunicarà a l’empresa per a la seva reposició en cas de pèrdua.

-        Es fa responsable del seu ús i conservació, així com de sol·licitar la seva reposició en cas de deteriorament

-        Aquestes proteccions personals han estat entregades per al seu ús en les tasques necessàries, havent rebut les instruccions per a la seva utilització correcta.

Arnés anticaigudes

Ulleres contra impactes

Respiradors de filtre

Cinturó anticaigudes

Guants de goma

Bótes impermeables

Guants de cuir

Bótes de seguretat amb puntera i 
plantilla d’acer 

Roba impermeable

Bótes de seguretat amb puntera 
d’acer

CONTROL DE LLIURAMENTS: D’acord amb el que estableix l’article 17.2 de la Llei 31/199 5 de prevenció de riscos laborals, el treballador rep de conf ormitat els equips de protecció
individuals indicats a continuació:

Equips Dates lliurament

Casc de seguretat

Categoria professional
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Objecte 
L’objecte de la present instrucció és definir l’operativa per a la pràctica d’una correcta vigilància 

de la salut de les persones que treballen a l’organització amb l’objecte  de: 

obtenir conclusions rellevants relacionades amb l’adequació del lloc de treball a la persona, 

actuar amb rapidesa davant d’alteracions de la salut, i  

determinar la necessitat de millorar les mesures de prevenció i protecció dels llocs de treball 

Abast 
D’acord amb l’article 22 de la llei 31/1995 és d’aplicació a tots els treballadors de l’organització i 

en tots els llocs de treball definits. Els requisits que indica aquesta llei s’han extret en la Fitxa 

NHS-03 de Vigilància de la salut. 

Vigilància de la Salut  
La vigilància de la salut dels treballadors està contractada amb una entitat acreditada per a 

realitzar aquesta activitat (la Mútua o el Servei de Prevenció concertat) i es realitza segons els 

seus propis protocols específics, dels quals l’empresa té una còpia. 

Prèviament l’empresa facilita una descripció i caracterització dels llocs de treball que exerceixen 

els treballadors, indicant els riscos associats. 

La vigilància de la salut es realitza inicialment a tots els treballadors de l’organització, i després 

es programa amb la periodicitat establerta pel servei de Prevenció però amb un mínim d’un 

seguiment anual segons el conveni del sector. 

Dins de les dates previstes i d’acord amb el Servei de Prevenció, el TPRL comunica 

personalment per escrit les dates de realització de les revisions mèdiques. Utilitza l’imprès de 

l’annex 1. En el mateix imprès es demana per escrit a cada treballador, l’acceptació o renúncia a 

l’esmentada revisió. 

Nota 
 En els supòsits que els reconeixements mèdics siguin obligatoris  el treballador no pot renunciar a aquesta revisió. 

També cal realitzar una revisió mèdica individualitzada en aquells casos de treballadors que 

tornin a la seva tasca després d’una absència prolongada per motius de salut. 

Resultats de la revisió 
El Servei de Prevenció, realitza dos informes sobre els resultats de la revisió de la vigilància de 

la salut practicada, un personal per al treballador, totalment confidencial, i un altre per a 

l’empresa on s’explicita l’aptitud del treballador per desenvolupar la feina que té assignada.  

Es poden donar els següents casos: 

Treballador Apte  
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Treballador Apte amb condicionants  

Treballador NO Apte  

A banda, el Servei de Prevenció documenta a nivell col·lectiu els estudis de les absències per 

malaltia i el tractament epidemiològic dels resultats del seguiment de la salut de la població 

protegida. 

Per als casos considerats Apte amb condicionants o No Apte , l’empresa, amb el suport del 

Servei de Prevenció, defineix i inicia de forma immediata les accions correctives necessàries 

(adaptació/adequació del lloc de treball a les característiques de la persona, etc.). Es pot utilitzar 

l’imprès de Petició d’acció correctiva d’acord amb el procediment P8.5/1. 

Els registres dels resultat de la vigilància de la salut, així com els de les accions preses, si és el 

cas, es mantenen a disposició del Comitè de Seguretat i Salut de l’organització i de l’Autoritat 

Laboral. 

Annexos 
Comunicació de la revisió mèdica ITHS-03-01 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 

 
 

 



 

 

En compliment de les disposicions de l’article 22 d e la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, els  
comuniquem la data de realització d’un control volu ntari de la vigilància de la salut  

 el dia   
 a la Mútua,   

 
 

Article 22: 
“L’empresari garantirà als treballadors al seu servei la vigilància periòdica dels seu estat de salut en funció dels 
riscos inherents al treball”, definint que si bé aquesta vigilància és de caràcter voluntari s’exceptuen determinats 
casos, com ho és la necessitat de “verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, 
per a la resta de treballadors o per a altres persones”... 
 
 

 
Nom Cognoms  SI/NO Signatura  
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Objecte 
L’objecte d’aquesta instrucció és definir el guió d’un pla d’emergència 

Contingut del pla d’emergència 
 

PREÀMBUL 

OBJECTIUS 

DOCUMENT 1: AVALUACIÓ DE RISCOS 

1.  Objecte 

2.  Risc potencial 

2.1. Riscos en les instal·lacions 

2.2. Antecedents 

2.3. Característiques generals: situació i emplaçament 

2.4. Límits de la finca 

2.5. Característiques generals de l’edifici 

2.6. Descripció funcional i distribució general 

2.7. Activitat, usos, equips i ocupació 

3.  Avaluació 

3.1.  Avaluació de riscos previstos en el pla d’emergència 

3.1.1. Risc d’incendi 

3.1.2. Risc d’accident personal greu 

3.1.3. Risc d’inundació 

3.2. Classificació de les àrees segons el seu nivell de perill 

3.3. Avaluació de les condicions d’evacuació 

4.  Plànols de situació i emplaçament 

5.  Annexos 
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DOCUMENT 2: MITJANS DE PROTECCIÓ 

1. Objecte 

2. Inventari 

2.1. Inventari de mitjans tècnics 

2.1.1. Extintors portàtils 

2.1.2. Boques d’incendi equipades (BIE) 

2.1.3. Columnes hidrants equipades (CHE) 

2.1.4. Instal·lació de detecció i alarma 

2.1.5. Instal·lació d’alerta i alarma 

2.1.6. Instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua 

2.1.7. Il·luminació d’emergència 

2.1.8. Vies d’evacuació 

2.1.9. Portes tallafocs 

2.2. Inventari de mitjans humans 

2.2.1. Cap d’Emergència 

2.2.2. Cap de Intervenció 

2.2.3. Equip de primera intervenció i evacuació 

2.2.4. Equip de segona intervenció 

2.2.5. Equips de primers auxilis 

3.  Plànols per plantes 

4.  Annexos 
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DOCUMENT 3: PLA D’EMERGÈNCIA 

1.  Objecte 

2.  Factors de risc: classificació d’emergències 

2.1.  Riscos en les instal·lacions 

2.2.  Factors de Risc 

2.2.1. Emplaçament del local 

2.2.2. Accessos 

2.2.3. Característiques constructives 

2.2.4. Mitjans exteriors de protecció 

2.2.5. Distribució i activitat de l’empresa 

2.2.6. Evacuació del personal 

2.3. Classificació d’emergències 

2.3.1. Segons la seva gravetat 

2.3.2. Segons la disponibilitat de mitjans humans 

3.  Accions. 

3.1.  Acció nº 1: Alerta 

3.1.1. Alerta en horari laborable 

3.1.2. Alerta en horari no laborable i festius 

3.2.  Acció nº 2: Alarma 

3.2.1. Alarma en horari laborable 

3.2.2. Alarma en horari no laborable i festius 

3.3.  Acció nº 3: Intervenció 

3.3.1. Intervenció en horari laborable 

3.3.2. Intervenció en horari no laborable i festius 

3.4.  Acció nº 4: Suport 

3.4.1. Suport en horari laborable 

3.4.2. Suport en horari no laborable i festius 

3.5. Fitxes d’actuació dels equips d’emergència 

3.6. Organigrama d’emergència 

4.  Annexos 
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DOCUMENT 4: IMPLANTACIÓ 

1.  Objecte 

2.  Responsabilitats 

3.  Organització 

4.  Mitjans tècnics 

5.  Mitjans humans 

6.  Implantació del pla d’emergència 

6.1.  Informació i formació dels treballadors 

6.2. Informació i formació als membres dels equips d’emergència 

6.3. Informació per a visitants 

6.4. Revisió del Pla d’Emergència 

6.5. Manteniment dels mitjans materials de lluita contra incendis 

7.  Investigació de sinistres 

8.  Annexos 
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ANNEXOS 

Annex 1: Directori telefònic 

Annex 2: Avaluació del risc d’incendi 

Annex 3: Avaluació de les condicions d’evacuació 

Annex 4: Avaluació dels mitjans de protecció contra incendis 

Annex 5: Mesures preventives 

Annex 6: Consignes 

Annex 7: Control documental de Pla d’emergència 

Annex 8: Primers auxilis 

Annex 9: Senyalització 

Annex 10: Plànols d’ubicació dels mitjans de detecció, d’extinció i de les sortides d’evacuació. 
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FITXA INFORMATIVA SOBRE ACTUACIÓ DAVANT ACCIDENTS O  ALTRES EMERGÈNCIES 

 

NORMES D’ACTUACIÓ EN ACCIDENTS AMB LESIÓ 

Realitzar la primera cura o assistència amb els mitjans adequats i personal autoritzat, facilitant el trasllat 

de l’accidentat al centre sanitari establert, si és necessari. Per això cal:  

- Alertar a la resta de treballadors. 

- Demanar una ambulància. 

- Evitar moure al treballador. 

- Acudir a la farmaciola i realitzar les primeres cures amb el material disponible i per part de personal 

autoritzat 

LESIÓ LLEU 

(lesió de petita importància) 

LESIÓ DE MAJOR IMPORTÀNCIA 

(lesions de major importància que precisen atenció mèdica ) 

TELÈFONS D’EMERGÈNCIA 

• INTERIORS 

• EXTERIORS: Bombers,  Mútua d’accidents, Protecció civil,  Ambulàncies, Policia Municipal, Hospital 
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NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS DE DESCOBRIR UN INCENDI O ALTRA SITUACIÓ 

D’EMERGÈNCIA 

• Comunicar immediatament als comandaments superiors, donant avis telefònic ( _____________ ) 

indicant: ¿QUI INFORMA?, ¿QUÈ SUCCEEIX?, ¿ON SUCCEEIX? 

• Actuar d’acord amb el pla i sempre que estigui preparat per allò. 

• Davant un incendi, intentar apagar-ho amb l’extintor més pròxim, si es pot, i sense posar en perill la 

integritat física. 

NORMES D’ACTUACIÓ EN CAS D’EVACUACIÓ 

• Iniciar l’evacuació sense perdre la serenitat. No córrer. 

• No utilitzar ascensors ni muntacàrregues. 

• Seguir les instruccions dels equips d’evacuació existents i d’acord amb la direcció de les fletxes que 

indiquen les sortides d’emergència. 

• Una vegada iniciada l’evacuació, no intentar tornar. 

• Dirigir-se a la zona assignada de reunió a l’exterior 
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Objecte 
L’objecte d’aquesta instrucció és conèixer i tenir sota control els riscos que es poden donar amb 

l’actuació de diverses empreses en un centre de treball tal com prescriu l’article 24 de la llei 

31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, desenvolupat pel RD171/2004 de coordinació 

d’activitats empresarials. 

Abast 
Aplica a totes les àrees de l’organització, tant a les instal·lacions fixes com a les obres incloent 

les que es realitzen a les instal·lacions de tercers per part del nostre personal, i contempla totes 

les activitats que s’hi duen a terme, incloses les de manutenció i manteniment.  

Coordinació d’activitats empresarials 
Coordinació a les instal·lacions fixes 

A les instal·lacions fixes, la coordinació d’activitats empresarials aplica a aquelles empreses que 

realitzen activitats de manutenció (neteja, reposició de màquines expenedores, …) i 

manteniment (incloses petites reparacions), així com el subministrament de matèries primeres. 

Derivat de la identificació i avaluació de riscos (vegeu procediment PS3.1), el departament 

d’Administració /TPRL disposa d’un informe dels riscos a les instal·lacions fixes de 

l’organització, i, si s’escau, de les mesures de protecció i prevenció d’aquests riscos, així com de 

les mesures d’emergència existents. 

Abans que les empreses contractades / treballadors autònoms iniciïn l’activitat, Compres / 

Administració / TPRL: 

- Els informa  dels riscos que poden trobar-hi,de les mesures de seguretat i de les mesures 

d’emergència existents. Aquesta informació es facilita per escrit en els casos de riscos greus 

o molt greus, i es reclama justificant conforme han traslladat aquesta informació als seus 

treballadors abans d’iniciar els treballs. 

- Els requereix la informació  respecte als riscos associats a les feines que ells 

desenvolupen i que poden afectar els nostres treballadors o als d’altres empreses 

contractades. Com en el cas anterior, si els riscos són greus o molt greus cal que aquesta 

informació estigui documentada per escrit. 

- En funció dels “riscos globals detectats” per la concurrència d’activitats, els  informa de les 

mesures preventives  i d’emergència així com de les instruccions que cal aplicar en cada 

cas. Aquesta informació  es fa per escrit en cas de riscos greus o molt greus i es demana 

que aportin la justificació conforme han traslladat aquesta informació als seus treballadors 

abans d’iniciar els treballs i quan hi hagi canvis rellevants dels riscos previstos.  
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- Condueix reunions específiques, quan pel tipus i nivell de risc es consideri necessari, amb 

les empreses afectades per tal d’establir mesures conjuntes de prevenció . En aquest cas 

el TPRL realitza el seguiment de les mesures de coordinació establertes (grau 

d’acompliment, anàlisi dels accidents o incidents ocorreguts, canvis en les condicions de 

treball, incorporació de nous treballadors). 

- Si pel tipus i nivell de risc de la feina a realitzar es considera necessari, assigna recursos 

preventius específics  (vegeu ITHS-06 Recurs preventiu) per coordinar les activitats 

preventives. En aquest cas el TPRL realitza reunions de seguiment per verificar que els 

recursos establerts són suficients i compleixen la seva funció. 

De qualsevol incompliment de les normes i instruccions de prevenció,  el treballador n’és advertit 

verbalment pel responsable del departament on s’estan realitzant les activitats. En cas de 

reincidència aquest advertiment es comunica per escrit, i es prenen les mesures adequades per 

solucionar aquest fet, podent arribar a aturar les feines que s’estan realitzant. 

L’empresa contractada manifesta l’acompliment de les obligacions requerides per a la 

coordinació de les activitats empresarials mitjançant la signatura de l’annex 1. 

Coordinació de les activitats empresarials a les ob res 
La coordinació a les obres  que realitza l’empresa es fa amb les  següents actuacions: 

- Comprovació de l’acompliment de la normativa de prevenció de risco s laborals per part 

de les empreses subcontractades (inclosos els treballadors autònoms), mitjançant la 

documentació requerida (vegeu annex 1) i que es concreta i formalitza amb la signatura del 

contracte,  tal i com s’indica en el procediment P7.4/2 Compres. (El seguiment de la 

documentació aportada es fa d’acord amb l’operativa descrita en el P7.4/1)  

- Comunicació i informació dels riscos  generals de l’obra i de les feines subcontractades i 

instruccions sobre les mesures preventives que cal adoptar mitjançant el lliurament de la 

part aplicable del Pla de Seguretat i Salut de l’obra (adhesió al pla de seguretat i salut de 

l’obra dels subcontractistes). 

- Reunions de coordinació  amb les empreses subcontractades a les diferents fases de 

l’obra, registrades en acta d’obra, on es controla la correcta execució del PSS i es verifica al 

mateix temps que s’han establert els mitjans de coordinació (interlocutors) entre les diferents 

empreses subcontractades concurrents. 

- Reunions convocades pel Coordinador de Seguretat i Salut enregistrades en acta de visita 

d’obra. 

- Presència dels recursos preventius  per coordinar , controlar i fer el seguiment de les 

activitats de les diferents empreses subcontractades a obra. 

- Realització de reunions específiques, quan pel tipus i nivell de risc es consideri necessari, 

amb les empreses afectades per tal d’establir mesures conjuntes de prevenció . En aquest 

cas el TPRL realitza el seguiment de les mesures de coordinació establertes (grau 



 ITHS-05 Coordinació activitats empresarials 
 

  
 

Instrucció ITHS-05. Edició A. Data: <data> Pàgina 492 de 518 

 

d’acompliment, anàlisi dels accidents o incidents ocorreguts, canvis en les condicions de 

treball, incorporació de nous treballadors). 

- Si pel tipus i nivell de risc de la feina a realitzar es considera necessari assignar recursos 

preventius específics  per coordinar les activitats preventives (vegeu ITHS-06), el TPRL 

realitza reunions de seguiment per verificar que els recursos establerts són suficients i 

compleixen la seva funció. 

Coordinació a les obres en centres d’altres emprese s 
Tot i que en la realització d’obres, l’empresa sempre actua com a contractista principal, i per tant 

és responsable de l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut de l’obra, en determinades ocasions, 

es realitzen activitats de manteniment per a tercers. 

Abans de l’inici dels treballs es realitza una reunió amb els responsables en prevenció dels 

diferents centres de treball per sol·licitar informació i instruccions sobre: els riscos existents, les 

mesures de protecció i prevenció;  i  les mesures d’emergència.  

Aquesta informació es trasllada als treballadors de la nostra empresa que aniran a aquesta obra. 

Cas que les activitats que realitzem constitueixin un risc, s’informa en aquesta mateixa reunió 

dels riscos derivats de les nostres activitats i es proposen reunions periòdiques per al seguiment 

de les mesures de coordinació establertes entre les empreses. 

Annexos 
Coordinació d’activitats empresarials ITHS-05-01 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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Raó social:

NIF:

Representant
:

Signatura del 
representant 
de l’empresa 
contractada

Data: 

Interaccions previstes en la realització de l’activ itat

�  Comprèn, observarà i comunicarà als seus treballadors la informació específica en 
riscos, mesures preventives i d’emergència, mitjans de coordinació i les dades del 
coordinador així com les instruccions que li ha comunicat l’empresa contractant
�  Realitzarà la coordinació amb les empreses que subcontracti.

Informació que aporta l’empresa contractada

Activitat a realitzar: Riscos específics 
Mesures preventives 
adoptades

Així mateix confirma que:

�  Ha estat informat de l’avaluació de riscos  del centre de treball on ha de realitzar les 
activitats
�  Ha estat informat de les mesures preventives a prendre per als riscos identificats

�  Ha rebut instruccions concretes per al desenvolupament de les seves activitats

�  Ha estat informat de les mesures a prendre en cas d’emergència

�  Els treballadors tenen la formació i informació específica de les activitats que han de 
realitzar i dels riscos inherents a aquestes activitats
�  L’empresa té concertada la vigilància de la salut que certifica l’aptitud del treballador per 
als treballs que ha de realitzar
�  Té contractada una pòlissa RC

�  Disposa dels equips de treball amb les proteccions adequades i dels elements de 
protecció col·lectiva adequats a l’activitat
�  Disposa d’escales, bastides, i material de seguretat adequat per a realitzar treballs en 
alçada
�  Ha facilitat al personal els EPI necessaris per als riscos als que estan exposats

Telèfon:

Com a representant de l’empresa contractada declaro  que:

�  La meva empresa i els seus treballadors compleixen amb les directrius de la llei 31/1995 

de PRL.

Dades de l’empresa contractada:

Telèfon:
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Objecte 
L’objecte d’aquesta instrucció és definir l’operativa per a gestionar la presència dels recursos 

preventius en els centres de treball de l’organització, incloses les obres, d’acord amb els 

requisits que marca la Llei, extrets en la Fitxa de normativa NHS-06. 

Recurs preventiu 
El recurs preventiu (RP) són treballadors designats per la Direcció que reuneixin els 

coneixements, la qualificació, i l’experiència necessaris (vegeu fitxa de normativa NHS-06) per 

vigilar l’acompliment de les mesures preventives. 

Els recursos preventius disposen dels mitjans necessaris i són suficients per controlar 

l’acompliment de les activitats preventives. 

La presència d’un recurs preventiu és necessària en els casos que indica la Fitxa de Normativa 

NHS-06.  

Llista no exhaustiva d’activitats de les obres on p ot ser necessària la 
presència de recurs preventiu 
1. Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de treball i 

Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixin degut a les condicions de 
treball detectades. 

2. Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions successives o simultànies i a les que calgui el 
control precís de la correcta aplicació dels mètodes de treball)es procurarà que estiguin 
degudament identificats en el Pla de Seguretat i Salut de cada obra). 

3. Quan es realitzin les activitats o els processos perillosos o amb riscos especials següents: 

Treballs amb risc greu de caiguda des d’alçada supe rior a 3,50 metres que 
requereixin moviments o esforços perillosos per a l ’estabilitat del treballador 

En general, treballs amb risc de caiguda des d’alçada: 

En els treballs, operacions i processos referits a obres de construcció tant d’edificació 

com d’obres públiques, així com els referits a manteniment, reparació i neteja 

d’edificis, amb risc de caiguda d’alçada des de més de 6 metres, o quan, sent 

l’alçada inferior a 6 m. però superior a 2 metres, la protecció d’un treballador no 

pugui ser assegurada totalment sinó mitjançant la utilització d’un equip de protecció individual 

contra el referit risc ( arnés, etc.). 

Els treballs  en què s’utilitzin tècniques d’accés i de posicionament mitjançant cordes. 

Treballs de muntatge i desmuntatge de baranes en forjats, xarxes de seguretat, ... 

Muntatge, desmuntatge i transformació de bastides: 
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Com a norma general, les bastides deuran ser muntades, desmuntades o modificades 

substancialment, sota la direcció i supervisió d’una persona amb formació universitària o 

professional habilitant, en el cas de bastides complexes que exigeixin pla de muntatge, o per 

un treballador amb experiència, en els altres casos.  

Es consideren especialment complexes les següents: 

Bastides penjades i plataformes suspeses de nivell variable, instal·lades temporalment sobre 

un edifici o una estructura per a tasques específiques i plataformes elevadores telescòpiques. 

Bastides constituïdes amb elements prefabricats ( tant modulars com multidireccionals ) 

recolzades sobre terreny natural, soleres de formigó, forjats, voladissos u altres elements 

estructurals l’alçada dels quals, des  del nivell inferior de recolzament fins la coronació de la 

bastida excedeixi de 6 metres, o disposin de elements horitzontals que salvin vols i distàncies 

superiors entre recolzaments de més de 8 metres. S’exceptuen les bastides de cavallets o 

“borriquetas”. 

Bastides  instal·lades en l’exterior, sobre terrats, cúpules, teulades o estructures superiors la 

distància de les quals entre nivell de recolzament i el nivell del terreny o sòl excedeixi de 24 

metres d’alçada. 

Bastides i torres de treball mòbils en les que els treballs s’efectuen a més de 6 metres d’alçada 

des del punt d’operació fins el terra. 

Treballs amb risc de persones colgades o enfonsades . 

Treballs subterranis en pous o galeries: Quan s’introdueixin treballadors en una galeria subterrània o 

en el fons d’un pou, caldrà disposar-se la presència de recursos preventius degudament 

qualificats a l’exterior que deuran estar constantment presents durant la execució dels treballs, 

dirigint les operacions i maniobres de elevació i descans. 

Treballs de muntatge i/o desmuntatge d’elements prefabricats pesats. 

Activitats en les que s’utilitzen màquines que manq uen de declaració CE de 

conformitat  

per ser la seva data de comercialització anterior a l’exigència de tal declaració amb caràcter 

obligatori, que siguin del mateix tipus que aquelles per a les quals la normativa sobre 

comercialització de màquines requereix la intervenció d’un organisme notificat en el 

procediment de certificació. 

No obstant, no serà necessària la presència quan es tracti de màquines que, tot i estant 

incloses en el paràgraf anterior, haguessin estat adequades per personal competent al 

disposat al Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

Treballs en espais confinats.  

A tals efectes, s’entén per espai confinat el recinte amb obertures limitades d’entrada i 

sortida i ventilació natural desfavorable, en el que pot acumular-se contaminants tòxics o 

inflamables o pot haver una atmosfera deficient en oxigen, i que no està concebut per a la 

seva ocupació continuada pels treballadors. 
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En aquests casos, l’accés a dits llocs estarà restringit, estant permesa només per a 

treballadors qualificats i autoritzats, sent obligatori comptar  amb un procediment de treball 

per escrit, i la supervisió mitjançant recursos preventius. 

A tals efectes, s’inclouen especialment dins d’aquest concepte les galeries de servei, les 

foses, túnels i clavegueres; les sitges, tanques, tenalles, recipients, contenidors, cisternes i 

calderes de vapor, tremuges d’emmagatzematge o de barreja, així com els abocadors i 

dipòsits d’aigües residuals, i qualsevol altre zona interior de treball on es produeixin 

processos de fermentació o estiguin presents vapors o gasos nocius. 

Treballs amb risc d’ofegament per immersió. 

 

Treballs amb risc d’explosió per la presència d’atm osferes explosives, conforme la 

seva pròpia normativa o a l’especifica per a l’acti vitat minera. 

A les zones i àrees de treball en què existeixi risc d’explosió o existència d’atmosferes explosives 

serà necessària la presència de recursos preventius, sobre tot quan en el mateix lloc 

coincideixin treballadors de diverses empreses que aportin equips de treball perillosos o que 

puguin produir interaccions amb altres operacions. 

Como en el cas dels espais confinats, s’establirà un sistema de permisos de treball i de accés a les 

zones definides com perilloses, a càrrec d’una persona expressament autoritzada per allò. 

La verificació dels llocs de treball en els quals existeixin àrees on puguin formar-se atmosferes 

explosives s’encarregarà a tècnics de prevenció o a treballadors amb experiència i formació 

específica. 

Activitats on es manipulen, transporten i utilitzen  explosius, inclosos articles 

pirotècnics i altres objectes o instruments que con tinguin explosius, segons la seva 

normativa específica. 

 

Treballs amb riscos elèctrics, segons la seva norma tiva específica. 

Treballs amb instal·lacions en tensió ( alta i mitja tensió): El procediment empleat per a treballs 

realitzats en tensió en aquest cas, s’ajustarà al següent: 

 Les maniobres, mesures, assaigs i verificacions o en proximitat de instal·lacions en explotació 

o continuïtat de subministrament elèctric, es realitzaran sota la supervisió i vigilància d’un cap 

de treball, que serà el treballador qualificat que pugui assumir les funcions de presència de 

recursos preventius directe dels mateixos. Si l’amplitud de la zona no li permetés una 

vigilància permanent, deurà estar assistit per ajudants qualificats. 

 El cap de treball o supervisor deurà estar comunicat directament amb el responsable de les 

instal·lacions, a fi d’adequar les condicions de la instal·lació a les exigències del treball. 

Treballs en proximitat d’elements en tensió: 
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 Els treballs que es realitzin en proximitat a elements en tensió es duran a terme segons el 

disposat a l’Annex V del R.D. 614/2001, o es consideraran com treballs en tensió.  Els treballs 

seran realitzats sota la vigilància o supervisió d’un d’ells, que podrà assumir la presència de 

recursos preventius, llevat quan els treballs es realitzin fora de la zona de proximitat o en 

instal·lacions de baixa tensió. 

Accés a recintes de servei i envoltants de material elèctric: 

 L’accés a recintes independents destinats al servei elèctric o a la realització de proves o 

assaigs elèctrics ( centrals, subestacions, centres de transformació, sales de control o 

laboratoris) estarà restringit a treballadors ensinistrats i autoritzats o a personal sota la 

vigilància continuada d’aquets, que actuaran com presència de recursos preventius. 

 Tal accés només podrà realitzar-se amb el coneixement i permís del titular de la instal·lació, 

quan aquest sigui diferent de l’empresari pel qual treballen. 

Treballs d’obres i altres activitats en les que es realitzin moviments o desplaçaments d’equips o 

materials en proximitat a línies aèries, subterrànies o altres instal·lacions elèctriques: 

 Per a la  prevenció de risc elèctric en les activitats citades, s’atendrà al disposat a l’Annex V 

B.2 del R.D. 614/2001 i sota la presència de recursos preventius ( senyalització correcta de les 

línies per a evitar contactes i/o aproximacions indegudes  ). 

Treballs a emplaçaments amb risc d’incendi o explosió:  

 S’atendrà al disposat a l’Annex VI del R.D. 614/2001, havent de dur a terme els treballs per 

treballadors ensinistrats i autoritzats en cas de risc d’incendi o per treballadors qualificats en 

cas d’atmosfera explosiva, sent obligatòria l’existència d’un procediment escrit prèviament 

estudiat en aquest últim cas i sota la presència de recursos preventius 

Treballs en ascensors i muntacàrregues: 

Els treballs d’instal·lació, manteniment i reparació dels mateixos, que impliquen el maneig manual de 

càrregues amb una massa superior a 30Kg o que impliquen la instal·lació o retirada d’elements i 

aparells amb una massa superior a 50Kg, o que suposin la instal·lació de cables de tracció dels 

equips, deuran ser efectuats per al menys 2 treballadors. 

La resta dels treballs d’instal·lació de cabines i altres elements que impliquen que els treballadors es 

situïn sobre elles no podran ser efectuats per un treballador en solitari, havent d’ubicar el 2n 

treballador en un emplaçament segur. Així mateix, en dits treballs i en els de reparació i 

manteniment es podrà exigir la presència de recursos preventius, mitjançant una supervisió 

directe o indirecte, en els següents casos: 

Quan les condicions de treball impliquen la utilització d’un equip de protecció individual respiratori o , 

per no disposar-se o ser insuficient la protecció col·lectiva adequada, ( baranes, et c.) calgui 

utilitzar un equip de protecció individual contra caigudes d’alçada, llevat que en aquest últim cas 

l’equip  de protecció individual contra caigudes d’alçada,  estigui previst d’un dispositiu d’arnès i 

limitador de caiguda a menys d’un metre. 

Quan el treball exigeixi la presència d’un treballador sobre el sostre de la cabina d’un ascensor o d’un 

muntacàrregues, durant el desplaçament del mateix en sentit ascendent. 
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O quan els treballs siguin efectuats en el fossat i un o alguns dels aparells que circulen en el mateix 

buit no estiguin posats a terra ( normalment s’exigeix que els aparells en bateria es situïn 

separats físicament en diferents buits). 

Quan els aparells presentin un risc per circular simultàniament en el mateix buit on es desenvolupen 

els treballs, els aparells elevadors han d’estar dotats d’un sistema de parada del seu 

funcionament en el fossat ( Kit de paro en fossat). 

Aparells d’elevació diferents dels ascensors i munt acàrregues: 

S’aplicaran les regles previstes a l’apartat anterior per als ascensors i muntacàrregues,. Igualment, 

quan sigui absolutament necessari posar l’aparell en funcionament en condicions diferents a 

les del servei ordinari, amb objecte d’efectuar certs treballs especials de reparació o 

manteniment, es podrà exigir la presència de recursos preventius. Tal supervisió serà 

igualment obligatòria quan els treballadors hagin d’accedir a la proximitat de conductors 

elèctrics nuus en tensió, calgui accedir a les vies o rails de circulació sobre les quals algun 

aparell no estigui posat a terra 

Treballs de demolició: 

Al menys les operacions de demolició la duració estimada de les quals sigui superior a 30 dies 

laborals, o en les que s’utilitzin en algun moment més de 12 treballadors, hauran d’estar 

executades sota la supervisió directa d’un treballador assignat com a presència de recursos 

preventius, que hauria de  comptar amb ajudants per cada dotze treballadors. 

Treballs amb aparells i maquinària d’obra: 

Equips de treball automotors: En los casos de conducció d’equips de treball automotors que hagin 

d’executar una maniobra, especialment de retrocés, en condicions de visibilitat insuficient, o 

quan concorri en un espai limitat la interacció de diversa maquinaria automotora amb 

treballadors a peu caldrà assignar la presència a peu en les proximitats dels vehicles per a 

senyalització de les maniobres. 

Equips d’elevació de càrregues: Quan s’utilitzin equips d’elevació de càrregues en una obra de 

construcció estant treballadors desenvolupant les seves tasques en la proximitat de la hissada, 

els operadors dels equips hauran de prendre mesures per evitar la presència de treballadors 

sota les càrregues suspeses, prohibint el pas de les càrregues per sobre de lloc de treball 

ocupats pels treballadors. Si allò no fos possible per no poder garantir la correcta realització 

dels treballs d’obra manera, i l’espai lliure entre els elements mòbils de l’equip i la zona de 

treball ocupada pels treballadors fora inferior a 2 metres, es deurà assignar la presència de 

recursos preventius i d’un treballador encarregat dels senyals. La mateixa mesura s’adoptarà 

quan l’operador de l’equip d’elevació de càrregues no pugui observar el trajecte complet de la 

mateixa. 

Treballs “en calent”: 

Sota aquesta denominació  s’entenen totes les operacions amb generació de calor, producció 

d’espurnes, flames o elevades temperatures en proximitat de líquids o gasos inflamables, o en 

recipients que continguin o hagin contingut gasos liquats.  Per ex. Soldadura i oxitall, 

emplomado, esmerilat, foradat/perforat, etc.  



 ITHS-06 Recurs preventiu 
 

  
 

Instrucció ITHS-06. Edició A. Data: <data> Pàgina 501 de 518 

 

En aquest tipus de treballs serà preceptiva l’existència d’un procediment de treball per escrit, la 

presència de recursos preventius qualificats en cas necessari i que el personal que desenvolupi 

els treballs estigui suficientment ensinistrat i compti amb l’autorització de l’empresari. 

Treballs amb amiant: 

En els treballs amb amiant i en les operacions de demolició i retirada de materials que continguin 

amiant, en edificis, estructures, aparells i instal·lacions, i treballs de reparació i manteniment 

d’edificis amb risc de despreniment de fibres de amiant, es podrà exigir la presència de 

recursos preventius, havent d’estar els treballadors convenientment formats i informats sobre 

els perills i procediments del treball i sotmesos a controls mèdics específics. 

Designació de recursos preventius 
Direcció designa els recursos preventius i en deixa constància en l’annex 1 (obra) o annex 2 

(centre fix). Informa al responsable de Qualitat per tal que actualitzi la fitxa de personal. 

Funcions del recurs preventiu en els centres de tre ball fixos de 
l’organització 
Si com a resultat de la vigilància de l’activitat el RP observa: 

A) Acompliment deficient de les mesures preventives, les seves funcions són:   

 Avisar al TPRL i donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat acompliment de 

les activitats preventives. 

 Així mateix comunicar-ho per escrit a Direcció qui en el cas que persisteixi l’acompliment 

deficient pren les mesures necessàries per corregir les deficiències. 

B) Absència, insuficiència, o manca d’adequació de les mesures preventives, les seves funcions 

són: 

 Posar aquestes circumstàncies per escrit en coneixement del TPRL i Direcció qui procedeix 

de manera immediata a esmenar la planificació de l’activitat preventiva, i en el seu cas, de 

l’avaluació dels riscos laborals. 

Funcions del recurs preventiu en les obres 
A les obres, el recurs preventiu ha de vigilar l’acompliment de les mesures indicades en el Pla 

de Seguretat i Salut i comprovar-ne la seva eficàcia. 

Nota   
 El pla de Seguretat i Salut ha de determinar la forma de portar a terme la presència de recursos preventius. 

Si com a resultat de la vigilància de l’activitat el RP observa: 

A) Acompliment deficient de les mesures preventives, les seves funcions són:  

 Avisar al TPRL/encarregat/cap d’obra i donar les instruccions necessàries per al correcte i 

immediat acompliment de les activitats preventives. 

Així mateix comunicar-ho per escrit a Direcció de l’empresa contractista qui en el cas que 

persisteixi l’acompliment deficient pren les mesures necessàries per corregir les deficiències. 
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B) Absència, insuficiència, o manca d’adequació de les mesures preventives, les seves 

funcions són: 

 Posar aquestes circumstàncies per escrit en coneixement del TPRL i de Direcció de 

l’empresa contractista qui procedeix de manera immediata a esmenar el Pla de Seguretat i 

Salut. 

Nota   
 Tot l’expressat anteriorment, s’entén sense perjudici de les obligacions del coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l’execució de l’obra . 

Annexos 
Designació de recurs preventiu de l’obra ITHS-06-01 

Designació de recurs preventiu  per un  centre de treball  ITHS-06-02 

 

Nota 
 Tots aquests annexos es troben en format plantilla a la carpeta ISO 
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En compliment d’allò especificat en la llei 54/2003 de 12 de desembre que incorpora l’article 32 bis a la llei 

31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, sobre la presencia dels recursos preventius, la 

Direcció de l’empresa designa al següent treballador com a recurs preventiu: 

 Nom i cognoms:  
  

 DNI:  Categoria professional:   
  

 

- Quan sigui present a les obres que l’organització executa com a contractista principal. 

 

Per la present, el treballador manifesta: 

- Que és coneixedor de les activitats i processos que es desenvolupen en el centre de treball esmentat i 

té la capacitat, qualificació i experiència per desenvolupar la seva activitat. 

- Ha estat informat de les funcions i responsabilitats que ha de desenvolupar quan sigui necessària la 

seva presència com a recurs preventiu, i particularment: 

Quan, com resultat de la vigilància, s’observi un acompliment deficient de les activitats preventives, 
haurà de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat acompliment i de 
posar aquestes circumstàncies en coneixement de la Direcció de l’empresa contractista per a 
que prengui les mesures necessàries per corregir les deficiències observades, si aquestes no 
haguessin estat resoltes.  

 
Quan, com resultat de la vigilància de l’activitat, s’observi l’absència, insuficiència, o manca 

d’adequació de les mesures preventives, haurà de posar aquestes circumstàncies en 
coneixement de la Direcció de l’empresa contractista que procedirà de manera immediata a 
esmenar el pla de seguretat i salut (d’acord al previst a l’article 7.4 de RD 1627/1997).  

 
 

- Ha estat format, com a mínim a nivell bàsic, en prevenció de riscos en les àrees i activitats que 

desenvolupen en el centre de treball. 

 
 
 
 

La Direcció de l’empresa:  
 
 
 
 
 
Nom: 
Data: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura treballador: 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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En compliment d’allò especificat en la llei 54/2003 de 12 de desembre que incorpora l’article 32 bis a la llei 

31/1995 de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, sobre la presencia dels recursos preventius, la 

Direcció de l’empresa designa al següent treballador com a recurs preventiu: 

 Nom i cognoms:  
  

 DNI:  Categoria professional:   
  

 

- Quan sigui present al següent centre de treball: ___________________________________ 

 

Per la present, el treballador manifesta: 

- Que és coneixedor de les activitats i processos que es desenvolupen en el centre de treball esmentat i 

té la capacitat, qualificació i experiència per desenvolupar la seva activitat. 

- Ha estat informat de les funcions i responsabilitats que ha de desenvolupar quan sigui necessària la 

seva presència com a recurs preventiu, i particularment: 

Quan, com a resultat de la vigilància de l’activitat, observi l’acompliment deficient de les mesures 
preventives, haurà de donar les instruccions necessàries per al correcte i immediat 
acompliment  de les activitats preventives, i informar a la Direcció per a que prengui les 
mesures necessàries per corregir les deficiències detectades, cas que encara no hagin estat 
resoltes. 

 
Quan, com resultat de la vigilància, s’observi l’absència, insuficiència, o manca d’adequació de les 

mesures preventives, haurà de posar aquestes circumstàncies en coneixement de Direcció 
que procedirà de manera immediata a esmenar la planificació de l’activitat preventiva , i 
en el seu cas, de l’avaluació dels riscos laborals.. 

 

- Ha estat format, com a mínim a nivell bàsic, en prevenció de riscos en les àrees i activitats que 

desenvolupen en el centre de treball. 

 
 
 
 

La Direcció de l’empresa:  
 
 
 
 
 
Nom: 
Data: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signatura treballador: 
 
 
 
 
 
 
Data: 
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Objecte 
L’objecte d’aquesta  instrucció és definir els accessos i tipus de tancaments i senyalització que 

s’ha de fer servir a les obres. 

Com a pas previ, en la implantació de l’obra es preveuen els següents punts: 

- Tancaments perimetrals de l’obra. 
- Senyalització de prohibició, obligació i perill. 
- Accessos de personal i de vehicles a l’obra. 
- Àrea d’accés restringit a vianants i persones alienes a l’obra. 
- Preveure si farà falta senyalització nocturna. 
- Preveure els moviments interns de vehicles si el tipus d’obra ho requereix. 

Tipus de tanques 
Tanca mòbil tipus ajuntament 

 

 

És un tipus de tanca metàl·lica o de plàstic amb el peus perpendiculars a la 

tanca. 

Es pot utilitzar per delimitar zones de treball, per evitar la caiguda a forats i 

rases del carrer, etc, però no és efectiva per evitar el pas de persones 

alienes a la zona d’obra. 

S’han de mantenir netes de cinta i d’altres plàstics enganxats. 

Tanca mòbil desmuntable 

 

És un tipus de tanca que consta de peces d’una malla metàl·lica amb uns 

peus o bases de formigó.  

És la més adequada per tancar una zona de treball, privant-hi l’accés a les 

persones alienes.   

El muntatge i desmuntatge és molt ràpid. 

Tanca OPACA 

 

Es un tipus de tanca que consta de peces xapa que es van col·locat dins 

d’unes guies verticals clavades a terra i que, a més de privar l’accés a 

l’obra, impedeix la visió del seu interior. També es poden fer d’obra. 

La seva utilització depèn, en molts casos, de la disponibilitat i de les 

normatives dels Ajuntaments afectats.  

El muntatge i desmuntatge és relativament ràpid. 
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New jersey 

 

És un tipus de tanca que consta de peces de formigó amb uns peus o 

bases de formigó. 

És la més adequada per delimitar el pas

persones.

La col·locació és ràpida però s’ha de fer amb maquinària degut al pes de 

les peces.

 

Tanca vermella 

? 

És una tanca que només serveix per “senyalitzar” una zona determinada de 

treball i/o de perill. 

No es 

persones alienes.

 

Senyalització 
Totes les obres tenen, quan és aplicable, els següents senyals:

Senyal de prohibició  

 

ITHS-07 Accés i mobilitat a l’obra

 

És un tipus de tanca que consta de peces de formigó amb uns peus o 

bases de formigó.  

És la més adequada per delimitar el pas de vehicles però no el pas de les 

persones. 

La col·locació és ràpida però s’ha de fer amb maquinària degut al pes de 

les peces. 

És una tanca que només serveix per “senyalitzar” una zona determinada de 

treball i/o de perill.  

No es vàlida quan l’objectiu és “evitar l’entrada a l’obra” de vianants i 

persones alienes. 

Totes les obres tenen, quan és aplicable, els següents senyals: 
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És un tipus de tanca que consta de peces de formigó amb uns peus o 

de vehicles però no el pas de les 

La col·locació és ràpida però s’ha de fer amb maquinària degut al pes de 

És una tanca que només serveix per “senyalitzar” una zona determinada de 

vàlida quan l’objectiu és “evitar l’entrada a l’obra” de vianants i 
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Senyals d’obligació 

 
Senyals d’advertiment

Accessos  
Accessos de vehicles i personal:
Les obres que tenen un moviment de vehicles important han de disposar d’accessos separats 

per vehicles i per vianants. 

Si és una obra petita on el moviment de vehicles és molt puntual, tan sols cal una sola entrada 

degudament senyalitzada.

 
Entrada i sortida de vehicles

Entrada i sortida de persones

ITHS-07 Accés i mobilitat a l’obra

 

Senyals d’advertiment  

de vehicles i personal:  
Les obres que tenen un moviment de vehicles important han de disposar d’accessos separats 

per vehicles i per vianants.  

Si és una obra petita on el moviment de vehicles és molt puntual, tan sols cal una sola entrada 

senyalitzada. 

Entrada i sortida de vehicles: Es tracta d’una porta de doble fulla, d’una amplada mínima 

de 4 m i màxima de 6 m; i 2 m d’alçada (la mateixa que la 

tanca ). Ha d’estar separada de l’accés de personal i 

degudament senyalitzada. 

sortida de persones: Es tracta d’una porta d’una sola fulla, de entre 90 cm i 1 m 

d’amplada; i 2 m d’alçada degudament senyalitzada.
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Les obres que tenen un moviment de vehicles important han de disposar d’accessos separats 

Si és una obra petita on el moviment de vehicles és molt puntual, tan sols cal una sola entrada 

Es tracta d’una porta de doble fulla, d’una amplada mínima 

de 4 m i màxima de 6 m; i 2 m d’alçada (la mateixa que la 

tanca ). Ha d’estar separada de l’accés de personal i 

Es tracta d’una porta d’una sola fulla, de entre 90 cm i 1 m 

d’amplada; i 2 m d’alçada degudament senyalitzada. 
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En els accessos a les obres, es col·loquen els senyals necessaris per indicar, amb suficient 

antelació,  als vianants i vehicles que s’està fent una obra amb uns riscos que cal vigilar. 

Moviments de vehicles 
Si es tracta d’una obra amb un moviment de vehicles important es marquen (amb tanca 

vermella) els camins que han de seguir, degudament senyalitzats i separats dels passos per als 

treballadors. 

El límit de velocitat és de 20 Km/h. 

En els accessos, si la zona és especialment perillosa, s’hi destina un operari perquè controli el 

moviment de vehicles ordenadament. Aquest va degudament “senyalitzat” amb una armilla 

reflectant i un senyal manual reversible amb stop a una cara i direcció obligatòria a l’altra. 

Senyalització nocturna 
Totes les obres que estan ocupant un espai en una vorera o carrer  deficientment il·luminat 

requereixen de balises lluminoses o qualsevol altre tipus de senyalització lluminosa per prevenir 

als vehicles i vianants del perill existent. 

A les obres en carreteres se segueixen els criteris definits per la Direcció General de Carreteres. 
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Objecte 
L’objecte d’aquesta instrucció és la definició dels mitjans de benestar que l’organització posa a 

disposició dels treballadors, d’acord amb els requisits del RD162771997 extrets en la fitxa de 

normativa NHS-08  

Referències 
Real Decret 1627/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció 

Guia interpretativa del RD 1627/1997 

Requeriments legislatius 
D’acord amb la guia interpretativa del RD 1627/97 es descriuen els serveis més comuns que es 

poden trobar en una obra de construcció, en funció del nombre de treballadors i de la 

importància de l’obra: 

Vestuaris amb un armari amb pany i clau per a cada treballador, per a poder-hi desar la seva 
roba;  i amb seients adequats al nombre de treballadors. 

1 lavabo amb aigua corrent per cada 10 treballadors o fracció, un mirall per cada 25 treballadors 
o fracció, equipats amb tovalloles o altres elements per eixugar-se. 

1 inodor per cada 25 treballadors o fracció amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper 
higiènic. 

1 dutxa amb aigua calenta i freda per cada 10 treballadors o fracció. 

Menjador: si l’obra ho requereix es disposa d’un local habilitat especialment per a aquest fi. 

Aigua potable: de la xarxa general o amb recipients que ofereixin totes les garanties higièniques. 

Equipaments a les obres 
Les obres que realitza l’organització disposen de: 

Caseta d’oficines equipada: 

Taula. 

Cadires. 

Prestatgeria. 

Una taula per posar els plànols. 

Panell de suro per desar-hi documentació informativa 

(...) 

Caseta d’eines i utillatges: 
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Objecte 
L’objecte d’aquesta instrucció és definir l’operativa amb la qual l’organització informa els 

treballadors sobre: 

Els riscos per a la seguretat i salut dels treballadors derivats de les seves activitats, tant els que 
afecten de forma general  l’empresa com aquells específics de cada lloc de treball 

Les mesures de prevenció i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos identificats. 

Les mesures adoptades davant de les situacions d’emergència. 

 

I en general sobre qualsevol acció que pugui tenir efecte sobre la seguretat i salut dels 
treballadors (vegeu Fitxa de normativa NHS-09). 

Abast 
D’acord amb la llei 31/1995 és d’aplicació a tots els treballadors de l’organització i en tots els 

llocs de treball definits. Els requisits que indica aquesta llei i les que se’n deriven s’han extret en 

la Fitxa NHS-09 d’Informació i participació dels treballadors. 

Informació i consulta als treballadors 
L’empresa informa al personal propi sobre els riscos generals que afecten les activitats de 

l’empresa i els específics de cada lloc de treball, així com les mesures adoptades per tal de 

prevenir-los (pot lliurar una còpia de les descripcions dels llocs de treball). Aquesta informació es 

canalitza a través dels representants dels treballadors en matèria de prevenció, si n’hi ha. Cas 

contrari a través del TPRL. 

No obstant això, el TPRL realitza la informació i formació del personal, tant en les promocions 

internes com en les noves contractacions tal i com s’indica en el procediment PS3.1 Identificació 

i avaluació de riscos i el P6.2/1 de RRHH i Formació.  

De la mateixa manera, l’empresa consulta al personal, mitjançant els representants dels 

treballadors, o en el seu defecte el TPRL, sobre l’adopció de decisions relatives a accions que 

tenen efectes substancials sobre la seguretat i salut dels treballadors (vegeu Fitxa NHS-09). 

Participació dels treballadors 
Els treballadors participen a l’empresa en les qüestions de PRL. Aquesta participació es 

canalitza a través dels seus representants, que són, si és el cas, delegats de prevenció i part 

constituent del Comitè de Seguretat i Salut. Aquest es reuneix amb una freqüència trimestral i 

entre d’altres, aborda totes les consultes i suggeriments aportades pels treballadors. 

Si no hi ha representants dels treballadors, aquesta participació es canalitza mitjançant el TPRL. 

 


