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RESUM 

L’objectiu: 

L’objectiu d’aquest treball és la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió, és a dir un 

sistema que englobi la gestió de la qualitat, la gestió ambiental i la gestió de la seguretat, 

basat en les normes UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN ISO 14001:2004, i en l’especificació 

OHSAS 18001:2007. 

La implantació es realitzarà a una mitjana empresa constructora/promotora, que es dedica 

principalment a la construcció de tot tipus d’edificacions (vivendes, naus industrials, oficines, 

comerços, etc...) i en alguns casos a la promoció d’aquestes edificacions. 

Els mètodes: 

Per poder dur a terme la integració dels tres sistemes s’estudiarà la correspondència entre 

les normes per tal de veure quins requisits són comuns a les tres normes i quins són 

específics d’una en concret. Amb aquesta informació és plantejarà el contingut que ha de 

tenir el Manual del Sistema Integrat de Gestió i els procediments que s’hauran d’elaborar, tot 

identificant quins són comuns i quins són específics. 

Els resultats: 

El resultat obtingut ha estat l’elaboració de tota la documentació necessària per implantar 

amb èxit un Sistema Integrat de Gestió, en una empresa mitjana constructora/promotora. 

El manteniment del Sistema Integrat de Gestió plantejat pot dur-lo a terme personal, amb la 

formació necessària, propi de l’empresa sense necessitat d’ajuda externa, a banda de 

l’auditoria interna. 

Les conclusions: 

Per a poder dur a terme un sistema integrat de gestió és necessari en un primer moment 

tenir en compte el tipus d’organització i l’activitat que realitza. Pel que fa a l’activitat, hi ha 

sectors que tenen fortes implicacions ambientals o alts requeriments del sistema de qualitat i 

això pot dificultar la integració.  

D’altra banda, per a dur a terme la integració és imprescindible comptar amb personal que 

tingui coneixement dels tres sistemes de gestió i experiència en implantació i manteniment 

de sistemes de gestió. 

La implicació veritable i el compromís de la direcció en tot el procés, serà clau per l’èxit de la 

implantació i pel posterior manteniment. Tanmateix, la implicació i la motivació de tota l’ 

organització és imprescindible per a la obtenció dels resultats esperats i per la millora 

contínua. 
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1 INTRODUCCIÓ 

Actualment les empreses es troben en un mercat molt competitiu, tant a nivell local com a 

nivell global. Sens dubte, aquest segle XXI implicarà l’evident necessitat d’acollir-se a la 

modernització, al canvi de sistemes de gestió i a la integració de les persones amb un 

objectiu comú. 

Al mateix temps, la societat en el seu conjunt reclama cada vegada més serveis amb un alt 

nivell de qualitat. És opinió generalitzada que, en el sector de la construcció, la qualitat 

executada està per sota de les expectatives dels clients, fet que troba un motiu fonamental 

en la complexitat especial del sector (cada obra és un prototip, amb un grau limitat 

d’industrialització; amb activitats que es realitzen in situ, amb una influència especial de la 

climatologia, el sòl, etc.). La gran varietat d’agents que participen en els processos 

constructius i les errades reiterades en la transmissió d’informació en diferents fases poden 

trobar-se entre els principals causant d’aquesta insatisfacció. 

Amb aquesta perspectiva, es planteja dur a terme la implantació d’un sistema integrat de 

gestió a una empresa mitjana constructora/promotora, per tal d’augmentar-ne la 

competitivitat i consolidar-la com a un referent dins el sector. 

I en aquest sentit, ser una empresa compromesa amb els clients, seriosa amb els 

compromisos adquirits, que treballa al més alt nivell de qualitat, respectuosa amb el medi 

ambient i que vetlla pel benestar de les persones. El sistema integrat de gestió avalarà 

aquesta manera de treballar. 

Així mateix, prendre consciència que el capital més important amb el que compta qualsevol 

organització són les persones i per tant s’ha de dur a terme una ferma aposta per la 

formació contínua de tot el personal, per tal de configurar un equip humà altament qualificat i 

compromès amb el seu treball. 

Cada un dels sistemes que composa el sistema integrat aporta un valor afegit a 

l’organització, la Gestió de la Qualitat és una garantia pels clients, la Gestió del Medi 

Ambient és una garantia per la societat i la Gestió de la Seguretat és una garantia pel 

personal. 

El Sistema Integrat de Gestió intenta avaluar com i per què es fan les coses, documentar 

com es faran i registrar els resultats per evidenciar que realment s’han realitzat. 
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2 NUCLI DE LA MEMÒRIA 

2.1 Anàlisi previ 

L’organització on es vol implantar el Sistema Integrat de Gestió, és una PIME que es dedica 

principalment de tot tipus d’edificacions (vivendes, naus industrials, oficines, comerços, 

etc...) i en alguns casos a la promoció d’aquestes edificacions. 

2.1.1 Normes de referència 

Les normes de referència que composen el Sistema Integrat de Gestió són: 

1. UNE-EN ISO 9001:2008 Sistemes de Gestió de la Qualitat 

2. UNE-EN ISO 14001:2004 Sistemes de Gestió Ambiental 

3. OHSAS 18001:2007 Sistemes de Gestió de Seguretat i Salut en el Treball 

2.1.2 Beneficis de la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat segons 

la norma UNE-EN ISO 9001:2008 

Gràcies a la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma ISO 

9001:2008, l’organització demostra la seva capacitat per a proporcionar de manera coherent 

productes o serveis que satisfacin els requisits del client i els reglamentaris aplicables. 

Entre altres avantatges, tenim la possibilitat de complir amb clients que, cada vegada més, 

requereixen proveïdors certificats, augmentar la possibilitat d’incrementar les nostres vendes 

a la Unió Europea, millorar els sistemes de qualitat propis, així com la documentació i els 

proveïdors pel que fa a l’acompliment, i igualment generar una major confiança entre 

proveïdors i clients. 

Aquesta norma internacional promou l’adopció d’un enfocament basat en processos quan es 

desenvolupa, implanta i millora l’eficàcia d’un sistema de gestió de la qualitat, basat al seu 

temps en el cicle de millora contínua (Planificar, Fer, Comprovar i Actuar). 

Beneficis davant el mercat: 

� Millorar la imatge dels productes i/o serveis oferts. 

� Afavorir el seu desenvolupament.. 

� Potenciar la imatge de marca. 

� Constituir un factor competitiu respecte la competència. 

� Permet superar barreres tècniques. 
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Beneficis davant els clients: 

� Fidelització i captació de nous clients gràcies a la prestació de serveis que satisfan 

les seves necessitats i expectatives. 

� Millora de la comunicació amb el client. 

� Proporciona major confiança al client. 

� Augment de la satisfacció del client. 

Beneficis davant la gestió de la organització: 

� Aporta transparència a la gestió 

� Coneixement i depuració dels processos interns. 

� Millora dels processos i dels serveis oferts. 

� Estalvi de temps i de recursos innecessaris. 

� Millora de la gestió dels recursos. 

� Estímul per entrar en un procés de millora contínua. 

2.1.3 Beneficis de la implantació d’un sistema de gestió ambiental segons la 

norma UNE-EN ISO 14001:2004 

La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental d’acord amb la norma ISO 14001:2004, 

ofereix la possibilitat de sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es 

generen en cada una de les activitats que es desenvolupen a l’organització, a més de 

promoure la protecció ambiental i la prevenció de la contaminació des d’un punt de vista 

d’equilibri amb els aspectes socioeconòmics. 

Beneficis davant el mercat: 

� Millora de la imatge de l’organització. 

� Proporciona una major competitivitat i un millor posicionament en el mercat. 

� Reconeixement internacional de la seva gestió ambiental. 

Beneficis davant la societat: 

� Compliment dels requisits legals medi ambientals. 

� Prevenció i minimització de la contaminació. 

� Avantatge en les relacions amb l’Administració Pública pel compliment ambiental. 
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� Millora en la relació amb les parts interessades, externes i internes, a través de la 

difusió de la Declaració Ambiental. 

Beneficis davant la gestió de l’empresa: 

� Avantatges econòmics per la reducció o prevenció de costos ambientals. 

� Millores en l’ambient laboral. 

� Disminució del risc ambiental associat a les seves activitats 

� Reducció del risc de litigis i sancions 

2.1.4 Beneficis de la implantació d’un sistema de gestió de la seguretat i 

salut en el treball segons l’estàndard OHSAS 18001:2007 

La implantació de OHSAS 18001 i la certificació  

Implantar i certificar un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el treball segons 

OHSAS 18001:2007 permet a les empreses: 

� Disminuir la sinistralitat laboral i augmentar la productivitat, identificant, avaluant i 

controlant els riscos associats a cada lloc de treball, i evitant les causes que originen 

els accidents i les malalties professionals. La percepció d’un entorn més segur pels 

treballadors, comporta una disminució de les malalties, les baixes o l’absentisme 

laboral, un augment de la productivitat, una reducció progressiva de la sinistralitat i 

una disminució de sancions i despeses innecessàries. 

� Complir la legislació en matèria de prevenció, integrant aquesta als processos de la 

organització, cosa que comporta una reducció dels costos i sancions administratives 

derivades del seu incompliment, a més d’una millora de la gestió interna de la 

organització i de la comunicació entre empresa-treballador, i empresa-

administracions i parts interessades. 

� Fomentar una cultura preventiva mitjançant la integració de la prevenció en el 

sistema general de l’empresa (exigit per llei) i el compromís de tots els treballadors 

amb la millora contínua en l’acompliment de la seguretat i salut en el treball. 

Per tot això, la implantació de l’estàndard OHSAS 18001:2007 resulta l’eina perfecta per a 

establir una adequada política de seguretat i salut en el treball en aquelles empreses amb 

voluntat de millora contínua. 
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2.1.5 Avantatges i inconvenients d’implantar un Sistema Integrat de Gestió 

Els beneficis de la integració : 

� Millora de la gestió empresarial 

� Augment d’eficàcia en la gestió dels sistemes i d’eficiència en la consecució dels 

objectiu 

� Minimització de la documentació i registres 

� Optimització del temps i recursos assignats als sistemes 

� Més participació i confiança del personal. 

� Augment de competitivitat a les PIMES 

� Simplificació del procés de certificació 

Els inconvenients de la integració són: 

� Major formació per part del personal que implanta, manté i gestiona el sistema 

integrat 

� Major esforç en informació i organització 

� Conflictes entre varies funcions, en el cas de responsabilitats separades 

� Major complexitat en sectors amb fortes implicacions ambiental o amb alts 

requeriments del sistema de qualitat 

2.1.6 Anàlisi de les conseqüències negatives de les errades en cada un dels 

tres àmbits al no tenir implantat cap sistema de gestió. 

ÀMBIT CONSEQÜÈNCIA DE L’ERRADA 

QUALITAT � Pèrdua de mercat 

� Rebuig 

� Cost 

� Pèrdua d’imatge 

MEDI AMBIENT � Sancions administratives, civils, penals 

� Pèrdua d’imatge 

� Negatiu impacte social 

� Cost 
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SEGURETAT � Danys a les persones 

� Negatiu impacte social (vagues) 

� Indemnització 

� Sancions 

 

2.1.7 Certificació integrada i auditories conjuntes 

L’alt grau de concordança entre aquests tres sistemes de gestió, així com l’enfocament de 

millora contínua en el que estan basats, permet realitzar una integració dels mateixos i, per 

tant, la realització d’una Auditoria Conjunta dels tres Sistemes al mateix temps. Per això, és 

necessita que hi hagi un grau mínim d’integració dels elements comuns i que l’abast i els 

centres d’aplicació dels tres sistemes sigui el mateix. 

Tanmateix, l’entitat certificadora AENOR, ofereix l’opció de sol·licitar un Certificat del 

Sistema Integrat de Gestió basat en les Normes UNE-EN ISO de Qualitat i Medi Ambient i 

l’especificació OHSAS. 

El fet de realitzar l’Auditoria Conjunta aporta les següents avantatges: 

� Simplifica el procés de certificació 

� Redueix el cost del procés d’auditoria en cas que hi participin auditors bi- i 

triqualificats. 

� Optimització dels recursos assignats als sistemes. 

� Minimització de documentació i registres 

� Emissió de dos certificats 

� Unificació del cicles de certificació i seguiment 
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2.2 Elements comuns a les tres normes 

A continuació, a la Figura 1 podem veure els elements comuns a les tres normes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Elements comuns 
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2.3 Elements comuns a dues normes i no comuns 

A la Figura 2 podem veure els elements comuns a dues normes i els no comuns (específics 

d’una norma) 

 

 

 

 

Figura 2. Elements comuns a dues normes i els no comuns (específics d’una norma) 
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2.4 Anàlisi de la correspondència entre les tres normes 

Per a dur a terme la integració és necessari veure la correspondència entre les normes, per 

tal d’estructurar la documentació, veure Taula 1 

Aptat OHSAS 18001:2007 Aptat ISO 14001:2004 Aptat ISO 9001:2000 

-- Introducció -- Introducció 0 Introducció 

    0.1 Generalitats 

    0.2 Enfocament basat en 
processos 

    0.3 Relació amb la norma ISO 
9004 

    0.4 Compatibilitat amb altres 
sistemes de gestió 

1 Objecte i camp d’aplicació 1 Objecte i camp d’aplicació 1 Objecte i camp d’aplicació 

    1.1 Generalitats 

    1.2 Aplicació 

2 Publicacions per consulta 2 Normes per consulta 2 Normes per consulta 

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

4 Requisits del sistema de 
gestió de la SST 

4 Requisits del sistema de 
gestió ambiental 

4 Sistema de gestió de la 
qualitat 

  4.1 Requisits generals 

4.1 Requisits generals 5.5 Responsabilitat, autoritat i 
comunicació 

  

4.1 Requisits generals 

5.5.1 Responsabilitat i autoritat 

  5.1 Compromís de la direcció 

4.2 Política de SST 5.3 Política de la qualitat 

  

4.2 Política ambiental 

8.5 Millora 

4.3 Planificació 4.3 Planificació 5.4 Planificació 

  5.2 Enfocament al client 

4.3.1 
Identificació de perills, 
avaluació de riscos i 
determinació de controls 

7.2.1 Determinació requisits 
producte 

  

4.3.1 Aspectes ambientals 

7.2.2 Revisió requisits del 
producte 
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Aptat OHSAS 18001:2007 Aptat ISO 14001:2004 Aptat ISO 9001:2000 

5.2 Enfocament al client 

4.3.2 Requisits legals i altres 
requisits 4.3.2 Requisits legals i altres 

requisits 
7.2.1 Determinació requisits 

producte 

  5.4.1 Objectius de la qualitat 

4.3.3 Objectius i programes 5.4.2 Planificació sistema de 
gestió qualitat 

  

4.3.3 Objectius, metes i 
programes 

8.5.1 Millora contínua 

4.4 Implementació i operació 4.4 Implementació i operació 7 Realització del producte 

5.1 Compromís de la direcció 

5.5.1 Responsabilitat i autoritat 

5.5.2 Representant de la 
direcció 

6.1 Provisió de recursos 

4.4.1 Recursos, funcions, 
responsabilitats i autoritat 4.4.1 Recursos, funcions, 

responsabilitat i autoritat 

6.3 Infraestructura 

6.2.1 
(Recursos humans) 

Generalitats 
4.4.2 Competència, formació i 

presa de consciència 
4.4.2 Competència, formació i 

presa de consciència 

6.2.2 Competència, presa de 
consciència  i formació 

5.5.3 Comunicació interna 
4.4.3 Comunicació, participació i 

consulta 4.4.3 Comunicació 
7.2.3 Comunicació amb el client 

4.4.4 Documentació 4.4.4 Documentació 4.2.1 

(Requisits de la 
documentació) 

Generalitats 

4.4.5 Control de documents 4.4.5 Control de documents 4.2.3 Control dels documents 

4.4.6 Control operacional 4.4.6 Control operacional 7.1 Planificació de la 
realització del producte 

    7.2 Processos relacionats amb 
el client 

    7.2.1 
Determinació dels requisits 
relacionats amb el 
producte 

    7.2.2 
Revisió dels requisits 
relacionats amb el 
producte 

    7.3.1 Planificació del disseny i 
desenvolupament 
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Aptat OHSAS 18001:2007 Aptat ISO 14001:2004 Aptat ISO 9001:2000 

    7.3.2 Elements d’entrada per al 
disseny i desenvolupament 

    7.3.3 Resultats del disseny i 
desenvolupament 

    7.3.4 Revisió del disseny i 
desenvolupament 

    7.3.5 Verificació del disseny i 
desenvolupament 

    7.3.6 Validació del disseny i 
desenvolupament 

    7.3.7 Control dels canvis del 
disseny i desenvolupament 

    7.4.1 Procés de compres 

    7.4.2 Informació de les compres 

    7.4.3 Verificació dels productes 
comprats 

    7.5 Producció i prestació del 
servei 

    7.5.1 Control de la producció i 
de la prestació del servei 

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

    7.5.5 Preservació del producte 

4.4.7 Preparació i resposta 
davant d’emergències 4.4.7 Preparació i resposta 

davant d’emergències 8.3 Control del producte no 
conforme 

4.5 Verificació 4.5 Verificació 8 Medició, anàlisi i millora 

  7.6 Control dispositius 
seguiment/ mesura 

  8.1 Generalitats 

4.5.1 Seguiment i mesura de 
l’acompliment 

8.2.3 Seguiment i mesura del 
processos 

  8.2.4 Seguiment i mesura del 
producte 

  

4.5.1 Seguiment i mesura 

8.4 Anàlisi de dades 

8.2.3 Seguiment i mesura de 
processos 

4.5.2 Avaluació del compliment 
legal 4.5.2 Avaluació del compliment 

legal 
8.2.4 Seguiment i mesura del 

producte 
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Aptat OHSAS 18001:2007 Aptat ISO 14001:2004 Aptat ISO 9001:2000 

4.5.3 

Investigació d’incidents, no 
conformitat, acció 
correctiva i acció 
preventiva 

-- -- -- -- 

4.5.3.1 Investigació d’incidents -- -- -- -- 

4.5.3.2 
No conformitat, acció 
correctiva i acció 
preventiva 

4.5.2 
No conformitat, acció 
correctiva i acció 
preventiva 

8.3 Control del producte no 
conforme 

    8.4 Anàlisi de dades 

    8.5.2 Acció correctiva 

    8.5.3 Acció preventiva 

4.5.4 Control dels registres 4.5.4 Control dels registres 4.2.4 Control dels registres 

4.5.5 Auditoria interna 4.5.5 Auditoria interna 8.2.2 Auditoria interna 

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

    5.6 Revisió per la direcció 

    5.6.1 Generalitats 

    5.6.2 Informació per la revisió 

    5.6.3 Resultats de la revisió 

    8.5.1 Millora contínua 

Taula 1 Correspondència entre, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 i ISO 9001:2008 
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2.5 Identificació dels processos 

El Mapa de processos identifica els processos establerts per l’empresa, necessaris per al 
sistema integrat de gestió, i determina la seva seqüència i interacció. 

Els processos s’organitzen en tres grans grups, que són: 

Processos estratègics 
� Molt directament relacionats amb la visió i amb la missió. 

� Involucren personal de primer nivell. 

� Gestionen altres processos. 

� Afecten a l’organització en la seva globalitat. 

� Proporcionen directrius, guies, metodologies o objectius als altres processos. 

� Indiquen cóm s’han de realitzar perquè s’orientin cap a la missió i la visió de 
l’empresa. 

� El seu input sol ser informació de l’exterior de l’empresa (mercat, clients, entorn, ...). 

� Estan lligats a gestionar el mig i llarg termini de l’empresa. 

� Mesuren el resultat d’altres processos 

� Proporcionen millores a la resta dels processos 

 
Processos operatius 
� Formen part de la cadena de valor de l’organització, creen valor. 

� Impacten directament sobre la satisfacció del client. 

� Claus en el funcionament de l’empresa. 

� Relacionats amb el flux de material i informació. 

� L’objectiu no és gestionar altres processos operatius sinó obtenir un resultat. 

� Desenvolupen les capacitats de l’empresa. 

� Relacionats amb els objectius operatius de l’organització. 

� En general el seu flux és lineal. 

 
Processos de suport 
� Proporcionen recolzament als processos operatius. 

� Els seus clients són interns. 

� No relacionats directament amb la missió de l’empresa. 

� Proporcionen recursos i medis perquè els processos operatius es portin a terme 
correctament. 

 
Cadascun dels processos representats al mapa de processos es descriuen amb més detall 
als diferents procediments. A continuació, a la Figura 3, podem veure el mapa de processos 
de la nostra empresa. 
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Figura 3 Mapa de processos 

 

2.6 Abast del Sistema Integrat de Gestió 

El sistema de gestió de la qualitat de L’EMPRESA cobreix les activitats de: 

� Construcció/Promoció d’habitatges i execució d’altres projectes constructius. 

 

Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació del sistema de gestió de la qualitat els punts de la 

norma ISO 9001:2000 següents: 

� 7.3 Disseny i desenvolupament, ja que la realització de l’obra consisteix en executar 

el que diuen els plànols i el projecte. La fase de disseny i desenvolupament 

correspon, doncs, a l’arquitecte, que és qui realitza els plànols i el projecte. 

2.7 Plantejament estratègic 

2.7.1 Missió 

La missió és la raó de ser i el propòsit d’una organització. La missió de L’EMPRESA és: 

“Executar els projectes de manera eficaç, tot optimitzant al màxim tots 
els recursos dels que disposem per obtenir construccions de qualitat.” 

2.7.2 Vissió 

La visió recull els objectius que l’organització vol aconseguir, aquells que vol ser i 
representar en el futur. 



 Implantació d’un Sistema Integrat de Gestió en una constructora/promotora 18 

La visió constitueix el referent de les activitats i assenyala la direcció de les actuacions. És 
sobre la visió que es construeix la política. 

La visió de L’EMPRESA és: 

“Reforçar positivament la imatge de marca dins del sector per a ser 
un referent d’organització compromesa amb els seus clients, 
responsable amb el medi ambient, i que té cura de la seguretat i salut 
de les persones. La nostra marca ha de ser sinònim de qualitat, 
respecte  i responsabilitat.” 

2.7.3 Valors i compromisos 

Els valors que regeixen les actuacions de la nostra empresa són: 

� Compromís amb el client. 
� Seriositat amb els compromisos adquirits. 
� Confidencialitat. 
� Respecte a les persones i al medi ambient. 
� Professionalitat. 
� Ètica professional. 

L’EMPRESA basa el seu desenvolupament en els següents compromisos: 

� Construir amb qualitat. 
� Compliment amb els terminis de lliurament, amb el pressupost i el lliurament de 

l’obra totalment acabada i en perfecte estat. 
� Compliment amb la LOPD. 
� Respecte a la identitat i personalitat pròpia de les persones i vetllar per la seva 

integritat física. 
� Compromís amb la preservació de l’entorn. 
� Formació contínua de les persones. 
� Màxima transparència i legalitat en totes les transaccions. 

La Direcció General manifesta i manté el seu compromís amb el desenvolupament i la 
implantació del sistema integrat de gestió, així com amb la millora contínua de la seva 
eficàcia. 

2.8 Definició de la política corporativa 

L’alta direcció és qui s’ha d’assegurar que la política corporativa compleix amb els requisits 

establerts en les tres normes de referència i és en base a aquests requisits que s’ha definit 

la política corporativa del sistema integrat de gestió. A la Figura 4 podem veure aquesta 

Política Corporativa. 
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POLÍTICA CORPORATIVA 

 

L’EMPRESA, adopta la política de gestió corporativa que recull les línees guia expressades per la direcció 
general en matèria de qualitat, medi ambient i riscos laborals. Aquesta política es fonamenta en els 
compromisos següents: 

� El client és la nostra raó de ser, per la qual cosa, totes les nostres accions van encaminades a satisfer 
les necessitats i expectatives dels nostres clients, així com a complir amb els seus requisits 

� Respectar el medi ambient en l’exercici de la nostra activitat per tal de contribuir de manera activa a la 
preservació de l’entorn 

� Minimitzar l’impacte mediambiental de totes les activitats, processos i productes al llarg del seu cicle de 
vida, i prevenir la contaminació mitjançant l’aplicació econòmicament més viable de la millor tecnologia 
disponible 

� El personal de l’empresa constitueix el recurs més important que garantitza el nostre futur. Per aquest 
motiu cal identificar, avaluar i controlar els possibles riscos que puguin generar danys a la salut 

� Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió. Amb aquesta òptica, el director general defineix 
els objectius estratègics de l’empresa, que s’assoleixen amb la contribució de tota l’organització i 
promou el control dels processos influents en la qualitat, els caracteritzats per impactes ambientals 
significatius i els que tenen associats riscos per a la salut del personal. L’organització duu a terme el 
seguiment i la mesura i realitza l’anàlisi dels processos per a determinar, proposar, planificar i 
desenvolupar accions per a la seva millora 

� Complir la legislació i altres requisits que ens apliquin en relació a la qualitat dels productes, la gestió 
ambiental i de prevenció de riscos laborals. En els aspectes per als que no existeixi cap legislació, ens 
esforçarem per a establir normes corporatives per a assolir el nostre objectiu general d’un sistema de 
gestió millorat contínuament 

� Fomentar que tots els empleats d’Atri realitzin el seu treball de forma compatible amb la política de 
gestió corporativa. Per això es desenvolupen les activitats formatives necessàries, per a assegurar que 
tots els empleats són conscients de la política de gestió i que participen en la consecució dels objectius 
establerts. Igualment, Atri posa a disposició del públic, en tot moment la seva política de gestió, per al 
seu coneixement general 

� Potenciar i rentabilitzar els mitjans tècnics i humans, amb la finalitat d’aconseguir els objectius 
econòmics i de gestió establerts, assolint la màxima qualitat dels productes i serveis, respectant el medi 
ambient i la salut dels treballadors 

� Realitzar revisions regulars de totes les activitats, tal com estipula el sistema de gestió adoptat, per a 
assegurar que es compleixen la política i els objectius establerts 

� Relacionar contínuament els aspectes de gestió amb objectius comercials més amplis, tenint en compte 
els aspectes ambientals i de riscos laborals en decisions estratègiques, i avaluant tots els productes, 
processos i propostes d’inversió abans de la seva aprovació per a determinar els possibles impactes 
ambientals i sobre la salut dels treballadors 

� Col�laborar amb les empreses subcontractades per a afavorir que apliquin els mateixos principis de 
gestió que Atri 

� Revisar periòdicament aquesta política per a assegurar que segueix sent pertinent i apropiada per a 
l’organització 

 

 

_________________ 
Director General de L’EMPRESA  
Barcelona, 1 d’agost del 2012 

 

Figura 4  Política Corporativa 
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2.9 Estructura documental 

Una vegada s’han vist els elements comuns, la concordança entre les diferents normes, 

s’han identificat tots els processos, s’ha vist l’abast del sistema, s’ha fet el plantejament 

estratègic i s’ha definit la política, es planteja l’estructura documental, tot identificant quins 

procediments són comuns a les tres normes i quins són específics d’una en concret. 

A partir d’aquí ja es poden desenvolupar els procediments, sense perdre de vista que 

aquells procediments comuns a les tres normes, han d’incorporar la informació necessària 

per tal de donar compliment a tots els requisits establerts en cada un d’elles. 

A mida que es va elaborant cada procediment, s’identifiquen els registres i si s’escau els 

documents i les instruccions associades. 

Paral·lelament es va elaborant també el Manual del Sistema Integrat de Gestió. 

En el cas de la nostra empresa constructora/promotora s’han elaborat un total de 28 

procediments, dels quals n’hi ha de comuns a les tres normes, n’hi ha de comuns a dues 

normes i n’hi ha d’específics d’una norma. 

2.9.1 Procediments comuns a les tres normes: 

� PR-01 Control de documents i registres 

� PR-02 Auditoria Interna 

� PR-03 Gestió d’incidències i producte no conforme 

� PR-04 Accions correctives i preventives 

� PR-05 Revisió per la direcció 

� PR-06 Formació, sensibilització i competència professional 

� PR-08 Comissió QMASS 

� PR-09 Avaluació, selecció i seguiment de proveïdors. Compres i subcontractacions 

� PR-12 Anàlisi de dades i millora. Objectius i metes. Seguiment i mesura 

� PR-14 Informació i comunicació 

2.9.2 Procediments comuns a dues normes: 

� PR-07 Gestió de la infraestructura i de l’ambient de treball (Q+SS) 

� PR-16 Identificació i avaluació dels requisits legals i altres requisits (MA+SS) 

� PR-17 Control operacional (MA+SS) 
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� PR-22 Mesures d’emergència (MA+SS) 

2.9.3 Procediment específics de qualitat: 

� PR-10 Procés de gestió, realització i control d’obra 

� PR-11 Mesura de la satisfacció dels clients 

� PR-13 Relació amb els clients 

2.9.4 Procediments específics de medi ambient 

� PR-15 Identificació d’aspectes ambientals i determinació de la significació 

� PR-16 Gestió de residus 

2.9.5 Procediments específics de seguretat i salut 

� PR-19 Avaluació de riscos i planificació de l’activitat preventiva 

� PR-20 Equips de protecció individual 

� PR-21 Fitxa de dades de seguretat de productes químics 

� PR-23 Coordinació d’activitats empresarials 

� PR-24 Vigilància de la salut 

� PR-25 Inspeccions de seguretat 

� PR-26 Consulta i participació dels treballadors 

� PR-27 Comunicació de l’empresa amb el SPA 

� PR-28 Investigació d’incidents/accidents 

A continuació taula de la documentació que conforme el Sistema Integrat de Gestió: 

Documents Definició 

Política Document que determina els compromisos adoptats per la direcció 

general de l’organització i que recull les línees guia expressades 

per la direcció general en matèria de qualitat, medi ambient i riscos 

laborals.  

Mapa de processos Document que identifica els processos definits en el Sistema 

Integrat de Gestió 

Manual Document que especifica el Sistema Integrat de Gestió, identificant 
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els seus antecedents, l’objectiu estratègic i els processos i 

procediments que conformen el sistema. 

Procediment (PR) Document que estableix la forma específica de dur a terme una 

activitat o procés. Descriu les activitats els processos i la seva 

interrelació. 

Instrucció (IT) Document que especifica de manera més detallada i pas a pas, les 

tasques a dur a terme en una certa activitat 

Document (DV) Document que conté informació complementària necessària per 

entendre i dur a terme les actuacions definides en el procediment  

Registre (REG) Document que presenta els resultats obtinguts o proporciona les 

evidències de les activitats desenvolupades, descrites en el 

procediment. 

Taula 2 Documentació del SIG 

 

A continuació a la Taula 3 Llista de documents i registres podem veure la llista on s’hi 

relacionen tots els procediments amb els documents, instruccions i registres que se’n 

deriven. A la columna de la dreta podem veure amb quina norma es relaciona cada 

document.  
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Q MA SS

PR-00 Manual del SIG X X X

DV-001 Política corporativa X X X

DV-002 Mapa de processos X X X

PR-01 Control dels documents i registres X X X

DV-011 Llista de documents i registres X X X

DV-012 Llista de distribució de documents i registres X X X

REG-01.1 Control de plànols x x x

PR-02 Auditoria interna X X X

PR-03 Gestió d'incidències i producte no conforme X X X

REG-03.1 Informe d'incidència X X X

PR-04 Accions correctives i preventives X X X

REG-04.1 Informe d'acció correctiva / preventiva X X X

REG-04.2 Recull d'accions correctives/preventives d'execució d'obra x x x

PR-05 Revisió per la direcció X X X

REG-05.1 Informe anual de revisió del sistema X X X

PR-06 Formació, sensibilització i competència profes sional X X X

DV-061 Requisits dels llocs de treball X X X

DV-062 Taula de competències X X X

DV-063 Taula processos - persones X X X

DV-064 Pla de formació X X X

IT - 065 Incorporació de personal a l'empresa X X X

DV-066 Organigrama X X X

DV-067 Programa de Formació mediambiental x

REG-06.1 Fitxes de personal X X X

REG-06.2 Registre de formació X X X

REG-06.3 Check-list de noves incorporacions X X X

REG-06.4 Qüestionari expectatives treballadors X X X

PR-07 Gestió de la infrastructura i de l'ambient tre ball X X

IT - 071 Manteniment i seguretat del sistema informàtic X

IT - 072 Manteniment del laser X X

REG-07.1 Calendari còpies de seguretat X

REG-07.2 Registre de manteniment preventiu X X

REG-07.3 Control de les eines X X

REG-07.4 Reparació dels equips X X

—— Registres de calibració del laser X X

PR-08 Comissió QMASS X X X

REG-08.1 Acta de la reunió de la comissió QMASS X X X

REG-08.2 Calendari reunions comissió QMASS X X X

REG-08.3 Planificació de projectes X X X

PR-09 Avaluació, selecció i seguiment dels proveïdor s. Compres i subc. X X X

DV-091 Llista de proveïdors aprovats X X X

REG-09.1 Enquesta d'avaluació dels proveïdors X X X

REG-09.2 Avaluació dels proveïdors X X X

REG-09.3 Seguiment dels proveïdors X X X

—— Oferta de proveidor X

—— Comanda ( a proveidor) X

—— Albarà ( de proveidor) X X X

—— Factura ( de proveidor) X X X

REG-09.4 Subcontracte d'execució d'obra X X X

ÀreaDOCUMENTS I REGISTRES

 

(segueix a la pàgina següent) 
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PR-10 Procés de gestió, realització i control de l'o bra X

IT - 101 Control de l'execució de l'obra x

—— Projecte d'obra X

- Plànols X

- Estat d'amidaments X

- Memòria del projecte X

- Plec de prescripcions tècniques X

- Estudi de seguretat X X

- Relació de materials amb certificat X

- Projecte de telecomunicacions, elèctric i energia solar X

- Projecte del pàrking X

- Estudi geotècnic X

—— Avís previ X

—— Comunicació d'obertura X

REG-10.1 Pla de seguretat de l'obra X X

—— Acta d'aprovació del pla de seguretat X X

—— Permís d'obra del promotor X

—— Certificat de les línies aèries (aigua i llum) X

—— Certificats dels materials X

—— Assessorament de les companyies X

—— Pla d'emergència X

REG-10.2 Parts diaris X

—— Llibre d'incidències de seguretat X

—— Acta notarial X

—— Projecte de la grua X

—— Plànols d'ascensor i fossar X

—— Plànols d'instal·lacions i ventilació X

REG-10.3 Planificació de l'obra X

—— Croquis de la bastida X

REG-10.4 Control de la grua X X

REG-10.5 Fitxes de control x

REG-10.6 Planning fitxes de control x

PR-11 Mesura de la satisfacció dels clients X

REG-11.1 Enquesta de satisfacció del Promotor X

REG-11.2 Enquesta de satisfacció del Director de l'obra X

REG-11.3 Enquesta de satisfacció del Director d'execució de l'obra X

REG-11.4 Enquesta de satisfacció del Coordinador de Seguretat i Salut X X

REG-11.5 Enquesta de satisfacció de l'usuari/client de la vivenda X

PR-12 Anàlisi de dades i millora. Objectius i metes.  Seguiment i mesura X X X

REG-12.1 Proposta de millora X X X

REG-12.2 Resum evolució indicadors X X X

REG-12.3 Programa d'objectius X X X

DV-121 Plantajament d'objectius X X X

PR-13 Relació amb els clients X

—— Projecte d'obra X

—— Pressupost ( al client) X

REG-13.1 Contracte (amb el client) X

—— Certificacions X

—— Factura ( al client) X

PR-14 Informació i comunicació X X X

REG-14.1 Solicitud d'informació X X X

PR-15 Identificació d'aspectes ambientals i determin ació de la significació X

REG-15.1 Informe ambiental X

REG-15.2 Informe ambiental d'espais potencialment alterats X  

(segueix a la pàgina següent) 
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PR-16 Identificació i avaluació dels requisits legal s i altres requisits X X

—— Normativa x

—— Fitxes de legislació X

REG-16.1 Llista de legislació, normativa i altres requisits aplicables X X

REG-16.2 Avaluació del cumpliment dels requisits legals aplicables x x

DV-161 Llista legislació Seguretat i Salut x

PR-17 Control operacional X X

REG-17.1 Identificació i planificació activitats control op. X X

REG-17.2 Check-list visites a obra de seguretat i medi ambient x X

PR-18 Gestió de residus X

—— Taxa de servei de recollida de brossa de l'Ajuntament X

—— Contractes amb empreses gestores de residus X

—— Albarans de retirada de RNP's X

—— Autorització de productor de RP's (Mòdul A2) X

—— Acceptació de RP's (per part del gestor) X

—— Control i seguiment dels RP's retirats X

—— Autoritzacions dels gestors i transportistes de RP's X

REG-18.1 Llibre de registre de RP's X

PR-19 Avaluació de riscos i planificació de l'activi tat preventiva X

—— Memòria anual de l'activitat preventiva del servei de prevenció X

—— Planificació anual de l'activitat preventiva del servei de prevenció X

—— Avaluació de riscos dels llocs de treball X

—— Avaluació dels nivells d'il.luminació X

—— Avaluació ergonòmica i de condicions ambientals PVD X

—— Avaluació dels nivells sonors X

REG-19.1 Planificació de l'activitat preventiva x

REG-19.2 Taula Avaluacions de riscos - Llocs de treball x

REG-19.3 Control entrega Informació de les avaluacions de riscos x

PR-20 Equips de protecció individual X

REG-20.1 Lliurament inicial d'EPI's X

REG-20.2 Control periòdic d'EPI's X

REG-20.3 Reposició d'EPI'S X

PR-21 Fitxa de dades de seguretat de productes quími cs X

DV-211 Pictogrames per l'etiquetatge de productes químics X

DV-212 Relació de productes perillosos utilitzats a cada procés X

DV-213 Taula incompatibiltats emmagatzematge productes perillosos X

REG-21.1 Fitxa de risc del producte X

PR-22 Mesures d'emergència X

IT - 221 En caso de fuga o derrame x

DV-222 Fitxes d'emergències ambientals x

DV-223 Diagrames Pla d'emergència oficines X

DV-224 Diagrames Pla d'emergència obra i magatzem X

—— Plans d'emergència X

REG-22.1 Equips d'emergència X

REG-22.2 Avaluació de danys ambientals X

REG-22.3 Informe de simulacre x X

—— Informe de simulacre X

PR-23 Coordinació d'activitats empresarials X

REG-23.1 Acta de coordinació empresarial en obres sense pla SS X

REG-23.2 Designació del recurs preventiu X

REG-23.3 Coordinació en cas d'emergència x

REG-23.4 Acta de reunió de coordinació de seguretat i salut x  

(segueix a la pàgina següent) 
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PR-24 Vigilància de la salut X

REG-24.1 Consentiment o renúncia de revisió mèdica X

—— Revisions mèdiques X

PR-25 Inspeccions de seguretat X

REG-25.1 Revisió general d'oficines X

REG-25.2 Revisió general del magatzem X

REG-25.3 Escales Manuals X

REG-25.4 Protecció contra incendis i mesures d'emergències X

REG-25.5 Checking control d'eines magatzem X

REG-25.6 Maquinària - Toro X

REG-25.7 Maquinària - Manitou X

REG-25.8 Vehicles - Camió mercedes X

REG-25.9 Vehicles - Camió grua Iveco X

REG-25.10 Checking Taula de serra circular X

REG-25.11 Checking Trepant elèctric X

REG-25.12 Checking Martell elèctric mixte X

REG-25.13 Checking Rozadora elèctrica X

REG-25.14 Checking Soldadura elèctrica a l'arc X

REG-25.15 Checking Soldadura "Autógena" i "Oxicorte" X

REG-25.16 Checking Vibrador de formigó X

REG-25.17 Checking Motoserra X

REG-25.18 Checking Batedora X

REG-25.19 Checking Taula de serra per material ceràmic X

REG-25.20 Checking Formigonera X

REG-25.21 Checking Generador- Grup electrògen X

REG-25.22 Revisió d'extintors d'obres x

REG-25.30 Revisió d'instal.lació elèctrica X

REG-25.40 Full d'inspecció X

REG-25.50 Calendari d'inspeccions X

PR-26 Consulta i participació dels treballadors X

REG-26.1 Comunicat als treballadors X

PR-27 Comunicació de l'empresa amb el servei de prev enció X

REG-27.1 Incorporació d'un nou treballador X

REG-27.2 Creació d'un nou lloc de treball X

REG-27.3 Adquisició d'una màquina o equip X

REG-27.4 Canvi en els processos de producció X

REG-27.5 Incident X

REG-27.6 Accident X

REG-27.7 Detecció d’un possible risc a l’empresa X

REG-27.8 Introducció d’un nou producte químic X

REG-27.9 Treballadors/dores sensibles a determinats riscos X

PR-28 Investigació d'incidents/accidents X

REG-28.1 Informe d'investigació d'incidents/accidents X  

Taula 3 Llista de documents i registres 
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2.10 Relació entre els requisits de la norma ISO 9001:2008 i els documents del 

sistema integrat de gestió 

A la Taula 4 podem veure la relació entre els requisits de la norma ISO 9001:2008 i els 

documents del sistema integrat de gestió. 

4 Sistema de gestió de la qualitat
4.1 Requisits generals MSIG Capítol 7

4.2 Requisits de la documentació MSIG Capítol 8

PR-01 Control dels documents i registres

5 Responsabilitats de la direcció
5.1 Compromís de la dirección MSIG Capítol 5

5.2 Enfocament al client MSIG Capítol 5

5.3 Política de la qualitat MSIG Capítol 5

5.4 Planificació MSIG Capítol 5

PR-12 Objectius, metes i programes

5.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació

5.5.1 Responsabilitat i autoritat MSIG Capítol 6

5.5.2 Representant de la direcció MSIG Capítol 6

5.5.3 Comunicació interna MSIG Capítol 6

PR-14 Informació i comunicació

5.6 Revisió per la direcció MSIG Capítol 5

PR-08 Comissió QMASS

PR-05 Revisió per la direcció

6 Gestió dels recursos
6.1 Provisió de recursos MSIG Capítol 5

6.2 Recursos humans MSIG Capítol 6

PR-06 Formació, sensibilització i competència professional

6.3 Infraestructura PR-07 Gestió de la infraestructura i de l'ambient de treball

6.4 Ambient de treball PR-07 Gestió de la infraestructura i de l'ambient de treball

7 Realizació del producte
7.1 Planificació de la realizació del producte

7.2 Processos relacionats amb el client PR-13 Processos relacionats amb els clients

7.3 Disseny i desenvolupament NA

7.4 Compres PR-09 Compres i subcontractacions

PR-09 Avaluació, selecció i seguiment dels proveïdors

PR-28 Coordinació d'activitats empresarials

7.5 Producció i prestació del servei PR-11 Procés de realització de l'obra

PR-23 Coordinació d'activitats empresarials

7.6 Control dels dispositius de seguiment i mesura PR-07 Gestió de la infraestructura i de l'ambient de treball

8 Mesura, anàlisi i millora
8.1 Generalitats

8.2 Seguiment i mesura

8.2.1 Satisfacció del client PR-12 Seguiment i mesura

8.2.2 Auditoria interna PR-12 Seguiment i mesura

PR-02 Auditoria interna

8.2.3 Seguiment i mesura dels processos PR-12 Seguiment i mesura

8.2.4 Seguiment i mesura del producte PR-12 Seguiment i mesura

8.3 Control del producte no conforme PR-03 Gestió d'incidències

8.4 Anàlisi de dades PR-12 Anàlisi de dades i millora

8.5 Millora

8.5.1 Millora contínua PR-12 Anàlisi de dades i millora

8.5.2 Acció correctiva PR-04 Accions correctives i preventives

8.5.3 Acció preventiva PR-04 Accions correctives i preventives

REQUISITS ISO 9001:2008 DOCUMENTS
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2.11 Relació entre els requisits de la norma ISO 14001:2004 i els documents del 

sistema integrat de gestió 

A la Taula 5 podem veure la relació entre els requisits de la norma ISO 14001:2004 i els 

documents del sistema integrat de gestió. 

4 Requisits del sistema de gestió ambiental
4.1 Requisits generals MSIG Capítol 4

4.2 Política ambiental MSIG Capítol 5

4.3 Planificació

4.3.1 Aspectes ambientals PR-15 Identificació d'aspectes ambientals i determinació de la 
significació

4.3.2.Requisits legals i altres requisits PR-16 Identificació dels requisits legals. Avaluació del seu 
compliment

4.3.3 Objectius, metes i programes MSIG Capítol 5

PR-12 Objectius, metes i programes

4.4 Implementació i operació

4.4.1 Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat MSIG Capítol 6

4.4.2 Competència, formació i presa de consciència MSIG Capítol 6

PR-06 Formació, sensibilització i competència professional

4.4.3 Comunicació PR-14 Informació i comunicació

4.4.4 Documentació MSIG

4.4.5 Control de documents MSIG Capítol 8

PR-01 Control dels documents

4.4.6 Control operacional PR-17 Control operacional

PR-18 Gestió de residus

4.4.7 Preparació i resposta a emergències PR-22 Mesures d'emergència

4.5 Verificació

4.5.1 Seguiment i mesura PR-12 Seguiment i mesura

4.5.2 Avaluació del compliment legal PR-16 Identificació dels requisits legals. Avaluació del seu 
compliment

4.5.3 No conformitat, acció correctiva i acció preventiva PR-03 Gestió d'incidències

PR-04 Accions correctives i preventives

4.5.4 Control dels registres PR-01 Control dels registres

4.5.5 Auditoria interna PR-12 Seguiment i mesura

PR-02 Auditoria interna

4.6 Revisió per la direcció MSIG Capítol 5

PR-08 Comissió QMASS

PR-05 Revisió per la direcció

REQUISITS ISO 14001:2004 DOCUMENTS

 

Taula 5 Relació requisits ISO 14001:2004 i els documents del SIG 
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2.12 Relació entre els requisits de la OHSAS 18001:2007 i els documents del sistema 

integrat de gestió 

A la Taula 6 podem veure la relació entre els requisits de la OHSAS 18001:2007 i els 

documents del sistema integrat de gestió. 

4 Elements del sistema de gestió de la SST
4.1 Requisits generals

4.2 Política de SST MSIG Capítol 5

4.3 Planificació

4.3.1 Identificació de perills, avaluació de riscos i 
determinació dels controls

PR-19 Avaluació de riscos i planificació de l'activitat 
preventiva

4.3.2.Requisits legals i altres requisits PR-16 Identificació dels requisits legals. Avaluació del seu 
compliment

4.3.3 Objectius i programes MSIG Capítol 5

PR-12 Objectius, metes i programes

4.4 Implementació i operació

4.4.1 Recurs, funcions, responsabilitat i autoritat MSIG Capítol 6

PR-06 Formació, sensibilització i competència professional

4.4.2 Competència, formació i presa de conciència MSIG Capítol 6

PR-06 Formació, sensibilització i competència professional

4.4.3 Comunicació, participació i consulta PR-14 Informació i comunicació

PR-26 Consulta i participació dels treballadors

PR-27 Comunicació de l'empresa amb el servei de prevenció

4.4.4 Documentació MSIG

4.4.5 Control de documents MSIG Capítol 8

PR-01 Control dels documents

4.4.6 Control operacional PR-17 Control operacional

PR-20 Equips de protecció individual

PR-21 Fitxa de dades de seguretat de productes químics

PR-23 Coordinació d'activitats empresarials

4.4.7 Preparació i resposta a emergències PR-22 Mesures d'emergència

4.5 Verificació 

4.5.1 Seguiment i mesura PR-12 Seguiment i mesura

PR-24 Vigilància de la salut

PR-25 Inspeccions de seguretat

4.5.2 Avaluació del cumpliment legal PR-16 Identificació dels requisits legals. Avaluació del seu 
compliment

4.5.3 Investigació d'incidents, no conformitat, acció
correctiva i acció preventiva

4.5.3.1 Investigació d'incidents PR-28 Investigació d'incidents, comunicació i estadístiques de 
SST

4.5.3.2 No conformitat, acció correctiva i acció PR-03 Gestió d'incidències

           preventiva PR-04 Accions correctives i preventives

4.5.4 Control dels registres PR-01 Control dels registres

4.5.5 Auditoria interna PR-12 Seguiment i mesura

PR-02 Auditoria interna

4.6 Revisió per la direcció MSIG Capítol 5

PR-08 Comissió QMASS

PR-05 Revisió per la direcció

REQUISITS OHSAS 18001:2007 DOCUMENTS
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2.13 Exemple dels procediments i registres que formen part del Sistema Integrat de 

Gestió 

Els procediments són documents interns en els quals es descriuen de manera clara i 

concisa les actuacions a portar a terme. En la taula següent, Taula 7, podem veure els 

passos a seguir en l’elaboració dels procediments així com la manera d’estructurar-los: 

Passos Estructura 

• Revisió i anàlisi de les pràctiques actuals 

• Revisió i anàlisi de la documentació existent 

• Desenvolupament de l’esborrany de procediments 

• Edició per a comentaris 

• Revisió dels comentaris i correcció 

• Edició dels procediments i distribució per a la seva aprovació 

• Obtenció de l’aprovació per part dels responsables i de la 
direcció 

• Distribució per a la seva implantació 

• Control i revisió 

1. Missió 

2. Abast 

3. Responsabilitats 

4. Mètode operatiu 

5. Registres Associats 

Taula7 Passos per elaborar els procediments i estructura dels procediments 

Pel que fa als registres són documents que presenten els resultats obtinguts o proporcionen 

les evidències de les activitats desenvolupades, descrites en el procediment. 

A continuació veurem un mostreig de la documentació elaborada, en concret veurem un 

procediment comú a les tres normes, un comú a dues normes i un específic d’una norma. 

Tot i amb això, a l’annex hi ha tota la documentació dels Sistema Integrat de Gestió. 

El procediment comú al tres sistemes, Sistema de Gestió de la Qualitat, Sistema de Gestió 

del Medi Ambient i Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, escollit és el PR-

12 Anàlisi de dades. Objectius i metes. Seguiment i mesura, i els documents i registres que 

se’n deriven. 

El procediment comú a dos sistemes, Sistema de Gestió de la Qualitat, Sistema de Gestió 

del Medi Ambient i Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball, escollit és el PR-

17 Control operacional, i els documents i registres que se’n deriven. 

El procediment específic escollit és del Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el 

treball, és el PR-21 Fitxa de dades de seguretat de productes químics, i els documents i 

registres que se’n deriven. 
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2.13.1 Exemple de procediment comú a les tres normes 
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2.13.2 Exemple de procediment comú a dues normes 
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2.13.3 Exemple de procediment específic 
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3 CONCLUSIONS / RECOMANACIONS 

CONCLUSIONS 

El fet de dur a terme la integració de sistemes de gestió comporta una sèrie d’avantatges i 

una sèrie d’inconvenients que s’han de tenir en compte abans d’iniciar el projecte. En el cas 

que ens ocupa el fet de la integració comporta més avantatges que inconvenients. És per 

aquest motiu que s’ha pres la decisió d’implantar un Sistema Integrat de Gestió (SIG). 

L’esforç que en un principi suposa la integració, dóna el seu fruit una vegada s’ha implantat 

el sistema, donat que permet minimitzar la documentació i els registres, optimitzar el temps i 

els recursos assignats a la gestió del sistema i simplifica també el procés d’auditoria i 

certificació. En definitiva, la integració suposa un estalvi econòmic. 

És imprescindible per l’èxit de la implantació i el manteniment del SIG la implicació i el 

convenciment de la importància del mateix per part de l’alta direcció, que d’altra banda ho ha 

de saber transmetre a la resta de l’organització, i escollir personal degudament qualificat i 

motivat per dur a terme la gestió del sistema. 

RECOMANACIONS I CONCLUSIONS PERSONALS 

Una vegada realitzat el projecte, he arribat a la conclusió que per a dur a terme la integració 

amb èxit és imprescindible realitzar prèviament un anàlisi del tipus d’organització i l’activitat 

que desenvolupa, per tal d’estudiar la conveniència o no d’implantar un sistema integrat de 

gestió i conèixer en profunditat les tres normes que es volen integrar. 

D’altra banda, he aconseguit l’objectiu de donar compliment als requisits de les normes ISO 

9001, 14001 i OHSAS 18001 en l’àmbit d’una empresa constructora-promotora tot integrant 

els tres sistemes i elaborant tota la documentació necessària per poder dur a terme la 

implantació. El més difícil ha estat la integració d’alguns dels procediments comuns, ja que 

han de contemplar tots els requisits de les diferents normes.   

Pel que fa a les recomanacions:   

Es recomana comptar amb personal que tingui els coneixements suficients i experiència en 

implantació i manteniment de sistemes de gestió, donat que la formació i coneixements dels 

sistemes de gestió és un punt clau per l’èxit del desenvolupament del sistema, la implantació 

i el posterior manteniment. 

Un altre punt clau per l’èxit del manteniment del sistema, és que aquest sigui gestionat en la 

seva totalitat per personal propi de l’organització i només s’externalitzi el procés d’Auditoria 

Interna, atès que, en aquest cas si que el poder tenir un punt de vista extern, pot contribuir 

de manera notable a la millora contínua a través de les aportacions de l’equip auditor. 
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