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1. Resum 

L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC), el Col·legi Oficial d’Enginyers de 
Catalunya (COEIC) i l’Institut Català de la tecnologia (ICT) estableixen com a objectius 
estratègic la implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental segons la norma UNE-EN ISO 
14001:2004. 

Anteriorment ja s’havia implantat en aquestes organitzacions un Sistema de Gestió de la 
Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2000 i s’opta per integrar el nou Sistema de 
Gestió Ambiental amb el Sistema de Gestió de la Qualitat fent un sol Sistema de Gestió 
Integrat de la Qualitat i Ambiental (a partir d’ara Sistema Integrat de Gestió). 

La necessitat de fer un Sistema Integrat de Gestió coherent, útil, eficaç i senzill per 
l’AEIC/COEIC/ICT ha fet imprescindible la col·laboració dels treballadors a tots els nivells i la 
creació d’un comitè amb especialistes en Sistemes de Qualitat i en Sistemes de Gestió 
Ambiental. El treball amb el comitè ha permès fer una integració completa dels dos sistemes 
de gestió, donant una estructura coherent al Sistema Integrat de Gestió i assegurant el 
compliment de les dues normes. 

La implantació de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 dóna les eines a l’organització per 
controlar els aspectes ambientals associats al desenvolupament de les seves activitats 
(reduint el seu impacte), controlar els requisits legals ambientals aplicables a l’organització i 
marcar-se objectius ambientals que permetin oferir un servei més sostenible. 

L’AEIC/COEIC/ICT, amb voluntat de millora continua, ha implantat un Sistema de Gestió 
Ambiental, que s’ha d’entendre com l’inici d’un procés que permet millorar i modernitzar el 
sistema, adaptant-lo a les diferents necessitats dels enginyers i de la societat. 
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3. Glossari 

Acció de millora: és una activitat que persegueix augmentar l’eficàcia i l’eficiència en el 
compliment dels requisits del Sistema de Gestió. 

Acció preventiva: acció per eliminar la causa d’una No Conformitat potencial o una situació 
indesitjable. 

AEIC: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

Aspecte ambiental: qualsevol element de les activitats, productes o serveis que puguin 
interactuar amb el medi ambient. 

COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.  

Comitè de Qualitat: grup format pels responsables dels diferents departaments de 
l’AEIC/COEIC/ICT i el director general. 

ICT: Institut Català de la Tecnologia. 

Impacte ambiental: qualsevol canvi produït en el medi ambient, ja sigui advers o beneficiós 
generat per un aspecte ambiental. 

No Conformitat: un no compliment d’un requisit. 

Norma UNE-EN ISO 9001:2000: norma voluntària elaborada per la Organització 
Internacional per a l’Estandardització que especifica els requisits d’un Sistema de Gestió de 
la Qualitat. 

Norma UNE-EN ISO 14001:2004: norma voluntària elaborada per la Organització 
Internacional per a l’Estandardització que especifica els requisits d’un Sistema de Gestió 
Ambiental. 

Sistema de Gestió Ambiental: procés cíclic de planificació, implantació, revisió i millora dels 
procediments i accions que porta a terme una organització per realitzar la seva activitat 
garantint el compliment dels objectius ambientals. 

Sistema Integrat de Gestió: fusió de dos o més Sistemes de Gestió en un de sol. En el 
nostre cas fusió d’un Sistema de Gestió Ambiental i un Sistema de Gestió de la Qualitat. 
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4. Introducció 

4.1. Motivacions 

La direcció de l’AEIC/COEIC/ICT dins de l’esperit de millora continua i davant les 
problemàtiques ambientals creixent decideix implantar un Sistema de Gestió Ambiental, 
optant per implantar la norma UNE-EN ISO 14.001:2004. 

Aquesta decisió té tres objectius: minimitzar els impactes ambientals derivats del 
desenvolupament de les seves activitats, assumir les responsabilitats ambientals de 
l’organització i obtenir un valor afegit al certificar-se segons una norma de gestió ambiental. 

4.2. Objectius i abast 

Aquest projecte pretén crear la documentació necessària per tal de crear la base documental 
necessària per implantar la norma UNE-EN ISO 14001:2004 en la seu de via Laietana de 
l’AEIC/COEIC/ICT, així com adaptar la documentació existent de la norma UNE-EN ISO 
9001:2000 per tal de crear un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat i Medi Ambient. 

També s’encarrega de desenvolupar les accions necessàries per tal d’implantar el Sistema 
Integrat de Gestió, iniciant millores ambientals i reduint els impactes ambientals generats 
durant el desenvolupament de l’activat de l’organització. 

La certificació de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 està planificada per fer-se a principis de 
Juny, conjuntament amb la renovació del certificat de la norma UNE-EN ISO 9001:2000, 
sense entrar dins l’abast d’aquest projecte.  

4.3. Antecedents 

Com a signants de l’Acord Cívic per a una Barcelona Neta i Sostenible amb l’Ajuntament de 
Barcelona, l’AEIC/COEIC/ICT va col·laborar en el desenvolupament d’un projecte, anomenat 
Oficina Verda, que permet dur a terme accions i implantar mesures que donin compliment als 
compromisos adquirits en l’acord. El projecte es va desenvolupar amb un assessorament 
extern, proporcionat pel propi Ajuntament de Barcelona. 
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Les accions del projecte Oficina Verda es van centrar en els següents àmbits: 
 

• consum de productes reciclats 

• reutilització interna 

• contractació de gestors privats de residus (o fraccions de residus) 

• inclusió de criteris ambientals en contractació de serveis 

• implantació de recollida selectiva interna d’acord amb el model de recollida selectiva 
urbana. 
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5. Descripció de l’AEIC/COEIC/ICT 

5.1. AEIC 

Fundada el 8 de juny de 1863, l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya neix amb 
l'objectiu de fomentar el desenvolupament de l'enginyeria industrial a Catalunya, de defensar els 
drets dels professionals i de reivindicar les competències professionals que corresponen als 
enginyers. 

El reconeixement de l'Associació i de la professió s'assoleix entorn el 1877 gràcies a la 
contribució que els enginyers fan a la societat, fonamentalment mitjançant la publicació i la difusió 
de treballs científics. Aquest reconeixement es posa de manifest especialment arran l'Exposició 
Universal de Barcelona de 1888 en què l'Associació organitza el Congrés Internacional 
d'Enginyeria. 

Amb motiu dels treballs de preparació de l'Exposició Internacional de 1929 i de la transformació 
urbanística de la ciutat, l'Associació i els enginyers disposen d'un gran protagonisme i les seves 
opinions i propostes incideixen molt directament en els canvis que es produeixen aquells anys. 

L’Associació s’encarrega de fomentar el progrés de l’enginyeria industrial i posar-la al servei de la 
societat, tenint entre d’altres els següents objectius: 

- Organitzar serveis i activitats que coadjuvin en el desenvolupament professional i humà 
dels seus socis 

- Cooperar amb la indústria i amb l'Administració. 

- Establir relacions amb entitats tècniques, científiques, culturals... 

- Desenvolupar tasques formatives mitjançant l'establiment d'acords de coordinació i de 
col·laboració amb les universitats politècniques i amb d'altres centres docents i culturals. 
També a través d'impulsar la creació de centres autònoms. 

- Editar llibres, revistes... per tal d'informar sobre els aspectes industrials, econòmics, 
tècnics i científics que són d'interès per a la professió. 

- Assessorar els poders públics sempre que és requerida per aquesta funció. 
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5.2. COEIC 

Per decret de 9 d'abril de 1949 es creen els Col·legis Professionals d'Enginyers Industrials. 
Només un any i mig més tard, el 8 de novembre de 1950, el president de l'Associació d'Enginyers 
Industrials de Barcelona procedeix a la constitució de la que serà la primera Junta de Govern del 
Colegio de Ingenieros Industriales de Barcelona. Agrupación de Cataluña. D'acord amb el que es 
preveu en els Estatuts del Col·legi, l'any 1951 es creen les demarcacions de Girona, Lleida i 
Tarragona així com la delegació a Sabadell de la demarcació de Barcelona. 

Les tasques principals del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya són: 

- Ordenar l'exercici de la professió dels col·legiats i vetllar per l'ètica i la dignitat 
professional. 

- Assumir la representació exclusiva de la professió i la seva defensa, i vetllar pels drets i 
deures dels col·legiats. 

- Assessorar l'Administració, els particulars i els col·legiats emetent informes o resolent 
consultes. 

- Impulsar el desenvolupament d'activitats científiques, tècniques, econòmiques, socials i 
culturals relacionades amb la professió. 

- Fomentar el desenvolupament de la recerca i del progrés tecnològic en benefici del 
desenvolupament industrial. 

- Vetllar perquè cap persona realitzi actes propis de la professió d'enginyer industrial si no 
disposa de la acreditació corresponent. 

5.3. ICT 

Els orígens de l’ICT es remunten a l'any 1969, quan les juntes del Col·legi i de l'Associació 
d'Enginyers Industrials de Catalunya van decidir impulsar la creació d'un centre que donés 
resposta a les necessitats formatives dels seus membres com una clara voluntat de servei i de 
projecció professional i institucional. De la iniciativa i de l'esperit emprenedor d'aquest col·lectiu va 
néixer el Centre de Perfeccionament de l'Enginyer, un projecte que amb el pas dels anys va anar 
adquirint vida pròpia i una activitat molt intensa amb la fundació, l'any 1986, de l’Institut Català de 
la Tecnologia.  
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En aquest sentit, la creació de l'ICT va representar un pas més en aquest compromís amb el món 
tecnològic i amb la societat; compromís centrat a incrementar la competitivitat de les empreses i 
organitzacions. 

La dècada dels anys noranta va ser molt activa pel que fa a la creació i desenvolupament de 
nous centres, projectes i comunitats de recerca, d'innovació, de debat, d'opinió i d'informació 
especialitzada vinculats a la fundació ICT. Així doncs, el 1990 l'Institut Català de Tecnologia (ICT) 
creava, juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya, el Centre CIM, un centre de 
divulgació i d'assessorament en tecnologia i innovació mitjançant la prestació de serveis tècnics, 
de projectes d'R+D i de formació en l'àmbit de les tecnologies de la producció; un centre amb un 
fort lligam amb les universitats tècniques i amb l'entorn industrial, especialment amb la petita i 
mitjana empresa. 

5.4. Organigrama executiu de les organitzacions 

En la figura 5.1 es pot veure l’organigrama executiu de l’AEIC/COEIC/ICT i les seves relacions, 
destacant que el Director General del COEIC ho és també de l’AEIC i que l’ICT té com a patronat 
de la fundació, a més a més de la UPC, l’AEIC i el COEIC. 

Figura 5.1. Organigrama executiu de l’AEIC/COEIC/ICT. 
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6. Integració dels sistemes  

6.1. Història de la ISO 

La Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO en les seves sigles en Anglès) és una 
federació mundial que agrupa a representants de cada organisme nacional d’estandardització 
(l’organisme Espanyol d’estandardització és AENOR), i que tenen com a objecte desenvolupar 
estàndards internacionals que faciliten el comerç internacional. 

Amb base a Ginebra aquesta organització ha sigut l’encarregada de desenvolupar i publicar 
estàndards voluntaris de qualitat, facilitant així la coordinació i unificació de normes internacionals 
i incorporant la idea de que les practiques poden estandarditzar-se tant per a beneficiar als 
productors com als compradors de bens i serveis. Els estàndards ISO 9000 han jugat un paper 
important al promoure un únic estàndard de qualitat a nivell mundial. 

Tenint com a base diferents antecedents sobre normes d’estandardització que es van anar 
desenvolupant, la ISO va crear i publicar al 1987 els seus primers estàndards de direcció de la 
qualitat: els estàndards de qualitat de la sèrie ISO 9000. 

Durant les últimes dècades, organitzacions de tots els llocs del món s’han estat preocupant cada 
cop més en satisfer les necessitats dels seus clients, però les empreses no comptaven amb la 
literatura sobre qualitat que els indiqués  de quina forma podien aconseguir i mantenir la qualitat 
dels seus productes i serveis. 

De forma paral·lela, les tendències creixents del comerç entre nacions reforçava la necessitat de 
comptar amb estàndards universals de qualitat. Malauradament no existia una referència 
estandarditzada per que les organitzacions de tot el mon poguessin demostrar les seves 
pràctiques de qualitat o millorar els seus processos de fabricació  o de servei. Quan les 
organitzacions tenen una forma objectiva d’avaluar la qualitat dels processos d’un proveïdor el 
risc de fer negocis amb aquest es redueix en gran mesura, i si els estàndards de qualitat són els 
mateixos per a tot el món, el comerç entre empreses de diferents països poden potenciar-se de 
forma significativa. 
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6.2. Normes ISO 9000 

La sèrie ISO 9000 és un conjunt de normes internacionals orientades a ordenar la gestió de les 
organitzacions. Aquesta família de normes es composa tant de normes com de guies 
interpretatives d’aquestes.   

La família ISO 9000 conté diferents documents, alguns especifiquen requisits pels sistemes de 
qualitat ( les normes UNE-EN ISO 9001, 9002 i 9003) i d’altres són guies per ajudar a la 
interpretació i implantació del Sistema de Qualitat (les normes UNE-EN ISO 9000 i 9004). 

La norma UNE-EN ISO 9000:2000 requereix de sistemes documentats que permetin controlar els 
processos que s’utilitzen per a desenvolupar i fabricar els productes o serveis. Aquests tipus de 
sistemes es fonamenten en l’idea de que hi ha certs elements que tot sistema de qualitat ha de 
tenir sota control per tal de garantir que els seus productes o serveis es realitzen de forma 
adequada i a temps. 

Les ISO 9000 no defineixen com ha de ser un Sistema de Gestió de Qualitat d’una organització, 
sinó que ofereixen especificacions de com crear-lo i implantar-lo ( la implantació és diferent en 
funció de les característiques particulars de cada organització i dels seus processos). 

Les normes es revisen cada cinc anys per garantir l’adequació a les tendències i la dinàmica del 
context mundial. L’any 2000 va cobrar vigència els canvis proposats per les ISO 9000, que es van 
traduir en les actuals normes ISO 9000 versió 2000. L’any 2005 es va fer la revisió de la sèrie ISO 
9000, revisant-se el vocabulari de la sèrie amb una nova versió de la norma UNE-EN ISO 
9000:2005, mantenint la vigència de la UNE-EN ISO 9001:2000. 

Els objectius de les ISO 9000 són: 

• Proporcionar elements per que l’organització pugui aconseguir la qualitat del producte o 
servei. 

• Satisfer les necessitats dels clients 

• Proporcionar als clients la seguretat de que els productes o serveis tenen la qualitat 
desitjada. 

• Proporcionar a la direcció de l’organització la seguretat de que s’obté la qualitat desitjada. 

• Millorar l’eficiència de l’organització. 

• Establir les directrius per que l’organització pugui seleccionar i utilitzar les normes. 
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6.3. Normes ISO 14000 

Les ISO 14000 són normes internacionals de gestió ambiental de les organitzacions. El seu 
objectiu bàsic consisteix en promoure l’estandardització de les formes de produir,  oferint 
procediments que protegeixin el medi ambient, minimitzant els efectes perillosos que puguin 
causar les activitats de l’organització. 

Els estàndards que promouen les normes ISO 14000 estan dissenyats per proveir un model 
eficaç de Sistema de Gestió Ambiental, facilitar el desenvolupament comercial i econòmic 
mitjançant l’establiment d’un llenguatge ambiental comú i promoure plans de gestió ambiental 
estratègics en les organitzacions. 

La norma UNE-EN ISO 14001:2004 descriu els elements necessaris d’un Sistema de Gestió 
Ambiental i defineix els requisits pel seu funcionament per tal de garantir la correcte administració 
dels aspectes ambientals significatius i els impactes importants de la gestió ambiental. 

Un Sistema de Gestió Ambiental identifica polítiques, procediments i recursos per complir i 
mantenir una gestió ambiental efectiva, amb avaluacions rutinàries d’impactes ambientals i el 
compromís de complir amb les lleis i regulacions vigents en el tema, així com l’oportunitat de 
continuar millorant el comportament ambiental. 

Els requisits de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 són: 

• Definir la seva política ambiental 

• Desenvolupar una cultura de preparació i actuació ambiental 

• Detectar els aspectes ambientals relacionats amb els seus processos i identificar els seus 
impactes significatius 

• Establir metes per a la implantació de millores en la seva gestió ambiental. Definir rols i 
responsabilitats, fer les accions correctives i preventives corresponents 

• Avaluar el sistema amb Auditories Internes 

• Crear sistemes eficaços de documentació ambiental, definir els registres necessaris i els 
procediments pel seu manteniment 

• Complir amb la legislació i els compromisos ambientals 
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• Desenvolupar un pla de comunicacions pel la Direcció i la plantilla 

• Establir un procediment d’auditoria i certificació de Sistemes de Gestió Ambiental per 
terceres parts i guies per a l’avaluació de productes i etiquetat 

La família de normes ISO 14000, de la mateixa forma que la sèrie ISO 9000, està composta de 
diferents documents que es revisen cada cinc anys. Aquest documents especifiquen tant els 
requisits del Sistema de Gestió Ambiental, el vocabulari, guies d’interpretació, així com altres 
aspectes com ara l’anàlisi del cicle de vida dels productes o les revisions ambientals inicials. 

6.4. Integració 

Els diferents Sistemes de Gestió contenen elements comuns que permeten utilitzar-se en els 
diferents Sistemes (figura 6.1). Aprofitar aquests elements integrant-los en un mateix Sistema de 
Gestió Integrat facilita la feina, evita la duplicació de documentació i ajuda a crear un missatge 
coherent en els diferents aspectes. Quan es va fer la revisió de la ISO 14001 en la seva nova 
versió (UNE-EN ISO 14001:2004) es va estructurar aquesta per facilitar la seva integració amb 
altres Sistemes de Gestió, especialment amb la norma UNE-EN ISO 9001:2000. 

 

Figura 6.1. Elements comuns dels Sistemes 
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La integració es pot aconseguir de forma completa o de forma parcial. La integració parcial 
distingeix entre el Manual de Qualitat i el Manual del Sistema de Gestió Ambiental, encara que en 
aquest últim incorpori alguns procediments del sistema de gestió de qualitat, com ara el control 
de la documentació, que són de fàcil aplicació en el Sistema de Gestió Ambiental, estalviant la 
duplicació de procediments. 

En un sistema parcialment integrat els procediments que pertanyen al Sistema de Gestió de la 
Qualitat poden modificar-se per formar part del Sistema de Gestió Ambiental. L’assignació d’un 
determinat número de documents del Sistema Qualitat que es comparteixen amb el Sistema de 
Gestió Ambiental assegura que les modificacions s’apliquen només aquest sistema, deixant els 
procediments de Qualitat intactes. 

En un sistema plenament integrat s’inclouen en el Manual tant els requisits del Sistema de Gestió 
de la Qualitat com els del Sistema de Gestió Ambiental. Els procediments del Sistema de Gestió 
de la Qualitat existents es modifiquen per incorporar els elements específics exigits per ambdues 
normes. 

Cada tipus d’integració té els seus avantatges i els seus inconvenients, decidint-se en cada cas 
en particular quina és la millor forma d’integració dels diferents sistemes. 

En la taula 6.1 i ha un resum dels diferents factors que afavoreixen un tipus o un altre 
d’integració: 

 

Cultura Corporativa Integració Total Integració parcial 

Estructura organitzativa Centralitzada Descentralitzada 

Estil de gestió Participativa Autocràtica 

Abast del Sistema Sistema de gestió ambiental 
aplicat al mateix tipus de 
negoci que el sistema de 
qualitat 

Sistema de gestió ambiental 
aplicat a un negoci diferent 
que el sistema de gestió de 
qualitat 

Taula 6.1. Factors que influeixen una integració total enfront a una parcial. Font: 
Integración de la ISO 14001 en un sistema de gestión de la calidad. 

Altres factors importants per decidir el tipus d’integració és la forma de fer les auditories, tant les 
internes com les externes. En sistemes completament integrats es faciliten les auditories 
conjuntes de qualitat i medi ambient, evitant-se la duplicitat al auditar els documents conjunts. Per 
contra en els sistemes parcialment integrats de gestió faciliten les auditories separades, ja que no 
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es revisa per duplicat part de la documentació, però fa més feixuga l’auditoria conjunta dels 
sistemes. 

Analitzant ambdues opcions es va decidir per una integració completa del Sistema de Gestió 
Ambiental dins el Sistema de Gestió de la Qualitat per tal de facilitar les auditories conjuntes i 
aprofitar que el Sistema de Gestió de la Qualitat estava implantat i els treballadors de 
l’organització estan familiaritzats amb la seva estructura. 

Els documents integrats més destacats són el Manual de Qualitat i els procediments i registres 
que sustenten el Sistema de Gestió. Aquests documents són els que defineixen el Sistema 
Integrat de Gestió i donen les eines pel seguiment i control d’aquest. 

El Manual de Qualitat de l’organització és el document clau del Sistema de Gestió,  on s’estableix 
com donar compliment amb els punts de les normes.  El manual s’ha adaptat dins el Sistema 
Integrat de Gestió per complir ambdues normes i passant a ser el Manual de Qualitat i Medi 
Ambient. En el Manual de Qualitat i Medi Ambient es defineix la política de l’organització, el 
compromís de la Direcció amb el Sistema Integrat de Gestió, l’estructura i responsabilitats, les 
compres, la revisió del Sistema, el control de les No Conformitats i les Accions correctores, 
preventives i de millora entre altres.   

Els altres documents destacats són els procediments encarregats del control de la documentació, 
el control dels registres, la revisió del Sistema, les Auditories Internes i les Accions de Millora, 
encara que no són els únics procediments i registres que s’han integrat. 
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7. Sistema de Qualitat anterior a la integració 

7.1. Història del Sistema de Qualitat 

El 20 i 21 de desembre de 2000, el Servei de Visats, el de Borsa de Treball, el de Promoció 
d’Encàrrecs Professionals (SEPEP) i les oficines a les escoles d’enginyeria de Barcelona i de 
Terrassa, per als convenis educatius amb l’UPC, varen  passar satisfactòriament l’auditoria de 
certificació per part de TÜV CERT, segons norma ISO 9001:2000. Posteriorment 
l’AEIC/COEIC/ICT va iniciar el camí cap a l’excel·lència empresarial, obtenint, l’any 2003, el Premi 
a la Qualitat que atorga la Generalitat de Catalunya, el qual pren com a model el Model EFQM 
d’Excel·lència Empresarial. 

Els seus Estatuts, al Col·legi li senyalen una triple orientació: envers els col·legiats, naturalment, 
envers l’Administració i cap a la societat en general. És evident que en implantar el Sistema  de 
Qualitat ISO als serveis de visats i una part dels serveis a l’enginyer es tractava d’assegurar la 
satisfacció de les expectatives dels col·legiats, l’eix central del compromís de l’organització.  

Així doncs, el Sistema de Qualitat implantat a l’organització, seguia els aspectes definits en la 
seva Política de Qualitat. Entre els principis que  informaven aquesta política, hi havia el 
d’aconseguir el prestigi del visat davant l’Administració, el de potenciar i millorar els serveis a 
l’enginyer col·legiat i, més concretament, els de borsa de treball i el d’encàrrecs professionals.  

La norma estableix que s’ha d’explicitar i difondre la Política de Qualitat. La primera edició de la 
Política de Qualitat va ser aprovada el 22 de juny de 1999 per la Junta de Govern i essencialment 
s’orientava, pel que fa al visat dels treballs dels enginyers industrials, a que, amb la revisió que 
comportava el visat dels treballs dels enginyers industrials, les administracions només haguessin 
de fer-hi les comprovacions pertinents a les seves competències específiques i exclusives.  

En un altre àmbit, la Política de Qualitat pretenia millorar i ampliar els Serveis a l’Enginyer, és a 
dir, els de Borsa de Treball, el Servei de Promoció d’Encàrrecs Professionals (SEPEP), i els de 
les oficines dels convenis a les escoles d’enginyeria de Barcelona i de Terrassa i, en definitiva, 
millorar contínuament la gestió de la qualitat  dels serveis del Col·legi, de l’Associació i de l’ICT.  

La implantació del sistema de qualitat segons norma UNE-EN ISO 9001:2000 als serveis de 
Visats i als Serveis a l’Enginyer, va ser el primer pas perquè, a partir d’aquesta primera 
experiència, iniciar el camí cap a la certificació de tots els serveis i les àrees de l’organització.   
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7.2. Estructura del Sistema de Qualitat anterior a la integració 

La documentació del Sistema de Qualitat de l’AEIC/COEIC/ICT estava formada per dos grans 
blocs, per una banda els documents d’aplicació per a tota l’organització, i per a l’altra els 
documents propis de cada departament. Els documents d’aplicació a tota l’organització definien el 
Sistema de Qualitat i formaven la base del Sistema. 

El Sistema de Qualitat de l’AEIC/COEIC/ICT tenia el Manual del Sistema de Qualitat com a 
espina dorsal que vertebrava tota la documentació. Aquest definia l’organització i tots els seus 
processos, estructurava la informació documental, definia les responsabilitats de la direcció, 
definia el sistema de millora continua, i contenia la Política, on s’exposava la visió de 
l’organització i es definien els seus objectius. Aquesta estructura s’ha mantingut en la integració 
dels dos sistemes. 

Apart del Manual de Qualitat la documentació d’aplicació a tota l’organització estava formada per 
una sèrie de procediments i registres que permetien complir amb els diferents punts de la norma 
UNE-EN ISO 9001:2000. Aquesta documentació tractava des de com s’organitzen i es controlen 
els diferents documents, la formació, la revisió del Sistema per la Direcció o el tractament de les 
No Conformitats, fins a les compres o el manteniment de les diferents instal·lacions.  

La documentació d’aplicació a tota l’organització estava formada pels procediments, instruccions i 
registres on s’explicava i s’estandarditzava com fer les diferents tasques dels departaments, així 
com portar un control de les feines. 

Per coordinar els diferents departaments i fer un control periòdic del Sistema de Qualitat es va 
formar el Comitè de Qualitat, que s’ha mantingut amb la integració. Aquest comitè està format 
pels caps de departament i el Director del COEC i es reuneix cada dos mesos. Les funcions 
d’aquest comitè són fer un seguiment de les mesures correctores que el sistema demana, 
prevenir errors i assegurar que les reclamacions i les eventuals queixes siguin convenientment 
ateses i resoltes a satisfacció dels col·legiats i, en general, dels usuaris dels serveis. En aquestes 
reunions també es fa un repàs de les situacions dels diferents departaments, es prenen decisions 
i es tracten temes d’interès per a tota l’organització.   

Al mes següent de cada reunió del Comitè de Qualitat, es realitza la reunió d’Operacions, 
formada per un representat de tots els departaments o àrees de l’organització, en la qual es 
traslladen els aspectes més importants del Comitè de Qualitat. D’aquesta manera, tota 
l’organització queda informada. 
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En el moment d’implantar el Sistema de Gestió Ambiental l’AEIC/COEIC/ICT estava organitzat 
segons el mapa de processos de la figura 7.1. En aquesta figura es poden veure els diferents 
processos de l’organització diferenciant entre els processos de línia, els estratègics i els de 
suport. 

Figura 7.1. Mapa de processos de l’AEIC/COEIC/ICT anterior a la integració. 
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8. Metodologia de treball 

Per coordinar els dos sistemes i evitar duplicitats entre ells, es va formar un equip de treball 
anomenat Comitè d’Integració, encarregat d’implantar i integrar la norma UNE-EN ISO 
14001:2004 dins l’organització. Aquest grup estava format per la Responsable de Qualitat de 
l’AEIC/COEIC/ICT, una assessora en sistemes de gestió ambiental de l’ICT, la responsable de 
Secretaria i Serveis Generals i la persona designada per ajudar a la implantació de la norma 
UNE-EN ISO 14001:2004.  

El Comitè d’Integració va acordar reunir-se setmanalment per planificar la feina a fer i 
desenvolupar les tasques corresponents. El seguiment de tot aquest procés es realitzava a través 
del Comitè de Qualitat i de les reunions mensuals de la Direcció amb la Responsable de Qualitat.  

8.1. Formació i recerca de la informació per a la integració 

La primera etapa per a la implantació del Sistema Integrat de Gestió va ser la lectura i estudi de 
les diferents normatives de gestió de sistemes, tant de la de qualitat amb la norma UNE-EN ISO 
9001:2000, com la de medi ambient amb la norma UNE-EN ISO 14001:2004 i l’EMAS (sigles de 
Eco-Management and Audit Scheme, normativa voluntària de la Unió Europea per organitzacions 
que han implantat un Sistema de Gestió Ambiental seguint els seus requisits).  

La lectura d’aquestes normatives es va complementar amb llibres i documents d’interpretació 
d’aquestes normes, documentació sobre integració de sistemes de gestió i cursos de formació 
sobre Sistemes de Gestió Ambiental i sobre integració de sistemes de gestió fets per la 
Responsable de Qualitat i la persona designada per ajudar a la implantació agafant una base 
més sòlida per dur a terme la integració dels diferents sistemes així com els requisits de la norma 
UNE-EN ISO 14001:2004. 

Una vegada fets aquests passos  previs, es va endegar el Comitè d’Integració, que va analitzar 
els requisits necessaris per implantar un Sistema Integrat de Gestió i es van planificar les tasques 
a realitzar. 

8.2. Identificació i avaluació dels aspectes ambientals 

El primer pas del Comitè d’Integració va ser determinar quins eren aquells aspectes ambientals 
de l’organització que contaminaven més (els aspectes ambientals significatius). Per poder 
determinar-ho es van identificar els possibles impactes ambientals de l’AEIC/COEIC/ICT, i per 
identificar millor on es produïa un major impacte, es va fer una separació segons el mapa de 
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processos de l’organització. D’aquesta forma es va obtenir una taula (veure registre d’identificació 
i avaluació dels aspectes ambientals de l’annex) que relacionava els aspectes ambientals amb 
els diferents departaments.  

Posteriorment es va procedir a recopilar informació sobre els diferents aspectes ambientals: 
obtenir consums elèctrics i d’aigua, recopilar durant una setmana els diferents residus generats 
per l’organització per fer-ne una estimació anual, i analitzar la possible contaminació lumínica, 
sonora o atmosfèrica. 

Amb totes aquestes dades es van establir uns barems, recollits en el procediment d’identificació i 
avaluació dels aspectes ambientals (veure procediment d’identificació i avaluació dels aspectes 
ambientals de l’annex), valorant segons aquests criteris els diferents impactes ambientals 
departament per departament com de forma global. Amb aquest procediment es va poder 
determinar el consum elèctric i els residus especials com els aspectes ambientals més 
significatius, i per tant aquells que s’han d’intentar controlar i millorar-ne la gestió. 

8.3. Control de residus 

Amb els aspectes ambientals identificats es va procedir a comprovar que els aspectes 
significatius s’estaven gestionant correctament. El primer pas va ser analitzar com es gestionaven 
els residus a l’AEIC/COEIC/ICT. Per analitzar-ho el Comitè d’Integració es va reunir amb la 
responsable de Serveis Generals i amb les persones encarregades d’aquesta tasca per saber 
com s’estava duent a terme: on i com s’emmagatzemaven els residus, on s’enviaven i com es 
gestionaven. 

Amb aquesta informació i amb els valors estimats de producció de residus obtinguts en 
l’avaluació dels aspectes ambientals, es va contactar amb l’Agencia de Residus de Catalunya 
(d’ara endavant ARC) per detectar possibles irregularitats en la gestió que estàvem duent a terme 
i les mesures correctores a implantar, en cas que fos necessari. 

Al no ser una activitat industrial i tenir una producció de residus perillosos molt per sota de la 
quantitat fixada per l’ARC com a obligatòria per donar-se d’alta com a productors de residus 
perillosos, i considerar-se els residus generats com assimilables a urbans, els aspectes a 
subsanar en la gestió de residus van ser realitzar un correcte emmagatzematge dels residus i 
assegurar-se una correcte gestió d’aquests (ja fos amb un retorn al proveïdor o per un gestor 
autoritzat) un cop abandonaven les instal·lacions de l’AEIC/COEIC/ICT. 
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8.4. Gestió de consums 

El següent pas va ser determinar quins eren els consum de l’organització més importants. Per 
fer-ho es van utilitzar les dades obtingudes en l’avaluació dels aspectes ambientals i de la 
recopilació d’informació que es va fer en el projecte Oficina Verda de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es va determinar el consum d’aigua i el consum d’energia elèctrica com els consums més 
importants de l’AEIC/COEIC/ICT. Es va estudiar quins eren els punts crítics per aquests 
consums, i així poder desenvolupar estratègies de reducció. Paral·lelament, es va decidir portar 
un control periòdic d’aquests dos consums 

8.5. Identificació dels requisits legals 

Per a la identificació dels requisits legals es va contractar el servei de normativa DL Plus. Aquest 
servei conté una base de dades classificada de tota la normativa ambiental, de riscos laborals i 
de seguretat a nivell municipal, autonòmic, estatal i europeu. Aquesta normativa està classificada 
en diferents paràmetres que es poden configurar per poder determinar la normativa d’aplicació.  

En el moment de donar-se d’alta d’aquest servei es crea un perfil amb les característiques de 
l’organització. Aquest perfil permet fer una primera tria de la legislació aplicable, descartant gran 
part de normativa que no és d’aplicació. Posteriorment es revisa la resta de normativa una a una 
per determinar si és d’aplicació o no, en cas que sigui d’aplicació s’extreuen les obligacions de 
l’organització derivades d’aquella normativa. 

Finalment aquest servei permet extreure en una taula tota la normativa ambiental aplicable amb 
els corresponents requisits derivats d’aquesta. D’aquesta forma es controlen tots els requisits 
aplicables i es pot determinar si s’estan complint o no. 

Amb la tria de legislació aplicable feta i amb els requisits legals extrets es van detectar certs punts 
d’incompliment amb la normativa ambiental per un desconeixement previ d’aquesta. Un punt 
d’incompliment era la gestió de residus perillosos. La legislació de gestió de residus perillosos 
obliga a fer una sèrie de tràmits als productors de residus perillosos: donar-se d’alta com a 
productors de residus perillosos, fer un estudi de minimització d’aquests, emmegatzemar-los 
adequadament i gestionar-los correctament. Donat el poc volum de residus perillosos que genera 
l’AEIC/COEIC/ICT i que la legislació de residus està pensada més per la indústria que per 
oficines, es va contactar amb l’ARC per que confirmés quins d’aquests tràmits s’havien de fer. La 
resposta que va donar l’ARC eximia a l’organització d’haver de fer un estudi de minimització de 
residus, però l’obligava a emmagatzemar-los i gestionar-los correctament. 
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Apart de la legislació de residus un altre punt interessant és la llicència d’activitats. La llei 
d’Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (a partir d’ara IIAA), aprovada al 1998, és la 
normativa que regula les llicències d’activitat a Catalunya, però en tots aquests anys ha sofert 
diverses modificacions. Aquesta normativa estableix diferents tràmits depenent del grau 
d’incidència ambiental de les activitat, i per fer-ho classifica les activitats en diferents annexos. La 
primera normativa obligava a totes les activitats a obtenir la corresponent llicència d’activitat o, si 
ja en tenien, adequar-se a aquesta. Posteriorment es va modificar eximint d’adequar-se a les 
activitats de l’annex II.2  que tinguessin una llicència d’activitat anterior.  

Les instal·lacions de l’AEIC/COEIC/ICT estan classificades dins l’annex II.2 i ja disposaven d’una 
llicència d’activitat anterior a la IIAA. Per certificar que l’activitat ja tenia una llicència es va 
demanar una copia compulsada a l’Ajuntament de Barcelona per comprovar que s’estava dins la 
llei. Encara que ja s’estava complint amb la normativa d’activitats es va decidir adequar l’activitat 
a la IIAA, encarregant aquest projecte a una enginyeria amb experiència en llicències d’activitats. 

Finalment, un altre punt complicat de la legislació va ser la normativa de contaminació 
atmosfèrica ja que les instal·lacions contra incendis i les instal·lacions de climatització de l’edifici 
podien contenir gasos regulats per normativa específica (bàsicament compostos de 
fluorocarburs). El manteniment d’aquestes instal·lacions és un servei subcontractat per 
l’organització, i per comprovar que no s’utilitzava cap producte prohibit es va demanar a les 
empreses de manteniment certificats amb la relació de la maquinaria i els gasos utilitzats, 
comprovant que aquests estaven dins dels permesos per la legislació de contaminació 
atmosfèrica. 

8.6. Elaboració de la documentació i revisió de l’actual 

En la creació de la documentació necessària per complir els requisits de la norma es van seguir 
dues metodologies diferents, depenent de si s’havia de crear nova documentació o es podia 
adaptar la documentació ja existent. Si els requisits es podien complir dins d’un document ja 
existent en el Sistema de Qualitat s’adaptava aquest. Si per el contrari era necessari crear un nou 
document es procedia a l’elaboració de la nova documentació. 

Marcant com a objectiu essencial la simplificació del Sistema Integrat de Gestió es va elaborar la 
documentació conjuntament amb els responsables dels diferents departaments afectats pels 
procediments nous o modificats, per tal de facilitar l’acollida per part del personal, simplificar les  
seves tasques i donar un missatge clar sobre el Sistema Integrat de Gestió i els canvis que 
suposa la implantació de la norma UNE-EN ISO 14001:2004  
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Per l’elaboració de la nova documentació es va determinar primer quins requisits s’havien de 
complir. Posteriorment es va comprovar si s’estaven complint, i en cas que no fos així s’analitzava 
la millor forma complir-lo. Posteriorment es documentava en el procediment corresponent. 

Els procediments que es van crear de nou són: 

• Identificació i Avaluació dels aspectes ambientals 

• Gestió dels Consums 

• Control dels Residus 

• Comunicació interna/externa 

• Identificació i Avaluació dels requisits legals 

• Taula d’Objectius i indicadors ambientals 

Tots aquests procediments es poden consultar en l’annex del projecte. 

Els documents que s’han pogut adaptar són: 

• Política de Qualitat i Gestió Ambiental (veure figura 8.1) 

• Manual de Qualitat i Medi Ambient 

• Manteniment i gestió dels sistemes informàtics i de telecomunicacions 

• Participació i Millora Contínua 

• Formació del personal 

• Control de la Documentació del SIG 

• Control dels Registres de Qualitat i Medi Ambient 

• Revisió del Sistema per la Direcció 

• Manteniment d’Instal·lacions 

• Tractament de reclamacions, opinions i suggeriments 

• Compres i Homologació de proveïdors 

• Mesura de la Satisfacció dels clients 
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• Realització d’auditories internes 

• Gestió de No Conformitats i Tractament d’accions correctores, preventives i de millora 

• Disseny i Desenvolupament de Nous Serveis 



Implementació de la UNE-EN ISO 14.001:2004 en el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya Pàg. 27 

 

 

Figura 8.1. Política de Qualitat i Gestió Ambiental 
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Finalment s’han marcat objectius ambientals per l’any en curs. Al ser el primer any que del 
Sistema de Gestió Ambiental s’han fixat uns objectius poc ambiciosos, amb l’objectiu de 
començar a reduir l’impacte ambiental. El registre que recull aquests objectius es pot trobar en els 
annexes del projecte (taula d’objectius i indicadors ambientals). Els objectius ambientals per l’any 
2008 són: 

• Reduir un 5% el consum d’aigua i electricitat respecte l’any anterior 

• Reduir un 5% la generació de residus de paper i cartó 

• Reduir un 5% el consum de tònners 

• Iniciar dues o més Accions de Millora Ambiental 

• Obtenir menys de cinc queixes ambientals 

• Obtenir cinc o menys No Conformitats Ambientals 

8.7. Accions Preventives i de Millora 

Amb tota la documentació del Sistema Integrat de Gestió feta es va redactar un informe sobre els 
aspectes ambientals i la situació del Sistema de Gestió Ambiental, on s’exposen els més 
significatius i s’analitzen les causes que els provoquen. A partir d’aquest informe es va decidir 
iniciar i documentar dues accions: una de preventiva per evitar una possible No Conformitat i una 
altra de millora, encara que es pretén iniciar amb el temps més accions ambientals, consolidant la 
implementació de la norma UNE-EN ISO 14001:2004. 

8.7.1. Acció preventiva 

La norma UNE-EN ISO 14001:2004 té com a requisit posar en coneixement de tot el personal de 
l’organització els aspectes ambientals significatius (l’informe es pot consultar en l’annex), formes 
de millorar els impactes ambientals associats al seu treball, la política ambiental així com els 
procediments i requisits del Sistema de Gestió Ambiental. Per aquests motius es va obrir una 
acció preventiva (codi nº 2008.01, veure l’acció preventiva de l’annex) per evitar la No 
Conformitat. El Comitè d’Integració va preparar la documentació per la sessió formativa sobre la 
norma UNE-EN ISO 14001:2004 per a tot el personal de l’organització. 

Aquesta sessió formativa posava en coneixement de tots els treballadors de l’AEIC/COEIC/ICT 
els motius pels quals s’havia decidit implementar un Sistema Integrat de Gestió, que és i que 
implica la norma UNE-EN ISO 14001:2004, com s’havia dut a terme la integració, els aspectes 
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ambientals significatius, la Política Integrada, els procediments que s’havien creat i els que 
s’havien modificat així com una explicació de com els afectaven en les seves tasques aquests 
procediments i també es va fer una sensibilització ambiental. 

Aquesta sessió es va fer departament per departament, i es deixava espai pel debat perquè els 
treballadors poguessin aportar consells i idees per millorar la gestió ambiental de 
l’AEIC/COEIC/ICT. D’aquesta manera, es pretenia promoure la implicació de tots els 
col·laboradors de l’organització. 

8.7.2. Acció de millora 

L’acció de millora iniciada (codi nº2008.02, es pot consultar l’acció de millora dins l’annex) té com 
a objectiu reduir el consum elèctric de l’organització, ja que aquest és l’impacte més significatiu i 
la seva reducció un dels objectius marcats pel 2008. Per reduir el consum elèctric s’ha contractat 
a una enginyeria especialitzada en fer auditories i certificacions energètiques en edificis per que 
analitzi i aconselli com millorar l’eficiència de les instal·lacions de l’AEIC/COEIC/ICT. 

8.8. Auditoria interna 

Finalment per comprovar que tots els procediments es complien correctament es va realitzar a 
principis d’abril una auditoria interna feta per una auditora ambiental de l’ICT. En ser el Sistema 
de Gestió Ambiental d’aplicació a tota l’organització, aquesta auditoria va afectar a tots els 
departaments.  

L’auditoria va començar amb una reunió prèvia amb tots els caps de departaments on es va 
repassar la programació i es va explicar els objectius d’aquesta auditoria. Desprès es va fer un 
repàs general a tota la documentació amb la Responsable de Qualitat i amb la persona 
designada per ajudar a la implantació i es van exposar dubtes sobre diversos aspectes de la 
norma i la integració. 

Posteriorment es va anar departament per departament, ficant especial interès en saber el grau 
de coneixement de la Política Integrada i si s’estaven duent correctament els diferents 
procediments del Sistema Integrat de Gestió. L’auditoria interna va fer un anàlisis més profund en 
el departament de Serveis Generals, aquest departament és el més afectat pel Sistema de Gestió 
Ambiental ja que s’encarrega de les compres, els residus i de les instal·lacions, revisant com 
realitzaven els diferents procediments així com diferents aspectes de la legislació ambiental.  

L’auditoria interna va finalitzar amb una reunió amb tots els caps de departament i el Director de 
l’Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya on es van exposar les conclusions de 
l’auditoria interna. Els aspectes més importants de l’auditoria interna van ser les No Conformitats 
que van sorgir. Actualment s’està treballant per subsanar aquestes No Conformitats: 
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• Falta enviar la Política de Qualitat i Gestió Ambiental als subcontractats. 

• Comentar objectius concrets a la Política de Qualitat i Gestió Ambiental. 

• Posar l’etiquetatge reglamentari al contenidor on s’emmagatzemen els residus perillosos. 

• Registrar la sessió formativa sobre la norma ISO 14001 de gestió ambiental i les bones 
pràctiques a l’organització en temes ambientals realitzada a tot el personal de 
l’organització i avaluar el grau de satisfacció d’aquesta.  

• Afegir en el procediment de comunicació interna/externa la decisió de l’organització de 
comunicar externament, o no, els aspectes ambientals significatius. 

L’auditora també va destacar la implicació de tota la organització en la implementació del Sistema 
de Gestió Ambiental, ja que tots els departaments van col·laborar en la implantació des de les 
seves competències i coneixements. També va suggerir als departaments que busquessin 
estratègies per oferir un valor ambiental afegit en els serveis que ofereixen, per exemple realitzant 
jornades de temàtiques ambientals o oferint als col·legiats informació ambiental.  
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8.9. Planificació 

La planificació de la feina s’ha fet segons la figura 8.2. 

 

 

Figura 8.2. Planificació de la integració del Sistema de Gestió Ambiental 
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9. Resultats 

9.1. Documentació del Sistema Integrat de Gestió 

Del treball realitzat seguint la metodologia de treball s’ha creat la documentació necessària per 
implementar la norma UNE-EN ISO 14001:2004 a l’AEIC/COEIC/ICT de forma integrada amb el 
Sistema de Qualitat anteriorment implantat i les accions necessàries per la implantació d’aquesta 
documentació dins l’organització. La documentació elaborada es pot trobar dins els annexes al 
projecte. 

9.2. Implantació del Sistema Integrat de Gestió 

Amb la documentació elaborada i amb els procediments funcionant s’ha aconseguit implantar un 
Sistema de Gestió Ambiental integrat amb el Sistema de Qualitat existent. Els procediments 
elaborats estan en funcionament, fent-se un control i seguiment dels aspectes ambientals per 
controlar el compliment dels objectius ambientals fixats per l’any 2008. 

Per implantar el Sistema de Gestió Ambiental amb el Sistema de Qualitat de l’AEIC/COEIC/ICT 
s’ha hagut de modificar gran part de la documentació existent, així com iniciar accions de millora i 
preventives de caire ambiental. Aquesta implantació ha suposat una major sensibilització 
ambiental per part dels treballadors i per tant de l’organització 
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9.3. Estudi econòmic  

Els costos aproximats de la implantació de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 a 
l’AEIC/COEIC/ICT es poden trobar a  la taula 9.1. 

 

Costos d'implantació 
(€) Hores dedicades Preu hora Total 

Encarregat 
d'implantar la norma 600 10 6.000 

Responsable de 
Qualitat COEIC 420 75 31.500 

Assessor ICT 60 60 3.600 

Formació     400 

Material divers     30 

Programa normativa     1.765 

Recursos Accions de 
Millora Ambiental     15.000 

  Total (€) 58.295  

Taula 9.1. Costos d’implantació de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 

 

Els costos de manteniment anuals de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 es detallen en la taula 
9.2. 
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Concepte Hores dedicades Preu hora Total 

Responsable de Qualitat 40 75 3.000

Programa de normativa     1.340

  Total (€/any) 4.340

Taula 9.2. Costos anuals de manteniment de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 

Els estalvis anuals previstos amb la implantació del Sistema de Gestió Ambiental considerant 
només les Accions de Millora Ambiental iniciades es defineixen a la taula 9.3. Amb futures 
Accions de Millora Ambiental l’objectiu és augmentar aquests valors. 

 

El Sistema Integrat de Gestió no suposa un increment en les despeses anuals de l’organització ja 
que els seus costos de manteniment i els estalvis previstos són molt similars (un estalvi de 320€). 
A curt termini no s’espera recuperar la inversió inicial feta per la implantació de la norma UNE-EN 
ISO 14001:2004, encara que a mig i llarg termini es possible plantejar objectius que permetin 
reduir en una major quantitat els costos de l’organització. 

 

Concepte 
Percentatge estalviat 

previst (%) 
Despesa actual (€) Estalvi 

Aigua 5 3.200 160

Energia 5 90.000 4.500

  Total (€) 4.660 

Taula 9.3. Estalvis anuals previstos amb la implantació del Sistema de Gestió Ambiental 
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9.4. Impacte ambiental 

L’elaboració d’aquest projecte no ha suposat cap impacte significatiu pel medi ambient, en 
l’elaboració d’aquest només s’ha consumit paper per esborranys que posteriorment s’han reciclat, 
i altres aspectes com el consum elèctric i de tinta d’impressora entra dins els impactes normals 
en el funcionament de les oficines. 

Per contra amb la implantació del Sistema de Gestió Ambiental s’han desenvolupat les eines 
necessàries per controlar els aspectes ambientals, tenir un control sobre els requisits legals 
aplicables a l’organització i marcar-se objectius ambientals. 

El control dels aspectes ambientals ha permès determinar les activitats que tenen un impacte 
ambiental més important. Identificats aquests aspectes s’han fixat objectius per reduir el seu 
impacte, planificant estratègies i destinant-hi recursos. 

Al planificar-se els objectius anualment s’haurà d’esperar al tancament del curs actual per tal de 
valorar el compliment dels objectius fixats, encara que es farà una revisió a mitjans de curs per 
comprovar el seu estat. 

Per aquest  any s’espera una reducció del 5% en els consums elèctrics, d’aigua  i de residus 
perillosos de l’organització. 
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10. Conclusions 

Els Sistemes de Gestió són una eina per poder controlar i valorar diferents aspectes de les 
organitzacions, millorar la seva eficiència i dinamitzar-la per poder iniciar un procés de millora 
continua que els permetin ser competitius. Amb el Sistema de Gestió Ambiental s’obre el 
procés de millora continua cap a un nou camp que el Sistema de Gestió de la Qualitat no 
abastava. 

Per dur a terme correctament la implantació del Sistema de Gestió Ambiental s’ha hagut de 
treballar tant amb experts en Sistemes de Qualitat com amb experts en Sistemes de Gestió 
de Medi Ambient, per poder fer una integració dels Sistemes coherent, que complís tant amb 
els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2000 com amb els requisits de la norma UNE-
EN ISO 14001:2004. 

La implicació en l’elaboració de la documentació del personal de l’AEIC/COEIC/ICT és 
imprescindible. Aquesta implicació es dona en tots els nivells, des de la Direcció pel seu 
compromís per iniciar un procés de millora continua en medi ambient, als encarregats de les 
activitats lligades als diferents aspectes ambientals especialment al departament de Serveis 
Generals degut a la major relació de les seves tasques amb els aspectes ambientals de 
l’organització, així com tota la plantilla per la seva col·laboració en el procés d’implantació del 
Sistema Integrat de Gestió. 

La integració del Sistema de Gestió Ambiental dins el Sistema de Gestió de Qualitat ha 
facilitat la comprensió del nou Sistema per part de la plantilla de l’organització, ja que la 
familiaritat amb el funcionament del Sistema de Gestió de Qualitat, el coneixement dels 
diferents conceptes (No Conformitats, Auditories, indicadors...) i el manteniment de 
l’estructura documental ha estalviat part de la feina de formació i els documents generats per 
la implantació de la norma UNE-EN ISO 14001:2004 s’han comprès fàcilment. La 
sensibilització creixent en temes ambientals ha afavorit l’acollida per part dels treballadors, 
però les rutines adquirides durant anys de treball ha sigut la major resistència per a la 
implantació del Sistema Integrat de Gestió. 

En un món cada cop més conscient dels problemes ambientals la implantació de Sistemes 
de Gestió Ambiental dona un valor afegit en la imatge de les organitzacions. 
L’AEIC/COEIC/ICT com a representants dels enginyers industrials pretén donar exemple pel 
col·lectiu que representa i oferir un servei més sostenible ambientalment. És important 
destacar que aquesta millora ambiental en el servei no implica un increment dels costos i 
millora l’ús dels recursos de l’organització.  





Implementació de la UNE-EN ISO 14.001:2004 en el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya Pàg. 39 

 

11. Agraïments o com fer mató 

Un dels postres més tradicionals de la cultura catalana és la mel i mató. Per elaborar aquest 
postres làctic primer s’ha de fer bullir la llet  i esperar a que es refredi i qualli. Amb la llet 
quallada es separa el mató del xerigot (l’aigua que es desprèn al quallar) i s’embolica el mató 
amb draps per que s’acabi d’escórrer i es pugui posar en motlles per a servir. 

L’elaboració d’aquest projecte ha estat com fer mató, primer va ser necessari fer bullir el cap 
per preparar la implantació. Desprès es va haver d’extreure l’aigua del projecte, quedant-se 
només amb aquelles parts importants. Per acabar d’eixugar la massa es va embolicar dins 
de la normativa ambiental específica i gestionant correctament els aspectes ambientals. 
Finalment s’ha pogut emmotllar tota la feina feta amb la documentació del sistema i aquesta 
memòria del projecte.  

Per aquest motiu no hauria estat possible fer tot aquest procés sense l’Anna Secanell, la 
Responsable de Qualitat de l’AEIC/COEIC/ICT, que ha sabut donar l’energia necessària per 
fer bullir aquest projecte. El projecte hagués quedat aigualit si no fos per la Núria Lleixà, 
assessora ambiental de l’ICT, que ha sabut separar les parts més importants del xerigot. 
També vull apreciar el cop de mà fet en aquesta elaboració per l’Àngela Palau, Responsable 
de Serveis Generals, i la Susanna Rodríguez, membre del departament de Serveis Generals, 
sense elles no s’hauria disposat de tots els ingredients necessaris per elaborar aquest plat. 
Per aprendre a cuinar el millor és l’experiència, per això, i ja per finalitzar, vull agrair al 
Col·legi d’Enginyers Industrials que m’hagi deixat treballar a la seva cuina aquests anys. 
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