
 

1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest és el manual de sistema de gestió mediambiental proposat per a l’empresa 

AKSYS INSONIT, S.A. 

 

AKSYS INSONIT S.A. fabrica i comercialitza sistemes acústics per a la reducció o 

amortiguació de vibracions, insonorització i absorció de sorolls i peces tècniques de 

plàstic principalment per a aplicacions relacionades amb el sector de l’automoció. El 

sistema de gestió mediambiental proposat està destinat a tot el grup AKSYS però 

específic per a les plantes que l’empresa té destinades a Catalunya. 

 

La direcció, reconeixent les seves responsabilitats, per portar a terme el manual s’ha  

de comprometre a desenvolupar l’activitat de l’empresa, en les seves dos plantes de 

fabricació Terrassa i Rubí, amb el degut respecte per a la protecció del Medi Ambient. 

 

Per aquest motiu, incorporarà a la estratègia global de l’empresa la protecció envers el 

medi ambient comprometent-se a: 

 

- Prevenir la contaminació 

 

- Tenir en compte els aspectes mediambientals en l’elecció de les matèries 

primes, productes químics i sistemes de distribució, tant en els 

desenvolupaments nous com en els ja planificats. 

 

- Complir les proposicions rellevants de les regulacions i lleis mediambientals 

(ISO 14001 entre d’altres) 

 

- Complir amb els requisits i normes mediambientals del grup AKSYS. 

 

- Proporcionar informació i formació a tot el personal per a sensibilitzar-lo de la 

seva responsabilitat mediambiental. 

 

- Buscar eficiències per minimitzar l’ús de materials, recursos materials i 

generació de pèrdues sense afectar en excés a la productivitat de l’empresa. 
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- Promoure l’eficiència en la utilització embalatges, reciclatge i reutilització. 

 

- Promoure i defensar totes les activitats que condueixin a la millora continuada 

de les pràctiques mediambientals. 

 

 

La direcció demanarà i comptarà amb tota la capacitat i participació activa de tot el 

personal, que treballi per a la organització o utilitzi el seu nom, considerant que és 

responsable individual i col·lectiu del comportament de l’empresa en aspectes 

mediambientals, per a desenvolupar els programes necessaris per duu a la pràctica 

aquesta política. 
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PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

 

 

 

AKSYS INSONIT S.A 

C/ Saturno 34 

Pol. Ind. Can Parellada  

08228 Terrassa (Barcelona)  

 

AKSYS és una multinacional constituïda el 2001 en fusionar les empreses CWW-

GERKO AkustiK GmbH, Worms i RKT Kunststoffe GmbH, Köngen i les seves 

respectives filials. L’any 2002 es fusiona el grup Faist-Automotive GMBH & Co KG 

(Krumbach/Bayern) amb AKSYS GMBH (WOrms).   

 

INSONIT S.A. és la planta espanyola d’aquesta multinacional, amb central a 

Alemanya, amb plantes al Brasil, Mèxic, Espanya, Estats Units i Alemanya. Existeix 

des del 1966 sent una filial de l’empresa CWW-GERKO, entrant dins el grup AKSYS el 

2001. 

 

Dins el grup AKSYS distingim tres camps de negoci: 

 

• Insonorització 

• Aïllament 

• Matèries sintètiques 

 

Planta en la qual fem referència: 

 

AKSYS INSONIT S.A. – Terrassa/Espanya 
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PRESENTACIÓ DE LA PLANTA: 

 

Les plantes del grup Aksys tenen a causa de la seva entrada (input) i la seva sortida 

(output) punts d’intersecció amb el medi ambient. El terme medi ambient fa referència 

al nostre entorn, a l’aire, a l’aigua, a la terra, als recursos naturals, a la flora i fauna i a 

l’ésser humà, així com a les respectives interaccions. 

 

Aquestes plantes generen, a més a més, els productes desitjats, productes secundaris 

no desitjats, com ara les emissions, les aigües residuals i els residus. Per aquest 

motiu, estan obligades a optimitzar contínuament els processos, buscant sempre la 

màxima productivitat i la eco -eficiència.  

 

És especialment important analitzar i controlar els punts d’intersecció per poder 

protegir l’empresa, als seus treballadors i el medi ambient contra els possibles danys. 

 

La planta INSONIT S.A. és una filial 100% de CWW-GERKO Akustik GmbH. Produeix 

majoritàriament insonoritzacions, materials insonoritzants i acabats interiors per a la 

indústria de l’automoció.  

 

La gamma de productes són: 

 

- Làmines insonoritzants de betum. 

- Aïllaments acústics plans de tela no teixides amb fibres i làmines de betum. 

- Làmines fusibles. 

- Làmines magnètiques. 

- Làmines autoadhesives. 

- Peces creades a partir dels materials indicats i d’altres materials ( Sostre 

interior, làmines impermeables, safates, etc. ) 

 

Amb 2 plantes de fabricació a Catalunya, Terrassa i Rubí d’uns 10.000m2, consta 

aproximadament d’uns 130 treballadors i està considerada segons els registres de 

qualitat com ISO TS 16949.  Amb clients arreu del continent europeu i el món, aquesta 

planta distribueix bàsicament a Espanya i Portugal a la majoria de cases d’automòbils i 

algun fabricant d’electrodomèstics o motors. 
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2. DIRECCIÓ DE L’EMPRESA 

 

L’empresa treballa en un sector importantíssim, la indústria de l’automoció. En 

l’actualitat es fa difícil poder imaginar-nos un món sense vehicles, ja que ens permeten 

aconseguir un grau de llibertat molt elevat, bàsicament la llibertat de moviments. 

 

En l’actualitat, 4 de cada 5 desplaçaments a Alemanya es realitzen de forma individual, 

així com cada sisè lloc de treball es troba en la indústria de l’automoció. El cotxe per 

tant és el motor de l’economia. Hem de ser conscients que la central del grup Aksys és 

Alemanya. 

 

L’empresa es dedica a la fabricació de productes per a turismes i vehicles utilitaris que 

no són observats a simple vista. Quan observem detalladament aquest vehicles ens 

adonem de que l’empresa contribueix amb gran mesura a la conducció confortable, 

segura i compatible amb el medi ambient. 

 

Es divideixen les activitats comercials en dues àrees comercials: 

 

• MATÈRIES SINTÈTIQUES 

• INSONORITZACIÓ I AÏLLAMENT 

 

2.1 DECLARACIÓ DELS PRINCIPIS DE GERÈNCIA 

 

Per aconseguir els objectius i per tenir èxit a nivell econòmic, ecològic i social INSONIT 

S.A s’esforça contínuament en implementar millores, algunes d’aquestes millores 

poden ser: 

 

- Cuidar i conservar l’entorn 

- Millorar l’eficàcia dels recursos 

- Utilització de productes alternatius més respectuosos amb el medi ambient 

- Minimitzar els impactes negatius sobre el medi ambient i els treballadors en el 

desenvolupament i fabricació del producte 

- Considerar el cicle de vida dels productes en el disseny 

- Baixar costos mitjançant un control ecològic d’èxit 

- Gran control dels processos de treball en planta 
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- Reforçar les responsabilitats pròpies dels treballadors 

- Integració de totes les àrees de l’empresa en pla continu de millora, referent al 

medi ambient i la mentalització 

- Elaborar anàlisis de riscs i auditories internes i externes 

 

La filosofia fonamental de l’empresa s’ha d’implicar en organitzar mitjançant un 

sistema de gestió mediambiental la protecció al medi ambient i ser en un futur una 

empresa que treballi tenint-lo en compte, de qualitat i progrés continu. 

 

La política i estratègia de l’empresa es basa, a més de la viabilitat econòmica, la 

qualitat i la satisfacció del client , en les funcions de gestió, de medi ambient, riscs 

laborals i prevencions, així com de la garantia d’un futur. 

 

Aquests àmbits han de recolzar els objectius i iniciatives que es derivin dels principis 

de l’empresa. Aquest principis també contenen la voluntat d’incloure a temps uns nous 

i raonables aspectes de la política mediambiental. Entre aquests aspectes destaquem 

el desenvolupament continu i l’aplicació reforçada de la millora tècnica disponible. A 

més de complir amb els requisits estàndard dels reglaments mediambientals, 

l’empresa es compromet a registrar i sanejar les contaminacions existents del sòl. 

L’empresa vol influir amb aquesta política als seus socis col·laboradors perquè 

compleixin amb les disposicions legals vigents i respectin les condicions imposades 

per les autoritats. S’aplicarà també aquesta filosofia en empreses externes, gestores 

de residus i empreses de servei que puguin desenvolupar les seves tasques dins 

l’àmbit d’aquesta empresa. 

 

La direcció es responsabilitza del compliment d’aquesta política, lo que constitueix una 

base per a una col·laboració marcada per la confiança amb els seus clients, 

proveïdors, amb el públic en general, amb les autoritats, amb grups de persones 

interessades i amb els seus treballadors. Serà important la informació tant a nivell 

intern com extern i el canvi d’experiències. 

 

La protecció del medi ambient en el grup AKSYS es basa en el compromís personal 

dels treballadors competents, en els recursos tècnics auxiliars i en un reglament clar 

d’organització. L’empresa informarà, qualificarà i motivarà als seus treballadors 

mitjançant mesures de formació i formació contínua per crear competències 

addicionals i fomentar la seva mentalitat per afrontar responsabilitats.  
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Serà gràcies als treballadors i als seus coneixements quan es podran obtenir millores 

continues en matèria mediambiental, creant uns efectes econòmics i socials afegits. 

 

El Manual de Gestió Mediambiental tindrà aplicació obligatòria en tota l’empresa, així 

com totes les seves instruccions tècniques i documents que puguin sorgir 

posteriorment després de la implementació del mateix. Aquesta implementació tindrà a 

cada un dels directius i a cada un dels seus treballadors els seus responsables. Les 

especificacions s’han de omplir obligatòriament pels treballadors i constitueixen una 

responsabilitat pels directius. 

 

 

2.2 LA POLÍTICA, ELS OBJECTIUS I ELS PROGRAMES 

 

2.2.1 La política mediambiental 

 

Un aspecte molt important a tenir en compte serà la política mediambiental que vol 

seguir l’empresa o que ha de seguir per assolir reptes en relació al medi ambient, el 

camí a seguir per assolir objectius mediambientals. 

 

La gerència i els seus treballadors, en el seu respectiu camp d’actuació, s’hauran de 

comprometre a respectar la política mediambiental i portar-la a terme: 

 

• Revisió i optimització contínua de les activitats comercials, productes i serveis 

així com del mateix Sistema de Gestió Mediambiental. 

 

• Integració dels requisits necessaris en tots els processos de l’empresa i 

compliment de les disposicions legals i especificacions establertes per la llei. 

 

• Minimitzar les possibles influències negatives sobre el medi ambient i utilitzar 

els recursos de forma productiva. 

 

• Fomentar de forma contínua les millores en la protecció del medi ambient, 

implementar objectius, realitzar les mesures necessàries per aconseguir-los i 

oferint els recursos disponibles, així com els treballadors més qualificats. 
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• Implementació de mesures correctores degut al control exhaustiu i continu del 

funcionament dels processos de l’empresa. 

 

• Formació contínua i especialitzada als treballadors que treballin en àrees amb 

responsabilitats mediambientals. 

 

• Facilitació a directius, treballadors, clients, proveïdors, autoritats, accionistes i 

públic general de la informació relacionada amb el medi ambient. 

 

 

2.2.2 Objectius interdisciplinaris del grup AKSYS 

 

Els objectius que persegueix l’empresa dels quals s’espera treure èxits visibles estan 

clarament definits i són: 

 

1) Limitar les immissions i emissions a l’atmosfera 

 

AKSYS i INSONIT S.A. pretenen protegir el medi ambient en general i 

especialment a l’entorn immediat i limitar al màxim les possibles emissions, com 

els gasos d’escapament, el soroll, els residus, les aigües residuals, etc. S’han 

d’evitar les immissions il·legals del sòl o de les aigües freàtiques i de les aigües 

superficials mitjançant una prevenció activa de possibles riscs mediambientals. 

 

2) Limitar l’aplicació de recursos 

 

INSONIT S.A. pretén minimitzar el consum de recursos, com l’energia, l’aigua, 

l’aire i la superfície construïda en relació a les peces produïdes. 

 

3) Investigació i desenvolupament continu 

 

En aquest àmbit l’objectiu que es persegueix és el de continuar amb el 

desenvolupament de nous processos i de ja existents, de manera que es 

compleixin els objectius anteriors. S’intentaran substituir dins els processos, 

sempre i quan sigui possible, les matèries primes, els medis de producció i els 

medis auxiliars que tinguin propietats perilloses, per d’altres substàncies de menor 

perill. 
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4) Optimització de costos i increment de l’eficàcia 

 

L’objectiu és reduir els costos en l’àmbit de la protecció del medi ambient entre 

d’altres, tenint en compte els altres objectius mediambientals. Es persegueix un 

increment de l’eficàcia en l’aplicació de l’energia i de l’aigua, aplicant una millor 

classificació, renunciant a la generació de residus. 

 

 

2.2.3 Objectius / programes específics de planta 

 

Els comitès de control de planta (CCP) elaboraran cada any uns objectius o programes 

mediambientals, basats en la política de l’empresa i en les especificacions del Comitè 

central de control (CCC). 

 

Es crearan procediments de gestió mediambiental (PGM) específics per la planta, en 

els quals es determinaran els objectius, la seva evolució i les responsabilitats tenint-ne 

un control exhaustiu. 

 

 

2.3 ASPECTES RELACIONATS AMB EL MEDI AMBIENT  

 

( Veure PGM 1.12  IDENTIFICACIÓ, EVALUACIÓ I QUANTIFICACIÓ )  

( Veure PGM 1.14  CONTROL DE RESULTATS O NO CONFORMITATS ) 

( Veure IGM 1.06 PLANS D’EMERGÈNCIA ) 

 

 

L’aspecte mediambiental serà una eina de qualitat i de millora per a l’empresa i per un 

futur més qualificat. Es considera aspecte mediambiental qualsevol part de les 

activitats de l’empresa, productes o serveis que puguin arribar a interactuar amb el 

medi ambient. 

 

Es realitzarà un control mediambiental sobre la planta per tal de conèixer la situació i 

les possibles solucions. 
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Aspectes que es tenen en compte: 

 

• Criteris que ha de complir un Sistema de Gestió Mediambiental segons la 

normativa ISO 14001 

• Compliment de les disposicions legals relacionades amb la protecció del medi 

ambient 

• Aspectes específics per a proveïdors de la indústria de l’automoció 

• Aspectes relacionats amb el medi ambient derivats dels productes o activitats 

 

Aspectes que hem de conèixer: 

 

• Correlacions tècniques entre instal·lacions i procediments 

• Quantitats i tipus de substàncies utilitzades en les instal·lacions 

• Comportament en cas d’averies 

 

Àmbits a estudiar: 

 

• Planta / Entorn empresa 

• Protecció del sòl / Contaminacions antigues 

• Gestió Mediambiental ( Organització, informació, documentació, comunicació) 

• Protecció contra immissions 

• Economia d’aigua 

• Mesures preventives per protegir les aigües 

• Residus 

• Emmagatzematge, transport i logística 

 

 

Es farà un estudi d’aquests aspectes amb el responsable que sigui nombrat, segons la 

llei, o amb les persones competents en la respectiva planta. Es complementaran les 

dades obtingudes consultant la documentació disponible i mitjançant els departaments 

tècnics. S’efectuaran visites per avaluar la planta i les seves instal·lacions 

documentant els coneixements adquirits. Aquest control mediambiental servirà per 

tenir un control de la situació i tenir una base per l’empresa i determinar els aspectes 

mediambientals més importants. Es realitzaran auditories i s’analitzaran les 

conseqüències i les causes. 
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2.4 COSTOS RELACIONATS AMB EL MEDI AMBIENT  

 

Les conseqüències dels costos relacionats amb el medi ambient poden ser elevats, 

sobretot a llarg termini, sense oblidar que faran alhora que l’empresa augmenti la seva 

qualitat i sigui una millor empresa en tots els aspectes si es realitza un control 

mediambiental adequat i exhaustiu. No hem d’oblidar que la inversió en tasques 

mediambientals ha de ser una inversió beneficiosa per a l’empresa en un cert termini, 

però la inversió inicial i inversions contínues seran necessàries per tractar aquests 

aspectes. L’empresa realitzarà un control dels costos deguts a les tasques de 

protecció del medi ambient. 

 

En els annexes veurem un estudi econòmic de la implementació d’aquest sistema de 

gestió mediambiental. 

 

Al igual que  s’intentarà minimitzar recursos per millorar la protecció del medi ambient, 

també serà un objectiu, utilitzar els medis i els recursos necessaris per aconseguir 

aquesta protecció del medi ambiental i seguir la política general dins aquest àmbit de 

la forma més productiva possible, o sigui, utilitzant els mínims recursos possibles. 

 

 

Alguns dels costos poden ser: 

 

- Evacuació d’aigües 

- Consum d’aigua fresca 

- Consums energètics ( Corrent, gas, combustibles...) 

- Consums de recursos generals ( per superfícies...) 

- Evacuació d’aigües residuals ( taxes, servei i manteniment) 

- Instal·lacions separadores 

- Superfícies pavimentades de l’empresa 

- Protecció preventiva d’aigües 

- Protecció del sòl / contaminacions antigues del sòl 

- Protecció contra immissions ( equips de filtratge, aïllament acústic...) 

- Controls externs 
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2.4.1 Responsabilitats 

 

Les responsabilitats en matèria mediambiental dins l’empresa poden tenir un esquema 

com el següent: 

 

1) GERÈNCIA / DIRECCIÓ DE PLANTA 

 

El responsable de direcció encarregat a l’àmbit del medi ambient o el tècnic 

mediambiental de les plantes informaran periòdicament a la gerència sobre la 

situació dels costos relacionats amb el medi ambient. Establiran els objectius i 

poden adoptar mesures correctores. 

 

 

2) RESPONSABLE DE DIRECCIÓ EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL (RDMA) 

 

Aquest responsable elaborarà informes en matèria mediambiental resumits per a la 

direcció de l’empresa sobre els costos relacionats. Quan detecti irregularitats 

respecte als objectius establerts, haurà d’investigar les causes i implementar 

mesures correctores. 

 

 

3) TÈCNIC EN MATÈRIA MEDIAMBIENTAL (TMM) 

 

Aquest tècnic es responsabilitza del registre i del seguiment dels costos relacionats 

amb el medi ambient en planta. Informa al responsable superior i al director de 

planta. En cas de detectar irregularitats respecte als objectius establerts també 

intentarà descobrir-ne les causes i corregir-les. 

 

 

2.4.2 Registre i seguiment de costos relacionats amb el medi ambient  

 

El correcte seguiment dels costos formarà part del Manual de Gestió Mediambiental, 

complementant-lo amb el costos de cada planta. L’empres tindrà un control exhaustiu 

dins el seu departament econòmic dels costos d’aquesta matèria. Es realitzaran 

controls periòdics de consum de recursos per continuar amb la millora mediambiental. 
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2.5 REQUISITS LEGALS I ALTRES REQUISITS 

 

El manual segueix les directrius especificades en la normativa ISO 14001. Per optar a 

una certa qualitat i un tractament ideal i respectuós amb el medi ambient, l’empresa ha 

d’estar en constant compliment de les diferents condicions legals i actuar sobre elles 

amb responsabilitat. 

 

Dins el funcionament del sistema de gestió mediambiental de l’empresa, s’ha de 

garantir que els respectius responsables tinguin sempre accés als coneixements d’una 

forma actual i directe. L’empresa regularà internament com es reconeixen, actualitzen, 

transmeten i apliquen els reglaments relacionats amb el medi ambient i com es 

controla el seu compliment. Es determinarà també la integració d’aspectes 

mediambientals en la planificació d’instal·lacions, en obres noves, treballs de reforma i 

mesures de demolició amb classificació de residus. L’empresa és la responsable de 

marcar els límits i requisits legals en el compliment del manual, en la seva elaboració 

la seva responsabilitat es basarà en seguir la normativa ja esmentada. 

 

L’empresa és responsable de realitzar controls de compliment obligatoris segons la 

llei, i determina el desenvolupament dels controls en que la seva realització estigui 

prevista en les disposicions legals, o bé que resultin de les autoritzacions atorgades 

per les autoritats. 
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3. ORGANITZACIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ 

 

3.1 ORGANITZACIÓ ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

 

El Sistema de Gestió Mediambiental és vàlid per a totes les empreses del grup AKSYS 

i, afecta a totes les àrees, tots els nivells i a tots els treballadors. A continuació podrem 

veure la documentació que estableix i gestiona les feines, les responsabilitats i les 

competències, així com els processos per a totes les activitats que tenen relació amb 

el medi ambient. 

 

 

3.1.1 Descripció del sistema de gestió 

 

L’estructura que segueix el Sistema de Gestió Mediambiental proposat diferencia 

quatre parts: ( Referents a la normativa ISO 14001) 

 

1) MANUAL DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (MGM) 

 

El manual descriu al complert el sistema de gestió mediambiental que s’implanta. Té 

en compte les especificacions de la norma ISO 14001 així com altres requisits 

complementaris establerts per la pròpia empresa. L’estructura del manual és en 

capítols i en aquest cas per la planta INSONIT S.A. El manual ha d’estar revisat, firmat 

i autoritzat per la gerència de l’empresa per posar-se en funcionament. 

 

 

2) PROCEDIMENTS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (PGM) 

 

Aquests procediments poden descriure processos específics de la planta, però també 

poden tenir un caràcter de vigència general. Complementen el MGM. S’estableixen les 

responsabilitats pels mètodes i processos. L’estructura d’aquests procediments és 

formal i indicarà dates d’edició, estat actual, estat de modificació i la indicació del camp 

d’aplicació. 
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3) INSTRUCCIONS OPERATIVES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (IGM) 

 

Els departaments tècnics de les plantes redactaran, actualitzaran i distribuiran les IGM 

així com els altres reglaments d’execució d’acord amb el procediment descrit en 

l’apartat de documentació (3.4). Alguns exemples pels reglaments d’execució: 

instruccions operatives o de treball, normes d’assaig, normes de mesura, 

manteniment, embalatge, comportaments en certs departaments concrets... 

 

 

3.1.2 Organització estructural del sistema de gestió i del règim de 

responsabilitats 

 

En aquest àmbit les responsabilitats i la seva estructura per adaptar-se a un bon 

sistema de gestió serà: 

 

 

    Esquema organització i responsabilitats  en medi ambient  
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3.2   RESPONSABILITATS I FACULTATS 

 

3.2.1 Generalitats de la organització 

 

En l’àmbit de la gestió mediambiental es necessita col·laboració de totes les àrees per 

aconseguir: 

 

• Un sistema de gestió mediambiental basat en uns principis i procediments 

uniformes en totes les àrees de l’empresa. 

• Un desenvolupament continu de les tasques, mètodes i qualificacions en 

l’àmbit mediambiental. 

• Un intercanvi d’experiències i informacions. 

• Un règim d’informes dirigits a la gerència. 

 

 

 

 

 

    Esquema de responsabilitats en medi ambient a la planta 
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3.2.2 Tasques i competències relacionades amb el medi ambient 

 

Les diferents tasques i competències dins la matèria de medi ambient d’INSONIT S.A 

han de seguir: 

 

1) DIRECCIÓ 

( Veure PGM 1.18  REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ ) 

 

La direcció és la màxima autoritat de l’empresa, decideix, planifica, anul·la, valida... 

qualsevol decisió és valorada per la direcció. En medi ambient, la direcció defineix la 

política mediambiental i els objectius de l’empresa. Assumeix la responsabilitat 

immediata pel sistema de gestió mediambiental i és responsable de la seva avaluació. 

 

Segons llei s’ha de nombrar un membre de la Direcció com a responsable. El tècnic en 

matèria mediambiental de la planta ha de comunicar les obligacions a la direcció que 

resultin de les disposicions i responsabilitats legals. 

 

 

2) COMITÈ CENTRAL DE CONTROL (CCC) 

 

El comitè central de control es forma per encarregar-se dels aspectes relacionats amb 

el medi ambient. Es reunirà mínim un cop l’any i la seva formació s’aproximarà a: 

 

• Membre de la direcció responsable en medi ambient. 

• Director àrees tècniques 

• Direccions de planta 

 

Aquest comitè és l’encarregat de realitzar una comparació entre objectius i els valors 

reals o teòrics, podent així proposar mesures correctores i nous objectius. 

 

Tasques: 

- Fixa objectius anuals 

- Fixa programes mestre que s’han d’aplicar a planta 

- Control objectius anuals 
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3) COMITÈ CONTROL DE PLANTA (CCP) 

 

Aquest comitè s’encarrega dels aspectes mediambientals de la respectiva planta 

(INSONIT S.A). El formen: 

 

• Director de planta 

• Directors d’àrees 

• Responsable de direcció en medi ambient 

• Tècnic matèria mediambiental 

• Altres responsables 

• Comitè d’empresa / Òrgan representació dels treballadors 

 

En aquest comitè es controlen i elaboren objectius individuals de planta i a 

departaments més concrets. 

 

Tasques: 

- Fixa objectius anuals 

- Determinar com realitzar programa de planta 

- Determinar mesures complementàries al programa mestre 

- Control d’objectius 

 

4) RESPONSABLE DE DIRECCIÓ (RDMS) 

 

El RDMS és el màxim responsable en matèria de medi ambient, de la direcció de 

l’empresa. Informa en qualsevol moment a la direcció. La direcció li encarrega la tasca 

de controlar i garantir la implementació de la política mediambiental en totes les àrees. 

Ha de procurar que el sistema de gestió mediambiental compleixi amb lo establert a la 

normativa ISO 14001 i que es respecti al cent per cent. 

 

Tasques: 

- Implementació eficaç del Sistema de Gestió Mediambiental en totes les plantes 

d’acord amb la direcció. 

- Competència per emetre directives que facin referència a la redacció, 

actualització i distribució del MGM. 

- Revisar eficàcia i aplicació del Sistema de Gestió Mediambiental. 



PFC                                                                                  IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

  19      

 

- Fixar objectius per evolucionar en aquesta matèria. 

- Coordinar i supervisar les auditories mediambientals. 

- Continuar el desenvolupament del Sistema de gestió del medi ambient. 

 

 

3.3    FORMACIÓ I COMPETÈNCIA  

 

( Veure PGM 1.17  FORMACIÓ PERSONAL ) 

 

3.3.1 Formació 

 

Una part molt important per l’empresa si vol adaptar-se a les noves normatives i ser 

una empresa respectuosa amb el medi ambient, és la formació que realitzi als seus 

membres, des de directius a treballadors, com més coneguin els seus membres 

matèria mediambiental més conscienciats i motivats estaran per treballar en aquest 

àmbit. 

 

Els treballadors han d’estar capacitats per complir amb els requisits establerts per 

l’empresa. Fomentar la mentalitat i la competència és d’interès per l’empresa i per 

cada un dels treballadors. Es realitzen cursos de formació depenent de les necessitats 

formatives, però es garanteix que només treballi en aquest àmbit personal molt 

qualificat. 

 

3.3.2 Competència 

 

La competència es reparteix entre el departament de recursos humans de la planta, 

que es responsabilitza de la coordinació general de totes les mesures de formació i el 

responsable d’àrea, que es responsabilitza d’investigar les necessitats formatives que 

necessiten els seus treballadors. 

 

3.3.3 Programes de Formació 

 

Els programes de formació es seleccionaran per la direcció de l’empresa, el director de 

personal i el responsable d’àrea, seleccionant així els cursets necessaris depenent de 

la formació necessària. Aquests programes afecten a tots els treballadors, a la direcció 

i als seus directius. 
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Temes específics: 

 

- Transmetre continguts del Sistema de gestió mediambiental, de la política, de 

la importància de l’impacta ambiental de certes activitats... 

- Instruir als treballadors en cas de trasllats o noves activitats o variacions 

- Formar a les persones encarregades 

- Disposicions legals 

- Protecció del medi ambient 

- Formar als auditors 

- Realitzar entrevistes periòdiques relacionades amb els processos de treball i el 

medi ambient 

 

Dins la formació que rebran els treballadors de l’empresa, hi haurà proves per valorar 

l’eficàcia i avaluar els coneixements dels treballadors i dels futurs responsables en 

matèria mediambiental. 

 

En aquest aspecte el més important serà aconseguir personal qualificat, que sigui 

conscient de la necessitat de canviar els mètodes per respectar el medi ambient i 

adaptar-se a un desenvolupament sostenible, però sobretot, d’estar motivat per 

aconseguir-ho. 

 

 

3.4      DOCUMENTACIÓ 

 

( Veure PGM 1.16  COMUNICACIÓ ) 

 

3.4.1 Documentació i característiques 

 

Tot el sistema està documentat i es registra en documents de diferents tipus. Es 

dissenyen documents com a medis auxiliars pels usuaris. Han de descriure lo 

imprescindible. 

 

Els diferents documents han de garantir: 

 

- Poden fer de prova en cas de possibles reclamacions  d’indemnització. 

- Compleixen les disposicions legals. 
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Els documents s’han d’actualitzar i el seu àmbit de vigència ha d’estar controlat en tot 

moment. La documentació serà important fent referència a la traçabilitat, per exemple, 

en casos de responsabilitat. Els documents han de fer-se, revisar, autoritzar, distribuir i 

modificar de forma reglamentària. S’ha de garantir la protecció dels arxius i dels 

registres relacionats amb el medi ambient. 

 

 

3.4.2 Autorització i entrega de documents 

 

El respectiu departament tècnic es responsabilitza de l’elaboració de documents i 

dades. S’ha de tenir en compte: 

 

- Viabilitat i conveniència tècnica o utilitat dels fets descrits en el document. 

- Absència de contraindicacions en els punts d’intersecció entre el document a 

revisar i altres documents. 

- Descripció apropiada i suficient de tots els aspectes relacionats amb el medi 

ambient. 

- Conformitat legal respecte a les actual disposicions legals a aplicar. 

 

Els documents han d’estar firmats. 

 

 

3.4.3 Control dels documents 

 

Quan parlem de control dels documents fem referència a un control exhaustiu i una 

actualització constant per millorar els diferents procediments i així aconseguir els 

objectius. El manual de gestió mediambiental estarà en poder del Responsable de 

direcció i serà consultat sota la seva autorització. En àmbit mediambiental l’evolució 

serà constant, per tant, els documents contindran l’estat actual, l’objectiu que es 

persegueix i les diferents indicacions necessàries. 

 

Les modificacions que puguin sorgir en els diferents documents han de ser efectuats 

per la persona que hagi creat la primera versió. Sempre s’indicaran les modificacions i 

els documents s’indicaran amb l’estat de modificació en que es trobin. 
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4. ORGANITZACIÓ DE PROCESSOS 

 

4.1 REQUISITS GENERALS DERIVATS DELS PROCESSOS COMERCIALS 

 

La gestió mediambiental ha d’estar relacionada am totes les àrees de l’empresa, una 

d’elles, molt important és l’àrea comercial, a continuació podem veure les interaccions 

entre aquesta àrea i el sistema creat. 

 

 

 

 

 Fig. Interaccions entre processos comercials i el sistema de gestió. 

 

 

4.2 ESPECIFICACIONS DEL MERCAT I DELS CLIENTS 

 

En els processos comercials s’ha de tenir en compte les especificacions del mercat i 

dels clients als quals s’adreça l’empresa o organització. El client i el  mercat són 

factors molt importants en la protecció del medi ambient. Una de les especificacions és 

la implementació d’un sistema de gestió com aquest, seguint la normativa ISO 14001.  

 

 



PFC                                                                                  IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

  23      

 

Les diferents especificacions poden determinar-se mitjançant formes com: 

 

- Contractes 

- Reglaments de compra 

- Directives del client 

- Investigacions del mercat 

- Exigències del client 

 

Aquestes formes han d’apostar sempre per un ús i respecte adequat del medi ambient. 

 

Les idees en aquest camp poden sorgir mitjançant entrevistes estratègiques o bé de 

les reunions dels comitès d’empresa relacionats. Les idees sorgides en l’àrea 

comercial envers el medi ambient s’estudiaran sempre tenint en compte la conformitat 

de la llei, la importància cap al medi ambient i segons la necessitat i si són o no 

factibles. 

 

Per implementar el sistema dins l’empresa i ser capaç d’evolucionar constantment cap 

a una empresa de qualitat reconeguda, és important fer el màxim esforç en obrir nous 

camins comercials i compartir la motivació en aquest àmbit.  

 

 

4.3 INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

 

Dins el sector de investigació i desenvolupament, segons les exigències comercials del 

moment, es treballarà amb els departaments tècnics, enginyeria de producte i 

enginyeria de processos per aconseguir un resultat al màxim de favorable pel medi 

ambient i per arribar a l’objectiu inicial. 

 

Els desenvolupaments es poden basar en diferents criteris: 

 

- Exigències del client 

- Consells interns 

- Reducció de riscs cap al medi ambient 

- Millora de la protecció al medi ambient 

- Reducció del possible impacte sobre el medi ambient durant la seva producció, 

distribució o aplicació del producte 
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En el sector de les peces sintètiques, els treballs es regirant per: 

 

- Nous productes 

- Selecció i assajos amb nous materials 

- Optimitzar els processos 

- Determinació de peces adquirides 

- Elaboració d’eines 

 

En el sector de insonorització i aïllament: 

 

- Nous productes (estructura del material) 

- Noves fórmules 

- Qualificació de matèries primes i materials 

- Assajos realitzats en el banc d’assaig respecte a les propietats acústiques 

- Optimització de processos 

 

El departament tècnic de l’empresa, incloent les diferents enginyeries, producte i 

procés, assumeix la competència per a l’elaboració de documents que continguin els 

requisits a complir per les matèries primes, materials i les peces adquirides referents a 

medi ambient.  

 

Es realitzaran assajos de qualificació i anàlisis de qualsevol matèria prima o material 

present dins els processos. En matèria mediambiental és clau el coneixement dels 

materials utilitzats per buscar alternatives en cas de no respectar el medi ambient, com 

es manifesta en l’apartat 5 d’aquest manual. S’utilitzaran només materials que hagin 

passat la correcta homologació.  

 

 

Per tal de correspondre i satisfer els aspectes mediambientals, en les tasques de 

planificació s’esbrinaran les possibles conseqüències per a l’ésser humà i el medi 

ambient o entorn immediat, tenint en compte les despeses que es poden generar per 

garantir la protecció i complint alhora  les disposicions legals.  
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4.4 COMPRA, VENTA I PROVEIDORS 

 

( Veure PGM 1.11  AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS ) 

 

4.4.1 Compra i subministrament 

 

La compra i el subministrament son punts d’intersecció molt importants per a l’empresa 

de cara a l’exterior. La protecció del medi ambient comença en la compra de matèries 

primes i en l’avaluació de proveïdors, i arriba fins la sortida de residus i l’avaluació de 

les empreses que els tracten. 

 

En el subministrament de matèries primes, béns de producció i materials addicionals 

per al sistema productiu de l’empresa, en la inversió en materials, peces adquirides de 

l’exterior i serveis, han de complir-se les disposicions legals així com seguir aquest 

manual de gestió medi ambiental. En el subministrament s’ha de tenir en compte 

especialment que els productes o materials que s’entreguin afavoreixin al medi o com 

a mínim el respectin. 

 

Els productes que es subministrin poden incloure: 

 

- Dades de compatibilitat mediambiental 

- Devolució / Reciclatge dels materials d’embalatge  

- Característiques mediambientals de l’empresa 

 

El departament que s’encarregui de fer les compres ha de tenir en compte: 

 

- Mantenir el contacte amb els proveïdors 

- Coordinar els proveïdors 

- Arribar a un acord amb els proveïdors respecte a la identificació dels materials 

- Comprar productes respectuosos amb el medi ambient  

- Complir especificacions legals sobre substàncies perilloses i residus 

- Avaluar les empreses amb les que es relaciona l’empresa 

- Desenvolupar les tasques medi ambientals en els proveïdors 
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4.4.2 Avaluació dels proveïdors 

 

Avaluar al proveïdor significarà tenir un control exhaustiu de les entrades de material a 

l’empresa. Per adaptar-se al sistema de gestió mediambiental s’ha de tenir en compte 

els aspectes relacionats amb el medi ambient i amb els proveïdors. L’empresa 

realitzarà i s’adaptarà al sistema sempre i quan els seus proveïdors respectin les 

mateixes idees, en cas contrari l’empresa manifestarà el seu desacord a l’empresa 

proveïdora respecte al incompliment de les especificacions manifestades en el seu 

contracte o acord. 

 

És important avisar al proveïdor quan no s’estigui seguint les directrius en aquesta 

matèria. En cas d’infracció, el departament de compres amb coordinació amb el tècnic 

en matèria mediambiental, informarà a l’empresa que fa el subministrament de les 

irregularitats.  

 

 

 

4.4.3 Desenvolupament dels proveïdors 

 

Per aconseguir un èxit i passar a ser una empresa que treballa i evoluciona buscant el 

desenvolupament sostenible, respectuosa amb el medi, es pretén fomentar i 

desenvolupar als proveïdors en els temes relacionats amb la protecció del medi. 

Recomanable implementar a totes les empreses relacionades un sistema de gestió 

mediambiental seguint la norma ISO 14001 com en aquest cas amb l’’empresa 

INSONIT S.A. Es tracta de treballar al màxim en un tema que afecta a la xarxa 

d’empreses properes a INSONIT i treballar conjuntament per un millor futur ecològic. 

 

 

4.5 PLANIFICACIÓ D’INSTAL·LACIONS I PROCEDIMENTS 

 

En la planificació de nous mètodes o processos, treballs de reforma o variacions, 

eliminació de residus o matèries, instal·lacions i equipaments, etc, s’haurà de tenir en 

compte els conceptes recollits en el manual de gestió. Les tasques de planificació per 

aquest motiu son consultades amb el responsable de direcció en temes medi 

ambientals i autoritzats i recolzats pel mateix. 
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Aquestes tasques es faran sempre i quan: 

 

- No generin influències nocives pel medi ambient 

 

- Es prenguin mesures preventives contra les conseqüències negatives pel medi, 

especialment mitjançant mesures per limitar les emissions nocives 

 

- S’evitin substàncies residuals, a no ser que puguin ser utilitzats de forma 

reglamentària i sense generar substàncies nocives o, si tècnicament no fos 

possible evitar-los o reutilitzar-los 

 

 

4.6 MANTENIMENT 

 

( Veure IGM 1.02 IDENTIFICACIÓ DE MALS FUNCIONAMENTS ) 

( Veure IGM 1.08 TRACTAMENT DE FUGUES ) 

( Veure PGM 1.15  CONTROL OPERACIONAL ) 

 

 

El departament de manteniment és l’encarregat de realitzar el control tècnic que es 

farà periòdicament, determinant el manteniment de les instal·lacions i del sistema 

productiu en general. L’empresa pot realitzar un procés de gestió mediambiental on 

s’especifiqui les actuacions i especificacions a tenir en compte. 

 

 

Les tasques en manteniment han de: 

 

- Realitzar tasques de manteniment a les plantes d’Insonit i posar-les a punt al 

màxim rendiment 

- Contractar, instruir i controlar a les empreses externes durant la realització de 

mesures de manteniment i control 

- Supervisar les instal·lacions tècniques 

- Controlar les noves instal·lacions abans de posar-les en funcionament 
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4.7 PRODUCCIÓ, MANIPULACIÓ, EMMAGATZAMATGE  I CONTROL 

 

( Veure IGM 1.10 INSTRUCCIONS DE SEGURETAT DE PRODUCTES ) 

 

 

Quan hi ha un error de producció és molt important des del punt de vista econòmic i 

ecològic, per això interessa detectar-lo ràpidament i actuar de forma ràpida i precisa, 

com s’especifica a la llarga d’aquest manual.  

 

En aquest apartat és important tenir en compte els següents aspectes i complir-los: 

 

• Organitzar els processos relacionats amb el medi ambient 

o Organitzats amb documents, amb instruccions tècniques, processos de 

gestió... 

 

• Modificacions de procés 

o És necessari modificar qualsevol procés si és per millorar la protecció 

cap al medi ambient 

 

• Instal·lacions de producció 

o Garantir unes condicions de treball ideals amb tota la informació 

necessària 

 

• Manipulació, emmagatzematge, embalatge i expedició 

o Important realitzar-les sota el compromís amb el medi ambient 

o La manipulació de matèries primes, materials, productes semiacabats i 

residus ha de ser seguint les normatives de l’empresa, utilitzant les 

zones indicades i autoritzades per la direcció. 

 

• Emmagatzematge 

o S’ha de disposar de zones habilitades 

o Complir les disposicions legals 

o Observar les instruccions operatives i les instruccions de treball 

o Evitar perjudicar al medi ambient 
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• Embalatge 

o Utilitzar materials adequats i identificats 

o Complir amb les disposicions legals 

o Observar les instruccions d’embalatge 

 

L’embalatge té un impacte ambiental i per tant, en tot moment s’ha de qüestionar 

les possibilitats per evitar-los, per reduir-los, reciclar-los, etc. 

 

• Expedició 

o Complir els reglaments de mercaderies perilloses 

o Sol·licitar les autoritzacions necessàries 

o Identificar els envasos de transport 

o Instruir a persones encarregades del transport 

 

• Control 

o Control de productes i matèries primes inservibles 

o Evitar residus abans de reciclar residus abans d’evacuar residus 

o Corregir errors seguint lleis mediambientals 

 

 

 

 

4.8 LOGÍSTICA 

( Veure IGM 1.09 TRANSPORT DE SUBSTÀNCIES NOCIVES ) 

 

 

En logística i distribució l’empresa confiarà en empreses proveïdores de la indústria de 

l’automoció que s’adaptin als aspectes relacionats amb el medi ambient. El 

departament de ventes informarà als proveïdors sobre el contingut i els objectius del 

Sistema de Gestió Mediambiental de l’empresa per augmentar d’aquesta forma les 

mesures de protecció cap al medi. S’ha d’aspirar a reduir el número de moviments de 

camions gràcies a una optimització de la càrrega o una reducció d’emissions a 

l’atmosfera al optimitzar el recorregut o escollir possibilitats alternatives de transport. 
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5. ASPECTES MEDIAMBIENTALS I MESURES CORRECTORES 

DIRIGIDES A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT 

 

Entenem per aspecte mediambiental qualsevol component de les activitats de 

l’empresa, ja bé siguin productes o serveis, els quals puguin tenir interacció amb el 

medi ambient. 

 

Les mesures correctores dirigides a la protecció del medi ambient té l’objectiu d’evitar 

o reduir l’impacta ambiental, així com aconseguir la màxima eficàcia dels seus 

recursos. Dins el camp de la gestió mediambiental que es realitza en l’empresa es 

tindrà la possibilitat de tenir una influència sobre els diferents camps mediambientals, 

mitjançant la prevenció, eliminació, reducció o control. L’objectiu d’aquests estudis i 

aquesta gestió ha de ser aconseguir garantir que els productes de l’empresa així com 

les seves activitats i els seus residus, no perjudiquin gens o el mínim possible al medi. 

S’adaptaran d’aquesta forma les activitats i els processos per aconseguir-ho. 

S’implementaran mesures correctores i mesures d’acord amb els objectius de 

l’empresa i la seva política mediambiental. Es realitzarà un control continu i una 

supervisió detallada i precisa per tal d’evolucionar en matèria de productivitat i 

respecte cap al medi ambient.  

 

Dins l’empresa els principals aspectes mediambientals a tenir en compte són: 

 

5.1 PROTECCIÓ D’AIGÜES 

( Veure PGM 1.01  PROTECCIÓ D’AIGÜES ) 

 

Dins la protecció d’aigües, l’empresa ha de tenir especial cura en realitzar els 

processos adequats per tal d’assegurar-se de utilitzar i eliminar els diferents tipus 

d’aigües correctament i amb el control adequat. 

 

 

5.2 PROTECCIÓ CONTRA IMMISSIONS 

( Veure PGM 1.02  CONTROL D’EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES ) 

 

La protecció en les immissions comença en el desenvolupament i la implementació de 

mètodes de producció que generin poques emissions.  
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L’empresa ha de realitzar periòdicament mesures i inspeccions on es detectin els 

nivells d’emissions i immissions i per tant es puguin adaptar solucions de control o 

reducció. 

 

 

5.3 MANIPULACIÓ DE RESIDUS 

( Veure PGM 1.05  GESTIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS) 

 

La manipulació de residus és un aspecte molt important ja que lo ideal seria 

aconseguir un reciclatge de tots ells i aconseguir cicles tancats dels materials o una 

altra opció, seria aconseguir que els residus d’una empresa servissin de matèries 

primeres per d’altres. L’empresa ha de realitzar els estudis necessaris per reciclar o 

eliminar legalment els seus residus i prioritzant el reciclatge o la reutilització. 

 

 

5.4 ABOCADORS I CONTAMINACIÓ DEL SÒL 

( Veure PGM 1.04  TRACTE AMB ELS ABOCADORS ) 

 

Els abocadors abandonats i la contaminació del sòl es poden convertir en una càrrega 

financera molt gran per l’empresa. Es realitzaran estudis i processos de gestió 

mediambientals específics si és necessari per evitar abocadors abandonats o 

amagats. Es pot necessitar l’ajuda de professionals exteriors especialitzats en el tema. 

 

 

5.5 MANIPULACIÓ DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

 ( Veure IGM 1.07 SUBSTÀNCIES PERILLOSES ) 

 

Depenent dels tipus de substàncies utilitzades poden derivar-se importants riscs per 

l’ésser humà i el medi ambient. Serà imprescindible manipular aquest tipus de 

substàncies amb professionalitat i tenint els coneixements necessaris. El personal, les 

zones de treball, els transports, els magatzems, etc, seran realitzats amb la màxima 

seguretat possible. 
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5.6 MANIPULACIÓ DE MERCADERIES PERILLOSES 

( Veure PGM 1.10  MERCANCIES PERILLOSES ) 

 

L’empresa ha d’estar preparada per, al igual que saber manipular substàncies 

perilloses, saber com actuar davant de l’entrega exterior de mercaderies que poden 

ser perilloses; posant especial atenció a la recepció, l’expedició i en totes les tasques 

en que hi hagi relació amb aquestes matèries: embalatges,classificació, càrrega... 
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6. ORGANITZACIÓ  ESPECÍFICA DINS LA PLANTA INSONIT S.A 

 

6.1 ESTRUCTURACIÓ DE LA GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

( Veure PGM 1.13  ELABORACIÓ DE PROCEDIMENTS) 

 

 

Aquest manual de gestió mediambiental i més concretament aquest pla d’actuació 

estan estructurats de forma que l’evolució, l’estudi i el compliment de la normativa sigui 

el més estricte i precís possible. Per tant per tal d’aconseguir tenir un control exhaustiu 

i que faciliti l’actuació en aspectes de gestió mediambiental, diferenciem diferents 

parts, com es mostra en la organització de sistemes de gestió d’aquest document. 

 

• PROCEDIMENTS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (PGM) 

 

• INSTRUCCIONS OPERATIVES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (IGM) 

 

• ALTRES DOCUMENTS O ANNEXES  

 

 

 

       Estructura del Sistema de Gestió 
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6.2 DOCUMENTS APLICABLES 

( Veure PGM 1.08  COMPLIMENT DELS REGLAMENTS ) 

 

Els documents aplicables a aquest sistema de gestió i que complementen la 

informació recollida i en algun cas la justifiquen són: 

 

- UNE EN ISO 14001  SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

- UNE EN ISO 14004  MANUAL GENERAL 

 

- UNE EN ISO 14010 MANUAL PER A AUDITORÍES MA – Principis Generals 

 

- UNE EN ISO 14011 MANUAL PER A AUDITORÍES MA – Procediments 

 

- UNE EN ISO 14012 MANUAL PER A AUDITORÍES MA – Criteris de 

Qualificació 

 

- UNE EN ISO 14040 BALANÇ ECOLÒGIC DEL PRODUCTE 

 

- DIN 1999  SEPARADOR LÍQUIS MOLT FLUÏDS 

 

L,’empresa guardarà les versions utilitzades d’aquests documents en el seu 

departament d’administració. 

 

 

 

6.3 ORGANITZACIÓ DE RESPONSABLES EN PLANTA 

 

Al tractar-se d’una multinacional, cada planta pot tenir petites variacions en la seva 

organització. 

 

En la planta D’AKSYS INSONIT S.A el Comitè de Control de Planta ( CCP) realitzarà 

les funcions de medi ambient i seguretat i s’adapta a les organitzacions generals de 

l’empresa. 
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6.4 DISTRIBUCIÓ, QUADRE SINÒPTIC I HISTORIAL DE MODIFICACIONS   

DELS PROCESSOS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTALS 

 

La gestió mediambiental d’una empresa no implica només realitzar un estudi i establir 

unes normes de funcionament o un pla d’actuació per tal d’adequar l’empresa a les 

últimes normatives mediambientals. La gestió mediambiental és un estudi continu de 

millora i desenvolupament dels processos i de les capacitats de l’empresa per tal de 

respectar al màxim la situació actual i minimitzar cada vegada més l’impacta sobre el 

medi ambient, perseguint sempre el principi de desenvolupament sostenible.  

 

El responsable de medi ambient de planta i el responsable de direcció destinat a medi 

ambient seran els encarregats de regular aquest estudi continu. Qualsevol dels 

treballadors i en concret els responsables de planta estaran informats de les 

actualitzacions que es puguin anar realitzant i les variacions realitzades en els 

diferents processos de gestió. 

 

Per tal de garantir el control i l’evolució dels procediments s’utilitzaran quadres 

sinòptics com el següent: 

 

 

QUADRE SINÒPTIC DELS PROCESSOS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: 

 

 

IDENTIFICACIÓ 

 

TÍTOL 

 

ESTAT DE 

MODIFICACIÓ 

 

DATA 

 

PGM  1.01 

 

 

Protecció Aigües 

 

2 

 

20/09/2005 

 

PGM 1.02 

 

   

 

PGM X.OY 
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S’organitzen els diferents processos de gestió mediambientals en quadres sinòptics 

per tenir el control i la informació actualitzada: 

 

PGM   

Número de identificació del procés 

TÍTOL    

Nom del procés 

ESTAT DE MODIFICACIÓ    

Estat en que es troba actualment el procés, comença, acaba, es modifica... 

DATA  

Data del control realitzat 

 

Es complementarà aquesta informació amb un altre quadre sinòptic referent a l’estat 

de modificacions: 

 

QUADRE SINÒPTIC HISTORIAL DE MODIFICACIONS: 

 

 

DATA 

MODIFICACIÓ 

 

ESTAT 

MODIFICACIÓ 

 

PGM 

 

MODIFICACIONS 

REALITZADES 

 

3/05/2006 

 

2 

 

PGM  1.01, 1.02, 

1.03... 

 

 

Inacabats 

 

 

DATA DE MODIFICACIÓ 

Data en que es modifica el procés 

ESTAT DE MODIFICACIÓ 

Estat de modificació en que es troba 

PGM 

Processos als que afecta la modificació 

MODIFICACIONS REALITZADES 

Modificacions mes importants que es realitzen 
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ESTATS DE MODIFICACIÓ: 

 

Els estats de modificació es consideraran en una escala de 0 a 5. Tenint en compte el 

percentatge o el grau de modificació realitzada, dins l’empresa i depenent del procés al 

que ens referim poden concretar-se els graus de modificació i les descripcions 

oportunes. Hem de tenir en compte que els diferents procediments de gestió 

mediambiental poden modificar-se en molts aspectes, autoritzacions, documentació, 

canvis en el funcionament, etc. 

 

 

6.5 DISTRIBUCIÓ, QUADRE SINÒPTIC I HISTORIAL DE MODIFICACIONS 

DE LES INSTRUCCIONS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTALS 

 

El funcionament de les instruccions tècniques de gestió mediambientals seguirà la 

mateixa estructura que els processos de gestió, sent el responsable de planta o 

direcció de medi ambient l’encarregat de les tasques de coneixement i control. 

 

S’utilitzaran els quadres sinòptics de les IGM i de l’historial de modificacions. 

 

 

QUADRE SINÒPTIC DELS PROCESSOS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL: 

 

 

IDENTIFICACIÓ 

 

TÍTOL 

 

ESTAT DE 

MODIFICACIÓ 

 

DATA 

 

IGM  1.01 

 

 

Identificació 

d’aspectes 

mediambientals 

 

2 

 

20/09/2005 
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QUADRE SINÒPTIC HISTORIAL DE MODIFICACIONS: 

 

 

DATA 

MODIFICACIÓ 

 

ESTAT 

MODIFICACIÓ 

 

IGM 

 

MODIFICACIONS 

REALITZADES 

 

3/05/2006 

 

2 

 

PGM  1.01, 1.02, 

1.03... 

 

 

Inacabats 

 

 

 

ESTATS DE MODIFICACIÓ: 

 

Els estats de modificació es consideraran en una escala de 0 a 5. Tenint en compte el 

percentatge o el grau de modificació realitzada, dins l’empresa i depenent del procés al 

que ens referim poden concretar-se els graus de modificació i les descripcions 

oportunes. Hem de tenir en compte que els diferents procediments de gestió 

mediambiental poden modificar-se en molts aspectes, autoritzacions, documentació, 

canvis en el funcionament, etc.  

 

 

 

 

6.6 LLEIS I REGLAMENTS 

 

Les lleis i reglaments als quals s’adapta i compleix aquest manual de gestió 

mediambiental són els que es fan referència a les normatives existents de l’aigua, les 

emissions, els residus i les autoritzacions necessàries. 
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7. MESURES CORRECTORES, PROCESSOS I INSTRUCCIONS 

DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

En la planta INSONIT S.A es proposen a continuació diferents processos i instruccions 

per obtenir el certificat ISO 14001. 

 

 

7.1 MATÈRIES PRIMES I MATERIALS 

 

( Veure PGM 1.05  MANIPULACIÓ DE LES MATÈRIES PRIMES I MATERIALS ) 

( Veure IGM 1.04 APROFITAMENT DEL LES MATÈRIES ) 

 

 

Per poder realitzar els diferents processos de l’empresa, s’utilitzen una gran varietat de 

materials, matèries primes o materials en algun cas ja existents, sempre per 

aconseguir la producció de insonoritzants i aïllaments. Les matèries primes utilitzades 

principalment són: 

 

• BETUM ASFÀLTIC 20/30 i BETUM ASFÀLTIC 60/70 

 

• BariNit (Solfat de Bari) 

 

• ANTIBLOCKING GRIS 799 

 

• HELMITERM 40132 (H1) 

 

• HOTMELT H3 

 

Aquestes matèries causaran residus que s’eliminaran segons la legislació vigent i 

buscant el màxim respecte pel medi ambient. No són materials tòxics, però es 

recomana una utilització controlada i coneixent les seves propietats. 

 

A part d’aquestes matèries durant els processos s’utilitzen d’altres secundàries tals 

com poden ser espumes, desmoldejants, adhesius, papers, cautxú, etc. 
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7.2 DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTA I CARACTERÍSTIQUES 

 

La planta d’AKSYS INSONIT a Espanya segueix la distribució funcional i el 

funcionament següent, el qual s’adaptarà a les mesures necessàries per obtenir el 

certificat ISO 14001. 

 

A la pàgina següent tenim una visió general de la planta amb el fluxos de materials i 

les zones més importants dins el sistema de producció. El funcionament de l’empresa  

consta de dues línies de producció i bàsicament segueix les següents etapes: 

 

1) ENTRADA I EMMAGATZEMATGE DE MATÈRIES 

 

L’empresa disposa de totes les matèries primes necessàries pel funcionament del 

sistema productiu que s’estudia en els departaments tècnics i depenent en cada 

producte de les necessitats d’insonorització, etc. Els proveïdors subvencionen a 

l’empresa les comandes realitzades i aquestes són guardades al magatzem. 

 

2) BARREJA DE MATÈRIÈS O FORMULACIÓ 

 

Depenent del producte final a obtenir, es preparen en la zona de barreges tots els 

materials que han de formar part en la nova làmina o producte final. Es busca la 

formula correcte pel material a aconseguir. 

 

3) LAMINAT  

 

En la zona de laminats, mitjançant cilindres es lamina el material obtingut en l’anterior 

etapa. El material cau en una cinta transportadora i passa pels cilindres i posteriorment 

es refreda quedant làmines uniformes. 

 

 

4)  PINTURA I ADDITIUS 

 

En aquesta etapa es pinten o s’afegeixen a les làmines productes additius com 

adhesius, hotmelts, etc, depenent de la posició que haurà d’ocupar la peça final i la 

seva funció. 
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5) MAGNETITZACIÓ 

 

En alguns casos en que les fórmules són magnètiques, o sigui contenen ferrita, es 

magnetitza la làmina i se la converteix en iman. Permetrà adaptar-les fàcilment al seu 

destí. 

 

6) TROQUELATS 

 

En la zona de tall o troquels, s’aconsegueixen les formes finals desitjades, ja siguin 

geomètriques o especials. 

 

7) RECICLATGES 

(Veure IGM 1.03 RECICLATGES ) 

 

De cada línia de producció s’obtenen uns residus sortits directament del tall de les 

làmines, aquests material sobrant forma part d’un cicle tancat de reciclatge, el material 

sobrant és reciclat i es torna a utilitzar en el mateix cicle de nova producció. 

 

 

8) SORTIDA I EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES 

 

Els productes acabats són traslladats als magatzems de productes finals i passen els 

corresponents controls de qualitat, embalatges, etc. 
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7.3 PLA D’ACTUACIÓ: PROCEDIMENTS DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

 

Les referències dels processos necessaris a tenir en compte dins la gestió 

mediambiental  de l’empresa són: 

 

PGM 1.01  PROTECCIÓ D’AIGÜES 

PGM 1.02  CONTROL D’EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

PGM 1.03  CONTROL DEL CONSUM D’AIGUA I ENERGIA 

PGM 1.04  TRACTE AMB ELS ABOCADORS 

PGM 1.05  MANIPULACIÓ DE LES MATÈRIES PRIMES I MATERIALS 

PGM 1.05  GESTIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS 

PGM 1.07  FIXACIÓ D’OBJECTIUS I PROGRAMES DE MEDI AMBIENT 

PGM 1.08  COMPLIMENT DELS REGLAMENTS 

PGM 1.09  AUDITORIES 

PGM 1.10  MERCANCIES PERILLOSES 

PGM 1.11  EVALUACIÓ DE PROVEÏDORS 

PGM 1.12  IDENTIFICACIÓ, EVALUACIÓ I QUANTIFICACIÓ  

PGM 1.13  ELABORACIÓ DE PROCEDIMENTS 

PGM 1.14  CONTROL DE RESULTATS O NO CONFORMITATS 

PGM 1.15  CONTROL OPERACIONAL 

PGM 1.16  COMUNICACIÓ 

PGM 1.17  FORMACIÓ PERSONAL 

PGM 1.18  REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.01 
 

DATA:  
 

PROTECCIÓ DE LES AIGÜES 

 

FINALITAT: 

 

Aquest procediment de gestió mediambiental conté la informació necessària i descriu 

els aspectes que s’han de tenir en compte per a protegir les aigües, en la planificació i 

la producció, en el seu control, en la seva reutilització o eliminació i en les reparacions 

o millores de tot l’equip relacionat amb l’aigua. 

 
 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Aplicable a l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

Depenent de l’aspecte en la protecció de les aigües la responsabilitat o competència 

serà d’un o altre.  Els responsables seran el director tècnic, així com el tècnic 

mediambiental destinat a la planta. S’utilitzaran mesures o ajudes externes per 

realitzar els controls necessaris i els seus estudis. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Les activitats a realitzar per l’empresa per a la protecció d’aigües seran: 

 

• Obtenció de l’aigua: 

 

En l’empresa actualment no es disposa de equips per obtenir o prendre l’aigua. Les 

presses d’aigua es realitzaran de forma externa o per una empresa subcontractada 

que faci les revisions oportunes. 
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• Aigües residuals: 

 

El tracte de l’empresa envers les aigües residuals ha de ser respectuós i precís, 

s’utilitzen grans quantitats d’aigua i per tant elevades quantitats d’aigües residuals, la 

qual cosa fa que l’empresa hagi de instal·lar uns conductes de sortida especials per a 

les aigües residuals que aniran al sistema de conductes que té el polígon industrial 

que els traslladarà a la depuradora més propera de la zona. 

 

• Manipulació de substàncies perilloses per a les aigües: 

 

Al tractar-se d’una indústria de gran varietat de materials s’haurà de tenir especial cura 

amb el tractament d’aquestes substàncies, sent necessari evitar qualsevol contacte 

amb l’aigua per evitar  contaminació del medi ambient o riscs. El principal problema 

serà el transport de substàncies perilloses, sent en recipients totalment hermètics. En 

cas de que hi hagi alguna fuga, s’avisarà de seguida al responsable de medi ambient i 

s’actuarà en conseqüència segons la formació rebuda per l’empresa. 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.02 
 

DATA:  
 

CONTROL D’EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES 

 

 

FINALITAT: 

 

Detectar i controlar les emissions atmosfèriques que es generin com a conseqüència 

de l’activitat de l’empresa. 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Aplicable a tota l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

Les competències seran del tècnic de gestió mediambiental i es contractaran 

empreses externes per realitzar el control i localització d’agents contaminants. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

• Identificació dels focus contaminants: 

 

L’empresa ha de contractar una empresa externa capaç de identificar, controlar i 

inspeccionar els focus de contaminació atmosfèrica que genera. En aquest aspecte la 

planificació i utilització de materials i els sistemes de filtratge que utilitzi l’empresa per 

destruir aquests agents contaminants seran importantíssims. Es realitzarà un estudi 

extern que planificarà les operacions necessàries a realitzar per evitar una 

contaminació per sobre dels límits establerts i reduir-la el màxim.  L’empresa externa 

catalogarà l’empresa segons els processos que realitzi. 
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• Control dels focus contaminants: 

 

L’empresa externa de inspecció i control realitzarà les mesures i estudis necessaris 

per determinar els nivells contaminants de l’empresa i el seu perjudici a l’atmosfera. 

Segons les normatives relacionades amb les emissions atmosfèriques el que s’obté  

de l’empresa externa és la quantitat i estudi de les emissions i el certificat del nivell 

d’emissió contaminant per a cada focus emissor. El control consisteix en coneixent els 

nivells de contaminació que es mou l’empresa realitzar periòdicament revisions per tal 

de seguir la llei establerta i enregistrar els resultats. 

 

Dins els focus contaminants de l’empresa es consideraran els transports, que hauran 

de passar les revisions i inspeccions tècniques necessàries on es certificarà el seu bon 

estat i que són al màxim de respectuosos amb el medi. 

 

 

• Control del nivell de soroll: 

 

L’empresa realitzarà controls dels nivells de soroll amb periodicitat segons la normativa 

de contaminació acústica. Les tasques de contaminació acústica seran realitzades per 

una empresa subcontractada. 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.03 
 

DATA:  
 

CONTROL DEL CONSUM D’AIGUA I ENERGIA 

 

 

FINALITAT: 

 

Aquest procediment consisteix en establir els controls necessaris a realitzar per 

aconseguir controlar el consum d’aigua i energia en l’empresa. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Aplicable a tota l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

El departament d’administració ha d’arxivar els arxius sobre els consums dels 

proveïdors i dels subministrats a l’empresa. 

 

El departament de medi ambient ha d’anotar els consums i fer els càlculs per 

relacionar aquests consums amb la producció. Aquest departament ha de realitzar un 

seguiment dels objectius fixats relatius al consum d’aigua i energia i proposar-ne de 

nous si és necessari. 

 
 
 
DESCRIPCIÓ: 

 

L’empresa AKSYS INSONIT S.A. s’abasteix d’aigua de la xarxa pública. Els caudals 

són controlats pels rebuts de les aigües de Terrassa. El responsable realitza els 

càlculs cada 3 mesos i ho relaciona amb els sistemes de producció. 
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Els controls d’energia es faran envers l’energia elèctrica, el gas natural i els 

combustibles: 

 

L’energia elèctrica es subministrada per ENDESA. El consum es calcula a través dels 

rebuts de la companyia. El responsable de medi ambient anotarà els consums i farà el 

càlcul en relació a la producció. 

 

El gas natural es facilitat per Gas Natural i serveix per a la calefacció principalment. El 

responsable de medi ambient anotarà el consum i ho relacionarà amb la producció de 

l’empresa. 

 

El combustible s’utilitza per a les carretilles de gasoil, subministrat per AGIP. El 

responsable de medi ambient anotarà i relacionarà aquest consum amb la producció 

de l’empresa.  

 

La gestió dels consums serà a càrrec del responsable de medi ambient, que estudiarà 

els resultats i els compararà amb els objectius relacionats. El comitè de medi ambient 

compararà les dades obtingudes amb les esperades en el programa mediambiental, 

en cas de desviacions, s’efectuaran nous estudis i es planificarà un pla d’actuació per 

investigar les causes i realitzar accions correctores o preventives per a la següent 

comprovació. 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.04 
 

DATA:  
 

TRACTE AMB ELS ABOCADORS 

 

 

FINALITAT: 

 

Conèixer l’existència d’abocadors i les qualitats dels mateixos i evitar l’abandonament 

d’abocadors. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

A tota l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

El tècnic de gestió mediambiental serà l’encarregat de controlar la situació dels 

abocadors i que l’eliminació dels residus extrets de l’empresa segueixin el cicle desitjat 

i no formin part d’abocadors abandonats, en cas de veure anomalies, s’haurà 

d’informar a direcció i prendre mesures. Les competències no corresponen a 

l’empresa, però el respecte al medi ambient si. 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.05 
 

DATA:  
 

MANIPULACIÓ DE LES MATÈRIES PRIMES I MATERIALS 

 

 

FINALITAT: 

 

Com descobrir i avaluar les propietats dels materials utilitzats i com s’informa de les 

característiques als treballadors o clients. Es té en compte el transport de les matèries, 

la manipulació adequada i la manipulació dels productes en general. No s’inclouen en 

aquests procediments les mercaderies perilloses. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Vàlid a tota l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

Les matèries i primes i els materials afecten a quasi totes les àrees de l’empresa, cada 

departament de l’empresa pot tenir una certa responsabilitat en aquesta manipulació. 

El tècnic responsable en medi ambient és el responsable del control i compliment 

d’aquest procés.  Els departaments importants en aquest procés són el departament 

de compres i el departament de qualitat i control, encarregats de conèixer els materials 

entrants i les seves característiques i informar-ne als departaments tècnics o a la 

mateixa zona de producció. 
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DESCRIPCIÓ: 

 

El departament de ventes està obligat a demanar les fulles de dades de seguretat 

actualitzada de qualsevol matèria prima o material al proveïdor. El compromís amb el 

medi ambient ha de començar en les matèries primes i en un control absolut de 

seguiment dels proveïdors. 

 

Es realitzarà l’homologació de la peça i el control de qualitat necessari pel departament 

control de qualitat, sempre indicant les seves propietats i característiques medi 

ambientals. Tota matèria prima o material utilitzat en l’activitat de l’empresa vindrà 

acompanyada d’unes instruccions operatives. En cas de que sigui necessari es 

crearan instruccions operatives seguint les directrius que marquin els proveïdors. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC                                                                                  IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

  53      

 

 
INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.06 
 

DATA:  
 

GESTIÓ I MANIPULACIÓ DE RESIDUS 

 

 

FINALITAT: 

 

Procediments que fan referència  a la recollida, el transport, el reciclatge i l’evacuació 

dels residus generats a planta. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

 A totes les activitats dins l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

El responsable és el Tècnic de Gestió Mediambiental de planta. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

En les activitats de l’empresa es generen uns residus que s’han de tractar i gestionar, 

per tal d’eliminar-los. 

 

• Identificació de residus: 

 

De cada residu se n’ha de tenir una fitxa detallada per tal de conèixer la seva 

manipulació i depenent de les modificacions legals o la seva utilitat dins l’empresa. 
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• Gestió interna dels residus: 

 

La gestió de cada tipus de residu generat en l’empresa s’efectuarà seguint el model de 

fitxa que es generi i que ha de contenir: 

 

- Residu 

- Codi 

- Transportista i gestor autoritzat 

- Àrees de generació 

- Manipulació i recollida 

- Emmagatzematge intern 

- Control quantitat retirada 

- Data i firma del responsable 

 

Tots els residus estaran identificats i classificats i s’utilitzaran etiquetes, sobretot en els 

qualificats com a perillosos. Per complir les normatives d’emmagatzemar residus 

perillosos, les etiquetes han de indicar la data d’entrada del residu, el control de 

periodicitat es realitza en les inspeccions de planta (IGM). 

 

Cada departament serà l’encarregat de gestionar els seus residus i complir les 

normatives i els cicles de materials estipulats, seguint sempre les fitxes de cada 

material. És una responsabilitat global actuar i col·locar cada residu en el lloc adequat i 

en el seu contenidor. Les empreses subcontractades per realitzar les tasques de 

gestionar residus són part de l’empresa en aquest procediment. 

 

 

• Gestió externa de residus: 

 

El transport de cada residu serà realitzat per un transportista autoritzat i complint les 

normatives legals. Les gestions externes seran mitjançant un equip extern de gestió de 

residus d’acord amb les necessitats de l’empresa. Cada modificació a nivell intern pot 

causar nous residus i nous estudis de gestió dels mateixos. 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.07 
 

DATA:  
 

FIXACIÓ D’OBJECTIUS I PROGRAMES DE MEDI AMBIENT 

 

 

FINALITAT: 

 

Fixar els objectius de l’empresa en matèria mediambiental i realització dels programes 

que es volen duu a terme. 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

A tota l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

Serà competència del tècnic de gestió mediambiental junt amb el comitè de medi 

ambient i amb la supervisió de la direcció i els departaments de medi ambient o 

responsables destinats a cada planta. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

El comitè de medi ambient es reunirà habitualment per conèixer l’estat dels objectius 

fixats i proposar-ne de nous, sempre pensant en una evolució continuada. S’estudien 

els impactes mediambientals, els residus, els productes i tots els factors que han de 

possibilitar una millora. S’elaboraran els objectius mediambientals a seguir per 

l’empresa, el seguiment dels processos actuals i la correcció d’antics objectius. 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.08 
 

DATA:  
 

COMPLIMENT DELS REGLAMENTS 

 

FINALITAT: 

 

Descriure com es reconeixen, actualitzen, es transmeten i s’apliquen els reglaments 

relacionats amb el medi ambient, dins l’empresa AKSYS i totes les seves derivacions, 

especificant com es fa el control de compliment. 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Empresa AKSYS INSONIT S.A i empreses col·laboradores 

 

COMPETÈNCIES: 

 

El Tècnic mediambiental és el responsable de portar al dia tota la informació dels 

reglaments i el seu compliment. 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

La identificació dels requisits mediambientals necessaris serà a càrrec d’empresa 

externa, que actualitzi legislativament la normativa mediambiental aplicable. 

 

� Normativa Europea: Diari Oficial de las Comunitats Europees  

� Normativa Nacional: Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 

� Normativa Autonòmica: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya(DOGC) 

� Normativa Local: Ajuntament de Terrassa y Rubí, Consell Comarcal del Vallès 

Occidental... 

 

Amb aquesta informació l’empresa podrà aplicar-se als requisits legals. L’empresa 

registrarà la normativa i els requisits mediambientals que l’afecten en un document 

annex. Aquest document serà actualitzat quan l’empresa externa contractada en 

temes de legislació informi de l’aparició d’una nova normativa o s’obtinguin nous 

compromisos. 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.09 
 

DATA:  
 

AUDITORIES 

 

 

FINALITAT: 

 

Aquest procediment descriu com es planifiquen, realitzen i documenten les auditories, 

ja bé siguin internes o externes per a millorar el sistema de gestió mediambiental 

segons la normativa ISO 14001. L’objectiu d’una auditoria és descobrir noves millores i 

comprovar que el sistema de gestió implantat segueix les especificacions de la 

normativa, així com comunicar la situació a l’empresa. 

 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: 

 

Vàlid per a les activitats relacionades amb les auditories realitzades en l’empresa 

AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

Les auditories internes seran responsabilitat del Tècnic de gestió mediambiental de 

planta i del responsable de direcció en medi ambient. Les auditories externes les 

realitzaran auditors externs. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

L’empresa és la responsable de que es verifiqui anualment mitjançant auditories el seu 

sistema de gestió mediambiental. Per realitzar auditories internes s’ha de planificar un 

pla per fer-les, considerant les zones, els dies i els horaris en que es realitzaran, així 

com considerant qui participarà i la seva duració. Aquest pla s’ha de realitzar amb 

temps d’antelació i informar-ne a tots els àmbits de l’empresa.  
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En el cas de les auditories externes s’ha de sol·licitar el pla d’auditories per tal d’estar 

informat i preparat per quan es donin.  

 

L’auditoria o control mediambiental es du a terme com una inspecció de l’empresa. En 

les auditories participen tots els superiors de cada departament tècnic, els 

responsables en medi ambient i d’altres directius. Els resultats es donaran en informes 

especificant punts forts i punts dèbils i possibles millores. S’adjudiquen responsables 

per a realitzar les modificacions i es dona un temps per fer-les. La selecció del 

personal que farà les auditories internes és escollit per l’empresa. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PFC                                                                                  IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL 

  59      

 

 

 
INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.10 
 

DATA:  
 

MERCADERIES PERILLOSES 

 

 

FINALITAT: 

 

El procediment de gestió mediambiental referent a les mercaderies perilloses, fa 

referència a la manipulació de les mercaderies perilloses que rep de l’exterior 

l’empresa AKSYS INSONIT S.A. Els punts s tenir en compte són la recepció, 

l’expedició i, a nivell intern,  l’embassament o preparació per a la importació exterior. 

 

Aquest procediment es basa en la llei sobre el transport de mercaderies perilloses 

(Real Decret 2115/1998) i normatives complementàries. L’empresa ha de gestionar i 

permetre el tràfic de mercaderies seguint aquestes lleis. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Vàlid dins l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

Actualment no serà necessari tenir un responsable especialitzat en mercaderies 

perilloses ja que en l’empresa es reben de l’exterior i la sortida és gestionada per 

empreses externes. En el transport de residus, en cas de tenir substàncies perilloses, 

es contractarà un equip extern especialitzat.  

 

El Tècnic de Gestió Mediambiental serà responsable del control i els registres oportuns 

d’aquest procediment. El personal que tracti amb aquest tipus de substàncies i 

concretament en el seu transport, determinaran, classificaran i realitzaran les accions 

oportunes per realitzar adequadament els procediments. 
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Aquest procediment fa referència al transport i manipulació fora de l’empresa, 

l’empresa tindrà procediments interns per a la manipulació, el transport, els 

magatzems i els processos que utilitzin aquests productes perillosos. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Diagrama de flux de les manipulacions de mercaderies perilloses subvencionada per 

l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

Departamentos 

. Identificación

Departamentos 

. Logística 

. Construcción. 

. Lámparas de 

.
Extintores 

Pedido cliente

Compras    solicita
mercancias  pligrosas a : 

Tipo de embalaje para las 
diferentes clases de 
expedición (carretera, aire y
mar)

P.e.

Especificaciones técnicas
Hoja de datos de seguridad 

Hoja informativa de accidentes Contenedor original
embalaje

No contenedor original
embalaje

1. Identificación

Proveedor materias primas Proveedor materias primas 

Pedido a la planta

Tipo de contenedor de 
embalaje

Tipo de identificación

Identificación de los envases 
según pedido 

Presentación obligatoria de pruebas 

Oficina de logística Expedicion

El departamento
correspondiente entrega 
contenedor o procede 
directamente a la carga 

Trasvasado en los envases 
según requisitos 

legislativos 

Entrega a la empresa de transporte 

Entrega a logística

1. Tipo de embalaje según 
especificación
2. Control de la identificación

5. En cargas parciales (bultos), el transportista debe confirmar que se mantiene
la sujeción o aseguramiento de la carga.

1.Elaboración de la
documentación de 
transporte. 
2.Elección transportista 
3.Elaboración pedido de 
transporte 

3. Prohibición de almacenaje adjunto
4. Certificado y firma del conductor (Certificado de recepción)

3. Documentación de transporte 
2. Sujección de la carga 

Supervisión mediante lista de chequeo 

3. Preparación del contenedor de 
embalaje.

. Sujeción/ aseguramiento de la
carga 

Actividades de supervisión 
mediante listas de chequeo 

Suministro en contenedores 
originales o en camiones cisterna 

Debe garantizar que se 
comunican por escrito todos 
los datos para el documento
de transporte al
remitente/Compras 

A través de especificación del
proveedor. 

El proveedor expide la
documentación de transporte y 
también los requisitos legales

. Producción  de líniea.

. Preparación de soportes de 
recubrimiento.
. Mantenimiento.
. Gestión de residuos. 

. Construcción 

Requisitos a cumplir por el
vehiculo y el equipamiento

Presentación obligatoria
pruebas 

. Documentación de transporte.      . 

. Contenedores de embalaje 

. Descarga. 

. Prohibición de almacenaje
  adjunto

  . Equipamiento de protección.
 . Equipamiento técnico. 
. Lámparas de aviso. 
 

 

 

. Medio ambiente
( (Gestión de residuos ) 

Requisitos a cumplir por 
el vehiculo y el equipo

. Equipamiento de protección

. Equipamiento técnico

. Lámparas de aviso. 

. Extintores 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.11 
 

DATA:  
 

AVALUACIÓ DE PROVEÏDORS 

 

 

FINALITAT: 

 

El procediment de gestió mediambiental següent fa èmfasi a l’avaluació dels 

proveïdors i la seva qualificació seguint la normativa UNE-EN-ISO 14001. Amb 

l’avaluació dels proveïdors s’aconsegueix: 

 

- Donar preferència a aquells que tinguin en compte els aspectes relacionats 

amb el medi ambient. 

- Avisar als proveïdors dels requisits medi ambientals necessaris que demana 

l’empresa per a la seva implicació en tasques de respecte al medi. 

- Bloquejar aquells que no mostrin intencions de millora i adaptació a les 

normatives. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

S’aplicarà i tindrà vigència en tot l’àmbit de l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

El Tècnic de Gestió Mediambiental i el departament de compres amb el suport dels 

departaments tècnics i de producció regularan les necessitats i avaluaran els 

proveïdors per seguir la política mediambiental i els objectius fixats. 
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DESCRIPCIÓ: 

 

El procés d’avaluació ambiental consisteix en determinar la capacitat d’un proveïdor de 

satisfer les necessitats fixades per l’empresa seguint els criteris ambientals fixats.  

 

Les qualificacions es realitzen considerant Òptims, Aptes o No Aptes els proveïdors 

mitjançant fulls de seguiment. 

 

L’avaluació per part de l’empresa es realitza mitjançant qüestionaris i depenent dels 

criteris mediambientals. A continuació veiem un esquema del qüestionari per qualificar 

el nivell dels proveïdors. Es complementarà aquesta esquema inicial amb un 

qüestionari desenvolupat per conèixer a fons el comportament mediambiental que 

segueix l’empresa col·laboradora. 

 

 

 

      Esquema de qualificació dels proveïdors. 

 

 

Prevista 

C/V   

SGMA  

Si No 

Proveedor
  

SGMA 

C/V No Si 

Pmáx 

C./V. 
t ≤ 2 
años 

Pmàx/ 2 Pmàx/ 15 - 

Si No 
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Els proveïdors més ben qualificats seran els que ja tinguin un sistema de gestió 

mediambiental, seguidament es té en compte si els altres estan en procés de certificar 

o verificar un nou sistema de gestió i dins d’aquests es contemplen dues possibilitats, 

els que tenen la previsió realitzada inferior a 2 anys o no i els que no tenen previsió de 

fer-ho, que són proveïdors que no interessen. 

 

La qualificació ambiental la realitzarà el tècnic destinat a la planta.  

El màxim nivell A, serà els que tinguin mínim 225 punts, els que ja tinguin un sistema 

de gestió o els que tinguin intenció d’establir-lo en menys de 2 anys. 

El nivell B estarà entre 75 i 225 punts, que correspon a les organitzacions que tinguin 

prevista la certificació o verificació del seus sistema de gestió en un període de temps 

superiors als 2 anys, o inferior a aquest temps però amb insuficients comportaments 

ambientals. 

L’últim nivell, el C, estarà per sota dels 75 punts. Això suposa la no previsió de la 

certificació o verificació d’un sistema de gestió i un comportament no correcte a nivell 

ambiental. 

 

Un cop acabada la qualificació es comunicarà als proveïdors, buscant l’objectiu 

d’augmentar el nivell de qualificació obtingut. Als de nivell B se’ls proposarà medis per 

aconseguir  a passar a nivell A, als de nivell C, se’ls hi donarà un període de 2 anys 

per aconseguir un nivell apte B o l’òptim A. Els proveïdors no aptes que no manifestin 

les seves intencions i rectifiquin el seu comportament, seran rebutjats i es buscaran 

nous proveïdors. 

 

Els subcontractats seran informats de la política mediambiental durant la seva estada 

de  treball dins l’empresa i les han de complir. Es revisaran els estats de qualificació 

dels proveïdors habitualment per mantenir l’evolució desitjada. 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.12 
 

DATA:  
 

IDENTIFICACIÓ, AVALUACIÓ I QUANTIFICACIÓ D’ASPECTES MEDIAMBIENTALS 

 

 

 

FINALITAT: 

 

Conèixer el procediment de l’empresa per tal de descobrir, avaluar i quantificar els 

aspectes mediambientals de l’empresa. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Aquest procediment s’aplicarà a totes les activitats de l’empresa AKSYS INSONIT 

S.A., així com a les activitats relacionades o proveïdors i subcontractats que estiguin 

en relació amb aquesta empresa. Es tenen compte els aspectes mediambientals 

generats directament per l’activitat de l’empresa i pels causats per empreses 

col·laboradores. No es consideren en aquest procediment les situacions anormals o 

accidents. 

 
 

COMPETÈNCIES: 

 

El Responsable de Medi Ambient de AKsys INSONIT, S.A. encarregat de: 

 

- Identificar els aspectes corresponents a les instal·lacions. 

- Quantificar aquests aspectes mediambientals. 

- Avaluar aquests aspectes. 

- Registre de la informació. 

 

L’empresa realitzarà fitxes o recursos documentals per tal de poder tenir el control 

absolut. Aquestes tasques corresponen a l’equip format pels departaments tècnics i els 

responsables del medi ambient. 
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DESCRIPCIÓ: 

 

• Identificació dels aspectes mediambientals: 

 

La metodologia per identificar-los consisteix en realitzar inspeccions de cada àrea, 

però sobretot destacant els següents factors: 

 

- Residus 

- Emissions atmosfèriques 

- Aigües residuals 

- Sòl 

- Recursos: consum elèctric, d’aigua o de combustibles. 

- Soroll 

 

S’analitzarà qualsevol factor que es consideri possibilitat de generar un nou aspecte a 

tenir en compte, quan sorgeixi, realitzant però revisions periòdiques. Es realitzarà un 

control dels aspectes mediambientals de les empreses col·laboradores mitjançant 

inspeccions. 

 

• Quantificació i avaluació dels aspectes mediambientals: 

 

El que realment és important per l’empresa, és detectar els aspectes mediambientals a 

tenir en compte, però per saber quines mesures s’han de prendre o es poden prendre, 

és importantíssim quantificar-los, que és una tasca detallada i que necessita un control 

exhaustiu i molt precís. Tot aspecte mediambiental ha de ser quantificable, de no ser 

així s’ha de realitzar una aproximació. Depenent de l’aspecte i la quantificació, segons 

les normatives aplicables, es considerarà la importància de cadascun: 

 

- Requisits mediambientals aplicables 

- Toxicitat o perillositat 

- Focus emissor, receptor i possibles tractaments. 

 

L’empresa utilitza un criteri de puntuació per cada aspecte a avaluar com es veu en la 

taula de continuació. Es diferenciaran en grups: Generació de residus, emissions 

atmosfèriques, abocament d’aigües residuals, utilització del sòl, consums interns, 

generació de sorolls... 
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Quadre d’avaluació  

Criterios Emisiones 
atmosféricas 

Vertido de agua 
residuales 

Generación de 
residuos 

Uso del suelo 

Consumo 
interno de 
agua y 
energía. 

Ruido Puntuación 

Se cumplen 
estrictamente los 
requisitos 

Se cumplen 
estrictamente los 
requisitos 
medioambientales 

N/A N/A N/A 

Se cumple con 
todos los 
requisitos 
medioambientales 
estrictamente 

10 

Se cumplen los 
requisitos 
medioambientales 
(85-70% por 
debajo del límite 
legal) 

Se cumplen los 
requisitos 
medioambientales 
(85-70% por 
debajo del límite 
legal) 

Se cumple con las 
exigencias legales 
administrativas 

Se cumplen todos 
los requisitos 
legales 

Se cumplen 
todos los 
requisitos 
legales de 
aplicación 

Cumplimiento 
requisitos 
medioambientales 
(85-70% por 
debajo del límite 
legal) 

5 
Requisitos 

medioambientales 
aplicables 

Se cumplen 
requisitos 
medioambientales 
voluntarios o 
<70% por debajo 
del límite legal 

Se cumplen 
requisitos 
medioambientales 
voluntarios o 
<70% por debajo 
del límite legal 

Se cumplen 
requisitos 
medioambientales 
voluntarios 

Se cumplen 
requisitos 
voluntarios de 
aplicación 

Se cumplen 
requisitos 
voluntarios de 
aplicación 

Requisitos 
voluntarios de 
aplicación o 
<70% por debajo 
del límite legal 

1 

Alto impacto 
ambiental según 
anexo de la Ley 
de protección de 
Medio Ambiente 
atmosférico 

Vertidos de aguas 
residuales con 
carga continua 
según 
autorización de 
vertido 

Especiales 
Suelo en proceso 
de 
descontaminación 

Energía: Fuel-
oil, gasoil. 
Agua: Extraída 
de pozos 

Puntualmente > 
dB ordenanza en 
el exterior de la 
instalación 

20 

Bajo impacto 
ambiental según 
anexo de la Ley 
de protección de 
Medio Ambiente 
atmosférico 

Vertidos de aguas 
residuales 
sanitarias 

No especiales 
Suelo 
descontaminado 

Energía: Gas 
natural, 
Electricidad 

Puntualmente < 
dB ordenanza en 
el exterior de la 
instalación 

10 

Naturaleza del 
aspecto 

(toxicidad / 
peligrosidad) 

Sin impacto 
ambiental según 
anexo de la Ley 
de protección de 
Medio Ambiente 
atmosférico 

Vertidos de aguas 
pluviales o aguas 
de refrigeración 

Inertes / Banales / 
asimilables a 
municipales 

N/A 

Energía: 
Energías 
renovables. 
Agua: Agua de 
red de 
abastecimiento 

No imputable a la 
actividad 

1 

Directamente a la 
atmósfera sin 
tratamiento 

Descarga directa 
a cauce público 

Gestor autorizado y 
Vertedero o 
incineración 

Suelo en 
descontaminación. 
Envío a gestor 
autorizado 

Consumo 
infrautilizado o 
sobre 
explotado 

Zona urbana 
según 
clasificación 
Ordenanza 
Municipal 
Terrassa o Rubí 
según proceda 

20 

Emisión a la 
atmósfera 
después de 
tratamiento 

Colector con 
destino a EDAR 

Gestor autorizado y 
valorización 

Suelo 
descontaminado 

Consumo 
optimizado o 
no renovable 

Zona mixta según 
clasificación 
Ordenanza 
municipal 
Terrassa o Rubí. 

10 

Medio receptor / 
destino / 

tratamiento 

Gestionado 
mediante la Mejor 
Técnica 
Disponible (MTD). 
Vapor de agua 

Reintroducción en 
proceso (Vertido 
cero) 

Gestor autorizado 
después de aplicar 
medidas de 
minimización/gestión 
como subproducto 

N/A 

Gestionado 
mediante 
Mejor Técnica 
Disponible o 
energías 
renovables 

Zona polígono 
Industrial  según 
clasificación 
ordenanza 
municipales 
Terrassa o Rubí. 

1 

> año pasado >año pasado > año pasado > año pasado > año pasado 
Ruido 
continuo>8h/día 

20 

= año pasado 
(+/-5%) 

= año pasado 
(+/-5%) 

= año pasado (+/-
5%) 

= año pasado 
(+/-5%) 

= año pasado 
(+/-5%) 

Ruido discontinuo 
[3-8] h/día 

10 

 
Cantidad 

(absoluta, relativa 
o concentración) 

< año pasado < año pasado < año pasado < año pasado < año pasado 
Ruido puntual< 3 
h/día 

1 

> último año > último año > último año > último año > último año 
Ruido 
continuo>8h/día 

5 

= último año (+/-
5%) 

= último año (+/-
5%) 

= último año (+/-
5%) 

= último año (+/-
5%) 

= último año 
(+/-5%) 

Ruido discontinuo 
[3-8] h/día 

2 
Previsión futura 
(a 1 año vista) 

< último año < último año < último año < último año < último año 
Ruido puntual< 3 
h/día 

1 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.13 
 

DATA:  
 

ELABORACIÓ DE PROCEDIMENTS 

 

 

FINALITAT: 

 

Donar a conèixer com s’elaboren els procediments per adaptar-se a la normativa 

mediambiental. 

 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Aplicable a tota l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

 

COMPETÈNCIES: 

 

L’elaboració dels procediments van a càrrec del responsable o tècnic en medi ambient 

de la planta, però necessita la revisió de la direcció i la col·laboració activa de 

departaments tècnics i l’actuació dels treballadors. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

S’elaboraran procediments medi ambientals seguint les directrius: 

 

1) FINALITAT 

2) ÀMBIT D’APLICACIÓ 

3) COMPETÈNCIES 

4) DESCRIPCIÓ I RECURSOS 
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INSONIT, S.A. 

Procediment de Gestió 
Mediambiental 

Nº   1.14 
 

DATA:  
 

CONTROL DE RESULTATS O NO CONFORMITATS 

 

 

FINALITAT: 

 

Aquest procediment busca descriure com es documenten i es solucionen els aspectes 

que no estan d’acord al funcionament de l’empresa. Dins del sistema: 

 

- Auditories internes 

- Auditories externes 

- Condicions anormals de funcionament 

- Canvis dels processos 

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ: 

 

Vàlid per a tota l’empresa AKSYS INSONIT S.A. 

 

COMPETÈNCIES: 

 

El responsable del sistema de gestió mediambiental ha de: 

 

- Controlar estat de les no conformitats i complir els terminis establerts per 

solucionar-los. 

- Establir criteris d’operació en els procediments. 

- Establir i mantenir al dia procediments relatius a aspectes mediambientals 

significatius identificables dels béns i serveis utilitzats. 

 

 

DESCRIPCIÓ: 

 

Cada aspecte ha de tenir un procediment de control i possibles solucions. Els 

procediments estan presents en aquest manual. 


