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Resum: 
 
 El present treball conte un sistema de gestió tècnica d’una empresa inmobiliaria, 
des de la fase d’elecció d’un terreny fins la explotació de l’inmoble. 
 
 L’estructura del mateix consta d’un inicial esment de l’objectiu del trevall, d’una 
justificació històrica de la necessitat de politiques de qualitat, de prevenció i de respecte del 
medi ambient, un punt de partida sobre el marc normatiu i el cos del projecte. 
 
 El cos consta d’un manual de gestió, marcant les directrius d’una de les empresa 
model i un seguit d’instruccions tècniques. Aquestes estaran distribuïdes amb dues 
direccions, transversalment sobre la qualitat, prevenció i medi ambient i una 
longitudinalment, sobre els estudis preliminars, l’avant projecte,….fins la explotació. 
 
 A cada un dels paquets d’instruccions es marquen uns objectius sobre els tres 
puntals, la majoria d’elles estan organitzades pels diferents tipus de subsistemes, 
sosteniment, estructura, evolvent, compartimentació, acabats i instal·lacions. 
 
 Les instruccions es van adaptant a cada una de les fases del procés i de la seva 
operativitat, a la primera fase es marquen les grans pinzellades de l’operació, les mes 
extenses són les de la fase de projecte executiu ja que hi ha el major grau de decisions a 
prendre. 
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1. Objectiu: 
 

Els objectius d’aquest treball es dotar a les empreses destinades a la construcció 
i  explotació d’immobles d’un sistema de gestió que li permeti millorar el servei 
que ofereix. 
 

Desenvolupant el concepte de sistema de gestió assimilem aquest com un conjunt 
d’eines que ens permeten millorar i pautar els procediments amb la fi de millorar el 
producte final. 
 

Si es parla d’un sistema de gestió i de conjunt d’eines es difícil no pensar amb un fet 
que porta a antipatia per l’esforç inicial que suposa, però si es pensa que el final del procés 
d’implantació porta a una nova “cultura d’empresa” la qual no va lligada obligatòriament a 
un rigidesa, a una complicació innecessària, a uns procediments carregosos l’aspecte ja es 
diferent. 
 

En aquest moment ja veiem qui es el primer protagonista de tot plegat, la empresa.  
 

L’empresa no es tant simple com sembla, té una complexitat vital i essencial, la seva 
gent i per altre banda la seva finalitat, per acabar-ho de complicar dintre un món canviant i 
a sobre amb una necessitat per no morir de tindre nous horitzons. 
 

A títol d’exemple d’aquest últim punt es interessant observar l’empresa ericsson que va 
passar de fer pneumàtics de cautxú a una zona remota de l’europa del nord a ser un dels 
majors fabricant de telèfons mòbils del mon o apple que centra la seva activitat amb la 
informàtica i quan veu que ha de innovar posa al mercat reproductors musicals com son els 
ipod, itouch i finalment iphone. 
 

El segon protagonista apareix en aquest moment, la gent.  Aquest es una esser amb una 
inèrcia que pot funcionar o no, que pot anar o no cap a la direcció correcte o no, l’equip 
directiu d’un projecte empresarial ha de marcar una direcció que pot ser o no compatible 
amb la inèrcies existents.  
 

Aquí apareix la paraula direcció…i no es una altre cosa que marcar una cultura de 
gestió o una cultura d’empresa. 
 

Quan la gent té un sistema que té sentit, que es veu clarament quin és el seu objectiu 
les inèrcies que es tenien preestablertes queden a un costat i s’agafen les noves i si són 
correctes les finalitats de les empresa tenen un grau d’assoliment superior. Però també pot 
passar que la direcció que havíem establerta queda en entre dubte quan la situació del mon 
que estem immersos canvia. 
 

Quan es produeix aquest fet d’aconseguir objectius s’ha d’anar ha buscar un nivell 
d’assoliment de resultats majors i potser millorar la que ja anomeno “cultura d’empresa”. 
 

No ens equivocaríem gens si diguéssim que estem immersos en un mon canviant, 
estem davant empreses que els hi costa canviar i la gent que encara són mes immòbils. 
 

Amb l’objectiu generalista explicat com crear una “nova cultura d’empresa” vull anar a 
un estadi mes concret. 
 



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 4 

 Dintre el primer puntal agafem es vol incidir en la definició correcte de la qualitat 
que volem assolir, volíem un edifici amb una qualitat extrema i resulta que ja edificat no es 
el que havíem pensat.. Això no pot passar. 
 

Pel que fa a la prevenció de riscos laborals l’objectiu d’aquest es aplicar els principis 
continguts a la taula següent: 
 

Evitar els riscos 
Avaluar els riscos inevitables 
Combatre el risc a origen 
Adaptar el treball a la persona 
Tenir en compte els avanços de la tècnica 
Substituir l’activitat perillosa a la no perillosa 
Planificar la prevenció  
Avant posar la protecció col·lectiva a la individual 
Informar i formar els treballadors. 

 
Als següents riscos: 

 
Caigudes a diferent nivell 
Caigudes al mateix nivell 
Caigudes d’objectes per desplom o enderroc 
Caigudes d’objecte per manipulació 
Caigudes d’objectes despresos 
Cops amb objectes immòbils 
Cops amb objectes mòbils 
Cops per objectes o eines 
Projecció de fragments o partícules 
Atrapament per o entre objectes 
Atrapaments per bolcat de màquines 
Sobreesforços 
Exposició a temperatures ambientals extremes 
Contactes tèrmics 
Contactes elèctrics 
Exposició a substàncies nocives 
Atropellaments   

 
Aquesta aplicació es durant les tres fases de la vida d’un edifici. 

 
Com últim punt, el medi ambient. L’objectiu es desenvolupar un sistema 

d’avaluació ambiental ampliant o adaptant el mètode breeam 98 per oficines a la gran 
majoria de les edificacions. 
 

Es obtindre un sistema pautat que ens faci anar cap una edificació sostenible 
obtenint edificis ecològics aprofitant els recursos naturals. 
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Incidirem sobre el procés en els següents punts: 

 
Projecte: 
Estudis preliminars 
Borradors 
Avant projecte 
Projecte bàsic 
Projecte d’execució 
Construcció 
Període d’explotació. 

 

2. Justificació: 
 

Des de les cultures de la greques, romanes, egípcia han existit d’alguna manera 
sistemes de qualitat, des del càstig físic fins l’actualitat. 

 
Sense anar a buscar una historia llunyana podem afirmar que en el mon productiu han 

existit dos sotracs importants, el primer, la revolució industrial provoca que el responsable 
de qualitat en conjunt deixa d’esser l’artesà, una persona, a ser la responsabilitat d’un 
conjunt, d’una empresa i algú ha de vigilar que es mantingui el nivell i després la segona 
guerra mundial  exigeix al mon productiu reptes de volum i de qualitat. 

 
Aquest últim sotrac no ens equivocaríem si diguéssim que està dividit en dos produïts 

per la situació mundial, un per guanyar la guerra i l’altre per reconstruir la part de mon 
destruït. 
 

El mon destruït provocava que s’hagués de conviure amb moltes realitats i , el que 
dèiem abans, moltes cultures d’empresa. 

 
Dintre el sector de la construcció les coses són una mica diferents, el fet de que la 

qualitat es tardi més en apreciar els canvis provocats per la falta d’ella són a un altre ritme.  
 

A finals de la dècada del 80 els primers booommms de construcció van començar a 
estar a l’etapa de que els seus edificis començaven a tindre processos patològics i es veu 
que un tant per cent important d’aquestos es podrien solucionar amb un control del 
seuprocés constructiu o productiu i es comença a donar importància a la qualitat en la 
execució. 
 

Si fem un exercici d’observació de realitat veiem que per construir els nostres edificis 
partim de productes amb un valor molt petit, menys de 50 cèntims per unitat i som capaços 
de fer una edifici que pot valer milions d’euros. 
 

Tenim un procés constructiu que parteix d’una suma de coses molt petites i fem coses 
molt grans. 
 

El fet de que el fet industrial no hagi entrat al nostre sector amb força ens ha deixat una 
mica apartats de les politiques de producció i qualitat. 
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Tal com dèiem abans aquesta “cultura d’empresa “ja esta aconseguida i estan 
aconseguida encara tenim costos de “no qualitat”. 

 
Sense decidir podríem veure quines són les possibles vies de solució: 
 Millorar els productes que entren. 

 Millorar la execució. 

 Millorar el projecte. 

 Minorar el cost de la reparació de la no qualitat. 

De la primera no hi podem incidir directament, forma en gran part del mon industrial. 
 
De les tres ultimes si que hi podem fer alguna cosa, imaginem una ratlla, a un extrem el 

projecte, al mig la execució i al final el cost de la no qualitat. 
 
 

 
Taula 1: dades extretes del departament de treball de la generalitat de catalunya 

 
Taula 2: dades extretes del departament de treball de la generalitat de catalunya 
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 Quan parlem d’accidents parlem sempre d’un problema humà en primer lloc, un 
accident mortal suposa un drama personal per un col·lectiu de persones i per aquest sol fet 
es justifica que la “cultura d’empresa” de la nostra organització vagi lligada a aquesta 
lluita constant de la disminució de la sinistralitat laboral. 
 
 Per altre banda, i potser més secundaria, existeix un cost econòmic important els 
accidents laborals, quan parlem de 35.000 accidents amb baixa a Catalunya parlem d’un 
cost econòmic important. 
 
 Però el sentit humà i econòmic de les politiques de prevenció estan clars però els 
índex de inestabilitat no baixen adequadament, el nostre sector i la nostra activitat ha de  
donar una volta mes a aquest tema. 
 
 La legislació ja va encaminada per que en el moment de la execució es vagin 
controlant els riscos, el mon de la industria ens va ajudant a inventar mesures de seguretat 
tant col·lectives com a individuals per la mateixa finalitat i aquesta direcció ja està 
marcada. 
 
 Però seguim tenint el problema. 
 
 Si agafem el mateix esquema de la qualitat podríem extrapolar la mateixa direcció, 
si en el moment de fer el projecte tenim en compte que s’ha d’executar d’una manera 
segura i s’ha de mantindre amb les mateixes garanties, es plantejar-ne que les mesures de 
seguretat col·lectives poden tenir la mateixa vida que la totalitat de l’edifici potser 
introduïm una cosa nova la nostra ja coneguda nova  “cultura d’empresa”. 
 
 

 
 

Si fem l’exercici de comparar el temps passat des de l’any 1milio a.c amb l’any 
2005 amb un dia ens trobem aquesta taula. 
 
 Població mundial H. Dia 
Any 1000000 ac. 100000 0:00:00 
Any 35000 ac. 4000000 23:06:00 
Any 5000 ac. 80000000 23:50:00 
Any 1 ac. 252000000 23:57:07 
1000 d.c. 253000000 23:58:33 
1500 d.c. 461000000 23:59:16 
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1800 d.c. 954000000 23:59:42 
1900 d.c. 1634000000 23:59:51 
1950 d.c. 2530000000 23:59:55 
1985 d.c. 4845000000 23:59:58 
2005 d.c. 6454000000 0:00:00 

Taula 3: dades tretes de la pagina web de la onu. 

 
Taula 4: dades tretes del departament de medi ambient de la generalitat de Catalunya. 
 

L’evolució de la població mundial ens fa veure que cada vegada la població creix 
exponencialment i la terra que la conté queda igual, això vol dir que els recursos naturals 
cada vegada són menors. 
 

Si fessim un ejercici que no podem fer bé que consta en suposar la via útil de la 
terra, suposar una població possible al llarg del temps passat i futur i dividirlo en nombre 
quantitatiu de recursos segur que el que ens tocaria a nosaltres seria una infima part de la 
que utilitzem realment.  
 

A sobre hi ha un greuje mes important que es que les possibles fonts de recursos les 
estem destruint, això ho veiem en la evolució de superficie no urbanitzada. 

 
Despres veiem que som grans productors de residus veiem que la direcció no es 

l’adequada. 
 

En el nostre sector la gestió dels residus que produim es important i estem en bona direcció 
però encara la diferencia entre els residus naturals que utilitzem i el que ens toquen en 
aquell ejercici mal fet es important. 
 

Tornem agafar les linies que hem anat parlant, en el moment de planificar podem 
planificar amb sedas de criteris medi ambientals, en el moment d’executar podem gestionar 
el residu que produim i en el moment de la utilització ho podem amb criteris d’estalvi i la 
linia aquesta es un altre matiç de la direcció que vol portar la nostra “cultura d’empresa”.  
 

3. Punt de partida: 
 
Les normes nte no són d’obligat compliment però seria absurd no tenir-les present si 
orientativament són correctes. 
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Seguidament es presenten un seguit de normes però les mes importants seran marcades 
amb negreta. 
 

3.1. Marc normatiu de qualitat 
 

 Nte-ade ´acondicionamiento del terreno darrera modificació: 31/12/2000 

 Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del ministerio de la presidencia (boe 
13/02/2008) 

 Decret 201/1994 (dog 08/08/94)darrera modificació: 15/07/2003 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-adv "acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: vaciados" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ade "acondicionamiento del 
terreno.desmontes: explanaciones" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-cct "cimentaciones: contenciones: taludes" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-adz "acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: zanjas y pozos" 

 Instrucción de hormigón estructural (ehe 08) 

 Db se-c seguridad estructural. Cimientos  

 Norma tecnologica de la edificacion nte-csc "cimentaciones superficiales: corridas"
  

 Norma tecnologica de la edificacion nte-csz "cimentaciones superficiales: zapatas" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-csl "cimentaciones superficiales: losas" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ccm "cimentaciones. Contenciones:muros" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ccp "cimentaciones. Contenciones: 
pantallas" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-cpe "cimentaciones. Pilotes: encepados" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-cpp "cimentaciones. Pilotes: 
prefabricados" 

 Norma tecnológica de la edificación nte-cpi "cimentaciones. Pilotes: in situ" 

 Db se seguridad structural 

 Db si seguridad en caso de incendio 

 Norma reglamentaria nre-aeor-93, sobre accions a l´edificacio en les obres de 
rehabilitacio estructural dels sostres d´edificis d´habitatges 

 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. Efhe. 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-eme "estructuras de madera: encofrados" 
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 Norma tecnologica de la edificacion nte-ehr "estructuras de hormigon armado: 
forjados reticulares" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ehu "estructuras de h0rmigon armado: 
forjados unidireccionales" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ehz "estructuras de hormigon armado: 
zancas" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-eaz "estructuras de acero: zancas" 

 Norma tecnológica de la edificación nte-ehp "estructuras de hormigon armado. 
Porticos". 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ehb "estructuras de hormigon armado: 
vigas balcon" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-eme "estructuras de madera: encofrados" 

 Db se-a seguridad estructural. Acero 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-eae "estructuras de acero: espaciales" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-eav "estructuras de acero: vigas" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-eaf "estructuras de acero: forjados" 

 Db se-m seguridad estructural. Madera 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-eme "estructuras de madera: encofrados" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-efl "estructuras de fabrica de: ladrillo" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-efb "estructuras de fabrica de: bloques. 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qlh "cubiertas. Lucernarios: hormigon 
traslucido" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qlc "cubiertas. Lucernarios: claraboyas" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qaa "cubiertas. Azoteas: ajardinadas" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qat "cubiertas. Azoteas: transitables" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qan "cubiertas. Azoteas: no transitables" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qtp "cubiertas. Tejados de: pizarra" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qtt "cubiertas. Tejados de: teja" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qtl "cubiertas. Tejados de: aleaciones 
ligeras " 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qtg "cubiertas. Tejados de: galvanizados" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qts "cubiertas. Tejados de: sinteticos" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qtz "cubiertas. Tejados de: zinc" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-qtf "cubiertas. Tejados de: fibrocemento" 
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 Db hr protección frente al ruido" 

 Db he ahorro de energía 

 Documento básico su seguridad de utilización 

 Orma reglamentaria d´edificacio sobre aïllament tèrmic nre-at-87. 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ppm "particiones. Puertas de: madera" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fcl "fachadas.  

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ffb "fachadas de fabrica de : bloques " 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ffl. Fachadas de fabrica de: ladrillo" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fpp "fachadas prefabricadas: paneles" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-ffv "fachadas de fabrica de: vidrio" 

 Norma tecnológica de la edificacion nte-fcm "fachadas. Carpinteria de: madera" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fpc "fachadas prefabricadas: muros 
cortina" 

 Carpinteria de: aleaciones ligeras" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fca "fachadas . Carpinteria de: acero" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fcp "fachadas. Carpinteria de: plastico" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fvp "fachadas. Vidrios: planos" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fve "fachadas. Vidrios: especiales" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fvt "fachadas. Vidrios: templados" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fdp "fachadas defensas: persianas". 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-rss "revestimientos de suelos y escaleras: 
soleras" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-rsc "revestimientos de suelos y escaleras: 
continuos"  

 Norma tecnologica de la edificacion nte-rsf "revestimientos de suelos y escaleras: 
flexibles" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-rsr "revestimientos de suelos y escaleras: 
piezas rigidas" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-rss "revestimientos de suelos y escaleras: 
soleras" 

 Norma tecnologica de la edificacion nte-fdb "fachadas. Defensas: barandillas" 

 Db si seguridad en caso de incendio 

 Fitxes d'aplicació del db si segons l'ús de l'edifici 
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 Classificació europea dels  productes de la construcció i dels elements constructius 
en funció de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc 

 Reacció al foc dels materials de construcció. Euroclasses 

 Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales 

 Decisión de la comisión, de 21 de agosto de 2001, relativa a la aplicación de la 
directiva 89/106/cee del consejo en lo que concierne a la reacción al fuego de las 
cubiertas y de los revestimientos de cubiertas ante un fuego exterior. 

 Crieris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental 
als productes aïllants acústucs i tèrmics amb material reciclat 

 Documento básico "db hr protección frente al ruido" 

 Adopció de criteris ambientals i d´ecoeficiència en els edificis 

 Ley del ruido 

 Llei de protecció contra la contaminació acústica. 

 Normas para la utilizacion de las espumas de urea-formol usadas como aislantes en 
edificacion. 

 Norma reglamentaria d´edificacio sobre aïllament tèrmic nre-at-87. 

 Control de qualitat dels poliuretans produits in situ 

 Actualización de las disposiciones reguladoras del sello ince para materiales y 
sistemas de aislamiento para uso en la edificación relativas a espumas de 
poliuretano conformadas en fabrica. 

 Db he ahorro de energía 

 Adopció de criteris ambientals i d´ecoeficiència en els edificis 

 Rieris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental 
als productes aïllants acústucs i tèrmics amb material reciclat 

 Sección hs 1 protección frente a la humedad del db hs salubridad del código 
técnico de la edificación 

 Db hs salubridad 

3.2. Marc normatiu de seguretat: 
 

 Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre, sobre el reglament d’aparells d’elevació 
i de manutenció. (vigent parcialment)  

 Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre, pel qual es dicten les disposicions 
d’aplicació de la directiva del consell 89/392/cee, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels estats membres sobre màquines.  

 Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre, sobre el reglament d’instal·lacions de 
protecció contra incendis.  

 Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.  
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 Reial decret 39/1997, de 17 de gener, sobre el reglament dels serveis de prevenció.  

 Reial decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguretat i salut en el treball.  

 Reial decret 486/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut en els llocs de treball.  

 Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut relatives a la utilització per part dels treballadors d’equips de protecció 
individual.  

 Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització per als treballs dels equips de treball.  

 Reial decret 1314/1997, d’1 d’agost, pel qual es modifica el reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció aprovat pel reial decret 2291/1985, de 8 de novembre.  

 Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.  

 Ordre de 12 de gener de 1998, sobre el model de llibre d’incidències en 
construcció.  

 Reial decret 780/1998, de 30 d’abril, pel qual es modifica el reial decret 39/1997, 
de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció.  

 Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció 
de la salut i la seguretat dels treballadors davant del risc elèctric.  

 Reial decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en 
l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure.  

 Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

 Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el reglament electrotècnic 
per a baixa tensió.  

 Ordre tre/360/2002, de 30 d’agost, per la qual s’aproven els models de 
comunicació d’obertura prèvia o represa d’activitats d’un centre de treball i d’avís 
previ d’obres.  

 Reial decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el lloc de 
treball.  

 Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova una nova instrucció tècnica 
complementària «mie-aem-2» del reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
referent a grues torre per a obres o altres aplicacions.  

 Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós 
de la instrucció tècnica complementària «mie-aem-4» del reglament d’aparells 
d’elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades.  

 Reial decret 171/2004, de 30 de gener, sobre desenvolupament de l’article 24 de la 
llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials.  
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 Reial decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el reial decret 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball, 
en matèria de treballs temporals en altura.  

 Reial decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició al soroll.  

 Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el codi tècnic de 
l’edificació.  

 Resolució d’11 d’abril de 2006, de la inspecció de treball i seguretat social, sobre el 
llibre de visites de la inspecció de treball i seguretat social.  

 Directiva 2006/42/ce del parlament europeu i del consell de 17 de maig de 2006, 
relativa a les màquines i per la qual es modifica la directiva 95/16/ce.  

 Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifica el reial decret 39/1997, 
de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels serveis de prevenció i el reial 
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut en les obres de construcció.  

 Reial decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials 
decrets relatius a la inspecció tècnica de vehicles (itv) i a l’homologació de 
vehicles, les seves parts i peces, i es modifica així mateix, el reglament general de 
vehicles, aprovat pel reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.  

 Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció.  

 Ntp 7. Soldadura. Prevenció de riscos higiènics. Ntp 71. Sistemes de protecció 
contra contactes elèctrics indirectes. Ntp 72. Treballs amb elements d’altura en 
presència de línies elèctriques aèries.ntp 73. Distàncies a línies elèctriques de bt i 
at. Ntp 77. Safates de càrrega. Palets i plataformes per a càrregues unitàries. Ntp 
78. Aparells manuals. Ntp 87. Equip elèctric en màquines i eines. Mesures de 
seguretat. Ntp 92. Serra de cinta. Ntp 93. Camió formigonera. Ntp 94. Plantes 
formigoneres. Tipus torre. Ntp 96. Serra circular per a construcció. Dispositius de 
protecció. Ntp 121. Formigonera. Ntp 122. Retroexcavadora. Ntp 123. Baranes. 
Ntp 124. Xarxes de seguretat. Ntp 125. Grua torre. Ntp 126. Màquines per a 
moviment de terres. Ntp 133. Serra trossejadora. Ntp 142. Grups electrògens: 
protecció contra contactes elèctrics indirectes. Ntp 149. Plegadora de xapa. Ntp 
166. Dermatosi per agents químics: prevenció. Ntp 177. La càrrega física de 
treball: definició i avaluació. Ntp 180. Els guants en la prevenció de la dermatosi 
professional. Ntp 197. Desplaçaments de persones sobre grues torre. Ntp 202. 
Sobre el risc de caiguda de persones a diferent nivell. Ntp 207. Plataformes 
elèctriques per a treballs verticals. Ntp 208. Grua mòbil. Ntp 221. Eslingues de 
cables d’acer. Ntp 223. Treballs en espais confinats. Ntp 235. Mesures de seguretat 
en màquines: criteris de selecció. Ntp 239. Escales manuals. Ntp 255. 
Característiques estructurals. Ntp 278. Rases: prevenció del despreniment de terres. 
Ntp 281. Esmoladores angulars. Ntp 319. Carretons manuals: transpalets manuals. 
Ntp 325. Qüestionari per al control de risc d’atrapament en màquines. Ntp 369. 
Atmosferes potencialment explosives. Instal·lacions elèctriques. Ntp 374. 
Electricitat estàtica: càrrega i descàrrega de camions cisterna (i). Ntp 375. 
Electricitat estàtica: càrrega i descàrrega de camions cisterna (ii).ntp 391. Eines 
manuals (i): condicions generals de seguretat. Ntp 392. Eines manuals (ii): 
condicions generals de seguretat. Ntp 393. Eines manuals (iii): condicions generals 
de seguretat. Ntp 434. Superfícies de treball segures (i). Ntp 456. Discos de ruptura 
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(i): característiques. Ntp 457. Discos de ruptura (ii): dimensionament. Ntp 477. 
Elevació manual de càrregues: equació del niosh. Ntp 481. Ordre i neteja dels llocs 
de treball. Ntp 492. Canvis d’actitud en la prevenció de riscos laborals (i): mètodes 
i classificació. Ntp 493. Canvis d’actitud en la prevenció de riscos laborals (ii): 
guia d’intervenció. Ntp 494. Soldadura elèctrica a l’arc: normes de seguretat. Ntp 
530. Bastides penjades mòbils d’accionament manual. Normes constructives. Ntp 
531. Bastides penjades mòbils d’accionament manual. Normes de muntatge i 
utilització. Ntp 532. Bastides penjades mòbils d’accionament manual. Aparells 
d’elevació i maniobra. Ntp 560. Sistema de gestió preventiva: procediment 
d’elaboració de les instruccions de treball. Ntp 576. Integració de sistemes de 
gestió: prevenció de riscos laborals, qualitat i medi ambient. Ntp 577. Sistema de 
gestió preventiva: revisions de seguretat i manteniment d’equips. Ntp 631. Riscos 
en la utilització d’equips i eines portàtils, accionades per aire comprimit. Ntp 634. 
Plataformes elevadores mòbils de personal. Ntp 638. Estimació de l’atenuació 
efectiva dels protectors auditius. Ntp 649. Classificació, envasament i etiquetatge 
de preparats perillosos. Ntp 659. Càrrega mental del treball: dissenys de feines. Ntp 
669. Bastides de treball prefabricades (i): normes constructives. Ntp 670. Bastides 
de treball prefabricades (ii): muntatge i utilització. Ntp 678. Pantalles de 
visualització: tecnologies (i). Ntp 682. Seguretat en treballs verticals (i): equips. 
Ntp 683. Seguretat en treballs verticals (ii): tècniques d’instal·lació. Ntp 684. 
Seguretat en treballs verticals (iii): tècniques operatives. Ntp 694. Pantalles de 
visualització: tecnologies (ii). Ntp 695. Torres de treball mòbils (i): normes 
constructives. Ntp 696. Torres de treball mòbils (ii): muntatge i utilització. Ntp 
701. Grues torre. Recomanacions de seguretat en la manipulació. Ntp 702. El 
procés d’avaluació dels factors psicosocials. Ntp 713. Carretons elevadors 
automotors (i): coneixements bàsics per a la prevenció de riscos. Ntp 714. 
Carretons elevadors automotors (ii): principals perills i mesures preventives. Ntp 
715. Carretons elevadors automotors (iii): manteniment i utilització.   

3.3. Marc normatiu de medi ambient. 

3.3.1. Comunitat autonoma de Catalunya. 
 

 Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental. 

 Decret legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos 
legals vigents en matèria de residus industrials. 

 Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos. 

 Ley 1/1995, de 16 de marzo, por la que se aprueba el plan territorial general de 
cataluña. 

 Ley 6/1996, de 18 de junio, de modificacion de la ley 22/1983, de 21 de 
noviembre, de proteccion del ambiente atmosferico. 

 Ley 3/1998, de 27 de febrero, de la intervencion integral de la administracion 
ambiental. 

 Ley 25/1998, de 31 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales y de 
adaptación al euro. 

3.3.2. Comunitat europea: 
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 Directiva 80/68/cee del consejo, de 17 de diciembre de 1979, relativa a la 
protección de las aguas ubterráneas contra la contaminación causada por 
determinadas sustancias peligrosas 

 Directiva 84/360/cee del consejo, de 28 de junio de 1984, relativa a la lucha contra 
la contaminación atmosférica procedente de las instalaciones industriales 

 Directiva 85/337/cee del consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación 
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 
ambiente 

 Instrumento de adhesion de 13 de julio de 1988 de españa al convenio de viena de 
22 de marzo de 1985 para la proteccion de la capa de ozono, hecho en viena. 

 Reglamento (cee) nº 880/92 del consejo, de 23 de marzo de 1992, relativo a un 
sistema comunitario de concesión de etiqueta ecológica 

 Directiva 92/97/cee del consejo, de 10 de noviembre de 1992, por la que se 
modifica la directiva 70/157/cee relativa a la aproximacion de las legislaciones de 
los estados miembros sobre el nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de 
los vehiculos a motor. 

 Convenio marco de las naciones unidas sobre el cambio climático. Nueva york, 9 
de mayo de 1992. Ratificado 16 de noviembre de 1993. 

3.3.3. Estat: 
 Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la ley 38/1972, de 22 de 

diciembre, de protección del ambiente atmosférico. 

 Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. 

 Ley 20/1986, de 14 de mayo, basica de residuos toxicos y peligrosos. 

 Real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluacion de impacto 
ambiental. 

 Real decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecucion de la ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos. 

 Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento 
para la ejecucion del real decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
evaluacion de impacto ambiental. 

 Real decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas 
normas sobre la limitacion de emisiones a la atmosfera de determinados agentes 
contaminantes procedentes de instalaciones de incineracion de residuos 
municipales. 

 Real decreto 1078/1993. De 2 de julio. Por el que se aprueba el reglamento sobre 
clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

 Real decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento sobre 
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 

 Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la informacion en 
materia de medio ambiente. 
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 Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de las telecomunicaciones por cable. 

 Real decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

 Real decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establece normas para la 
aplicacion del reglamento (cee) 1836/93, del consejo, de 29 de junio, por el que se 
permite que las empresas del sector industrial se adhieran con caracter voluntario a 
un sistema comunitario de gestion y auditoria medioambientales. 

4. Sistema de gestió: 

4.1. Manual de gestió: 

  

4.1.1. Ús del manual de qualitat, prevenció i medi ambient 

4.1.1.1. Objecte del manual de qualitat, prevenció i medi ambient 
 
El present manual de qualitat, prevenció i medi ambient té per objecte:  
 
 Transmetre la política de qualitat, prevenció laboral i medi ambient al conjunt de 
l'organització. 
 Descriure les directrius del sistema de qualitat, prevenció laboral i medi ambient . 
 Difondre als clients el sistema adoptat per empresa establint, d'aquesta forma, unes 
relacions de mútua confiança. El manual de qualitat, prevenció i medi ambient es 
complementa amb els documents, normes i procediments formalitzats i implantats per a 
cada activitat.  

 

4.1.1.2. Àmbit d'aplicació del manual de qualitat, prevenció i medi 
ambient 

 
Aquest manual és d'obligat compliment, excepte les excepcions que en cada punt es 
considerin, a tot el personal i activitats de l'empresa que tingui relació amb la qualitat, 
prevenció i medi ambient en l'execució d'activitats productives de empresa.  
 
Les activitats productives subjectes al sistema de manual de qualitat, prevenció i medi 
ambient de empresa són : 

 
 Construcció d'edificis i infraestructures. I gestió immobiliàries.  

4.1.1.3. Termes i definicions  
 

 Acció correctiva / correctora. Conjunt de mesures destinades a eliminar la causa 
d'una no conformitat real, evitant la seva repetició. 
 Acció preventiva. Conjunt d'accions preses per a l'eliminació de les causes de no 
conformitats potencials, amb la qual cosa no és necessari que intervingui una no 
conformitat real, podent-ne posar en pràctica per causes com:  
 

o Proposta de millora de proveïdors o clients.  
o Proposta de millora interna per a l'optimització i millora de qualsevol 

activitat de empresa.  
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 Auditoria. Examen metòdic i independent que es realitza per a determinar si les 
activitats i els resultats relatius a la qualitat, de prevencio i respecte al medi ambient 
satisfan les disposicions prèviament establertes, i per a comprovar que aquestes 
disposicions es porten a terme i que són adequades per a arribar a els objectius previstos.  
 Calibratge. Conjunt d'operacions que permeten establir, en condicions específiques, 
la relació entre els valors indicats per un equip o instrument de mesura i els corresponents 
valors coneguts d'una magnitud de mesura.  
 Qualitat. Conjunt de propietats i característiques d'un producte o servei que li 
confereix la seva aptitud per a satisfer unes necessitats expresses o implícites. 
 Prevenció: conjunt d`activitats que tenen com a finalitat evitar accidents personals.  
 Disconformitat / no conformitat. Desviació que, una vegada avaluada, manté una 
condició que deu ser corregida. Document informació i el seu mitjà de transport.  
 Especificació. Document que estableix  els requisits amb els quals un producte o 
servei ha d'estar conforme. Format. Imprès a utilitzar per a registrar resultats en l'aplicació 
d'un document.  
 Gestió de la qualitat. Conjunt d'accions planificades i sistemàtiques que són 
necessàries per a proporcionar la confiança adequada que un producte o servei satisfarà els 
requisits donats sobre qualitat.  
 Gestió de la prevencio. Conjunt d'accions planificades i sistemàtiques que són 
necessàries per a proporcionar la confiança adequada que un producte o servei satisfarà els 
requisits donats sobre prevencio.  
 Gestió de la medi ambient. Conjunt d'accions planificades i sistemàtiques que són 
necessàries per a proporcionar la confiança adequada que un producte o servei satisfarà els 
requisits donats sobre politiques de respecte al medi ambient 
 Instrucció tècnica. Documents que descriuen amb detall les operacions i condicions 
de treball per a una activitat concreta.  
 Manual de qualitat, prevenció i medi ambient. Document del sistema de qualitat, 
prevencio i medi ambient on es concentra i desenvolupa la política general de qualitat de 
l'empresa establint els requisits aplicables i les funcions a ocupar pel personal de la 
mateixa.  
 Millora contínua és un procés orientat a d’increment continu de l'eficàcia i 
eficiència de l'organització per a complir amb la seva política i objectius. La millora 
contínua respon a les creixents necessitats i expectatives dels clients i assegura una 
avaluació dinàmica del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient. Norma. Exposició sistematitzada d'una instrucció d'obligat compliment per a tota 
l'empresa o per a les àrees específiques que en ella es determinin.  
 Pla de la qualitat, de prevenció de riscos laborals i de medi ambient: document que 
especifica que procediments i que recursos associats han d'aplicar-se, qui ha d'aplicar-los i 
quan han d'aplicar-se a un projecte, procés, producte o contracte específic.  
 Política de la qualitat, de prevenció de riscos laborals i de medi ambient. Directrius 
i objectius generals de l'empresa, relatius a la qualitat a la prevencio i al respecte al medi 
ambient, expressats formalment per la direcció general.  
 Sistema de gestió qualitat, de prevenció de riscos laborals i de medi ambient. 
Conjunt de l'estructura d'organització, de responsabilitats, de procediments, de processos i 
de recursos que s'estableix en per a portar a terme la gestió de la qualitat prevenció de 
riscos laborals i de medi ambient.  
 Traçabilitat. Capacitat per a reconstruir l'historial, la utilització o la localització 
d'un articulo o d'una activitat, o d'articles o activitats similars, mitjançant un identificació 
registrada.  

4.1.2. Introducció  

4.1.2.1. Descripció de l'empresa: 
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Va iniciar les seves activitats en el sector de la construcció en l'any xxxxx , estant en 
l'actualitat capacitada per a escometre tot tipus de projectes i obres, tant d'edificació com 
d'obra civil.  
 
Posseeix experiència, disposa dels mitjans adequats i reuneix als professionals més 
capacitats per a garantir la màxima qualitat en tots els projectes i obres en els quals intervé. 
En les seves actuacions incorpora de forma innovadora les noves tecnologies i els mitjans 
més avançats, combinant-los amb els processos manuals tradicionals, model que li permet 
oferir sempre la solució més idònia i que millor s'adapta als projectes en els quals participa 
i als desitjos i necessitats que li plantegen els seus clients. La seva llarga experiència, 
capacitat d'adaptació, d'innovació, compromís de qualitat, compromís mediambiental, 
tecnologia, fiabilitat financera i voluntat de servei, fa possible que pugui oferir les 
solucions i realitzar els projectes en les millors condicions d'eficàcia i competitivitat.  
 
Empresa s'ha fet creditora del suport i confiança dels seus clients. Gràcies a ells i al sempre 
creixent nivell d'exigència de l'empresa, ha pogut escometre amb garanties d'èxit els reptes 
d'expansió, desenvolupament i qualitat que requereixen els mercats europeus en els quals 
participa des de fa diversos anys.  

4.1.2.2. Sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient 

4.1.2.2.1. Objecte 
 

 Descriure el sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient, prevenció i medi ambient establert en empresa.  
 Descriure la documentació que sustenta el sistema de gestió de la qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient en empresa.  
 Descriure els criteris generals per a assegurar que els documents i les dades que 
afecten al sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient 
s'elaboren, aproven, arxiven, controlen i modifiquen de forma adequada.  
 Definir la sistemàtica establerta en empresa per a assegurar que els registres de la 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient s'elaboren, destinen, classifiquen, 
arxiven i conserven adequadament, a fi de demostrar que els productes compleixen amb els 
requisits especificats i que el sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient està implantat i és eficaç.  

4.1.2.2.1. Àmbit d'aplicació  
 
Totes les activitats contemplades en el sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient que quedin reflectides en el present manual de qualitat, prevenció i 
medi ambient i en la documentació complementària al mateix. Control dels registres de 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient  d'aquest capítol les evidències escrites 
derivades de l'aplicació del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient en l'empresa.  
 
Per l'anterior, empresa:  
 
 Identifica els processos necessaris del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient, prevenció i medi ambient  i d'aplicació en l'empresa en les 
reunions del comitè de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient  i descrites en 
fitxes de processos de empresa  
 Determina la seqüència i interacció de processos mitjançant l'elaboració de 
diagrames i mètodes gràfics descrits en les fitxes de processos de empresa.  
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 Determina els criteris i mètodes necessaris per a assegurar-se que tant l'operació 
com el control d'aquests processos són eficaços a través de plans de qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient  específics. 
 Assegura la disponibilitat de recursos i informació necessaris per a donar suport 
l'operació i el seguiment d'aquests processos.  
 Realitza el seguiment, el mesurament i l'anàlisi d'aquests processos mitjançant 
auditories internes.  
 Implementa les accions necessàries per a arribar a els resultats planificats i la 
millora contínua d'aquests processos a través de les reunions del comitè de qualitat.  

4.1.2.2.2. Requisits de la documentació  

4.1.2.2.2.1. Generalitats  
 
El sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, prevenció i 
medi ambient  de empresa s'ha desenvolupat d'acord als següents requisits: 
 
 La declaració documentada d'una política i objectius de qualitat.  
 El present manual de qualitat, prevenció i medi ambient. 
 Els documents que empresa requereix per a assegurar la planificació, operació i 
control dels processos. (fitxes de processos, indicadors, etc) - els registres requerits per la 
norma iso estableix  i manté el present manual com suport per a implantació del sistema de 
gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, prevenció i medi ambient  
que inclou:  

 
o L'abast del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i 

medi ambient, amb les justificacions de les exclusions  
o La referència als procediments requerits pel sistema de gestió de la qualitat, 

prevenció de riscos laborals i medi ambient. 
o Una descripció de la interacció entre els processos del sistema de gestió de 

la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient. 

 
Els documents en els quals s'estableix  el sistema de gestió de la qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient,  són els següents:  
 Política de qualitat, prevenció i medi ambient  en la política de qualitat prevenció i 
medi ambient  , definida per direcció general, es plasmen les directrius i objectius generals 
en relació al sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient. 
 Manual de qualitat, prevenció i medi ambient. És el document bàsic del sistema de 
gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient. El seu objectiu és el 
d'establir i definir totes les actuacions que s'integren en el sistema de gestió de la qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient. Així mateix, defineix quines activitats s'han de 
realitzar per a assolir una adequada gestió de la qualitat prevenció de riscos laborals i medi 
ambient i les persones o unitats organitzatives als quals implica aquestes activitats  
 
Per altra banda, amb el manual es pretén que qualsevol persona o entitat aliena a empresa 
pugui conèixer el sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient implantat en l'empresa.  
 
Instruccions. Són documents complementaris del manual de qualitat, prevenció i medi 
ambient en els quals es descriu, amb el nivell de detall necessari en cada cas, qui, com, 
quan, on, per a què i amb què ha de realitzar-se una determinada funció contemplada en el 
manual. El seu objecte és normalitzar els procediments d'actuació i evitar les indefinicions i 
improvisacions que poguessin donar lloc posteriorment a problemes o deficiències en la 
realització de l'activitat.  
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 Instruccions tècniques. Documents complementaris dels procediments, similars a 
ells, en el sentit que determinen igualment la forma de realitzar les activitats relatives al 
sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, prevenció i 
medi ambient .  
 
Aquestes activitats transformen elements d'entrada en resultats. Programa d'objectius de la 
qualitat document en el qual s'enumeren els objectius de qualitat determinats per a 
l'exercici corresponent. Planes de qualitat, prevenció i medi ambient  documents que 
descriuen els objectius de qualitat prevenció i medi ambient  , activitats necessàries per a 
arribar-los a i recursos a utilitzar en relació amb una obra o contracte concret. És una 
conseqüència del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient, i ha de ser coherent amb el manual de qualitat, prevenció i medi ambient i 
recollirà els procediments i instruccions que siguin aplicables.  
 Documents que defineixen el producte. El producte es defineix, a partir dels 
requeriments dl`explotador, per mitjà de plànols, especificacions tècniques, normes 
nacionals i/o internacionals, normes particulars de clients, etc.  
 Control dels documents empresa controla els documents requerits pel sistema de 
gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, prevenció i medi ambient 
.  

4.1.2.2.3. Responsabilitat de la direcció: 

4.1.2.2.3.1. Objecte: 
 
Definir la política, els objectius generals de qualitat prevenció i medi ambient  en empresa i 
designar el representant del director general amb autoritat i responsabilitat per a la gestió i 
supervisió del sistema de la qualitat, així com fixar les directrius a seguir en les revisions 
del sistema.  

4.1.2.2.3.2. Àmbit d'aplicació: 
 
 Totes les activitats subjectes al sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals 
i medi ambient.  

4.1.2.2.3.3. Descripció  

4.1.2.2.3.3.1. Compromís de la direcció 
 
La direcció de empresa proporciona evidència del compromís per a desenvolupar i 
implantar un sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, i 
la millora contínua de l'efectivitat del mateix per mitjà de:  
 La comunicació a l'organització de la importància de satisfer els requisits 
dl`explotador, legals i reglamentaris. 
 Establir una política de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, . 
 Assegurar que s'estableix en els objectius de qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient, .  
 Assegurar la disponibilitat de recursos.  
 Enfocament al client 

La direcció de empresa assegura que els requisits dl`explotador es determinen i compleixen 
amb el propòsit d'assolir la satisfacció del mateix.  
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4.1.2.2.3.3.2. Política de qualitat prevenció de riscos laborals 
i medi ambient 

 
La qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient és prioritària en les activitats de 
empresa que l'entén com la capacitat de donar satisfacció a les necessitats dl`explotador a 
cada moment, amb un producte competitiu, contant amb la participació de tots.  

 
La direcció s'assegura que la política de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient:  
 És adequada als propòsits de l'organització. 
 Inclou el compromís de satisfer els requisits del sistema de gestió de la qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient, i de millorar l'efectivitat del mateix. 
 Proporciona una marc de referència per a establir i revisar els objectius de qualitat 
de prevenció de riscos laborals i medi ambient, i de millorar l'efectivitat del mateix. 
 Es comunica i entén dintre de l'organització.  
 
Es revisa per a la seva contínua adequació. Política de qualitat , prevenció de riscos 
laborals i medi ambient la direcció de empresa, conscient del compromís que contreu amb 
els seus clients, disposa dels recursos necessaris per a garantir que les obres executades per 
l'empresa, compleixen estrictament totes les especificacions, normes, planificacions i codis 
aplicables i satisfan les expectatives i les necessitats dels clients i orientat a l'obtenció dels 
següents objectius:  
 Assegurar que la política de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient és 
compresa, implantada i mantinguda en tots els nivells de l'empresa, i que es deixa 
constància documental del seu compliment.  
 Fomentar el compromís de la direcció en la totalitat del sistema de gestió de 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient 
 Formar, motivar i implicar a tot el personal en el desenvolupament del sistema de 
gestió de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient implantat.  
 Identificar els processos necessaris per al sistema de gestió de la qualitat, prevenció 
de riscos laborals i medi ambient. Determinar la seva seqüència i interacció, els seus 
criteris i els seus mètodes, els seus recursos i la seva informació, amb la finalitat 
d'assegurar que el seu funcionament i el seu control són eficaços.  
 Establir accions i programes orientats a la millora dels processos, i no només a la 
detecció de desviacions.  
 Mantenir contacte permanent amb els clients, col·laborant conjuntament en la 
millora del resultat final i avaluant el seu nivell de satisfacció.  
 Comprendre les necessitats actuals i futures dels clients, satisfer els seus requisits i 
esforçar-se a excedir les seves expectatives.  
 Procurar una gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient 
àmpliament participativa, que aprofiti les capacitats de tot el personal.  
 Arribar a una relació mútuament beneficiosa amb els seus proveïdors amb la 
finalitat d'augmentar la capacitat d'ambdós per a crear valor.  
 La present política de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient serà 
mantinguda i revisada periòdicament, comunicada a tots els empleats i posada a disposició 
dl`explotador.  
 El manual de qualitat, prevenció i medi ambient és el document on es recullen 
filosofia i directrius del sistema de gestió de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient, les quals es desenvolupen en diferents procediments i fitxes de procés als quals es 
fa referència en el mateix.  
 El comitè de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient de l'empresa 
estableix anualment objectius d'acord a la política de qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient, els resultats de l'any anterior i el seu compromís de millora contínua. És 
responsabilitat de tota l'organització de empresa, i fonamentalment de les persones 
encarregades de la realització d'activitats compreses dintre del sistema de gestió de qualitat, 
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prevenció de riscos laborals i medi ambient, l'obligat compliment de l’establer en aquest 
sistema.  
 La direcció de empresa delega en el responsable de qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient, la implantació i verificació del compliment del sistema de gestió 
de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, per a això, aquest posseeix 
l'autoritat i independència necessàries dintre de l'organització de l'empresa.  

La direcció posarà a la seva disposició els recursos necessaris per a arribar a els objectius 
establerts.  

4.1.2.2.3.3.3. Planificació de la qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient 

4.1.2.2.3.3.3.1. Objectius de la qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient 

 
Es poden distingir en empresa dos tipus d'objectius  qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient:  
 

Generals i a curt termini .  
 
Els objectius generals qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, o cridats també 
estratègics, són els quals es pretenen arribar a amb l'aplicació pràctica diària de les 
directrius definides en la seva política de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient inclosa en la pàgina anterior i pels objectius fixats pel comitè de qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient en la revisió del sistema de gestió de la 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient. 
 
Els objectius de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient a curt termini són els 
quals permeten arribar a els objectius generals de l'empresa i seran sempre mesurables i 
coherents amb la política de qualitat. Són establerts en les reunions del comitè de qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient. L'avanç en la consecució dels mateixos és 
avaluat pel propi comitè de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient quan 
efectua les posteriors reunions.  
 
Planificació del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient 
 
La direcció de empresa assegura que:  
 
 La planificació del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient, es realitza amb la finalitat de complir els requisits del present manual de 
qualitat, prevenció i medi ambient, així com els objectius de la qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient. - es manté la integritat del sistema de gestió de la qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient. 

4.1.2.2.3.3.4. Responsabilitat, autoritat i comunicació  
 
Responsabilitat i autoritat l'organització general de empresa es representa en l'organigrama 
de l'empresa.  
 
L'assignació de responsabilitat i autoritat amb referència al sistema de gestió de la qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient, , que haurà de ser revisada pel responsable de 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, és la següent :  

 
 Direcció general: 
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o Aprovar la política de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient 

de empresa. 
o Realitzar la revisió anual del sistema de gestió de qualitat, prevenció de 

riscos laborals i medi ambient de empresa juntament amb el comitè de 
qualitat.  

o Assignar els recursos i personal suficient per al desenvolupament i 
implantació del sistema de gestió de qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient.  

o Aprovar el programa de gestió de qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient per a arribar a els objectius i metes previstos.  

o Aprovar el pla d'auditories internes del sistema.  
o Crear i mantenir el comitè de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 

ambient com òrgan de caràcter executiu en temes de qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient.  

o Establir les responsabilitats de les diferents àrees de l'empresa.  
o Aprovar el manual de qualitat, prevenció i medi ambient i els procediments 

generals.  
o Aprovar el pla de formació.  

 
 Direcció immobiliària depèn directament de direcció general. Desenvolupa les 
següents funcions :  

 
o Estudi viabilitat econòmica de noves promocions.  
o Gestió d'operacions immobiliàries.  
o Gestió de patrimoni immobiliari. 

  
 Cap de projecte depèn de direcció Inmobiliaria. Desenvolupa les següents funcions 
:  

 
o Fer l`Estudi del projecte.  
o Fer el projecte amb totes les seves fases 
 

 Direcció d'administració i finances depèn directament de direcció general. El 
director  d'administració  i  finances  desenvolupa,  entre  unes  altres,  les  següents 
funcions :  

 
o Executar el circuit de facturació.  
o Departament de recursos humans depèn directament de direcció 

d'administració i finances. Les funcions més destacades del departament de 
recursos humans són les següents:  
 

o Disseny i elaboració del pla de formació.  
o Control de distribució del pla. 
o Execució de les accions formatives.  
o Seguiment i avaluació.  
o Gestió dels registres.  
o Elaborar i aprovar la qualificació de perfils professionals.  
o Direcció de producció  

 
 Direcció de producció 
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El director de producció és la màxima autoritat executiva de la producció en l'empresa. En 
dependència directa de direcció general, es distingeixen diverses àrees dintre del 
departament. 
 
La funció principal del director de producció és la coordinació de delegats i directors 
d'àrea.  
 
El director de producció aprovarà els plans de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient en el cas que el cap d'obra del mateix sigui, bé un director d'àrea en la central, bé 
un delegat en les delegacions.  

 
 Caps d’obra: 
 
Depenen directament d'un delegat o d'un director d'àrea. Les seves funcions principals són :  

• És el responsable directe quant a la realització de l'obra.  
• És el responsable de l'empresa en la ubicació de l'obra.  
• Aplica el sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i 

medi ambient, prevenció de riscos laborals i medi ambient, prevenció i 
medi ambient  de empresa en la seva obra i elabora, al costat del tècnic de 
qualitat i medi ambient, el pla corresponent.  

• Estableix i revisa la programació de l'obra i elabora la planificació de 
detall. 

• Redacta els mesuraments valorats i col·labora amb la direcció facultativa 
en l'elaboració de les certificacions oficials.  

• Estudia i proposa compres i subcontractes al delegat o director d'àrea, 
responsabilitzant-se de sol·licitar ofertes, realitzar estudis comparatius, 
presentar la proposta i enviar aquesta proposta al delegat o director d'àrea 
que posteriorment si és conforme l'autoritza o li dóna curs.  

• Seguiment, control i avaluació del compliment d'especificacions, terminis 
de lliurament, etc.  

• Control i arxiu de la documentació de qualitat, prevenció de riscos laborals 
i medi ambient generada i rebuda en obra (conjuntament al tècnic de 
qualitat de l'obra i a l'administratiu d'obra). 

• Proposa accions correctores i preventives.  
• Aprovació d'ampliacions de contracte de les seves obres de fins a un 20% 

respecte al pressupost inicial.  
 

 Encarregat d'obra  
 
Depenen directament d'un cap d'obra. Les seves funcions principals són :  
 

 Controlar i coordinar el personal i l'execució de l'obra (qualitat, prevenció 
de riscos, terminis de lliurament, etc.).  

 Recepció de materials i productes.  
 

 Administratiu d’obra: 
 
Depenen directament d'un delegat o d'un director d'àrea. Les seves funcions 
principals són :  

• Donar recolzament en la realització de l'obra en qüestions administratives 
(factures, albarans, etc.).  

 
 Ajudant d'obra  

 
Depèn directament d'un cap d'obra. Les seves funcions principals són :  
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 Donar suport al personal d'obra en tot el relatiu a la correcta realització de 

l'obra.  
 Agafar experiència per a en un futur ser cap d'obra.  

 
 Direcció tècnica: 
 
Agrupa una sèrie d'àrees amb funcions determinades que donen suport a la resta de 
l'empresa. En dependència del director general, el director tècnic ocupa, entre unes altres, 
les següents funcions :  

• Revisar el manual de qualitat, prevenció i medi ambient de empresa, i els 
procediments generals.  

• Proporciona els mitjans adequats per a l'assistència tècnica en la preparació 
dels procediments constructius, i en la preparació dels plans d'obres.  

• Revisa el pla d'auditories del sistema de qualitat de empresa.  
• Projectes o desenvolupament projectes. O control projectes. O gestions 

administració. Disseny i desenvolupament informàtic o manteniment i 
millora de la xarxa informàtica.  

• Suport a departaments i delegacions.  
• Suport a direcció Inmobiliaria 
• Desenvolupament de noves aplicacions. Gabinet tècnic  
• Elaboració i control de projectes.  
• Suport i assessorament tècnic a la resta de departaments.  
• Confecció d'informes i documents gràfics. 
• Confecció de plànols d'estat definitiu (as built). Assessoria tècnica  
• Assessoria a clients o assessoria a departaments.  
• Informes i dictàmens.  

 
 Departament d'estudis: 

 
Departament d'estudis en dependència directa de direcció tècnica, ocupa, entre 
unes altres les següents funcions :  
 

• Selecció de concursos d'obres.  
• Confecció de les ofertes econòmiques.  
• Desenvolupament d'ofertes amb clients.  
• Revisar els contractes.  

 
 Departament de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient.  
 
Depèn directament de direcció general però assessorat directament per direcció tècnica. 
Desenvolupa les següents funcions :  

 
• Elabora, controla i arxiva el manual de qualitat, prevenció i medi ambient i 

els procediments generals del sistema. 
• Supervisa el compliment dels requisits establerts en la documentació del 

sistema de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient 
• Identifica problemes que afectin a la qualitat, prevenció de riscos laborals i 

medi ambient, col·laborant amb les adreces afectades en la resolució de les 
no conformitats. 

• Adopta mesures correctives de les desviacions i verifica la seva 
implantació.  

• Paralitza aquelles activitats que no s'estiguin realitzant d'acord a l’establer 
en el sistema de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient.  

• Actualitza el llistat de proveïdors avaluats.  
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• Manté l'arxiu dels considerats registres de qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient, generats com a conseqüència de l'aplicació del 
sistema.  

• Actua com representant de empresa, durant les inspeccions de 
subministraments per part dl`explotador.  

• Elaborar el programa de calibratge dels equips que afecten a la qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient de les obres.  

• Són funcions específiques del cap de qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient dintre del departament les següents:  
• Realitzar el pla d'auditories del sistema de qualitat, prevenció de riscos 

laborals i medi ambient de empresa i supervisa el seu compliment.  
• Revisar els plans d'obra.  
• Supervisar la qualificació d'auditors interns del sistema de qualitat, 

prevenció de riscos laborals i medi ambient 
• Comitè de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient. 

Desenvolupa les següents funcions :  
o Establir el sistema de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 

ambient i verificar la seva eficàcia.  
o Assessorar al director general en la revisió anual del sistema de 

qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient.  
o Analitzar la situació actual del sistema de qualitat, prevenció de 

riscos laborals i medi ambient.  

4.1.2.2.3.3.5. Representant de la direcció   
 

Comunicació interna la direcció  de empresa estableix els canals apropiats de comunicació 
dintre de l'organització prenent en compte els resultats de l'efectivitat del sistema de gestió 
de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient.  
 
La direcció  defineix i implementa un procés eficient per a la comunicació de:  
 
 La política de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient i la seva 

distribució.  
 Els requisits de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, definits en el 

manual i documentació de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient.  
 Els objectius i assoliments de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, 

mitjançant la seva implementació i mesura.  
 
Mitjançant la comunicació d'aquesta informació es pretén millorar l'acompliment de 
l'organització i compromet a les persones en l'assoliment dels objectius de la qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient.  
 
Poden ser activitats de comunicació interna les següents:  
 
 Comunicació de la ‘direcció  en les àrees de treball, mitjançant reunions informals.  
 Taulers informatius on s'exposaran informacions relatives a la qualitat, prevenció de 

riscos laborals i medi ambient entre unes altres.  
 

4.1.2.2.3.3.6. Revisió per la direcció   

4.1.2.2.3.3.6.1. Generalitats  
 



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 28 

Empresa realitza, almenys una vegada a l'any, una revisió del sistema de gestió de la 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, , amb la finalitat d'assegurar el seu 
òptim funcionament permanent, i en cas de ser necessari, iniciar les accions corresponents 
per a la seva millora.  
 
La revisió inclou l'avaluació de les oportunitats de millora i la necessitat d'efectuar canvis 
en el sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient. 
 
Empresa realitza sistemàticament reunions del comitè de qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient de l'empresa. Formen el comitè de qualitat i medi ambient les 
següents funcions:  
 
 Director general.  
 Cap de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient 
 Director tècnic.  
 Director de desenvolupament immobiliari.  
 Director d'administració i finances.  
 Director de producció.  
 I qualsevol altra persona que el comitè consideri.  

 
D'aquestes reunions, el cap de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient realitza 
l'acta corresponent mantenint, d'aquesta manera, registre de les revisions comentades.  

4.1.2.2.3.3.7. Informació per a la revisió  
 
En les reunions de revisió del sistema de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient  es tractaran els següents temes:  
 
 Revisió de compromisos i acords anteriors.  
 Resultat de les auditories internes realitzades.  
 Resultat de les auditories externes (en particular les realitzades per l'empresa 
certificadora).  
 Anàlisi i estudi de les no conformitats que pel seu abast, naturalesa, repercussió en 
l`explotador, cost i efecte en el funcionament del sistema de la qualitat es considerin greus.  
 Seguiment de l'eficàcia de la implantació de les accions correctores i preventives.  
 Reclamacions de clients. 
 Definició, assignació i seguiment dels objectius concrets, quantificables i 
qualificables en matèria de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient.  
 Conclusions i recomanacions per a la millora. 

En la reunions del comitè de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, els punts 
que s'haurien de tractar dependran de la reunió sent els més usuals els següents:  
 Auditories internes.  
 Accions correctores.  
 Accions preventives.  
 Reclamacions de clients.  
 Objectius a curt termini.  
 Estat dels plans de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient.  
 Pla de formació  

Les reunions es realitzaran, com a mínim, cada sis mesos.  

4.1.2.2.3.3.8. Resultats de la revisió  
 

Es conserva com registre les actes de les reunions celebrades i dels acords adoptats.  
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Es donarà còpia informàtica i s'avisarà mitjançant arxiu mail als següents: 
 

 Els membres del comitè de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient.  
 Els delegats de l'empresa.  
 Qualsevol persona present durant la celebració del comitè.  

4.1.2.2.4. Gestió dels recursos  

4.1.2.2.4.1. Objecte 
 

L'objecte del present capítol descriure la dinàmica de treball de empresa en els aspectes 
relatius a formació i ensinistrament del personal, així com a la gestió dels registres 
corresponents a la seva posada en pràctica.  
 
També estableix la sistemàtica per a proporcionar i mantenir la infraestructura necessària 
per al compliment dels requisits del producte i serveis i per a establir un ambient de treball 
adequat a les necessitats de empresa.  

4.1.2.2.4.2. Àmbit d'aplicació  
 

El sistema descrit en aquest procediment és d'aplicació a tot el personal de empresa.   

4.1.2.2.4.3. Provisió dels recursos  
 

Empresa establirà els recursos humans i materials necessaris per a la ‘direcció , execució i 
supervisió de les activitats que afecten a la qualitat la prevenció i el medi ambient i en 
particular a les de verificació i inspecció, incloent les auditories internes de la qualitat la 
prevenció i el medi ambient.  
 
La realització de les verificacions, controls i assajos previstos en els procediments generals 
i constructius, o documents anàlegs, d'un treball o servei específic són portades a terme per:  
 
 El propi personal que executa els treballs o serveis en missions de autocontrol.  
 El personal assignat específicament per a aquesta missió, designat pels 
responsables de departament. 
 Empreses d'inspecció o assaig subcontractades per empresa, que amb les degudes 
garanties, homologacions i acreditacions realitzen els assajos i inspeccions sol·licitats.  
 
Empresa disposarà dels equips de mesura, inspecció i assaig necessaris per a realitzar les 
verificacions exigides en el desenvolupament de cada treball o servei o si escau disposarà 
dels mitjans necessaris per a subcontractar les esmentades activitats de verificació.  

 

4.1.2.2.4.3.1.  Recursos humans  

4.1.2.2.4.3.1.1. Generalitats  
 
Empresa és conscient de la decisiva importància que suposa contar amb un equip humà 
format adequadament, tant en l'aspecte tècnic del seu treball com en el de gestió de la 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient.  
 
Aquesta raó duu a empresa la realització de cursets periòdics, conferències i exercicis 
pràctics, impartits per personal qualificat en la matèria que es tracti.  
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4.1.2.2.4.3.1.2. Competència, presa de consciència i 
formació  

 
 Determina la competència necessària per al personal que realitza treballs que afecten a la 
qualitat del producte. Proporciona formació o pren altres accions per a satisfer aquestes 
necessitats. Avalua l'eficàcia de les accions preses.  
 
S'assegura que el seu personal és conscient de la pertinència i importància de les seves 
activitats i de com contribueixen a l'assoliment dels objectius de la qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient.  
 
Manté registres apropiats a l'educació, formació, habilitats i experiència. La formació i 
ensinistrament del personal farà especial èmfasi en els temes següents:  
 Formació en els mètodes i especialitats que es requereixin per a la realització de les 
activitats pròpies del personal que es tracti; això inclourà tècniques constructives, maneig 
d'equips, materials i instruments i la comprensió de la documentació tècnica que es faciliti 
a dita personal.  
 Formació tècnica en les àrees d'activitat pròpies de l'empresa. Aquesta formació 
podrà ser portada a terme per empreses especialitzades, o per personal de la pròpia 
empresa.  
 Conceptes i tècniques del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient implantat en l'empresa.  
 Objectius i abast dels documents del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient.  
 Mitjans i tècniques necessàries per a la participació correcta en la implantació i 
desenvolupament del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient. Cada departament de l'empresa emet anualment un informe de necessitats de 
formació, el qual reflecteix les necessitats de formació benvolgudes o detectades pel 
responsable de cada àrea per al personal al seu càrrec.  

Sobre la base dels informes de necessitats de formació, el responsable de recursos humans 
elabora el pla de formació. En el pla de formació queden especificades:  
 
 Matèries a tractar. 
 Cursos a assistir.  
 Dates de realització.  
 Personal que ha d'assistir.  
 Entitat organitzadora.  
 Etc...  

En el pla de formació es distingeixen dos tipus d'activitats de formació:  
 
 Activitats programades.  
 Activitats no programades.  

 
En les reunions de comitè de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient es 
realitza el seguiment de l'efectivitat del pla de formació vigent, i de les accions a prendre en 
cas de trobar deficiències en aquest pla. 
  
El responsable de recursos humans manté un seguiment de la formació del personal de 
l'empresa mitjançant l'elaboració d'un informe d'activitat de formació per a cada activitat de 
formació realitzada per personal de l'empresa.  
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S'avalua també l'eficàcia de la formació mitjançant avaluació de l'eficàcia de les accions 
formatives.  

4.1.2.2.4.3.1.3. Infraestructura  
 
Empresa manté la infraestructura necessària per a assolir la conformitat amb els requisits 
del producte i servei. La infraestructura inclou: 
 
 Edificis, espai de treball i serveis associats.  
 Equips i maquinària de treball.  
 Equips de programari i maquinari.  
 Serveis de suport, tals com transport i comunicacions.  

Empresa disposa d'un modern sistema informàtic per a comunicació i tractament de dades, 
connectat mitjançant xarxes internes, havent aconseguit l'objectiu que tot el personal 
disposi de la seva pròpia entrada i sortida al sistema.  
 
A la vista dels avanços que s'hagin produït en aquest camp, es revisa constantment 
l'adequació dels equips i del programari, prenent-se les decisions necessàries per al 
manteniment de la modernització del sistema.  

4.1.2.2.4.3.1.4. Ambient de treball  
 
Empresa determina i gestiona l'ambient de treball necessari per a assolir la conformitat amb 
els requisits del producte.  
 
La direcció  de empresa estableix els mitjans necessaris perquè l'ambient de treball tingui 
una influència positiva en la motivació, satisfacció i acompliment del personal.  
 
Tenint en compte:  
 
 La seguretat en les obres, incloent equips de protecció individual i col·lectius.  
 La ergonomia dels equips i instal·lacions de manera que redueixin i eliminin la 
fatiga i lesions múscul-esqueléticas.  
 La ubicació i disposició dels llocs de treball, a fi de millorar la productivitat.  
 Les interaccions socials entre els empleats.  
 Les instal·lacions per al personal d'obra: dutxes, lavabos, menjador, etc.  
 Les condicions ambientals en les oficines: calor, humitat, llum, flux d'aire, etc.  
 La higiene, neteja, soroll, vibracions i contaminació ambiental.  
 
 Documentació complementària   
 
o Formació de personal. 
o Pla de formació.  
o Necessitats de formació.  
o Acció formativa.  

4.1.2.2.5. Realització del producte  

4.1.2.2.5.1. Objecte 
 
L'objecte del present capítol és descriure la dinàmica de treball de empresa relació a :  
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 La planificació de la realització del producte. 
 Revisió de les ofertes i comandes de clients i assegurar que tots els requisits són 
entesos, acceptats i, quan escaigui, modificats correctament a fi que puguin satisfer les 
expectatives dels clients.  
 Assegurar que els documents de compra defineixen perfectament els requisits 
exigits als materials i serveis.  
 Els proveïdors tenen capacitat per a subministrar conforme als requisits de qualitat, 
prevenció de riscos laborals i medi ambient prefixats.  
 Assegurar que els materials i serveis que s'adquireixen satisfan els requisits 
especificats. 
 Identificar, planificar i controlar els processos constructius per a garantir la qualitat 
final dels seus productes i serveis.  
 Assegurar que aquests processos es realitzen en condicions controlades.  
 Assegurar que els equips utilitzats per a la inspecció, mesurament i assaig són els 
adequats, es troben en condicions d'ús i estan correctament verificats / calibrats. 

4.1.2.2.5.2. Àmbit d'aplicació  
 

El camp d'aplicació comprèn:  
 

 L'establiment de la planificació de la realització del producte. 
 Tots els contractes i comandes que empresa acorda amb els seus clients, tota oferta 
realitzat per empresari a tot comanda cursada a l'empresa.  
 Les compres de matèries primeres i serveis, realitzades per empresa que afectin a la 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient dels seus propis productes i serveis, 
afectant igualment als proveïdors que les subministren  
 Tots processos constructius sotmesos al sistema de la qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient de empresa.  
 Tots els equips que s'utilitzen en inspeccions, mesuraments i assajos i que puguin 
afectar a la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, amb el grau d'exigència 
que en cada cas es determini.  
 Queden exclosos els equips de mesurament usats en el manteniment.  

4.1.2.2.5.3. Descripció  
 

Planificació de la realització del producte empresa planifica i desenvolupa els processos 
necessaris per a la realització del producte. 
 
Empresa ha establert un sistema de control dels processos basat en:  
 Planificar què ha de fer-se, com s'ha de fer i amb quins mitjans i personal. Per a 
això s'han elaborat plans, procediments i instruccions per a cadascun dels processos 
constructius de empresa.  
 Disposar dels mitjans adequats i mantenir-los en les condicions òptimes de 
funcionament, quan així es requereixi, mitjançant programes de manteniment preventiu, 
revisions periòdiques, etc.  
 Conèixer les capacitats dels processos i adequar-les a les especificacions 
dl`explotador.  
 Controlar les variables que influeixen en cada procés.  
 Establir correccions sobre els processos, en funció dels resultats obtinguts en les 
verificacions.  
 Eliminar possibles causes indirectes de falta de qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient, tals com errors d'identificació, indefinició de les activitats a 
executar, etc.  
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 Establir els registres que siguin necessaris per a proporcionar evidència que els 
processos i el producte resultant compleixen els requisits, segons s'estableix en els 
procediments de producció i instruccions operatives.  
 Quan els resultats dels processos no puguin verificar-ne completament mitjançant 
la inspecció i assaig del producte, o quan les deficiències del procés només puguin 
manifestar-se després de la utilització del material / producte, els processos es portaran a 
terme per personal qualificat o es mantindrà una supervisió i control continu de les 
variables del procés, garantint la conformitat amb els requisits especificats.  
 El resultat de la planificació es presenta de forma adequada a la metodologia de les 
operacions de empresa segons  
 Control dels processos constructius.  

La direcció  s'assegura de l'eficaç i eficient operació dels processos de realització de 
manera que l'empresa tingui la capacitat de satisfer a les parts interessades. Es té en compte 
que el resultat d'un procés pot ser element d'entrada per a un o diversos processos, segons 
s'indica en la planificació de processos.  

4.1.2.2.5.4. Processos relacionats la post venda 

4.1.2.2.5.4.1. Determinació dels requisits relacionats amb el 
producte  

 
La direcció  de empresa processos acceptats pels seus clients per a la comunicació amb 
l`explotador. Aquests processos asseguren la comprensió de les necessitats i expectatives 
dels clients, i facilitaran la seva traducció en requisits dels productes.  
 
Els processos inclouen la identificació i revisió de la informació i involucren activament al 
client. Empresa en els seus contractes:  
 
 Els requisits especificats l`explotador, inclosos els requisits de les activitats de 
lliurament i posteriors a la mateixa.  
 El requisits no establerts l`explotador però necessaris per a ús especificat o previst 
del producte.  
 Els requisits legals i reglamentaris relacionats amb el producte.  

Els requisits addicionals determinats per empresa. Sempre que l`explotador realitza una 
sol·licitud d'oferta, els requisits d'aquesta sol·licitud són recollits documentalment. La 
‘direcció  és responsable de la revisió de les ofertes, comprovant si la capacitat de empresa 
suficient per a donar compliment a tots els requisits especificats, i verificant la correcta 
documentació d'aquests requisits en l'oferta corresponent. 

4.1.2.2.5.4.2. Revisió dels requisits relacionats amb el 
producte  

 
Empresa té establert un sistema documentat per a assegurar que els contractes es revisen 
adequadament abans d'iniciar la prestació dels serveis.  
 
Preparació d'ofertes i revisió de contractes.  
 
L'objectiu d'aquesta revisió és garantir que:  
 
 Els requisits exigits en el contracte estan definits de forma clara i inequívocament.  
 Estan perfectament definides les especificacions sol·licitades per l`explotador, el 
contingut de l'oferta prèvia i el contingut definitiu del contracte.  
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 Existeixen i estan disponibles els recursos tècnics i humans per a realitzar el servei 
d'acord amb les condicions establertes en el contracte.  
 Es registren els resultats i decisions de la revisió. En aquells casos que l`explotador 
sol·licita contractualment unes condicions especials o es troben discrepàncies entre l'oferta 
presentada i el contracte o comanda, el resultat de la revisió del contracte es documentarà 
en els corresponents registres. 

4.1.2.2.5.4.3. Comunicació amb l`explotador: 
 
Empresa establertes disposicions eficaces per a la comunicació amb els clients incloses:  
 
 La informació sobre el producte final.  
 Les consultes i atenció de comandes, incloses les modificacions.  
 La retroalimentació dl`explotador, incloses les seves queixes. Qualsevol 
modificació al contracte inicial, serà documentada, i es comunicarà als serveis afectats.  

4.1.2.2.5.5. Disseny i desenvolupament  
 
Empresa i controla el disseny (projecte) i desenvolupament del producte. 
  
En la seva planificació es determina:  
 
 Les etapes o fases del projecte. 
 La planificació de les etapes o fases a controlar, revisar, verificar i validar.  
 El responsable de realitzar el projecte (arquitecte subcontractat) i el tècnic que durà 
el control del desenvolupament del producte.  
 La planificació realitzada inicialment s'actualitza, si escau, a mesura que progressa 
el projecte  

4.1.2.2.5.5.1. Elements d'entrada per al disseny i 
desenvolupament  

Es determinen els elements d'entrada relacionats i es manté els registres corresponents. 
Aquests elements són, entre uns altres: - 
 
Els requisits funcionals (edificabilitat prevista, usos previstos, etc).  
 
Requisits legals i reglamentaris (bàsicament es determinen paràmetres informatius tals com 
altura reguladora màxima, profunditat edificable, etc).  
 
Informació provinent de dissenys similars si es dóna el cas. Això dades d'entrada es revisen 
a mesura que es realitza el projecte.  

4.1.2.2.5.5.2. Resultats del disseny i desenvolupament  
 
L'arquitecte proporciona a empresa el resultat del projecte amb la finalitat de verificar-ne 
correctament. Compleix amb els elements d'entrada i les seves revisions posteriors. 
Proporciona informació apropiada per al desenvolupament del mateix.  Conté o fa 
referència als criteris d'acceptació del producte.  
 
Especifica les característiques del producte que són essencials per al seu ús.  

4.1.2.2.5.5.3. Revisió del disseny i desenvolupament  
 
D'acord al planificat inicialment es realitzen revisions sistemàtiques del projecte:  
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 En aquestes revisions,  
 Es avalua la capacitat del projecte per a complir amb els requisits definits 
anteriorment.  
 S'identifica qualsevol observació i es proposen accions necessàries. Aquestes 
revisions es mantenen registrades.  

4.1.2.2.5.5.4. Verificació del disseny i desenvolupament  
 
Empresa realitza la verificació del projecte, d'acord al planificat, per a assegurar-se que 
aquest compleix amb els requisits dels elements d'entrada.  
 
Es mantenen registres d'aquestes verificacions.  

4.1.2.2.5.5.5. Validació del disseny i desenvolupament 
 
Empresa la validació del projecte, d'acord al planificat, per a assegurar-se que el producte 
resultant és capaç de satisfer els requisits establerts per al seu ús previst.  

4.1.2.2.5.5.6. Control dels canvis del disseny i 
desenvolupament  

 
Els canvis realitzats del projecte, es revisen, verifiquen i validen, segons sigui apropiat, i 
s'aproven abans de la seva implementació. La revisió de les modificacions del projecte 
inclouen l'avaluació dels efectes d'aquests canvis sobre l'obra. Es deixen registres dels 
resultats de la revisió dels canvis i de qualsevol acció que es prengui (en les actes de visita, 
en el llibre d'ordres o en el format modificació al projecte) 

4.1.2.2.5.6. Compres  

4.1.2.2.5.6.1. Procés de compres: 
 

El delegat, director d'àrea o cap d'obra, revisen i aproven, depenent de l'abast del 
subministrament, sobre la base dels requisits dl`explotador i la normativa en vigor, els 
documents que recullen els aspectes tècnics i de qualitat dels productes i serveis a comprar.  
 
Empresa establert un procediment d'avaluació i qualificació de proveïdors, de manera que, 
per a cada producte o servei, s'asseguri el compliment amb els requisits tècnics i de 
qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient especificats en les comandes i 
contractes. En aquest sentit, el cap de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, 
són responsables d'establir els criteris necessaris per a l'avaluació així com del seguiment 
dels mateixos.  

4.1.2.2.5.6.2. Informació sobre les compres  
 

La informació de compres descriu el producte a comprar, incloent, quan sigui apropiat:  
 
 Requisits per a l'aprovació del producte, procediments, processos i equips.  
 Requisits per a la qualificació del personal.  
 Requisits del sistema de gestió de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient.  
 
Empresa s’assegura de l'adequació dels requisits de compra especificats abans de 
comunicar-los al proveïdor.  
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Les compres de productes i serveis es realitzen a proveïdors prèviament avaluats i daus 
d'alta en la llista de proveïdors avaluats de empresa.  

4.1.2.2.5.6.3. Verificació dels productes comprats  
 

Quan empresa consideri la necessitat de verificar un material o servei comprat en els locals 
del proveïdor, s'especificarà en els documents de compra les disposicions per a la 
verificació i el mètode per a la posada en circulació del producte.  
 
Quan així s'especifiqui en el contracte, l`explotador, el seu representant, o els organismes 
oficials, podran verificar en l'origen o a la recepció en empresa els materials / productes o 
components subcontractades destinats a l'execució de les obres. Aquesta verificació no 
suposarà la prova de control efectiu de la qualitat pel subcontractista.  
 
Aquesta verificació no eximirà a empresa de la responsabilitat d'establir l'execució de les 
obres en les condicions que estableix en el contracte amb l`explotador, ni impedirà el 
rebuig posterior dels materials/productes subcontractades per part dl`explotador.  

4.1.2.2.5.7. Producció i prestació del servei  

4.1.2.2.5.7.1. Control de la producció i de la prestació de 
servei  

 
Empresa establert un sistema de control dels processos basat en:  
 

Planificar què ha de fer-se, com s'ha de fer i amb quins mitjans i personal. Per a això s'han 
elaborat plans, procediments i instruccions per a cadascun dels processos constructius de 
empresa.  
 
Disposar dels mitjans adequats i mantenir-los en les condicions òptimes de funcionament, 
quan així es requereixi, mitjançant programes de manteniment preventiu, revisions 
periòdiques, etc.  
 
Conèixer les capacitats dels processos i adequar-les a les especificacions dl`explotador.  
 
Controlar les variables que influeixen en cada procés.  
 
Establir correccions sobre els processos, en funció dels resultats obtinguts en les 
verificacions.  
 
Eliminar possibles causes indirectes de falta de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient, tals com errors d'identificació, indefinició de les activitats a executar, etc. Es 
procuren els mitjans necessaris per a la protecció de la qualitat, prevenció de riscos laborals 
i medi ambient final de les obres després de les inspeccions i assajos finals.  
 
El lliurament de l'obra va acompanyada de la documentació necessària, així com de la 
documentació generada durant la implantació del sistema de qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient, si és requerida pl`explotador.  
 
Sempre que s'especifiqui contractualment, el servei prestat per empresa pot estendre's a:  
 
 Assessorament tècnic relacionat amb l'obra lliurada.  
 Lliurament al client de documentació tècnica relativa a l'obra per a la seva 
conservació i manteniment.  
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 Atendre reclamacions durant el període de garantia.  

4.1.2.2.5.7.2. Validació dels processos de la producció i de la 
prestació de servei  

 
Empresa valida aquells processos de producció i de prestació de serveis on els productes 
resultants no puguin ser verificats posteriorment, incloent qualsevol procés les deficiències 
del qual no puguin ser detectades fins a la utilització del producte o prestació de servei.  
 
La validació demostra la capacitat per a arribar a els resultats planificats. Empresa les 
disposicions per a aquests processos, podent incloure, quan sigui necessari:  
 
 Criteris per a la revisió i aprovació dels procediments 
 Aprovació d'equips i qualificació del personal.  
 Ús de mètodes i procediments específics 
 Requisits dels registres.  
 
 Revalidacions. Quan els resultats dels processos no puguin verificar-ne 
completament mitjançant la inspecció i assaig del producte, o quan les deficiències del 
procés només puguin manifestar-se després de la utilització del material / producte, els 
processos es portaran a terme per personal qualificat o es mantindrà una supervisió i 
control continu de les variables del procés, garantint la conformitat amb els requisits 
especificats.  

4.1.2.2.5.7.3. Identificació i traçabilitat  
 
Empresa establert instruccions tècniques per tipus de material / producte amb la finalitat de 
garantir la identificació i traçabilitat, tant física com documental, dels materials / productes 
des de la recepció fins a la posada en obra. Així com , assegurar que es pot conèixer en tot 
moment el seu estat d'inspecció.  

4.1.2.2.5.7.4. Preservació del producte  
 
El control sobre la preservació del producte (manipulació, conservació, emmagatzematge i 
lliurament) té com objectiu aconseguir que es redueixin al màxim la possibilitat de produir 
danys a les persones, materials i productes pendents d'ús, unitats d'obra en execució i obres 
finalitzades a causa de: 
 
 Dolenta utilització o deficient elecció dels mitjans de manipulació.  
 Condicions d'emmagatzematge inadequades per al tipus de material o producte 
considerat, entenent com a tals, les condicions ambientals, apilament d'un nombre excessiu 
d'elements, contacte amb sòls humits o bruts, etc.  
 Protecció dels materials no adequada per al tipus de transport i les condicions 
d'emmagatzematge fins a la seva instal·lació.  

4.1.2.2.5.8. Control dels dispositius de seguiment i mesurament 

4.1.2.2.5.8.1. Control d'equips  
 
El sistema establert per a controlar els equips d'inspecció, mesurament i assaig es basa en 
els següents punts:  
 
 Seleccionar els equips per a l'exactitud i precisió requerida.  



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 38 

 Establir i disposar d'una relació d'equips convenientment identificats. Calibrar i 
verificar periòdicament els equips que ho requereixin, d'acord amb el seu programa de 
calibratge i verificació prèviament establert.  
 Portar a terme la manipulació, ús, manteniment i emmagatzematge adequat dels 
equips.  
 Assegurar la traçabilitat dels calibratges.  
 Registrar i certificar el resultat dels calibratges i verificacions, així com arxivar tota 
la documentació generada en el procés. 

4.1.2.2.5.8.2. Calibratge  
 

Al comprar els equips d'inspecció, mesurament i assaig s'exigeix al fabricant els 
corresponents certificats de calibratge inicial si correspon. S'elaboraran plans de calibratge 
periòdic dels equips. La freqüència de la revisió és inversament proporcional a la 
variabilitat de l'equip i depèn de la freqüència d'ús i de la importància de la mesura 
efectuada. No obstant això si es té fundades sospites que algun equip, encara estant en 
període d'utilització, no compleix amb els requisits exigits haurà de ser revisat, sense 
esperar a la data del pròxim calibratge / verificació.  
 
En funció de les característiques de l'equip, la destinació que se li doni i les exigències de 
calibratge i verificació, els equips podran ser enviats a calibrar a laboratoris i centres 
acreditats, o bé calibrats i verificats internament en l'empresa.  
En aquest ultimo cas, s'establiran per escrit els corresponents procediments de calibratge i 
verificació.  
 
El resultat dels calibratges i verificacions dels equips queda reflectit en els corresponents 
registres. Si l'equip es troba fora dels límits de calibratge prefixats, ha de ser adequadament 
identificat com a tal i enviat a calibrar. 7.6.3 identificació els equips s'identifiquen amb un 
codi en l'etiqueta de calibratge que indica, com a mínim: data de calibratge / verificació, 
data de caducitat i nombre d'informe.  

4.1.2.2.5.8.3. Registres  
 
Empresa d'un llistat d'equips subjectes a control, que inclou tots els equips utilitzats per a 
inspeccionar, amidar i assajar els materials / productes, indicant en el mateix: la 
identificació de cada equip, la seva denominació i la descripció de les seves 
característiques. A més, existeixen fitxes individuals per a cada equip, en les quals 
s'indiquen les dades tècniques i històrics.  

4.1.2.2.5.9. Mesurament, anàlisi i millora  

4.1.2.2.5.9.1. Objecte 
 
Aquest capítol té per objecte definir els criteris generals per a efectuar el mesurament, 
anàlisi i millora del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi 
ambient establert en empresa.  

4.1.2.2.5.9.2. Àmbit d'aplicació  
 
És d'aplicació a l'establiment dels criteris generals per a efectuar el mesurament, anàlisi i 
millora del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient de 
empresa.  
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4.1.2.2.5.9.3. Generalitats 
 

Empresa i implementa els processos de seguiment, mesurament, anàlisi i millora necessaris 
per a:  
 Demostrar la conformitat del producte.  
 Assegurar la conformitat del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos 
laborals i medi ambient.  
 Millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient.  
 
Poden utilitzar-me com mesuraments de l'acompliment dels processos:  
 Els assoliments dels objectius.  
 La satisfacció dels clients i parts interessades. Els resultats de les anàlisis de dades 
d'activitats de millora seran elements d'entrada en la revisió del sistema per part de la 
‘direcció. 

4.1.2.2.5.9.4. Seguiment i mesurament  
 

La direcció  s'assegura que s'utilitzen mètodes eficaços i eficients per a identificar àrees per 
a millorar l'acompliment del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i 
medi ambient. Poden utilitzar-me els següents mètodes:  
 
 Enquestes de satisfacció dl`explotador i parts interessades.  
 Auditories internes.   
 Autoavaluació.  

4.1.2.2.5.10. Satisfacció dl`explotador  

4.1.2.2.5.10.1. Auditoria interna  
 

Empres aporta a terme a intervals planificats auditories internes per a determinar si el 
sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient:  
 
S'ha implementat i es manté de forma eficaç. Preparació el cap de qualitat, prevenció de 
riscos laborals i medi ambient, d'acord amb el programa de auditories aprovat pel director 
general de empresa, decideix l'àrea a auditar i forma l'equip auditor que elabora la 
planificació de auditoria, el qual ha de contenir, almenys, els següents punts:  

4.1.2.2.5.10.2. Seguiment i mesurament dels processos  
 

Empresa mètodes adequats per al seguiment i mesurament, quan sigui aplicable, dels 
processos del sistema de gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient. 
Aquests mètodes asseguren la capacitat dels processos per a arribar a els resultats 
planificats, establint correccions i accions correctives quan no s'arribin a aquests resultats, 
per a assegurar la conformitat del producte.  
 
El cap de qualitat, prevenció de riscos laborals i medi ambient, sempre que l`explotador ho 
exigeixi o quan ho consideri necessari, duu un control estadístic de manera que li permeti 
obtenir informació sobre procés i de les característiques de l'obra  

4.1.2.2.5.10.3. Seguiment i mesurament del producte 
 

Empresa efectua un seguiment de les característiques del producte per a verificar que 
compleix amb els requisits. Aquest seguiment s'efectua en les etapes adequades del procés, 
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segons es planifiqui. Empresa evidència de la conformitat dels criteris d'acceptació, 
incloent la identificació del personal que aprova aquesta conformitat.  
 
El lliurament del producte o prestació del servei no es portaran a terme fins que es troben 
conclòs satisfactòriament les disposicions planificades, tret que siguin aprovats per 
autoritat competent o pl`explotador.  
 
Empresa en compte per a efectuar el seguiment i mesurament dels seus productes, el 
següent:  
 
• Les característiques dels productes que determinen els tipus de mesurament i 
mitjos de mesurament adequats, l'exactitud requerida i habilitats necessàries dels empleats.  
• Els equips, programari i eines necessàries.  
• La qualificació del personal, materials, productes i processos.  
• La inspecció final que confirmi que s'ha verificat, completat i acceptat el producte.  
• El registre dels resultats dels mesuraments del producte.  

4.1.2.2.6. Control del producte no conforme  
 

Empresa assegura que els productes no conformes amb els requisits, s'identifiquen i 
controlen per a prevenir el seu ús o lliurament no intencionades.  
 
Existeixen dos tipus de productes no conformes:  
 
 No conformitats durant l'execució de l'obra.  
 No conformitats una vegada lliurada l'obra al client.  
 No conformitat durant l'execució de l'obra.  
o Origen. Anomalies detectades en els materials subministrats o del servei 
subcontractat com resultat de les verificacions, controls o assajos realitzats en la recepció i 
l'execució de les obres:  
o Desviació respecte a les especificacions.  
o Deterioració soferta durant les operacions de transport o manipulació.  
o Anomalia en les condicions d'emmagatzematge.  
o Anomalies detectades en l'execució d'una activitat.  
o Anomalies detectades en les proves finals.  

4.2. Procediments: 

4.2.1. Estudis preliminars: 
Les instruccions tècniques durant aquesta fase tindran com objectiu: 
 

Qualitat: 
Obtindre una visió dels paràmetres de qualitat que desitja 
l`explotador. 
Obtindre la viabilitat del nivell de qualitat. 

 
Prevenció: 
Fer una avaluació de riscos inicial d’utilització de l’edifici . 
Prioritzar els riscos de s’han de disminuir. 

 
Medi ambient: 
Analitzar l’emplaçament de l’edifici., situació, orientació, etc. 
Estudiar bones practiques medi ambientals del funcionament de 
l’edifici. 
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Visualitzar la voluntat dl`explotador. 
 

Estudis preliminars: I-01 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Paràmetres de qualitat:  

 Enfront de intervencions aquesta ha de tenir un nivell de funcionalitat: 

 Enfront de intervencions aquesta ha de tenir un nivell de qualitat: 

2. Avaluació de riscos: omplirem la següent taula tenint en compte la 
utilització i la naturalesa de l’edifici. 

 Risc Probabilitat Gravetat Grau 
d’incidència 

 Caigudes a diferent nivell 1 a 5 1 a 5  
 Caigudes al mateix nivell 1 a 5 1 a 5  
 Caigudes d’objectes per 

desplom o enderroc 
1 a 5 1 a 5  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

1 a 5 1 a 5  

 Caigudes d’objectes 
despresos 

1 a 5 1 a 5  

 Cops amb objectes 
immòbils 

1 a 5 1 a 5  

 Cops amb objectes 
mòbils 

1 a 5 1 a 5  

 Cops per objectes o eines 1 a 5 1 a 5  
 Projecció de fragments o 

partícules 
1 a 5 1 a 5  

 Atrapa ment per o entre 
objectes 

1 a 5 1 a 5  

 Atrapaments per bolcat 
de màquines 

1 a 5 1 a 5  

 Sobreesforços 1 a 5 1 a 5  
 Exposició a temperatures 

ambientals extremes 
1 a 5 1 a 5  

 Contactes tèrmics 1 a 5 1 a 5  
 Contactes elèctrics 1 a 5 1 a 5  
 Exposició a substàncies 

nocives 
1 a 5 1 a 5  

 Atropellaments 1 a 5 1 a 5  
 
El grau d’incidència s’obtindrà de la multiplicació de dues vegades la 
gravetat per una vegada la probabilitat. 

3. Es obligatori conèixer  l’entorn social: 

 Serveis transports públics (tren, metro, autobús, aeroport….) 

 Serveis sanitaris. 
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  Serveis escolars 

 Zones comercials. 

4. És obligatori comprovar la compatibilitat de la intervenció amb 
l’entorn: 

 Ambiental 

 Social 

5. Es obligatori el coneixement de l’entorn medi ambiental: 

 Dies de pluja. Índex pluviomètric 

 Dies de vent, velocitat mitja. 

 Índex de radiació solar. 

 Coneixement del subsòl, (energia geotèrmica) 

6. Es obligatori estudiar els paràmetres mediambientals del funcionament 
de l’edifici: 

 Els residus que provoca l’activitat de l’edifici necessiten tractament 
especial. 

 Els residus poden ser reutilitzats. 

 Utilització d’energies alternatives com poden ser la solar, la 
geotèrmica, la eòlica… 

 
Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

4.2.2. Avant projecte: 
 
Les instruccions tècniques durant aquesta fase tindran com objectiu: 
 

Qualitat: 
Plantejament del nivell de qualitat de cada un dels subsistemes 

 
Prevenció: 
Partint de l’avaluació de riscos determinar les mesures 
preventives per disminuir la incidència dels riscos. 

 
Medi ambient: 
Plantejar l’emplaçament tenint en compte el disseny passiu solar 
Proporcionar l’aportació major de llum solar 
Aprofitament de les inèrcies tèrmiques 
Consideració de les aportacions energètiques i de serveis i de la 
gestió de residus 
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Utilització de materials locals 
 

Avant projecte: I-02 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Paràmetres de qualitat: 

S’ha de determinar el nivell d’acabats de cada un dels subsistemes que 
marcarà el fil conductor de la qualitat. 

 Subsistemes: Solució  Nivell  
 Subsistema de sosteniment   
 Subsistema estructural   
 Subsistema d’evolvent   
 Subsistema de compartimentació   
 Subsistema de revestiments   
 Subsistema d’instal·lacions   

 
2. Mesures preventives: 

 Risc Mesura preventiva 
 Caigudes a diferent nivell  
 Caigudes al mateix nivell  
 Caigudes d’objectes per desplom o enderroc  

 Caigudes d’objecte per manipulació  
 Caigudes d’objectes despresos  
 Cops amb objectes immòbils  
 Cops amb objectes mòbils  
 Cops per objectes o eines  
 Projecció de fragments o partícules  
 Atrapa per o entre objectes  
 Atrapaments per bolcat de màquines  
 Sobreesforços  
 Exposició a temperatures ambientals 

extremes 
 

 Contactes tèrmics  
 Contactes elèctrics  
 Exposició a substàncies nocives  
 Atropellaments  

3. Plantejament de les zones de màxim assoleiament. 

4. Plantejament de maximitzar l’aportació solar. 

5. Construcció amb materials amb inèrcies tèrmiques. 

6. Aportacions energètiques: 

Eléctrica de companyia 
Energia solar 
Energia geotèrmica 
Energia eòlica 
Altres 



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 44 

  
7. Altres aportacions: 

 Aprofitament del nivell freàtic: 
Disminució del consum d’aigua 
Disminució del consum de gas 
Etc. 

 

8. Actuacions de gestió de residus: 

Aprofitament de l’aigua de pluja 
Aprofitament de les aigües grises 
Aprofitament de residus de la pròpia activitat 
Etc. 

 

9. Existència serveis públics: 

 Serveis transports públics (tren, metro, autobús, aeroport….) 

 Serveis sanitaris. 

 Serveis escolars 

 Zones comercials. 

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

4.2.3. Projecte bàsic: 
 
Les instruccions tècniques durant aquesta fase tindran com objectiu: 
 

Qualitat: 
Marcar els estendards de qualitat a cada un dels subsistemes 
explicant el seu sistema constructiu. 

 
Prevenció: 
Localitzar els riscos i mesures preventives a cada un dels 
subsistemes a la etapa de construcció. 
Localitzar els riscos i mesures preventives a cada un dels 
subsistemes a la etapa de manteniment i/o explotació. 

 
Medi ambient: 
Estudi de la volumetria de l’edifici. 
Estudi de la continuïtat d’us. 
Estudi de les obertures als paraments per optimitzar el confort 
lumínic i tèrmic. 
Estudi dels materials i solucions constructives per ser optimitzats 
amb estalvi energètic a cada un dels subsistemes. 
Escollir sistemes que requereixin matèries primes de propera 



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 45 

elaboració 
 

Projecte basic: I-03 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Qualitat: s’ha de definir el sistema constructiu que s’escull. 

Subsistema: Sistema constructiu 
Sosteniment  
Estructura  
Evolvent  
Compartimentació  
Acabats  
Instal·lacions  

 
2. Mesura preventives del subsistema de sosteniment: 

 Risc Mesura preventiva 
fase d’execució 

Mesura preventiva 
fase d’explotació. 

 Caigudes a diferent 
nivell 

  

 Caigudes al mateix 
nivell 

  

 Caigudes d’objectes per 
desplom o enderroc 

  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes 
despresos 

  

 Cops amb objectes 
immòbils 

  

 Cops amb objectes 
mòbils 

  

 Cops per objectes o 
eines 

  

 Projecció de fragments 
o partícules 

  

 Atrapa per o entre 
objectes 

  

 Atrapaments per bolcat 
de màquines 

  

 Sobreesforços   
 Exposició a 

temperatures ambientals 
extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies 

nocives 
  

 Atropellaments   
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 3. Mesura preventives del subsistema d’estructura: 

 Risc Mesura preventiva 
fase d’execució 

Mesura preventiva 
fase d’explotació. 

 Caigudes a diferent 
nivell 

  

 Caigudes al mateix 
nivell 

  

 Caigudes d’objectes per 
desplom o enderroc 

  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes 
despresos 

  

 Cops amb objectes 
immòbils 

  

 Cops amb objectes 
mòbils 

  

 Cops per objectes o 
eines 

  

 Projecció de fragments 
o partícules 

  

 Atrapa per o entre 
objectes 

  

 Atrapaments per bolcat 
de màquines 

  

 Sobreesforços   
 Exposició a 

temperatures ambientals 
extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies 

nocives 
  

 Atropellaments   
 

4. Mesura preventives del subsistema d’evolvent: 

 Risc Mesura preventiva 
fase d’execució 

Mesura preventiva 
fase d’explotació. 

 Caigudes a diferent 
nivell 

  

 Caigudes al mateix 
nivell 

  

 Caigudes d’objectes per 
desplom o enderroc 

  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes 
despresos 

  

 Cops amb objectes 
immòbils 

  

 Cops amb objectes 
mòbils 
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  Cops per objectes o 
eines 

  

 Projecció de fragments 
o partícules 

  

 Atrapa per o entre 
objectes 

  

 Atrapaments per bolcat 
de màquines 

  

 Sobreesforços   
 Exposició a 

temperatures ambientals 
extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies 

nocives 
  

 Atropellaments   
 

5. Mesura preventives del subsistema de compartimentació: 

 Risc Mesura preventiva 
fase d’execució 

Mesura preventiva 
fase d’explotació. 

 Caigudes a diferent 
nivell 

  

 Caigudes al mateix 
nivell 

  

 Caigudes d’objectes per 
desplom o enderroc 

  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes 
despresos 

  

 Cops amb objectes 
immòbils 

  

 Cops amb objectes 
mòbils 

  

 Cops per objectes o 
eines 

  

 Projecció de fragments 
o partícules 

  

 Atrapa per o entre 
objectes 

  

 Atrapaments per bolcat 
de màquines 

  

 Sobreesforços   
 Exposició a 

temperatures ambientals 
extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies 

nocives 
  

 Atropellaments   
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 6. Mesura preventives del subsistema d’instal·lacions: 

 Risc Mesura preventiva 
fase d’execució 

Mesura preventiva 
fase d’explotació. 

 Caigudes a diferent 
nivell 

  

 Caigudes al mateix 
nivell 

  

 Caigudes d’objectes per 
desplom o enderroc 

  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes 
despresos 

  

 Cops amb objectes 
immòbils 

  

 Cops amb objectes 
mòbils 

  

 Cops per objectes o 
eines 

  

 Projecció de fragments 
o partícules 

  

 Atrapa per o entre 
objectes 

  

 Atrapaments per bolcat 
de màquines 

  

 Sobreesforços   
 Exposició a 

temperatures ambientals 
extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies 

nocives 
  

 Atropellaments   
 

7. Mesura preventives del subsistema d’acabats: 

 Risc Mesura preventiva 
fase d’execució 

Mesura preventiva 
fase d’explotació. 

 Caigudes a diferent 
nivell 

  

 Caigudes al mateix 
nivell 

  

 Caigudes d’objectes per 
desplom o enderroc 

  

 Caigudes d’objecte per 
manipulació 

  

 Caigudes d’objectes 
despresos 

  

 Cops amb objectes 
immòbils 

  

 Cops amb objectes 
mòbils 

  



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 49 

  Cops per objectes o 
eines 

  

 Projecció de fragments 
o partícules 

  

 Atrapa per o entre 
objectes 

  

 Atrapaments per bolcat 
de màquines 

  

 Sobreesforços   
 Exposició a 

temperatures ambientals 
extremes 

  

 Contactes tèrmics   
 Contactes elèctrics   
 Exposició a substàncies 

nocives 
  

 Atropellaments   
 

8. El volum de la intervenció redueix la incidència solar considerant que 
la màxima radiació es una bona practica mediambiental. 

9. El volum ofereix el màxim contacte amb l’exterior. 

10. S’ha fet un estudi d’obertures per augmentar el confort lumínic i 
tèrmic. 

11. S’ha fet un estudi funcional per obtindre la màxima continuïtat d’us. 

12. Estudi de materials i solucions constructives per cada un dels 
subsistemes: 

Subsistema: Materials o practica 
mediambiental 

Sosteniment  
Estructura  
Evolvent  
Compartimentació  
Acabats  
Instal·lacions   

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

4.2.4. Projecte executiu: 
Les instruccions tècniques durant aquesta fase tindran com objectiu:  
 

Qualitat: dintre el projecte executiu diferenciarem aquest punta 
en dos: 

 La qualitat de projecte 

 La qualitat de la intervenció 
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Qualitat de projecte: 
Obtindre les interfícies entre els subsistemes i resoldre els 
conflictes.  
Obtindre les interfícies entre els documents de projecte i resoldre 
els conflictes. 
Obtindre una qualitat del projecte que sigui correcte, pel que fa 
que contingui la informació correcte, entenedora i que sigui el 
màxim d’autònoma. 
Qualitat de la intervenció: 
Marcar les garanties mínimes. Estabilitat, estanqueitat, etc. 
Obtindre l’abast del control de qualitat. 
Utilitzar mètodes constructius compatible amb el manteniment. 

 
Prevenció (estudi de seguretat) 
Assegurar que l’estudi de seguretat es redacta al mateix temps 
que la resta del projecte. 
Que l’estudi contingui la llista de les partides integrades al 
projecte. 
Que l’estudi contingui una agrupació de partides segons els 
oficis, mitjans auxiliars i maquinaria. 
Identificar les activitat amb especial risc. 
S’ha d’assegurar la convivència dels sistemes constructius amb 
els sistemes de seguretat. 
Preveure les possibles proteccions col·lectives de caire 
provisional a definitiu.  
Si té en compte els cinc tipus de perill: 

 Perill de l’obra que comporta a l’entorn. 

 L’entorn sobre obra. 

 De la pròpia activitat. 

 Per successió d’activitats. 

 Per convivència d’activitats. 

I els nou punts sobre la prevenció de riscos laborals: 
 Evitar riscos 

 Avaluar els riscos inevitables. 

 Combatre els riscos a origen. 

 Adaptar el treball a la persona 

 Anar amb la tècnica 

 Substituir l’activitat perillosa per la menys perillosa. 

 Planificar la prevenció 

 Prioritzar la protecció col·lectiva a la individual. 

 Formació e informació dels treballadors. 

 
Medi ambient: 
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Assegurar el major rendiment tèrmic. 
Assegurar el major rendiment lumínic. 
Assegurar una ventilació natural. 
Assegura una bona elecció de materials respectuosos amb el 
medi ambient.  
Assegurar un bon rendiment dels sistemes de calefacció i 
refrigeració. 
Assegurar amb sistemes de control el correcte consum energètic. 

 
Qualitat de projecte interfícies: I-04 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Resolució d’interfícies entre subsistemes: s’ha de comprovar que no 
existeixin incompatibilitats entre cada un dels subsistemes. 

 So
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In
st
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Sosteniment       
Estructural       
Evolvent       
Compartimentació       
Acabats        
Instal·lacions       

2. A cada una dels subsistemes s’ha de comprovar si a cada un dels 
documents de projecte hi ha algun conflicte. 

Subsistema de 
sosteniment 
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Documentació 
gràfica general 

       

Documentació 
gràfica detalls 

       

Amidaments        
Quadre de preus        
Pressupost        
Plec de condicions        
Memòria        
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 Subsistema 
d’estructura 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

Q
ua

dr
e 

de
 p

re
us

 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

co
nd

ic
io

ns
 

M
em

òr
ia

 

Documentació 
gràfica general 

       

Documentació 
gràfica detalls 

       

Amidaments        
Quadre de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
Subsistema 
d’evolvent 
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Documentació 
gràfica general 

       

Documentació 
gràfica detalls 

       

Amidaments        
Quadre de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
Subsistema de 
compartimentació 

D
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Documentació 
gràfica general 

       

Documentació 
gràfica detalls 

       

Amidaments        
Quadre de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        
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 Subsistema d’acabats 

D
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um
en

ta
ci

ó 
gr

àf
ic

a 
ge

ne
ra

l 

D
oc

um
en

ta
ci

ó 
de

ta
lls

. 

A
m

id
am

en
ts

 

Q
ua

dr
e 

de
 p

re
us

 

Pr
es

su
po

st
 

Pl
ec

 d
e 

co
nd

ic
io

ns
 

M
em

òr
ia

 

Documentació 
gràfica general 

       

Documentació 
gràfica detalls 

       

Amidaments        
Quadre de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

 
Subsistema 
d’instal·lacions 
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Documentació 
gràfica general 

       

Documentació 
gràfica detalls 

       

Amidaments        
Quadre de preus        
Pressupost         
Plec de condicions        
Memòria        

3. A cada una dels subsistemes s’ha de comprovar la qualitat i la definició 
del document i si conte totes les dades per ser executat el seu contingut. 
Cada un dels documents ha de tenir un grau d’autonomia pròpia correcte. 

Taules resum: 
Subsistema de sosteniment 

 Entenedor Complet Autònom 
Documentació 
gràfica general 

   

Documentació 
gràfica detalls 

   

Amidaments    
Quadre de preus    
Pressupost     
Plec de 
condicions 

   

Memòria    
 

Subsistema d’estructura 
 Entenedor Complet Autònom 
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 Documentació 
gràfica general 

   

Documentació 
gràfica detalls 

   

Amidaments    
Quadre de preus    
Pressupost     
Plec de 
condicions 

   

Memòria    
 

Subsistema d’evolvent 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació 
gràfica general 

   

Documentació 
gràfica detalls 

   

Amidaments    
Quadre de preus    
Pressupost     
Plec de 
condicions 

   

Memòria    
 

Subsistema de compartimentació 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació 
gràfica general 

   

Documentació 
gràfica detalls 

   

Amidaments    
Quadre de preus    
Pressupost     
Plec de 
condicions 

   

Memòria    
 

Subsistema d’acabats 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació 
gràfica general 

   

Documentació 
gràfica detalls 

   

Amidaments    
Quadre de preus    
Pressupost     
Plec de 
condicions 

   

Memòria    
 

Subsistema d’instal·lacions 
 Entenedor Complet Autònom 
Documentació 
gràfica general 
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 gràfica general 
Documentació 
gràfica detalls 

   

Amidaments    
Quadre de preus    
Pressupost     
Plec de 
condicions 

   

Memòria     

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

 
Qualitat de projecte documental: 
Subsistema de sosteniment: 

I-05a 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Es defineix a cada una de les zones el sistema de sosteniment que 
existeix, (fonamentacions corregudes, aïllades, llosa de fonamentació, 
pilots…..). 

2. Està definida la geometria exacte. 

a. Existeix un plànol de replanteig amb cotes absolutes. 

b. Existeix un plànol de replanteig amb cotes entre eixos 
d’elements verticals. 

c. Existeix un plànol de replanteig amb possibles serveis. 

d. Existeix la definició de possibles interferències amb 
instal·lacions. 

e. En el cas que existeixin elements verticals, murs, esta definit la 
seva geometria en vertical amb totes les previsions. 

3. Està definit el tipus de material que s’utilitzarà. 

4. Està definit el tipus de sostrar-te portant. 

5. Esta definit el talud màxim de treball que comporta que es estable. 

6. Esta definit la presencia del nivell freàtic. 

 Responsabilitat: 
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 Es del cap de projecte. 

 
Qualitat de projecte documental: 
Subsistema d’estructura: 

I-05b 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Es defineix a cada una de les zones el sistema d’estructura. 

2. Es defineix clarament el material. 

3. Es defineix clarament la geometria. 

a. Hi ha plano de replanteig. 

b. Hi ha plano marcant les cares fixes. 

c. Hi ha plano de replanteig a cotes entre eixos  

d. Es defineixen els passos d’instal·lacions. 

4. Es defineixen els elements prefabricats. 

5. Es defineixen clarament els armats: 

a. Situació i geometria de les armadures. 

i. Es defineixen les armadures dels cèrcols 

ii. Es defineixen les armadures generals en planta 

b. Es defineixen les longituds de solapament i d’encolatge. 

c. Situació dels elements alleugeridors. 

d. Es defineixen els recobriments mínims. 

e. Hi ha detalls suficients. 

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

 
Qualitat de projecte documental: 
Subsistema d’embolvent: 

I-05c 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

 Instrucció: 
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 1. Evolvent vertical sobre rasant: 

a. Esta definida la geometria: 

i. Estan definides les obertures, plànol de replanteig. 

ii. S’ha definit l’acabat superficial, plànol d’acabats. 

b. Estan definides els tipus d’obertures. 

i. Característiques de la fusteria 

ii. Característiques dels vidres 

iii. Característiques del para-sol. 

c. Estan definides les seccions constructives: 

i. General de l’edifici. 

ii. Unió amb la cota inferior. 

iii. Unió amb la cota superior. 

d. Estan definits els materials: 

i. Que asseguren la estabilitat 

ii. Que asseguren la estanqueitat 

iii. Que asseguren el confort tèrmic 

iv. Que asseguren el confort acústic. 

2. Evolvent vertical sota rasant: 

a. Esta definida la geometria: 

i. Estan definides les obertures, plànol de replanteig. 

ii. S’ha definit l’acabat superficial, plànol d’acabats. 

b. Estan definides les seccions constructives: 

c. Estan definits els materials: 

i. Que asseguren la estanqueitat 

ii. Que asseguren el confort tèrmic 

iii. Que asseguren el confort acústic. 

3. Evolvent horitzontal sobre rasant: 

a. Esta definida la geometria: 

i. Estan definides les obertures, plànol de replanteig. 

ii. S’ha definit l’acabat superficial, plànol d’acabats. 
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 iii. Es defineixen clarament les pendents. 

iv. Es defineixen clarament la situació de les “limatesas i 
limahoyas”. 

b. Estan definides els tipus d’obertures. 

i. Característiques de la fusteria 

ii. Característiques dels vidres 

iii. Característiques del para-sol. 

c. Estan definides les seccions constructives: 

i. General de l’edifici. 

ii. Unió amb la cota inferior. 

iii. Unió amb la cota superior. 

d. Estan definits els materials: 

i. Que asseguren la estabilitat 

ii. Que asseguren la estanqueitat 

iii. Que asseguren el confort tèrmic 

iv. Que asseguren el confort acústic. 

4. Evolvent horitzontal sota rasant: 

a. Esta definida la geometria: 

i. S’ha definit l’acabat superficial, plànol d’acabats. 

 
b. Estan definides les seccions constructives: 

c. Estan definits els materials: 

i. Que asseguren la estanqueitat 

ii. Que asseguren el confort tèrmic. 

5. La geometria de la coberta i la seva funcionalitat permet un 
manteniment correcte. 

6. Les geometria de les façanes i la seva naturalesa permet el seu 
manteniment, s`han definit els mitjans auxiliars per fer-ho. 

7. El material utilitzat és estandard. 

8. La unitat permet el manteniment parcial, existeixen diferents unitats 
mantenibles. 

9. Les unitats mantenibles son autònomes davant una reparació 



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 59 

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

 
Qualitat de projecte documental: 
Subsistema de compartimentació: 

I-05d 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Compartimentació fixa: 

a. Es defineix la geometria: 

i. Es defineix el replanteig de la compartimentació. 

ii. Es defineixen els gruixos. 

b. Es defineix les característiques. 

c. Es defineixen els detalls constructius. 

d. Es defineixen els elements que donen el confort tèrmic. 

e. Es defineixen els elements que donen el confort acústic. 

2. Compartimentació semi-fixe: 

a. Es defineix la geometria: 

i. Es defineix el replanteig de la compartimentació. 

ii. Es defineixen els gruixos. 

b. Es defineix les característiques. 

c. Es defineixen els detalls constructius. 

d. Es defineixen els elements que donen el confort tèrmic. 

e. Es defineixen els elements que donen el confort acústic. 

3. Elements mòbils (fusteria interior): 

a. Es defineix la geometria: 

i. Es defineix el replanteig, la situació exacte de cada 
obertura. 

b. Es defineix el tipus d’obertura. 

c. Es defineix l’acabat de l’element mòbil i sistemes 
d’enclavament. 

d. Es defineixen els detalls constructius. 
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 4. La compartimentació permet el canvi fàcilment. 

5. Les unitats mantenibles son autònomes. 

6. S`utilitzen materials estàndard. 

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

 
Qualitat de projecte documental: 
Subsistema d’acabats: 

I-05e 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Definició de les característiques dels acabats horitzontals superiors de 
cada un dels paraments. 

a. Definició del tipus d’acabat 

b. Definició de la qualitat 

c. Definició de l’aspecte  

d. Definició del detall constructiu. 

e. Definició de les propietats: 

i. Estanqueitat 

ii. Aïllant tèrmic 

iii. Aïllant acústic. 

iv. Propietats físiques 

v. Mecàniques 

vi. Químiques 

vii. Altres  

2. Definició de les característiques dels acabats horitzontals inferiors de 
cada un dels paraments. 

a. Definició del tipus d’acabat 

b. Definició de la qualitat 

c. Definició de l’aspecte  

d. Definició del detall constructiu. 

e. Definició de les propietats: 
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 i. Estanqueitat 

ii. Aïllant tèrmic 

iii. Aïllant acústic. 

iv. Propietats físiques 

v. Mecàniques 

vi. Químiques 

vii. Altres  

3. Definició de les característiques dels acabats verticals de cada un dels 
paraments. 

a. Definició del tipus d’acabat 

b. Definició de la qualitat 

c. Definició de l’aspecte  

d. Definició del detall constructiu. 

e. Definició de les propietats: 

i. Estanqueitat 

ii. Aïllant tèrmic 

iii. Aïllant acústic. 

iv. Propietats físiques 

v. Mecàniques 

vi. Químiques 

vii. Altres  

4. L`afectació de cada una de les unitats mantenibles es el menor 
possible. 

5. S`utilitzen materials estàndards. 

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

 
Qualitat de projecte documental: 
Subsistema d’instal·lacions: 

I-05f 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

 Instrucció: 
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 1. Instal·lacions  mecàniques: 

• Comprovar el correcte col·locació d’instal·lacions 

• Comprovar el correcte diàmetre 

• Comprovar els aïllaments 

• Comprovar la correcta col·locació d’elements entremitjos 

• Comprovació d’elements finals 

2.  Instal·lacions elèctriques: 

• Comprovar el correcte col·locació d’instal·lació 

• Comprovar el correcte secció de les instal·lacions 

• Comprovar el correcte col·locació d’elements finals segons normativa. 

• Comprovar la correcte col·locació de proteccions elèctriques.  

3. Manteniment: 

• Augmentar el percentatge d’instal·lacions de fàcil accés. 

• Utilització de materials estàndards. 

• Augmentar la autorització funcional autònoma.  

 

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 

 
Estudi de seguretat:  
Subsistema de sosteniment: 

I-06a 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Avaluar els següents riscos: 

a. Moviment de terres: 

i. Excavacions: 

1. Caigudes d’objectes 

2. Desplaçament o desploms de terres, per 
diversos motius: 

a. Roques 

b. Maquines  



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 63 

 c. Tal·lus inadequats 

d. Per variació d’humitat 

e. Filtració acusa 

f. Vibracions 

g. Variacions de temperatura 

h. Per falles d’estivacions 

i. Per sota nivell freàtic 

3. Sobrecàrregues de les voreres d’excavació. 

4. Aluds 

5. Atropellaments, col·lisions de maquinaria. 

6. Cops amb objectes mòbils 

7. Caigudes de personal a diferent nivell i al 
mateix nivell. 

8. Contactes elèctrics directes i indirectes. 

9. Inundacions 

10. Asfixies 

ii. Replens: 

1. Sinistres amb vehicles. 

2. Caiguda des de la caixa del vehicle. 

3. Interferències entre vehicles 

4. Atropellament  

5. Vibracions sobre les persones. 

b. Fonamentacions: 

i. Encofrats: 

1. Despreniments per mal acopi de material 

2. Cops a les extremitats superiors 

3. Caiguda a diferent nivell 

4. Caiguda de material d’encofrat 

5. Caiguda de persones 

6. Talls a les extremitats superiors 

7. Talls a les extremitats inferiors 
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 8. Riscos elèctrics 

ii. Ferralla: 

1. Talls i ferides a les extremitats 

2. Caigudes a diferent nivell i al mateix 

3. Cops per caiguda descontrolada de carrega 
suspesa. 

 

Responsabilitat:  

Es el coordinador de seguretat en fase de projecte. 

 
Estudi de seguretat:  
Subsistema d’estructura: 

I-06b 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Avaluar els següents riscos: 

a. Encofrats: 

i. Despreniments per mal acopi de material 

ii. Cops a les extremitats superiors 

iii. Caiguda a diferent nivell 

iv. Caiguda de material d’encofrat 

v. Caiguda de persones 

vi. Talls a les extremitats superiors 

vii. Talls a les extremitats inferiors 

viii. Riscos elèctrics 

b. Ferralla: 

i. Talls i ferides a les extremitats 

ii. Atrapa ments per càrrega i descàrrega de materials 

iii. Lesions a les extremitats inferiors degut a caminar per 
sobre el forjat. 

iv. Els degut a les eventuals ruptures de rodons d’acer 
durant l’estirat o doblegat. 
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 v. Sobreesforços 

vi. Caigudes a diferent nivell i al mateix 

vii. Cops per caiguda descontrolada de carrega suspesa. 

c. Muntatge d’estructures metàl·liques: 

i. Bolcat de piles t’acopi de perfilaria 

ii. Despreniments de càrregues suspeses 

iii. Atrapa per objectes pesats 

iv. Cops i talls a les mans 

v. Cremadures 

vi. Radiacions 

vii. Caigudes a diferent nivell 

viii. Caigudes al mateix nivell 

ix. Caigudes al buit 

x. Partícules als ulls 

xi. Contacte amb corrent elèctrica 

xii. Explosió d’ampolles 

xiii. Incendis 

xiv. Intoxicacions 

d. Feines de manipulació del formigó: 

e. Caigudes de persones i objectes al mateix nivell 

f. Caigudes de persones i objectes a diferent nivell 

g. Caigudes de persones i objectes al buit 

h. Enfonsament d’encofrats 

i. Ruptura de l’encofrat 

j. Petjades sobre objectes punxants 

k. Les derivades de treball sobre terres humits o mullats 

l. Contacte amb el formigó 

m. Falla d’estivacions 

n. Soroll ambiental 

o. Contacte electric. 
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Responsabilitat:  

Es el coordinador de seguretat en fase de projecte.. 

 
Estudi de seguretat:  
Subsistema d’embolvent: 

I-06c 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Façanes de fàbrica: 

a. Caigudes de persones al buit 

b. Caigudes al mateix nivell 

c. Caigudes a diferent nivell 

d. Caiguda d’objectes sobre les persones 

e. Cops contra objectes 

f. Talls produïts per maquines manuals 

g. Dermatitis 

h. Partícules als ulls 

i. Derivats per ambients contaminats 

j. Sobreesforços 

k. Electrocució 

l. Atrapaments per mitjans d’elevació o transport 

m. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
manteniment.  

2. Muntatge de peces de façanes prefabricats: 

a. Cops a persones pel transport en suspensió de grans peces. 

b. Atrapaments durant maniobres d’ubicació 

c. Caigudes al mateix nivell 

d. Caigudes a diferent nivell 

e. Caigudes al buit 

f. Caigudes de peces prefabricades 

g. Talls per utilització de maquinaris 

h. Els derivats de realitzar feines amb forts vents. 
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 i. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
manteniment.  

3. Cobertes inclinades d’una capa: 

a. Caiguda de persones al buit 

b. Caigudes de persones per la coberta 

c. Caigudes de persones a diferent nivell 

d. Caigudes de persones a nivells inferiors 

e. Sobreesforços 

f. Cremadures 

g. Talls per la utilització de maquinaria. 

h. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
manteniment.  

4. Cobertes planes 

a. Caiguda de persones al buit 

b. Caigudes de persones per la coberta 

c. Caigudes de persones a diferent nivell 

d. Caigudes de persones a nivells inferiors 

e. Sobreesforços 

f. Cremadures 

g. Talls per la utilització de maquinaria. 

h. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
manteniment.  

Responsabilitat:  

Es el coordinador de seguretat en fase de projecte.. 

 
Estudi de seguretat:  
Subsistema de compartimentació: 

I-06d 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Avaluar els següents riscos: 

a. Caigudes al mateix nivell 



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 68 

 b. Cops contra objectes 

c. Talls produïts per maquines manuals 

d. Dermatitis 

e. Partícules als ulls 

f. Derivats per ambients contaminats 

g. Sobreesforços 

h. Electrocució. 

2. Fusteria metàl·lica: 

a. Caigudes al mateix nivell 

b. Caigudes a diferent nivell 

c. Talls produïts per maquines manuals 

d. Talls per cops a objectes o eines 

e. Atrapa entre objectes 

f. Trepitjades amb objectes punxants 

g. Caiguda d’elements de fusteria 

h. Contactes amb energia elèctrica 

i. Sobreesforços. 

Responsabilitat:  

Es el coordinador de seguretat en fase de projecte. 

 
Estudi de seguretat:  
Subsistema de revestiments: 

I-06e 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Avaluar els següents riscos: 

a. Enrajolats: 

i. Cops per la utilització d’objectes i eines manuals. 

ii. Caigudes a diferent nivell 

iii. Caigudes al mateix nivell 

iv. Talls per trepidades a la runa 
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 v. Cosos estranys als ulls 

vi. Dermatitis produït pel ciment 

vii. Contactes amb la corrent elèctrica 

viii. Afeccions respiratòries 

ix. Sobreesforços. 

b. Arrebossats i enlluïts: 

i. Cops per la utilització d’objectes i eines manuals. 

ii. Caigudes a diferent nivell 

iii. Caigudes al mateix nivell 

iv. Dermatitis produït pel ciment 

v. Contactes amb la corrent elèctrica 

vi. Afeccions respiratòries 

vii. Sobreesforços. 

c. Fals sostre: 

i. Talls per la utilització d’eines manuals 

ii. Talls per la manipulació de regles, planxes o plaques 

iii. Caigudes al mateix nivell 

iv. Caigudes a diferent nivell 

v. Dermatitis per contacte amb l’escaiola 

vi. Contactes amb la corrent elèctrica 

vii. Sobreesforços 

d. Paviments discontinus: 

i. Caigudes al mateix nivell 

ii. Talls per la utilització d’elements amb arestes . 

iii. Afeccions per les humitats als genolls 

iv. Caigudes a diferent novell 

v. Cosos estranys als ulls 

vi. Sobreesforços 

vii. Contactes amb la corrent elèctrica 

e. Paviments continus: 
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 i. Caigudes al mateix nivell 

ii. Afeccions per les humitats als genolls 

iii. Caigudes a diferent nivell 

iv. Cosos estranys als ulls 

v. Sobreesforços 

vi. Contactes amb la corrent elèctrica 

f. Paviments de fusta: 

i. Caigudes al mateix nivell 

ii. Caigudes a diferent nivell 

iii. Talls per la utilització d’eines manuals. 

iv. Cops amb objectes i martells. 

v. Cosos estranys als ulls. 

vi. Sobreesforços. 

vii. Contactes amb la corrent elèctrica. 

Responsabilitat:  

Es el coordinador de seguretat en fase de projecte. 

 
Estudi de seguretat:  
Subsistema de instal·lacions: 

I-06f 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Avaluar els següents riscos: 

a. Instal·lacions elèctriques: 

i. Caigudes de persones al mateix nivell 

ii. Caigudes de persones a diferent nivell 

iii. Talls per la utilització d’eines manuals 

iv. Talls per la utilització de guies i conductors 

v. Cops pe reines manuals 

vi. Sobreesforços per situacions poc ergonòmiques. 

vii. Quemadures 

i. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
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 manteniment.  

b. Instal·lacions de conduccions d’aigua: 

i. Caigudes de persones al mateix nivell 

ii. Caigudes de persones a diferent nivell 

iii. Talls a les mans per objectes i eines 

iv. Atrapaments 

v. Explosions  

vi. Inherents al us de soldadures autògenes 

vii. Sobreesforços 

viii. Els derivats als treballs en cobertes 

ii. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
manteniment.  

c. Instal·lacions calefacció: 

i. Caigudes de persones al mateix nivell 

ii. Caigudes de persones a diferent nivell 

iii. Talls a les mans per objectes i eines 

iv. Atrapaments 

v. Explosions  

vi. Inherents al us de soldadures autògenes 

vii. Sobreesforços 

viii. Els derivats als treballs en cobertes 

iii. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
manteniment.  

d. Instal·lacions d’aire condicionat: 

i. Caigudes de persones al mateix nivell 

ii. Caigudes de persones a diferent nivell 

iii. Caigudes al buit 

iv. Atrapaments 

v. Trepitjades sobre materials 

vi. Cremadora 

vii. Talls per la utilització de xapes. 
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 viii. Talls per la utilització d’eines tallants 

ix. Talls per la utilització de la fibra de vidre 

x. Sobreesforços 

xi. Inherents a les soldadures elèctriques 

xii. Inherents al treball a roberta 

xiii. Inherents als treballs amb andamis 

xiv. Dermatitis amb contacte de fibres. 

iv. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
manteniment.  

e. Muntatge d’ascensors: 

i. Caigudes al mateix nivell 

ii. Caigudes a diferent nivell 

iii. Caigudes al buit 

iv. Caigudes d’objectes 

v. Atrapaments 

vi. Contactes elèctrics directes 

vii. Contactes elèctrics indirectes 

viii. Cops per la utilització d’eines manuals 

ix. Sobreesforços 

x. Els inherents per la utilització de soldadura elèctrica 

xi. Trepitjades sobre materials 

xii. Cremadures. 

v. S`han minimitzats els anteriors riscos en la fase de 
manteniment.  

Responsabilitat:  

Es el coordinador de seguretat en fase de projecte. 

 
Estudi de paràmetres mediambientals: I-07 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

 Instrucció: 
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1. Disseny (arquitecte) 
 Configuració arquitectònica de l’edifici: 
 Cada unitat d’ocupació disposa de dues façanes oposades o en 

cantonada?  
 La compartimentació interior és flexible i fàcilment modificable?  
 Habitatges: paràmetres complementaris: 
 L’accés a l’habitatge dóna a un espai protegit no exterior?  
 L’habitatge disposa de ventilació creuada a l’exterior o a un pati amb 

consideració de perímetre de façana?  
 L’habitatge disposa d’un espai per estendre-hi la roba, preferentment 

individual? 
 

2. Sistemes de control solar 
 Les superfícies envidrades a sud +/- 22,5º disposen de ràfecs, porxos 

tendals que surtin >0,5 x l’altura del forat?  
 Les superfícies envidrades a sud +/- 22,5º disposen de persianes o 

lamel·les horitzontals, exteriors i regulables?  
 Les superfícies envidrades a sud-est/sud-oest +/- 22,5º disposen de 

ràfecs, porxos o tendals que surtin >1 x l’altura del forat?  
 Les superfícies envidrades a sud-est/sud-oest +/- 22,5º disposen de 

persianes o lamel·les horitzontals, exteriors i regulables?  
 Les superfícies envidrades a est/oest +/- 22,5º disposen de ràfecs, 

porxos o tendals que surtin >2 x l’altura del forat?  
 Les superfícies envidrades a est/oest +/- 22,5º disposen de lamel·les 

verticals, exteriors i regulables?  
 Les superfícies envidrades a nord-est/nord-oest +/- 22,5º disposen de 

lamel·les verticals, exteriors i regulables?  
 Les claraboies disposen de protecció solar exterior?  
 Les galeries o hivernacles disposen de protecció solar?  
 Les superfícies envidrades assolellades sense protecció solar exterior 

tenen un factor solar no superior al 35%?  
 

3. Aprofitament solar tèrmic i lumínic i ventilació natural 
 Les façanes orientades a sud +/-45º disposen de més superfície de vidre 

que les altres?  
 La proporció vidre/massís en façanes orientades a sud +/-45º és < 

60%?  
 Les proteccions solars de finestres i balcons permeten l’entrada de llum 

natural simultàniament a l’acció de protecció?  
 Les obertures són practicables?  
 Hi ha elements de ventilació regulables a les finestres i balcons?  
 Les claraboies disposen de ventilació incorporada?  
 Hi ha conductes d’extracció i ventilació amb tiratge natural?  

 
4. Elements especials 
 Hi ha galeries o hivernacles a sud +/-45º?  
 Hi ha murs trombe o d’inèrcia a sud +/-45º?  
 Hi ha altres elements de captació i/o acumulació de calor?   
 Hi ha elements captadors o conductors de la llum natural?  

 
5. Configuració constructiva de l’edifici 
 Estructura 

o L’estructura de l’edifici permet la modificació dels espais 
interiors?  
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  Façanes 
o Els pilars de façana disposen d’aïllament tèrmic exterior?  
o Els cantells dels sostres disposen d’aïllament tèrmic exterior?  
o Les caixes de persianes disposen d’aïllament tèrmic?  
o Les llindes i brancals disposen d’aïllament tèrmic?  
o Hi ha façana ventilada amb orientació oest +/-45º?  

 Patis 
o Els tancaments als patis de parcel·la estan aïllats tèrmicament?  

 Mitgeres 
o Els tancaments de mitgeres estan aïllats tèrmicament?  

 Coberta 
o Disposa de cambra d’aire ventilada?  
o És una coberta enjardinada?  
o És una coberta aljub?  
o La coberta incorpora elements que l’ombregin?  

 Sostres 
o Els sostres sobre locals no calefactats estan aïllats 

tèrmicament?  
o Els sostres sobre porxos estan aïllats tèrmicament?  
o Els sostres sanitaris estan aïllats tèrmicament?  

 Finestres i lluernes 
o Les superfícies envidrades disposen de vidres dobles amb 

cambra d’aire?  
o Les superfícies envidrades disposen d’aïllament tèrmic mòbil 

(porticons, etc.)?  
o Les galeries i/o hivernacles disposen d’aïllament tèrmic mòbil?  
o Les fusteries disposen de trencament de pont tèrmic?  
o L’estanquitat de les fusteries és de la classe 1 o superior?  

6. Eficiència en instal·lacions de calefacció i climatització 
 Les instal·lacions són fàcilment accessibles per al manteniment?  
 Hi ha termòstat-programador dia/nit/setmana?  
 Hi ha una instal·lació de control per a la regulació de la instal·lació?  
 Hi ha una preinstal·lació per a la incorporació futura de control de la 

instal·lació?  
 Calefacció 

o No és necessària perquè l’edifici funciona de forma passiva?  
o Hi ha recolzament d’energia solar?  
o La instal·lació és col·lectiva?  
o El servei de calefacció és subministrat per una xarxa urbana?  
o Hi ha algun tipus d’acumulació tèrmica estacional?  
o La caldera és de condensació?  
o La caldera utilitza com a combustible la biomassa o un alter 

combustible d’origen renovable?  
o Hi ha possibilitat de regulació per zones?  
o Tots els radiadors, si n’hi ha, disposen de claus termostàtiques 

(excepte als banys, passadissos i cuina)?  
 Refrigeració 

o No és necessària perquè l’edifici funciona de forma passiva?  
o Hi ha recolzament d’energia solar, per exemple mitjançant 

sistemes d’absorció?  
o La instal·lació és col·lectiva?  
o El servei de refrigeració és subministrat per una xarxa urbana?  
o Hi ha algun tipus d’acumulació tèrmica estacional?  
o En cas de bomba de calor, és geotèrmica?  
o Hi ha possibilitat de free-cooling?  
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 o Hi ha possibilitat de regulació per zones?  
o El sistema disposa de volum de refrigerant variable?  

 
7. Eficiència en instal·lacions elèctriques, d’enllumenat i equips 

o Les instal·lacions són fàcilment accessibles per al 
manteniment?  

o Hi ha una instal·lació de control per a la regulació de la 
instal·lació?  

o Hi ha una preinstal·lació per a la incorporació futura de 
control?  

o Hi ha instal·lat un prioritzador de consum elèctric?  
o Hi ha infraestructura de telecomunicació amb banda ampla?  
o Hi ha recolzament d’energia solar fotovoltaica i/o eòlica?  
o Hi ha previsió per a la contractació de tarifa nocturna?  

8. Ascensor 
o És amb motor de baix consum?  
o En cas de més d’un ascensor, disposen de maniobra selectiva?  

9. Enllumenat 
o S’ha previst una regulació sectoritzada?  
o Hi ha detectors de presència en espais comuns: vestíbuls, escales 

i/o  garatges?  
o Els fluorescents d’aquests espais disposen de reactància 

electrònica?  
o En espais exteriors, l’encesa és amb sensor de llum natural?  
o En espais exteriors, hi ha llumeneres amb equip fotovoltaic?  
o En espais exteriors, les llumeneres no provoquen contaminació 

lumínica?  
10. Habitatges: equips complementaris 

o En cas de cuina elèctrica, és d’inducció?  
o La cuina és de gas?  
o El forn és de gas?  

11. Eficiència en instal·lacions d’aigua 
o Les instal·lacions són fàcilment accessibles per al manteniment?  
o Hi ha xarxa separativa d’evacuació d’aigua ̈es pluvials i residuals?  
o Hi ha xarxa separativa d’evacuació grises i negres?  
o Hi ha una instal·lació per al reciclatge d’aigu ̈es pluvials o grises al 
o Mateix edifici?  
o Hi ha incorporats mecanismes d’estalvi d’aigua a les aixetes?  
o Els inodors són de doble descàrrega selectiva?  
o Aigua calenta sanitària 

o La instal·lació d’acs és col·lectiva?  
o Hi ha recolzament d’energia solar?  
o Aquest recolzament és superior al normatiu?  
o L’escalfament de l’aigua sanitària es realitza mitjançant la 

xarxa urbana?  
o La caldera utilitza com a combustible la biomassa o algun 

alter combustible d’origen renovable?  
o La caldera és modulant?  
o La caldera és de condensació?  
o Hi ha acumulació?  
o Les canonades de la xarxa de distribució estan aïllades tant 

a l’exterior com a l’interior?  
o Hi ha preinstal·lació d’aigua calenta per a rentadores i/o 

rentavaixelles bitèrmiques?  
o Hi ha aixetes termostàtiques a les banyeres i/o dutxes?  
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 o Hi ha aixetes monocomandament amb obertura en fred?  
12. Reg 

o Es realitza amb aigua reciclada?  
o El sistema és preferentment per degoteig?  
o Hi ha una instal·lació de control per a la regulació de la 

instal·lació?  
o Hi ha una preinstal·lació per a la incorporació futura de control?  

13. Residus domèstics 
o Hi ha espai específic per a l’emmagatzematge selectiu de residus a 

cada unitat d’ocupació?  
o Hi ha instal·lació pneumàtica separativa per a la recollida de 

residus?  
14. Materials i sistemes constructius 

o Materials 
o Els materials són de procedència local?  
o S’han utilitzat materials de baix impacte ambiental?  
o S’han utilitzat materials amb ecoetiqueta reconeguda?  
o S’han reutilitzat materials (teules, etc.)?  
o S’han emprat materials reciclats?  
o La fusta emprada disposa de certificat de gestió forestal 

sostenible?  
o Sistemes constructius 

o L’edifici s’ha projectat amb criteris de desconstrucció?  
o S’han emprat sistemes prefabricats?  

Responsabilitat:  

Os del cap de projecte. 

 

4.2.5. Execució: 
Les instruccions tècniques durant aquesta fase tindran com objectiu:  
 

Qualitat:  
Assegurar una qualitat d’intervenció acceptable. 
Assegurar l’execució segons el projecte executiu 

 
Prevenció  
Validació del pla de seguretat 
Seguiment del pla de seguretat 

 
Medi ambient: 
Assegurar que la obra en qüestió té unes practiques correctes 
mediambientals. 

 
 

Qualitat de la intervenció:  subsistema de sosteniment: I-08a 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

 Instrucció: 
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 Moviment de terres: 
• S’ha de comprovar el replanteig general de l’edifici en planta. 

• S’ha de comprovar el replanteig previ de cotes. 

• S’ha de comprovar el replanteig  general de l’edifici en planta posterior a 
l’excavació. 

• S’ha de comprovar el replanteig de cotes posterior a l’excavació. 

• S’ha de comprovar els eixos de replanteig 

• S’ha de comprovar es eixos d’excavació dintre rases. 

Fonaments profunds: 
• Es comprovarà la correcte situació de l’armadura. 

• En el cas de pantalles es comprovarà la correcte situació de la “boca de 
llop” 

• Es comprovarà la estabilitat de l’armadura 

• Es comprovarà la correcte col·locació del formigó. 

• Es comprovarà el repicat de fonamentació per rebre l’encep o la biga de 
coronació. 

Fonamentació superficial: 
• Es comprovarà el replanteig general dels eixos de pilars. 

• Es comprovarà la correcte armadura. 

• Es comprovarà les cotes d’excavació i final de fonament. 

Fonamentació vertical: 
• Es comprovarà la estabilitat dels paraments verticals 

• Es comprovarà la situació de l’armadura 

• Es comprovarà la correcte estabilitat del terreny. 

 
Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra. 

 
 

Qualitat de la intervenció:  subsistema d’estructura: I-08b 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

 Instrucció: 
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 Elements de sosteniment verticals: 
• Assegurar el correcte replanteig  

• Assegurar la col·locació dels separadors 

• Assegurar el correcte acabat superficial 

• Assegurar el correcte armat 

Elements de sosteniment horitzontal: 
• Assegurar la estabilitat del encofrat 

• Assegurar la aplanetat  

• Assegurar el correcte armat 

• Assegurar la correcte col·locació d’elements alleugeridors. 

• Assegurar el replanteig d’eixos de pilars 

• Assegurar el replanteig de envans. 

• Assegurar el correcte curat de la superfície. 

 
Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra. 

 
 

Qualitat de la intervenció:  subsistema d’evolvent: I-08c 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

Coberta: 
• Comprovacións del replantegis de pendents de la coberta. 

• Comprovació la correcte col·locació de l’aïllant tèrmic 

• Comprovació la correcte col·locació de la impermeabilització 
respectant solapament, minvells, unions amb baixants. 

• Comprovació del correcte acabat de la coberta. 

Fusteria de exterior: 
• Comprovació del correcte aïllament de la caixa de persiana. 

• Comprovació la correcte anivellació i aplom del premarc. 

• Comprovació del correcte anivellació i aplom de la fusteria. 

• Comprovació del correcte siliconat de les unions obra-fusteria per la 
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 impermeabilització de la fusteria. 

• Correcte funcionament de la fusteria. 

Façanes de fàbrica: 
• Comprovació del replanteig de murs a realitzar. 

• Comprovació del aplomat de les cantonades “jambes” 

• Comprovació de planeitat. 

• Comprovació de marcat de filades horitzontals i verticals 

• Comprovació de col·locació de ploms fixes 

• Comprovació del llaguejat. 

• Comprovació dels armats de la fàbrica.   

Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra. 

 
Qualitat de la intervenció:  subsistema de compartimentació: I-08d 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

Fusteria de interior: 
• Comprovació la correcte anivellació i aplom del premarc. 

• Comprovacións del correcte anivellació i aplom de la fusteria. 

• Comprovacións del correcte siliconat de les unions obra-fusteria per la 
impermeabilització de la fusteria. 

• Correcte funcionament de la fusteria. 

• Assegurar l’aspecte correcte. 

• Comprovacións del color i l’acabat 

Divisòries de fàbrica: 
• Comprovació del replanteig. 

• Comprovacións de la col·locació dels suports inferiors i correcte entrega 
amb el forjat. 

• Comprovar el lligat de fàbrica i la resolucions amb els encontres. 

• Comprovacións de la planeitat, desplom i col·locació de plaques 
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 • Correcte entrega a premarcs. 

Divisòries de cartró-guix: 
• Comprovacións de replanteig 

• Comprovacións del desplom 

• Comprovacións del correcte acabat de les juntes. 

• Comprovacións de l’estabilitat. 

• Comprovacións de la col·locació de plaques. 

Regates: 
• Comprovacións i marcatge de les regates segons la documentació gràfica 

del projecte. 

• Comprovacións d’altura de les caixes i aplics. 

• Comprovacións de la correcta execució de les regates. 

• Anivellació de les caixes col·locades 

• Tapat del correcte de les regates. 

Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra. 

 
Qualitat de la intervenció:  subsistema d’instal·lacions I-08e 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Instal·lacions  mecàniques: 

• Comprovar el correcte col·locació d’instal·lacions 

• Comprovar el correcte diàmetre 

• Comprovar els aïllaments 

• Comprovar la correcta col·locació d’elements entremitjos 

• Comprovació d’elements finals 

2.  Instal·lacions elèctriques: 

1. Comprovar el correcte col·locació d’instal·lació 

2. Comprovar el correcte secció de les instal·lacions 
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 3. Comprovar el correcte col·locació d’elements finals segons normativa. 

4. Comprovar la correcte col·locació de proteccions elèctriques.  

Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra. 

 
Qualitat de la intervenció:  subsistema d’acabats: I-08f 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

Revestiments discontinus: 
• Comprovació la correcte aplicació de la capa base. 

• Comprovacións la correcte col·locació d’encolatges mecànics 

• Comprovacións de la planeitat del parament. 

• Comprovacións del replanteig de peces. 

• Comprovacións del espessor del material t’agarra. 

• Comprovacións de les unions amb caixes de instal·lacions. 

• Comprovacións del acabat de les peces de cantonada. 

Revestiments continus: 
• Comprovacións de la correcta aplicació 

• Comprovacións de la planeitat 

• Comprovacións de l’absència de fissures 

• Comprovacións les entregues amb altres parament. 

Fals sostres: 

• Comprovacións de la correcte col·locació  

• Comprovacións de la correcte estabilització 

• Comprovacións del correcte replantegis 

• Comprovacións de les entregues 

Paviments continus 

• Comprovacións de la base 

• Comprovacións de l’aplicació 
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 • Comprovacións de les entregues 

• Comprovacións de l’absència de fissures 

• Comprovacións de replantegis de juntes  

Paviments discontinus 

• Comprovacións de la base 

• Comprovacións de l’aplicació 

• Comprovacións de les entregues 

• Comprovacións del replantegis de peces 

• Comprovacións de replantegis de juntes  

• Comprovacións de juntes  

• Comprovacións d’estabilitat 

• Comprovacións de to 

• Comprovacións d’aspecte. 

Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra. 

 
 

Validació i seguiment del pla de seguretat:  
 

I-09 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

1. Avaluar numèricament el grau de prevenció els següents riscos en el estudi 
de seguretat i el pla de seguretat i comprovar l’augment o el manteniment de 
la prevenció en cada un dels subsistemes.  

a. Subsistema de sosteniment 

b. Subsistema d’estructura 

c. Subsistema d’evolvent 

d. Subsistema de compartimentació 

e. Subsistema d’acabats  

f. Subsistema d’instal·lacions 
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 2. S’ha d’assegurar el funcionament de les mesures de prevenció. 

 
Responsabilitat:  

Es del coordinador de seguretat 

 
Seguiment del pla de seguretat: 
Control documental: 

I-010 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

Inicialment: 
 Permís d’obra (encara que no sigui prevenció) 
 Avis previ 
 Nomenament del sortidor en fase de projecte 

 
Diàriament: 
 
Control de personal: 

 S’ha de controlar: 

 Categoria professional 

 Tc1 o altes a la ss. 

 Revisió mèdica 

 Control d’entregues elements de protecció individuals 

 Certificats de formacions bàsica. 

 Certificat de formació i utilització de maquinaria. 

Control de maquinaria: 
 Manual d’us 

 Assegurança 

 Permís de circulació 

 Llibre de manteniment. 

Mensualment: 

 Control de sinistralitat 

Responsabilitat:  

Es del cap de projecte. 
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Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 
Subsistema de sosteniment i d’estructura: 

I-011a 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

S’ha de controlar que cada un dels intervinents a la fase d’execució tinguin una 
practica de mesures mediambientals. 
Moviment de terres: 

 Utilitzeu terres extretes de pedreres pròximes o de préstec d’obres 
properes. 

 En cas que feu servir terres de préstec, verifiqueu-ne prèviament la 
procedència i l’estat (que no estiguin contaminades) 

 Adequ ̈eu el tipus d’eines i d’operacions al tipus de terreny en què s’ha 
d’excavar 

 Aplegueu els diferents tipus de terra en funció de les opcions de 
reutilització 

 Reserveu, sempre que hi hagi espai suficient, el sòl edàfic o capa 
superficial rica en nutrients (20 primers cm) per a enjardinaments 
posteriors 

 Netegeu periòdicament els estris per tal d’allargar-ne la vida útil 
 Preveieu la contractació dels comptadors d’obra abans que aquesta 

comenci per evitar l’ús de grups electrògens (produeixen soroll i 
emeten gasos nocius) 

 Utilitzeu preferentment maquinària avalada amb alguna mena d’ 
ecoetiqueta que garanteixi un millor comportament ambiental 

 Conserveu i manteniu els mitjans auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

 Adeqüeu el tipus de vehicle de transport al volum i pes de les roques o 
terres 

 Dipositeu amb precaució el material excavat sobre la caixa del vehicle 
de transport i distribuïu-ho convenientment perquè no vessi durant el 
trasllat 

 Utilitzeu la tècnica més segura per carregar el material de gran tonatge 
i volum en els vehicles de transport 

 Utilitzeu mànegues amb clau de pas a l’entrada i a la sortida per 
facilitar-ne el tancament i reduir les pèrdues degoteigs 

 Utilitzeu mànegues amb brocs i sistemes difusors per regar l’obra 
 Aprofiteu tant com pugueu l’aigua utilitzada per netejar les eines i 

l’equip d’obra 
 Tingueu en compte el grau d’exposició atmosfèrica a l’hora de fer 

qualsevol operació d’excavació i moviment de terres (vents, etc.) 
 Humitegeu les superfícies que s’han d’excavar si es preveu que es 

generi pols  
 Regueu periòdicament les zones de pas de vehicles tot posant una 

atenció especial en els punts d’accés a les obres situades en entorn 
urbà 

 Eviteu l’aixecament de pols de les zones d’aplec (reg mitjançant 
aspersió o mànegues amb difusors, cobriment amb lones, etc.) 

 Anul·leu les connexions preexistents de subministrament d’aigua, 
electricitat i gas (contracteu subministraments a part en cas que en 
necessiteu) i tapeu les boques de clavegueram per tal d’evitar possibles 
emanacions de gasos 

 Feu els llançaments de la cullera bivalva verticalment per tal que 
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 l’ompliment sigui complet i reduïu la dispersió de terra i pols 
 Cobriu amb lones la caixa dels camions, en cas que transporteu terres 
 Feu un manteniment periòdic de la maquinària i els vehicles 
 Desconnecteu els motors quan no s’utilitzin 
 Utilitzeu combustible bio dièsel o gasolina sense plom 
 Coneixeu prèviament el curs de les aigu ̈es freàtiques i subterrànies 

perquè no es vegin afectades per les excavacions i els moviments de 
terres 

 No aboqueu restes d’olis i altres productes a la xarxa de sanejament 
 Feu una gestió correcta de les aigu ̈es de neteja de galledes, cabassos, 

pasteres i altres mitjans auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les en la neteja d’altres elements. 

 En cas que opteu per l’emmagatzemament provisional de les aigu ̈es de 
neteja, els contenidors les basses cal que siguin completament estancs 

 Useu detergents biodegradables, sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal (botes, guants) 

 Eviteu l’abocament de les aigu ̈es de neteja al terra 
 Realitzeu en taller les operacions de manteniment de la flota de 

vehicles i maquinària. En cas contrari, impermeabilitzeu la superfície 
de treball (amb plàstics, lones, etc.) Per impedir la contaminació del 
sòl 

 Emmagatzemeu els fluids perillosos sobre cubetes o superfícies 
impermeabilitzades 

 Tapeu els productes (fluids) un cop acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els abocaments deguts a bolcades accidentals 

 Feu una planificació prèvia a les excavacions i els moviments de terres 
per tal de minimitzar la quantitat de sobrants per excavació i 
possibilitar la reutilització de la terra a l’obra mateixa o en 
emplaçaments propers 

 Destineu unes zones determinades d’emmagatzemament de les terres i 
del moviment de la maquinària per tal d’evitar compactacions 
excessives del terreny 

 Protegiu la primera capa del sòl edàfic (capa de sòl vegetal de 20 cm), 
tot apartant-la, i no feu grans aplecs de manera que es pugui evitar la 
compactació excessiva de la terra 

 Verifiqueu la qualitat de la terra(determineu si es tracta de terres 
contaminades o de terra apta per ser aprofitada a l’obra mateixa o en 
altres obres properes) 

 En cas que trobeu restes pètries, dipositeu-les en el contenidor de 
residus corresponent per tal de facilitar-ne el reciclatge posterior  

 Reutilitzeu els elements de fusta i de metall (per afermar la terra) 
tantes vegades com sigui possible, tot respectant sempre les exigències 
de qualitat 

 Reutilitzeu els materials de protecció (lones, etc.)Verifiqueu que la 
maquinària d’excavació avança a la velocitat apropiada per tal d’evitar 
que es deteriorin les puntes de la cullera i el terreny 

 Coneixeu l’inventaria d’espècies d’interès i protecció existents a l’àrea 
on heu d’intervenir 

 Protegiu adequadament (mitjançant lones, mantes, etc.) Els arbres que 
es puguin veure danyats pels moviments de la maquinària i designeu 
una zona per trasplantar aquelles espècies que considereu oportunes 

 Respecteu el tipus de separació selectiva previst per a l’obra en curs, i 
ubiqueu cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Dipositeu les restes vegetals en un contenidor a part i contacteu amb el 
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 gestor corresponent (parcs i jardins,ajuntament, etc.) 
 Realitzeu en taller les operacions de manteniment de la flota de 

vehicles i maquinària 
 Quan no sigui possible fer les operacions de manteniment de vehicles i 

maquinària en taller, impermeabilitzeu la superfície de treball amb 
plàstics o lones per impedir la contaminació del sòl.  

 Gestioneu el material de protecció contaminat com a residu perillós 
 Les terres contaminades són un residu perillós i s’han de gestionar com 

a tal 
 A l’obra cal que hi hagi una zona específica per emmagatzemar els 

residus i envasos considerats perillosos (olis, combustibles, etc.), i en 
la qual s’han de col·locar diferents contenidors etiquetats segons el 
tipus de residu perillós que poden acceptar  

Encofrador 
 Eviteu l’emmagatzemament d’envasos i de residus perillosos 

incompatibles entre ells  
 Emmagatzemeu cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de 

l’etiqueta que l’acompanya (vegeu els símbols de perillositat) 
 Tapeu els contenidors  
 Respecteu el temps límit d’emmagatzemament 
 Utilitzeu preferentment materials avalats amb alguna mena d’ que 

garanteixi un millor comportament ambiental 
 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 

seva composició (àrids, elements de protecció, de tancament de l’obra, 
etc.) 

 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 

atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a consequ ̈encia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Compreu evitant embolcalls innecessaris (a granel, sempre que sigui 
possible) 

 Feu un bon ús dels materials i eviteu que es converteixin en residus 
(reutilització in situ o en altres obres) 

 Disposeu de la quantitat necessària de formigó segons el treball que 
calgui fer en cada moment 

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Protegiu de la intempèrie la fusta emmagatzemada per evitar que els 
agents atmosfèrics (el sol, la pluja i la humitat) facin malbé la 
superfície o guerxin les fibres 

 Protegiu de la pluja i de la humitat els elements metàl·lics per evitar-ne 
la corrosió i malformacions irrecuperables 

 Aplegueu els elements metàl·lics i de fusta separats del sòl per tal 
d’evitar-ne la transmissió d’humitats a través del suport, així com la 
seva brutícia 

 Eviteu l’ús de desencofrant derivats del petroli (recurs no renovable) i 
empreu-ne els d’origen natural 

 Disposeu d’un o més contenidors de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal d’emmagatzemar-hi les peces auxiliars de 
muntatge d’encofrats i minimitzar possibles pèrdues a causa del seu 
volum reduït 

 Netegeu els plafons d’encofrat (tant metàl·lics com de fusta) i la resta 



Sistema Integral De Gestió De Qualitat, Prevenció De Riscos Laborals I Pràctiques Medi Ambientals 87 

 dels estris per tal d’allargar-ne la vida útil 
 Tanqueu el pas de l’aigua immediatament després d’usar-la 
 Utilitzeu mànegues amb clau de pas a l’entrada i a la sortida per 

facilitar-ne el tancament i reduir les pèrdues degoteigs 
 Utilitzeu mànegues amb brocs i sistemes difusors per fer les tasques de 

curat i regueu els accessos de passos de vehicles no pavimentats 
 Aprofiteu tant com pugueu l’aigua utilitzada per netejar les eines i 

l’equip d’obra 
 Reutilitzeu, sempre que sigui possible, l’aigua de neteja 

emmagatzemant la en recipients que facilitin la decantació de les 
partícules al fons 

 Controleu la connexió de servei per tal de detectar fuites i evitar sobre 
consums per avaries i escapaments 

 Sempre que es disposi d’espai suficient a l’obra, minimitzeu el consum 
d’aigua utilitzada per a la neteja de les canaletes dels camions cisterna 
tot emmagatzemant-la en un contenidor i reutilitzant-la mitjançant 
bombeig per a la neteja d’altres camions 

 Utilitzeu làmpades de baix consum 
 Deixeu que transcorri el temps necessari d’assecatge dels materials i 

superfícies tractats. No feu servir mitjans artificials d’assecatge 
 Tingueu en funcionament la maquinària i els vehicles només el temps 

imprescindible (apagueu el motor en temps d’espera sempre que això 
no afecti la rotació de les cisternes) 

 Intenteu que durant els temps d’espera els camions formigonera se 
situïn en zones tan allunyades d’habitatges i nuclis urbans com sigui 
possible per tal d’evitar la contaminació acústica que provoca la 
rotació del tambor 

 Regueu periòdicament les zones de pas de vehicles si no estan 
pavimentades tot posant una atenció especial als punts d’accés a les 
obres situades n entorn urbà 

 Humitegeu les superfícies a netejar si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars) 

 Feu servir desencofrant d’origen natural (en comptes dels derivats del 
petroli) per tal de reduir les emissions de components orgànics volàtils 
perjudicials per a la salut i el medi ambient 

 Les restes de formigó en estat fluid mai no s’han d’abocar en les 
canalitzacions de desguàs 

 La subcontracta s’ha de responsabilitzar de la correcta gestió de les 
aigu ̈es de neteja de canaletes, cubilot, etc., i les ha de retornar 
directament a la cisterna i adreçar-les de nou a la planta 
subministradora 

 També hi ha la possibilitat d’emmagatzemar-la provisionalment per 
reutilitzar-la en la neteja d’altres canaletes 

 En cas que opteu per l’emmagatzemament provisional de les aigu ̈es, 
els contenidors o les basses cal que siguin completament estancs 

 Useu detergents biodegradables, sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip del personal 

 El formigó excedent de les cisternes no s’ha de gestionar en obra sinó 
que cal retornar-ho a planta en compliment dels acords contractuals 
assumits per la subcontracta 

 Només s’admetran restes de formigó en massa en obra quan se’n 
justifiqui la reutilització en el mateix emplaçament 

 Eviteu l’abocament de les aigu ̈es de neteja de canaletes al terra 
 Realitzeu en taller les operacions de manteniment de la flota de 
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 vehicles i maquinària. En cas contrari, impermeabilitzeu la superfície 
de treball amb plàstics o lones per impedir la contaminació del sòl 

 Emmagatzemeu els fluids perillosos sobre cubetes o superfícies 
impermeabilitzades 

 Tapeu els contenidors de residus perillosos per tal d’evitar abocaments 
accidentals al terra 

 Programeu correctament l’arribada de camions de formigó per tal 
d’evitar el principi d’adormiment i, per tant, la necessitat de tornar-ho 
a planta, que afecta la generació de residus i les emissions derivades 
del transport 

 Replantegeu correctament les reserves per a conductes abans de 
l’abocament de formigó per tal d’evitar obertures posteriors i, 
conseqüentment, la generació de residus 

 Aprofiteu les restes de formigó fresc, sempre que sigui possible (en la 
millora dels accessos, zones de trànsit, etc.) 

 Els excedents de formigó fresc els a de gestionar la subcontracta, que 
els ha de retornar a planta 

 Dipositeu les restes pètries (runa neta) en el contenidor corresponent 
per tal de facilitar-ne el reciclatge posterior 

 Realitzeu els talls de la fusta amb precisió per tal d’aprofitar les dues 
parts de les peces 

 Reutilitzeu els elements de fusta tantes vegades com sigui possible, tot 
respectant sempre les exigències de qualitat 

 Emmagatzemeu correctament els materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el deteriorament i la transformació en residu 

 Netegeu correctament els plafons d’encofrat i els mitjans auxiliars 
després d’utilitzar-los 

 Doneu preferència als subministradors que envasen els seus productes 
optimitzant la quantitat de material d’embalatge 

 Reutilitzeu els materials de protecció i afavoriu el reciclatge d’aquells 
elements que tinguin opcions de valorització (metalls, fusta, etc.) 

 Respecteu el tipus de separació previst per a l’obra en curs, i ubiqueu 
cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Emmagatzemeu els materials perillosos atenent les indicacions del 
fabricant en les fitxes de seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres materials, etc.) I gestioneu correctament els 
residus generats 

 Tapeu els productes (fluids) un cop acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els abocaments deguts a bolcades accidentals  

 A l’obra cal que hi hagi una zona específica per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats perillosos, i en la qual s’han de col·locar 
diferents contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que 
poden acceptar 

 Emmagatzemeu cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de 
l’etiqueta que l’acompanya (vegeu els símbols de perillositat)  

 Eviteu la barreja d’envasos de residus perillosos incompatibles entre 
ells 

 Tapeu els contenidors 
 Respecteu el temps límit d’emmagatzemament 

Ferralla: 
 Utilitzeu preferentment materials avalats amb alguna mena d’ que 

garanteixi un millor comportament ambiental 
 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 

seva composició 
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  Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Organitzeu el magatzem per col·locar-hi aplecs en funció dels diferents 

elements i classifiqueu-ne els de ferralla segons els tipus d’acer, 
diàmetres i longituds, i segons la frequ ̈encia d’ús i maniobrabilitat 

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Feu un bon ús dels materials i eviteu que es converteixin en residus 
(reutilització in situ o en altres obres) 

 Protegiu de la pluja i de la humitat els elements metàl·lics per tal 
d’evitar-ne la pèrdua d’adherència a causa de la terra i del fang, així 
com la seva corrosió o malformacions irrecuperables 

 Aplegueu els elements metàl·lics separats del sòl per tal d’evitar la 
transmissió d’humitats a través del suport 

 Disposeu d’un o més contenidors de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal d’emmagatzemar-hi les peces auxiliars de 
muntatge d’armadures i minimitzar possibles pèrdues a causa del seu 
volum reduït 

 Conserveu i manteniu els mitjans auxiliars i els estris en perfecte estat, 
i feu-ne revisions periòdiques (neteja i greixatge) 

 Seleccioneu el disc de serra idoni segons el tipus d’acer i el diàmetre 
per tal d’evitar desperfectes de material o de l’equip auxiliar 
(deteriorament accelerat dels discs de tall, etc.) 

 Encara que aquest ofici no requereix l’ús específic c d’aigua per a la 
realització de la seva activitat, es recomana fer un consum responsable 
d’aquest recurs en aquelles operacions de neteja, etc., on sí que  sigui 
imprescindible 

 Apropi teu la llum natural i eviteu la il·luminació artificial innecessària 
 Feu servir làmpades de baix consum i llumeneres de màxima eficàcia 

(les de carcassa metàl·lica són preferibles a les plàstiques 
 Tingueu la maquinària de tall, vehicles, etc., en funcionament només el 

temps imprescindible (apagueu el motor en temps d’espera) 
 Eviteu, en la mesura que sigui possible, soldar materials impregnats 

amb substàncies tòxiques o perilloses 
 Reviseu regularment les bombones de gasos per tal d’evitar 

escapaments 
 Feu servir extintors que no continguin halons 
 Centralitzeu, sempre que sigui possible i hi hagi prou espai a l’obra, el 

tall dels elements metàl·lics en una zona específic ca per tal d’evitar la 
dispersió de partícules i retalls per tot el recinte 

 Realitzeu en taller les operacions de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas contrari, impermeabilitzeu la superfície 
de treball (plàstics, lones, etc.) Per impedir la contaminació del sòl 

 Emmagatzemeu els fluids perillosos sobre cubetes o superfícies 
impermeabilitzades 

 Tapeu els productes (fluids) un cop acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els abocaments deguts a bolcades accidentals 

 Centralitzeu, sempre que sigui possible i hi hagi prou espai a l’obra, el 
muntatge dels elements d’armat. 

 D’aquesta manera possibilitarem la recuperació dels retalls metàl·lics i 
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 evitarem aparicions incontrolades de filferros, etc. 
 Emmagatzemeu correctament els materials per protegir-los de la 

intempèrie i evitar la corrosió en el cas dels metalls 
 Apropi teu els materials i els retalls de material i afavoriu el reciclatge 

d’aquells elements que tinguin opcions de valorització (restes d’armat, 
fusta, plàstics de protecció, etc.) 

 Respecteu el tipus de separació selectiva previst per a l’obra en curs, i 
ubiqueu cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Emmagatzemeu els materials perillosos atenent les indicacions del 
fabricant en les fitxes de seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres materials, etc.) I gestioneu correctament els 
residus generats 

 A l’obra cal que hi hagi una zona específic ca per emmagatzemar els 
residus i envasos considerats perillosos, i en la qual s’han de col·locar 
diferents contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que 
poden acceptar 

 Emmagatzemeu cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de 
l’etiqueta que l’acompanya 

 Eviteu la barreja d’envasos de residus perillosos incompatibles entre 
ells  

 Tapeu els contenidors 
 Respecteu el temps límit d’emmagatzemament 

Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra  

 
Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 
Subsistema d’evolvent i compartimentació: 

I-011b 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

S’ha de controlar que cada un dels intervinents a la fase d’execució 
tinguin una practica de mesures mediambientals.: 

Paleta 

 Utilitzeu preferentment materials avalats amb alguna mena d’ que 
garanteixi un millor comportament ambiental 

 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 
seva composició 

 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 

atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Compreu materials d’origen local, extrets o fabricats en zones properes 
a l’obra (àrids, elements ceràmics, etc.) 

 Consulteu amb el tècnic responsable de l’obra la possibilitat de fer 
subbases obtingudes d’àrids reciclats de la mateixa obra 
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  Utilitzeu fustes certificades amb el segell d’explotació ambiental 
sostenible fsc, etc., i sempre que sigui possible utilitzeu fustes no 
tractades 

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Protegiu de la pluja i de la humitat els elements metàl·lics per evitar-ne 
la corrosió i malformacions irrecuperables  

 Protegiu de la intempèrie els materials (sobretot aquells que estiguin en 
sacs de paper) per evitar que els agents atmosfèrics (el sol, la pluja i la 
humitat) els facin malbé 

 Utilitzeu morters amb un contingut baix d’additius 
 Feu un bon ús dels materials i eviteu que es converteixin en residus: 
 Fomenteu la reutilització i el reciclatge i intenteu limitar l’hàbit 

d’«usar i llençar», cada vegada més habitual 
 Reutilitzeu, sempre que sigui viable, material procedent de runa i 

d’enderrocs (teules recuperades,etc.) 
 Prepareu les quantitats necessàries de material (morter, etc.) Segons la 

feina a realitzar en cada moment (tingueu en compte el temps 
d’adormiment, etc.) 

 Per realitzar les xarxes de sanejament, utilitzeu preferentment tubs, 
maneguets i colzes de ceràmica, de polietilè (pe) o de polipropilè (pp), 
així com materials distribuïts per fabricants que s’ofereixin per 
gestionar els residus d’aquests productes mitjançant una valorització 

 Eviteu tant com pugueu els retalls dels tubs i materials de les 
instal·lacions durant el procés d’obra 

 Disposeu d’un o més contenidors de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per tal d’emmagatzemar-hi els materials a utilitzar 
amb vista a minimitzar possibles pèrdues i deteriorament 

 Netegeu i manteniu les eines i els estris propis de l’ofici 
 Preveieu la contractació dels comptadors d’obra abans que aquesta 

comenci per evitar l’ús de grups electrògens (produeixen soroll i 
emeten gasos nocius) 

 Conserveu i manteniu els mitjans auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 
revisions periòdiques 

 Tanqueu el pas de l’aigua immediatament després d’usar-la 
 Utilitzeu mànegues amb clau de pas a l’entrada i a la sortida per 

facilitar-ne el tancament i reduir les pèrdues degoteigs (curat de 
superfícies, etc.) 

 Mulleu els maons en el seu pale d’origen, preferiblement per 
immersió, i no just abans de col·locar-los 

 Controleu que la quantitat d’aigua utilitzada en les dosificacions dels 
morters, guixos, etc., sigui l’adequada a les necessitats 

 Sempre que es disposi d’espai suficient a l’obra, minimitzeu el consum 
d’aigua reutilitzant-ne la de neteja i  d’humectació de maons per a 
altres feines realitzades en la mateixa obra 

 Reviseu periòdicament la connexió de servei per tal de detectar fuites i 
evitar sobre per avaries i escapaments 

 Apropi teu tant com pugueu l’aigua utilitzada per netejar les eines i 
l’equip d’obra. L’objectiu no és escatimar, sinó promoure un consum 
responsable d’aquest recurs 

 Apropi teu la llum natural i eviteu la il·luminació artificial innecessària  
 Utilitzeu llums de baix consum 
 Deixeu que transcorri el temps necessari d’assecatge dels materials i 

superfícies tractats. No feu servir mitjans artificials d’assecatge 
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  Tingueu la maquinària de tall, vehicles, etc., en funcionament només el 
temps imprescindible (apagueu el motor en temps d’espera) 

 Utilitzeu vehicles i maquinària de baix consum 
 Respecteu els horaris de treball establerts pel municipi en què es troba 

l’obra 
 Desconnecteu els aparells quan no s’utilitzin 
 Regueu periòdicament les zones de pas de vehicles, sempre que no 

estiguin pavimentades, tot posant una atenció especial als punts 
d’accés a les obres situades en entorn urbà 

 Protegiu amb lones els materials i residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

 Humitegeu les superfícies a tractar si es preveu que es generi pols (no 
s’ha d’oblidar que la inhalació de partícules de ciment pot derivar en 
malalties pulmonars); en cas contrari, preneu les mesures de protecció 
adequades 

 Eviteu fer operacions que generin pols prop dels paraments revestits  
 Disposeu, sempre que sigui possible, d’una zona a l’obra destinada a 

tallar peces per tal d’evitar la dispersió de pols i de residus 
 Incorporeu sistemes d’aspiració en les màquines per fer regates, talls, 

perforacions, etc., i utilitzeu fregadores amb sistemes incorporats de 
captació de la pols 

 Prioritzeu l’aspiració de pols del terra davant de l’escombrada 
 En cas d’evacuació vertical de runa, utilitzeu tubs amb connexions 

estanques entre ells i col·loqueu una lona de protecció en el contenidor 
per evitar la projecció de pols 

 Reduïu les emissions de cov dels materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

 La detecció de materials de construcció fabricats amb amiant obliga a 
l’aplicació d’una sèrie de mesures de seguretat (utilització de guants, 
mascaretes, etc.) Per evitar que la inhalació de les fi bres, despreses 
durant la seva manipulació, afecti la salut del personal d’obra i els 
veïns adjacents. Seguiu les indicacions especificades en el pla de 
treball 

 Feu un manteniment periòdic de la flota de vehicles 
 Utilitzeu combustible bio o gasolina sense plom 
 Les restes de formigó, morter, guix, etc., mai no s’han d’abocar en 

sanitaris ni en les canalitzacions de desguàs 
 Aspireu o escombreu abans de netejar amb aigua per tal de reduir la 

quantitat de partícules de poliment,etc., que posteriorment seran 
arrossegades durant les tasques de fregada 

 Elimineu dels recipients les restes de morter i d’altres pastes abans de 
netejar-les  

 Feu una gestió correcta de les aigu ̈es de neteja de galledes, cabassos, 
pasteres i altres mitjans auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la decantació al fons de les partícules de guix 
i calç 

 Useu detergents biodegradables, sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal (botes, guants) 

 Apropi teu les restes de morter o de formigó fresc, sempre que sigui  
possible (en la millora dels accessos, zones de trànsit, etc.) 

 Eviteu l’abocament de les aigu ̈es de neteja al terra 
 Emmagatzemeu els materials perillosos, especialment els 
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 combustibles, els dissolvents i altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades que permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

 Realitzeu en taller les operacions de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas contrari, impermeabilitzeu la superfície 
de treball (amb plàstics, lones, etc.) Per impedir la contaminació del 
sòl 

 Realitzeu les feines de tall amb precisió per tal d’afavorir l’ús de les 
dues parts de les peces 

 Disposeu d’una central de tall per evitar la dispersió de residus i 
aprofitar, sempre que sigui viable, les restes de maons, blocs de 
ciment, etc. 

 Prepareu la quantitat de pasta segons la superfície a cobrir i el temps 
d’adormiment per tal d’evitar sobrants innecessaris 

 Preveieu un lloc a l’obra per emmagatzemar i aplegar els materials, i 
així poder garantir-ne la conservació fins al moment de l’aplicació. En 
cas que no es disposi d’espai suficient, planifiqueu l’arribada de 
material segons les necessitats d’execució de l’obra 

 Disposeu de sistemes adequats per carregar els carretons o palets de la 
manera correcta a fi de garantir el bon manteniment de les peces 
mentre es traslladen 

 Els materials derivats del guix redueixen les opcions de reciclatge del 
residu petri. (consulteu l’autoritat competent sobre el tipus d’abocador 
al qual us heu d’adreçar) 

 Dipositeu les restes pètries (runa neta) en el contenidor de residus 
inerts 

 Reutilitzeu els elements de fusta tantes vegades com sigui possible, tot 
respectant sempre les exigències de qualitat 

 Emmagatzemeu correctament els materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el deteriorament i la transformació en residu  

 Compreu procurant evitar embolcalls innecessaris 
 Compreu materials al l’engròs per tal de reduir la quantitat d’envasos 
 Doneu preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 

amb sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus  
 Doneu preferència als proveïdors que elaboren els seus recipients amb 

materials reciclats, biodegradables que es poden retornar per ser 
reutilitzats 

 Reutilitzeu les lones i altres materials de protecció, les bastides, etc. 
 Netegeu els estris de treball immediatament després de fer-los servir  
 Respecteu el tipus de separació selectiva previst per a l’obra en curs, i 

ubiqueu cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Emmagatzemeu els materials perillosos atenent les indicacions del 
fabricant en les fitxes de seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres materials, etc.) 

 Tapeu els productes líquids un cop acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els abocaments deguts a bolcades accidentals 

 El desmuntatge de baixants de fibrociment obliga a redactar un pla de 
treball que especifiqui les mesures de seguretat que cal tenir en compte 
(ús de mascaretes, etc.) Mentre hi hagi perill de despreniment de fibres 
d’amiant 

 No trenqueu els baixants de fibrociment per reduir el nombre de sacs 
que s’han de transportar i utilitzeu el nombre de sacs necessari 

 Els residus que contenen amiant són considerats com a perillosos, per 
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 la qual cosa s’han de gestionar per gestors i transportistes autoritzats 
 A l’obra cal que hi hagi una zona específic ca (que estigui protegida de 

la pluja, impermeabilitzada, etc.) Per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que poden 
acceptar  

 Emmagatzemeu cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de 
l’etiqueta que l’acompanya (respecteu els símbols de perillositat) 

Col·locador envans de guix: 
 Utilitzeu preferentment materials avalats amb alguna mena d’ que 

garanteixi un millor comportament ambiental 
 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 

seva composició 
 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Utilitzeu materials aïllants que compleixin els requisits especificats en 

la normativa vigent (en cas que s’utilitzin poliuretans, aquests han 
d’estar lliures d’cfc, i en el cas de materials plàstics, cal que estiguin 
lliures d’halògens) 

 Feu un bon ús dels materials i eviteu que es converteixin en residus:  
o Fomenteu la reutilització i el reciclatge 
o I intenteu limitar l’hàbit d’«usar i llençar», cada vegada més 

habitual 
 Eviteu l’ús de desengreixant i materials amb organoclorats (pvc, 

cfc,pcb, etc.) 
 Protegiu de la intempèrie els materials (aquells que estiguin envasats 

en sacs de paper, el material aïllant, els elements metàl·lics, etc.) Per 
evitar que el sol, la pluja i la humitat els facin malbé 

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Les superfícies on se situïn els aïllaments han d’estar netes, seques i 
sense greix ni rovell, per tal d’assegurar una bona col·locació i evitar 
el deteriorament del material i possibles condensacions posteriors 

 En cas que s’utilitzi escuma de poliuretà projectat, consulteu amb el 
fabricant les possibles casuístiques que es puguin presentar quant a 
l’adherència del producte al suport, i compteu amb personal 
especialitzat 

 Adequ ̈eu la selecció i col·locació del tipus d’aïllament a la superfície, 
al sistema constructiu i a l’element constructiu (coberta, forjats, parets, 
façanes) on s’ha d’instal·lar 

 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint  en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Compreu matèries extretes o fabricades en zones properes a l’obra  
 Considereu les característiques de continuïtat del material  aïllant, així 

com la seva modulació, per tal d’evitar sobrants i retalls 
 Disposeu d’un o més contenidors de petites dimensions distribuïts per 

les zones de treball per emmagatzemar-hi els materials a utilitzar amb 
vista a minimitzar possibles pèrdues i deteriorament 

 Netegeu i manteniu en bon estat les eines i els estris propis de l’ofici 
 Conserveu i manteniu els mitjans auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 

revisions periòdiques 
 Apropi teu la llum natural i eviteu la il·luminació artificial innecessària  
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  Utilitzeu làmpades de baix consum 
 Tingueu la maquinària de tall, vehicles, etc., en funcionament només el 

temps imprescindible (apagueu el motor en temps d’espera) 
 Utilitzeu vehicles i maquinària de baix consum 
 Tanqueu el pas de l’aigua immediatament després d’usar-la 
 Utilitzeu mànegues amb clau de pas a l’entrada i a la sortida per 

facilitar-ne el tancament i reduir les pèrdues degoteigs 
 Apropi teu al màxim l’aigua utilitzada. 
 L’objectiu no és escatimar, sinó promoure un consum responsable 

d’aquest recurs 
 Minimitzeu el consum d’aigua utilitzada per a la neteja de la 

maquinària i altres mitjans auxiliars 
 Prepareu les quantitats necessàries 
 Dipositeu les restes pètries (runa neta) en el contenidor de residus 

inerts per tal de facilitar-ne el reciclatge posterior 
 Emmagatzemeu correctament els materials (aïllants, etc.) Per protegir-

los de la intempèrie i evitar-ne el deteriorament i la transformació en 
residu 

 Compreu procurant evitar embolcalls innecessaris 
 Compreu materials al l’engròs amb envasos d’una mida que permeti 

reduir la producció de residus d’embolcalls 
 Doneu preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 

amb sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus 
 Doneu preferència als proveïdors que elaboren els seus recipients amb 

materials reciclats, biodegradables que es poden retornar per ser 
reutilitzats 

 Reutilitzeu les lones i altres materials de protecció, bastides, etc. 
 Reutilitzeu els elements de fusta tantes vegades com sigui possible, tot 

respectant sempre les exigències de qualitat 
 Realitzeu les feines de tall de les plaques d’aïllament amb precisió per 

tal d’afavorir l’ús de les dues parts de les peces i reduir la generació de 
residus 

 L’ús de mantes (aïllaments flexibles) minimitza el nombre de retalls 
 Netegeu els estris de treball immediatament després de fer-los servir 
 Emmagatzemeu els materials perillosos atenent les indicacions del 

fabricant en les fitxes de seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres materials, etc.) 

 Tapeu els productes (fluids) un cop acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els abocaments deguts a bolcades accidentals 

 Buideu els recipients que contenen restes d’adhesius, pastes, etc., 
abans de netejar-los 

 A l’obra cal que hi hagi una zona específic ca (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) Per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

 Emmagatzemeu cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de 
l’etiqueta que l’acompanya (respecteu els símbols de perillositat) 

 Eviteu la barreja d’envasos de residus perillosos incompatibles entre 
ells 

 Tapeu els contenidors per tal d’evitar l’emissió de gasos i la generació 
d’olors 

 Respecteu el temps límit d’emmagatzematge 
 Restes de perlita, vermiculita, etc. Paper i cartró (restes de sacs, 

embolcalls, paper adhesiu, etc.) 
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  Plàstics (restes de lones i cintes de protecció, restes d’embolcalls, sacs, 
films de paletitzar, materials aïllants de polietilè pe, de polipropilè pp o 
de policlorur de vinil pvc, cautxú, etc.) 

 Restes de fi bres minerals (llana de roca, llana de vidre, etc.) 
 Metall (restes de ferralla, de perfilaria, cargols, claus, discs de serra, 

broques, bastides deteriorades o no aptes per ser reutilitzades o 
retornades,etc.) 

 Fusta (restes de tall o peces inservibles, restes de taulons, palets no 
aptes per ser reutilitzades o retornades, etc.) 

 Restes de fi bres naturals (palla, coco, suro, etc.) 
 Envasos de desengreixant i dissolvents, adhesius i altres productes 

relacionats amb els tractaments sanejadors de les superfícies a tractar 
 Envasos d’aerosols i d’escuma de poliuretà projectat 
 Envasos i restes de materials de segellament (silicones, adhesius, etc.) 
 Envasos de productes netejadors de les superfícies i detergents 
 Draps bruts impregnats de dissolvents, greixos, etc. 
 Envasos i restes d’olis, combustible, bateries, etc. 
 Conèixer els residus que genera l’ofici de col·locador d’aïllaments 
 Bones pràctiques per minimitzar i gestionar els residus que genera 

l’ofici de col·locador d’aïllaments 
 Manteniu endreçada la zona de recepció i aplec dels materials 
 Transporteu i aplegueu adequadament els materials dins l’obra 

 
 Senyalitzeu els contenidors segons el tipus de residu que poden 

admetre. Es recomana que s’afegeixin símbols o cartells addicionals 
quan els contenidors es destinin a reciclatge 

 És l’obligació del cap d’obra conèixer els diferents símbols de 
perillositat i formar correctament els treballadors 

 El recinte ha de tenir espais per a la gestió dels residus assimilables a 
urbans, juntament amb els contenidors específic cs per a residus de 
l’obra 

 Comproveu que al fi nal de la jornada la zona de treball queda neta i 
endreçada, i que cada tipus de residu està col·locat en el contenidor 
corresponent, segons que sigui un residu petri, no perillós o perillós 

 Respecteu l’escenari de separació selectiva previst al pla de gestió de 
residus o feu una classificació de residus més exigent que la que 
s’especifica en el document anterior, sempre que hi hagi opcions 
viables de reciclatge 

 Respecteu el tipus de separació selectiva previst per a l’obra en curs, i 
ubiqueu cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Retorneu els palets al subministrador 
 Les fibres minerals estan compostes principalment de sílice (inert), 

però poden contenir resines o fins i tot portar adherides capes 
d’alumini, paper, etc., per la qual cosa s’han de gestionar com a 
residus no perillosos. En tot cas, es recomana que consulteu la fitxa de 
dades de seguretat i l’etiqueta d’aquests productes per si contenen 
algun tipus d’aglomeració considerat perillós 

 Potencieu el reciclatge dels materials plàstics evitant que entrin en 
contacte amb altres materials; classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si n’ofereixen algun tipus de gestió 
específica 

Col·locadors de envans de cartró guix: 
 Utilitzeu preferentment materials avalats amb alguna mena d’ que 

garanteixi un millor comportament ambiental (fustes, plaques, 
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 aïllaments, adhesius, etc.) 
 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 

seva composició 
 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 

atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint  en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Compreu materials (guixos, massilles, etc.) Extrets o fabricats en zones 
properes a l’obra  

 Utilitzeu fustes certificades amb el segell d’explotació ambiental 
sostenible fsc, etc., i sempre que sigui possible utilitzeu fustes no 
tractades 

 Assegureu-vos que l’obra està preparada per a la instal·lació de les 
plaques de cartró-guix (façanes, cobertes, murs, fusteria exterior, 
caixes de persianes, terres anivellats, etc.) 

 Transporteu i aplegueu adequadament les plaques respectant la 
capacitat d’apilament per tal d’evitar que es trenquin o es deteriorin  

 Protegiu de la intempèrie els materials (sobretot aquells continguts en 
sacs de paper i les plaques de cartró-guix) per evitar que els agents 
atmosfèrics (el sol, la pluja i la humitat) els facin malbé 

 Protegiu de la pluja i de la humitat els elements metàl·lics (muntants, 
ancoratges, etc.) Per evitar-ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Protegiu adequadament (amb lones, paper i altres) els paviments ja 
col·locats (parquet, etc.) 

 Feu un bon replanteig dels paraments que cal fer (preveieu el pas 
d’instal·lacions) tot adequant-vos a la modulació de les plaques de 
cartró-guix utilitzades i al pas d’instal·lacions per tal de minimitzar els 
residus 

 Feu un bon ús dels materials i eviteu que es converteixin en residus: 
 Fomenteu la reutilització i el reciclatge i intenteu limitar l’hàbit 

d’«usar i llençar», cada vegada més habitual 
 Realitzeu les feines de tall de les plaques de cartró-guix amb precisió 

per tal d’afavorir l’ús de les dues parts de les peces i reduir la 
generació de residus 

 Repareu les quantitats necessàries de material (massilles, etc.) Segons 
el treball que calgui fer en cada moment 

 Les superfícies on se situïn els aïllaments han d’estar netes i seques per 
tal d’assegurar una bona col·locació i evitar el deteriorament del 
material i possibles condensacions posteriors 

 Disposeu d’un o més contenidors de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per emmagatzemar- hi els materials d’ancoratge i 
altres peces a utilitzar amb vista a minimitzar possibles pèrdues i 
deteriorament 

 Netegeu i manteniu en bon estat les eines i els estris propis de l’ofici 
 Conserveu i manteniu els mitjans auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 

revisions periòdiques 
 Tanqueu el pas de l’aigua immediatament després d’usar-la 
 Controleu que la quantitat d’aigua utilitzada en les dosificacions dels 

morters, guixos, etc., sigui l’adequada 
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  Apropi teu al màxim l’aigua utilitzada. 
 L’objectiu no és escatimar, sinó promoure un consum responsable 

d’aquest recurs 
 Minimitzeu el consum d’aigua utilitzada per a la neteja de maquinària 
 Apropi teu la llum natural i eviteu la il·luminació artificial innecessària 
 Utilitzeu làmpades de baix consum 
 Deixeu que transcorri el temps necessari d’assecatge dels materials i 

superfícies tractats. No feu servir mitjans artificials d’assecatge 
 Tingueu els equips de tall, fixacions mecàniques, etc., en funcionament 

només el temps imprescindible 
 Utilitzeu vehicles i maquinària de baix consum 
 Incorporeu sistemes d’aspiració que eliminin la pols en les màquines 

de tall 
 Disposeu, sempre que sigui possible, d’una zona a l’obra destinada a 

tallar peces per tal d’evitar la dispersió de pols i de residus 
 Eviteu fer operacions que generin pols a prop dels paraments ja 

realitzats 
 Protegiu amb lones els materials i residus aplegats  susceptibles de 

generar pols i altres emissions (sacs de guix, rotlles de mantes 
minerals, etc.) 

 Adeqüeu el tipus de pastes i d’adhesius a les plaques de cartró-guix i 
als aïllaments (consulteu les indicacions del fabricant) 

 Col·loqueu adequadament els aïllants 
 En cas d’evacuació vertical de runa, utilitzeu tubs amb connexions 

estanques entre ells i col·loqueu una lona de protecció en el contenidor 
per evitar la projecció de pols 

 Feu un manteniment periòdic de la flota de vehicles 
 Utilitzeu combustible bio o gasolina sense plom 
 Les restes de formigó, morter, guixos, escaiola i altres pastes mai no 

s’han d’abocar en sanitaris ni en les canalitzacions de desguàs 
 Eviteu que la pols de talls de plaques de guix arribi a la xarxa de 

sanejament (aspireu o escombreu abans de netejar amb aigua) 
 Feu una gestió correcta de les aigu ̈es de neteja de galledes, cabassos i 

altres mitjans auxiliars tot emmagatzemant-les provisionalment per 
reutilitzar-les en la neteja d’altres elements. Abans d’introduir-la en la 
xarxa de sanejament, feu servir mitjans de decantació o depuració 

 Useu detergents biodegradables,sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal (botes, guants) 

 Eviteu l’abocament de les aigu ̈es de neteja al terra 
 Emmagatzemeu els materials perillosos, especialment els 

combustibles, els dissolvents i altres líquids contaminants, sobre 
cubetes o superfície impermeabilitzants que permetin recuperar 
possibles abocaments accidentals i evitar la contaminació del sòl o la 
xarxa de clavegueram 

 Realitzeu en taller les operacions de manteniment de la flota de 
vehicles i maquinària. En cas contrari, impermeabilitzeu la superfície 
de treball (plàstics, lones, etc.) Per impedir la contaminació del sòl 

 Prepareu les quantitats de pastes necessàries a utilitzar en cada moment 
per tal d’evitar residus innecessaris (pastes de tocs, junts, etc.) 

 Utilitzeu els cargols adequats a cada placa (segons les indicacions del 
fabricant) per tal d’evitar el deteriorament del cartró-guix i que es 
converteixi en residu 

 Les superfícies sobre les quals s’hagi de col·locar cartró-guix han 
d’estar netes de pols i d’humitats per tal d’evitar el deteriorament de 
les plaques 
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  Cal tenir en compte les recomanacions del fabricant de la placa de 
cartró-guix per als materials d’empastament, repàs de les Superficies i 
tractament de junts amb la finalitat de garantir el bon estat de la placa i 
evitar residus 

 Preveieu un lloc a l’obra per emmagatzemar i aplegar els materials, i 
així poder garantir-ne la conservació fins al moment de l’aplicació. En 
cas que no es disposi d’espai suficient, planifiqueu l’arribada de 
material segons les necessitats d’execució de l’obra 

 Disposeu de sistemes adequats per carregar els carretons o palets de la 
manera adequada a fi de garantir el bon estat de les peces mentre es 
traslladen 

 Col·loqueu ordenadament les restes de plaques de cartró-guix en el 
contenidor, de manera que se n’aprofiti al màxim la capacitat i es 
redueixi el nombre de contenidors a transportar 

 Apropi teu els retalls de fusta tot respectant sempre les exigències de 
qualitat 

 Els perfils no s’han de perforar (feu servir les obertures que tenen per a 
pas d’instal·lacions) per tal d’evitar-ne el debilitament 

 Compreu procurant evitar embolcalls innecessaris 
 Compreu materials al l’engròs per tal de reduir la quantitat d’envasos 
 Doneu preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 

amb sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus 
 Doneu preferència als proveïdors que elaboren els seus recipients amb 

materials reciclats, biodegradables que es poden retornar per ser 
reutilitzats 

 Reutilitzeu les lones i altres materials de protecció, les bastides, etc. 
 Netegeu els estris de treball immediatament després de fer-los servir 
 Respecteu el tipus de separació selectiva previst per a l’obra en curs, i 

ubiqueu cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Retorneu els palets al subministrador 
 Emmagatzemeu els materials perillosos atenent les indicacions del 

fabricant en les fitxes de seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres materials, etc.) 

 Tapeu els productes (fluids) un cop acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els abocaments deguts a bolcades accidentals 

 Buideu els recipients abans de netejar-los 
 Utilitzeu fregadores amb sistema de captació de la pols.  
 Aspireu la pols que cau al terra 
 A l’obra cal que hi hagi una zona específic ca (que estigui protegida de 

la pluja, impermeabilitzada, etc.) Per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

 Emmagatzemeu cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de 
l’etiqueta que l’acompanya (respecteu els símbols de perillositat) 

 Eviteu la barreja d’envasos de residus perillosos incompatibles entre 
ells 

 Tapeu els contenidors per tal d’evitar l’emissió de gasos i la generació 
d’olors 

 Respecteu el temps límit d’emmagatzemament 
 L’ús de trituradores pot ser una bona opció per reduir el volum de 

residu a transportar. No obstant això, hem de prendre les mesures 
oportunes de protecció per als treballadors i incorporar sistemes 
d’aspiració que redueixin l’emissió de pols 
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  La gestió fi nal de les restes de plaques de cartró-guix dependrà de la 
seva acceptació o no en els dipòsits de terres i runa. A Catalunya, 
aquest tipus de residu s’ha de gestionar com un residu no perillós  

 En cas que hi hagi restes d’escaiola de la fabricació de motlles 
especials, caldrà evitar la barreja amb la runa pètria neta per tal de 
garantir la qualitat del producte fi nal en cas d’optar pel reciclatge 

 Retorneu al subministrador les plaques de cartró-guix deteriorades 
perquè siguin reciclades posteriorment 

 Potencieu el reciclatge dels materials plàstics evitant que entrin en 
contacte amb altres materials; classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si n’ofereixen algun tipus de gestió 
específic ca  

 L’ús de compactadores redueix considerablement el volum dels sacs de 
ciment, guix, calç, etc., així com el film plàstic de paletitzar 

Col·locació de impermeabilització: 
 Utilitzeu preferentment materials avalats amb alguna mena d’ que 

garanteixi un millor comportament ambiental 
 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 

seva composició 
 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Utilitzeu materials que compleixin els requisits especificats en la 

normativa vigent (els materials bituminosos han de complir els 
requisits de col·locació especificats en la normativa nbe qb-90/cte) 

 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Compreu matèries extretes o fabricades en zones properes a l’obra  
 Utilitzeu preferentment tubs, maneguets i colzes de ceràmica, de 

polietilè (pe) o de polipropilè (pp), per als elements auxiliars 
(xemeneies, ventilacions, etc.), així com materials distribuïts per 
fabricants que s’ofereixin a gestionar els residus d’aquests productes 
mitjançant valorització 

 Protegiu de la intempèrie els materials (sobretot aquells continguts en 
sacs de paper, elements metàl·lics o membranes no protegides) per 
evitar que els agents atmosfèrics (el sol, la pluja i la humitat) els facin 
malbé 

 Seguiu les indicacions d’emmagatzemament i col·locació fetes pels 
fabricants dels materials utilitzats com a impermeabilitzants 

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Feu un bon ús dels materials i eviteu que es converteixin en residus:  
 Fomenteu la reutilització i el reciclatge i intenteu limitar l’hàbit 

d’«usar i llençar», cada vegada més habitual  
 Prepareu les quantitats necessàries de material segons el treball que 

calgui fer en cada moment 
 Les superfícies on se situïn les membranes han d’estar netes i seques, i 

no tenir elements punxants o tallants, per tal d’assegurar una bona 
col·locació i evitar desperfectes del material i possibles condensacions 
posteriors 

 Considereu adequadament els sistemes d’adherència entre làmines 
impermeables (fixació mecànica, materials per a la soldadura, etc.) 

 Eviteu tant com pugueu els talls durant el procés d’obra, considerant la 
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 modulació del material i l’encavalcament mínim entre làmines 
impermeables per tal d’evitar el consum innecessari de material 

 Disposeu d’un o més contenidors de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per emmagatzemar- hi els materials a utilitzar amb 
vista a minimitzar possibles pèrdues i deteriorament 

 Controleu el bon estat de la membrana impermeable i doneu ordres 
estrictes als operaris perquè no hi caminin si no està prou ben 
protegida 

 Eviteu l’escalfament excessiu de les làmines impermeables (en el cas 
de membranes bituminoses) durant el seu procés de soldadura 

 Useu detergents biodegradables, sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal (botes, guants) 

 Emmagatzemeu els materials perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i altres líquids contaminants, sobre 
cubetes o Superficies impermeabilitzants que permetin recuperar 
possibles abocaments accidentals i evitar la contaminació del sòl o la 
xarxa de clavegueram 

 Dipositeu les restes pètries (runa neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el reciclatge posterior 

 
 Reutilitzeu les lones i altres materials de protecció, les bastides, etc. 

Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra  

 
Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 
Subsistema d’instal·lacions: 

I-011c 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

Lampista 
 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 

seva composició 
 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 

atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabi convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Compreu materials d’origen local, fabricats en zones properes a l’obra  
 Utilitzeu calderes de calefacció de baixa emissió de gasos i alta 

eficàcia energètica 
 Per fer les xarxes de sanejament, utilitzeu preferentment tubs, 

maneguets i colzes de ceràmica, de polietilè (pe) o de polipropilè (pp), 
així com materials distribuïts per fabricants que s’ofereixin a gestionar 
els residus d’aquests productes mitjançant valorització 

 Preveieu la instal·lació de sistemes  separatius d’aigu ̈es (negres i 
pluvials) 

 Col·loqueu aixetes i claus de pas amb sistemes d’estalvi d’aigua i 
energia (sistemes de doble descàrrega, dispositius limitadors de 
pressió, temporitzadors, etc.) 
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  Aïlleu convenientment les canonades d’acs i procureu que no quedin 
tubs a la vista per tal d’evitar pèrdues de fred o de calor 

 Utilitzeu, preferentment, aïllants naturals i eviteu comprar-ne aquells 
que continguin fi bres irritants o escumes amb materials organoclorats 
(pvc, pcb, cfc, etc.) 

 Protegiu de la intempèrie els materials (sobretot aquells que estiguin en 
sacs de paper) per evitar que els agents atmosfèrics (el sol, la pluja i la 
humitat) els facin malbé. Pareu una atenció especial als elements 
metàl·lics per tal d’evitar-ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables  

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Feu un bon ús dels materials i eviteu que es converteixin en residus: 
fomenteu la reutilització i el reciclatge i intenteu limitar l’hàbit d’«usar 
i llençar», cada vegada més habitual 

 Protegiu de la soldadura parts acabades i equips ja instal·lats 
 Eviteu tant com pugueu el nombre de retalls durant el procés d’obra 

dels tubs i materials de les instal·lacions 
 En la col·locació d’equips captadors d’energia per a aigua calenta 

sanitària (acs) o calefacció és necessari comptar amb instal·ladors 
homologats 

 Disposeu d’un o més contenidors de petites dimensions distribuïts per 
les zones de treball per emmagatzemar- hi els materials a utilitzar amb 
vista a minimitzar possibles pèrdues i deteriorament 

 Instal·leu sistemes reductors de pressió per tal d’evitar escapaments i 
fuites 

 La detecció de materials de construcció fabricats amb amiant obliga a 
l’aplicació d’una sèrie de mesures de seguretat (utilització de guants, 
mascaretes, etc.) Per evitar que la inhalació de les fibres, despreses 
durant la seva manipulació, afecti la salut del personal d’obra i els 
veïns adjacents.  

 Disposeu, sempre que sigui possible, d’una zona a l’obra destinada a 
tallar peces per tal d’evitar la dispersió de pols i de residus  

 Incorporeu sistemes d’aspiració en les màquines per fer regates, talls, 
perforacions, etc., i utilitzeu fregadores amb sistemes incorporats de 
captació de la pols 

 En cas d’evacuació vertical de runa, utilitzeu tubs amb connexions 
estanques entre ells i col·loqueu una lona de protecció en el contenidor 
per evitar la projecció de pols 

 Col·loqueu adequadament els materials aïllants de canonades d’aigua 
calenta i sistemes de refrigeració 

 Reduïu les emissions de cov dels materials segelladors, adhesius, 
dissolvents i líquids de neteja, etc., tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

 Utilitzeu materials aïllants per a les canonades que compleixin els 
requisits especificats en la normativa vigent (en cas que s’utilitzin 
poliuretans, aquests han d’estar lliures d’cfc, i en el cas de materials 
plàstics, cal que estiguin lliures d’halògens) 

 Emmagatzemeu els materials perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzades que permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 
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  Dipositeu les restes pètries (runa neta) en el contenidor de residus 
inerts per tal de facilitar-ne el reciclatge posterior 

 Feu els treballs de tall de tubs i altres peces amb precisió per tal 
d’afavorir-ne l’ús d’ambdues parts 

 Reutilitzeu els trossos de tubs tallats, sempre que sigui possible, per tal 
d’aprofitar al màxim el material i evitar generar residus 

 El desmuntatge de baixants de fibrociment obliga a redactar un pla de 
treball que especifiqui les mesures de seguretat que cal tenir en compte 
(ús de mascaretes, etc.) Mentre hi hagi perill de despreniment de fi 
bres d’amiant 

 No trenqueu els baixants de fibrociment per reduir el nombre de sacs 
que s’han de transportar i utilitzeu el nombre de sacs necessari 

 Els residus que contenen amiant són considerats perillosos, per la qual 
cosa els han de manipular gestors i transportistes autoritzats 

 A l’obra cal que hi hagi una zona específic ca (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) Per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

 Emmagatzemeu cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de 
l’etiqueta que l’acompanya (respecteu els símbols de perillositat) 

 Respecteu el tipus de separació selectiva previst per a l’obra en curs, i 
ubiqueu cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Eviteu la barreja d’envasos de residus perillosos incompatibles entre 
ells  

Instal·lador de gas: 
 Utilitzeu preferentment materials avalats amb  alguna mena d’ que 

garanteixi un millor comportament ambiental 
 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 

atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Utilitzeu els sistemes de calefacció més eficaços des del punt de vista 
energètic (calderes d’alt rendiment, de condensació, etc.) 

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Compreu materials fabricats en zones properes a l’obra 
 Fixeu els conductes al suport i feu les unions adequadament 
 Eviteu que se sobreescalfi n els materials durant les tasques de 

soldadura 
 Respecteu els horaris de treball establerts pel municipi en què es troba 

l’obra 
 Eviteu fer operacions que generin pols a prop dels paraments revestits i 

protegiu de la soldadura parts acabades i equips ja instal·lats 
 Reviseu regularment les bombones de gasos per tal d’evitar 

escapaments 
 Reutilitzeu els trossos de tubs tallats, sempre que sigui possible, per tal 

d’aprofitar al màxim el material i evitar generar residus 
 Potencieu el reciclatge dels materials plàstics, metàl·lics, etc., evitant 

que entrin en contacte amb altres materials; classifiqueu-los 
convenientment i consulteu als proveïdors sobre si n’ofereixen algun 
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 tipus de gestió específica 
Electricista: 

 Emmagatzemeu correctament els materials per protegir-los de la 
intempèrie i evitar-ne el deteriorament i la transformació en  residu 

 Compreu procurant evitar embolcalls innecessaris 
 Compreu materials al l’engròs amb envasos d’una mida que permeti 

reduir la producció de residus d’embolcalls 
 Doneu preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 

amb sistemes d’embalatge que tendeixen a minimitzar els residus 
 Respecteu el tipus de separació selectiva previst per a l’obra en curs, i 

ubiqueu cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Potencieu el reciclatge dels materials plàstics, metàl·lics, etc., evitant 
que entrin en contacte amb altres materials; classifiqueu-los 
convenientment i consulteu als proveïdors sobre si n’ofereixen algun 
tipus de gestió específica 

 Emmagatzemeu els materials perillosos atenent les indicacions del 
fabricant en les fitxes de seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres materials, etc.) 

 Tapeu els productes (fluids) un cop acabeu d’utilitzar-los per tal 
d’evitar-ne l’evaporació i els abocaments deguts a bolcades accidentals 

 Emmagatzemeu cada tipus de residu perillós atenent les indicacions de 
l’etiqueta que l’acompanya (respecteu els símbols de perillositat) 

 Eviteu la barreja d’envasos de residus perillosos incompatibles entre 
ells 

 Utilitzeu fregadores amb sistema de captació de la pols 
 Reduïu les emissions de cov dels materials segelladors, adhesius, 

dissolvents i líquids de neteja, etc., tot fent servir productes que 
n’ofereixin una concentració menor i tapant correctament els recipients 
després d’utilitzar-los 

 Feu servir materials aïllants que compleixin els requisits especificats 
en la normativa vigent 

 Utilitzeu materials plàstics (recobriments de cables, conduccions, etc.) 
Lliures d’halògens, ja que en cas d’incendi l’emissió d’aquests gasos a 
l’atmosfera provoca greus problemes ambientals i de salut 

 Eviteu instal·lacions de transformadors elèctrics amb pcb (bifenils 
policlorats) 

 No aboqueu productes tòxics o restes de soldadura a la xarxa de 
sanejament o sanitaris 

 Useu detergents biodegradables, sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i equip de personal (botes, guants) 

 Emmagatzemeu els materials perillosos, especialment els 
combustibles, els dissolvents i altres líquids, sobre cubetes o 
superfícies impermeabilitzants que permetin recuperar possibles 
abocaments accidentals i evitar la contaminació del sòl o la xarxa de 
clavegueram 

 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 
seva composició 

 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 

altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Protegiu de la intempèrie els materials (sobretot aquells que estiguin en 
sacs de paper) per evitar que els agents atmosfèrics (el sol, la pluja i la 
humitat) els facin malbé. Pareu una atenció especial als elements 
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 metàl·lics per tal d’evitar-ne la corrosió i malformacions 
irrecuperables 

 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabi convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Feu servir cables per a instal·lacions elèctriques lliures d’halògens, que 
tenen un menor impacte ambiental 

 Feu servir làmpades de baix consum i de màxima eficàcia energètica 
(com a criteri energètic, les làmpades de fluorescents són preferibles a 
les halògenes, i aquestes a les d’incandescència; entre les de 
fluorescència, són preferibles les de recobriment tri fòsfor i amb balast 
electrònic d’alta frequ ̈.ncia). En espais exteriors i per a senyalització, 
feu servir, preferiblement, els sistemes led 

 Feu servir llumeneres de carcassa metàl·lica abans que de plàstic, ja 
que tenen més reflexió de llum 

 Feu servir embolcalls fabricats amb materials reciclats 
 

 Eviteu tant com pugueu el nombre de retalls dels tubs i materials de les 
instal·lacions durant el procés d’obra 

 Realitzeu les feines de tall amb precisió per tal d’afavorir l’ús de les 
dues parts de les peces i reduir la generació de residus 

 Feu un bon ús dels materials i eviteu, tant com pugueu, que es 
converteixin en residus (reutilització in situ o en altres obres) 

 
Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra  

 
Estudi de practiques mediambientals en fase d’execució: 
Subsistema acabats: 

I-011d 

Data: 00/00/0000 

Rev.0 
 

Instrucció:  

Revestiments discontinus 
 Dipositeu les restes pètries (runa neta) en el contenidor de residus 

petris per tal de facilitar-ne el reciclatge posterior 
 Doneu preferència a aquells proveïdors que envasen els seus productes 

amb sistemes d’embalatge que tendeixen a  minimitzar els residus 
 Reutilitzeu les lones i altres materials de protecció, les bastides, etc. 
 Retorneu els palets al subministrador perquè es reutilitzin 
 A l’obra cal que hi hagi una zona específica (que estigui protegida de 

la pluja, impermeabilitzada, etc.) Per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

 Protegiu amb lones els materials i residus aplegats susceptibles de 
generar pols 

 Sempre que sigui possible, humitegeu les superfícies a tractar si es 
preveu que es generi pols (no s’ha d’oblidar que la inhalació de 
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 partícules de ciment pot derivar en malalties pulmonars) en cas 
contrari, preneu les mesures de protecció adequades 

 Incorporeu sistemes d’aspiració que eliminin la pols en les màquines 
de tall i ventileu correctament els espais de treball durant les 
operacions de raspallada, etc. 

 Prioritzeu l’aspiració de pols del terra davant de l’escombrada  
 En cas d’evacuació vertical de runa, utilitzeu tubs amb connexions 

estanques entre ells i col·loqueu una lona de protecció en el contenidor 
per evitar la projecció de pols 

 Les restes de ciment, guix, morter, etc., mai no s’han d’abocar en 
sanitaris ni en les canalitzacions de desguàs 

 Aspireu o escombreu abans de netejar amb aigua per tal de reduir la 
quantitat de partícules de tall que posteriorment seran arrossegades 
durant les tasques de fregada 

 Eviteu l’abocament en la xarxa de sanejament dels fluids originats 
durant les tasques de poliment (terratzo, etc.) 

 Feu una gestió correcta de les aigu ̈es de neteja de galledes, cabassos, 
pasteres i altres mitjans auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la decantació al fons de les partícules de guix 
i calç 

 Useu detergents biodegradables, sense fosfat ni clor, en la neteja 
d’utensilis i de l’equip del personal 

 Feu servir detergents neutres per a la neteja fi nal de les superfícies a 
tractar. En tot cas, seguiu sempre les recomanacions del fabricant 
subministrador del material 

 Eviteu l’abocament al terra de les aigu ̈es de neteja i dels fluids 
originats durant les tasques de poliment  

 Feu servir la maquinària adequada a cada operació (seleccioneu el disc 
de serra o les màquines perforadores adequades a cada tipus de peça i 
operació; seleccioneu el tipus de pedra de poliment segons el tipus de 
paviment) 

 Utilitzeu materials reciclats o que incorporin material reciclat en la 
seva composició 

 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 

atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 Compreu materials d’origen local, extrets o fabricats en zones properes 
a l’obra (rajoles, rajoles de valència, aplacats, etc.) 

 Disposeu del material necessari a la zona de treball sense destorbar 
altres oficis per evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Protegiu de la pluja i de la humitat els elements metàl·lics per evitar-ne 
la corrosió i malformacions irrecuperables 

 Protegiu de la intempèrie els materials (sobretot aquells que estiguin en 
sacs de paper) per evitar que els agents atmosfèrics (el sol, la pluja i la 
humitat) els facin malbé 

 Utilitzeu morters amb un contingut baix d’additius 
 Prepareu les quantitats necessàries de material (morter, etc.) Segons la 

feina a realitzar en cada moment (tingueu en compte el temps 
d’adormiment, etc.) 

 Verifiqueu que la consistència del morter és l’adequada, així com les 
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 dosificacions de ciment i ciment-cola utilitzades 
 Feu un bon replanteig de les Superficies a revestir, tot adequant-vos a 

la modulació de les peces utilitzades, per tal de minimitzar els residus 
 Realitzeu les feines de tall amb precisió per tal d’afavorir l’ús de les 

dues parts de la peça 
 Protegiu els materials col·locats en la fase d’acabat amb elements que 

es puguin reciclar o reutilitzar 
 Disposeu d’un o més contenidors de petites dimensions distribuïts per 

les zones de treball per emmagatzemar-hi els ancoratges, separadors, 
etc., amb vista a minimitzar possible pèrdues i deteriorament 

Revestiments continus 
 Preveieu un lloc a l’obra per emmagatzemar i aplegar els materials, i 

així poder garantir-ne la conservació fins al moment de l’aplicació. En 
cas que no es disposi d’espai suficient, planifiqueu l’arribada de 
material segons les necessitats d’execució de l’obra 

 Prepareu la quantitat de pasta segons la superfície a cobrir i el temps 
d’adormiment per tal d’evitar sobrants innecessaris 

 Feu, sempre que sigui possible, els motlles d’escaiola en taller 
 
 Els materials derivats del guix redueixen les opcions de reciclatge del 

residu petri: eviteu la barreja amb la runa pètria neta per tal de garantir 
la qualitat del producte final en cas d’optar pel reciclatge 

 Potencieu el reciclatge dels sacs de paper i de plàstic evitant que entrin 
en contacte amb altres materials; classifiqueu-los convenientment i 
consulteu als proveïdors sobre si n’ofereixen algun tipus de gestió 
específic ca 

 Emmagatzemeu els materials perillosos atenent les indicacions del 
fabricant en les fitxes de seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres materials, etc.) 

 Apliqueu els tractaments adequats a cada tipus de suport i eviteu fer-ho 
amb tractaments químics o productes  perillosos tant com sigui 
possible 

 A l’obra cal que hi hagi una zona específic ca (que estigui protegida de 
la pluja, impermeabilitzada, etc.) Per emmagatzemar els residus i 
envasos considerats perillosos, i en la qual s’han de col·locar diferents 
contenidors etiquetats segons el tipus de residu perillós que poden 
acceptar 

 Les restes de guixos, morters, etc., mai no s’han d’abocar en sanitaris 
ni en les canalitzacions de desguàs 

 Aspireu o escombreu abans de netejar amb aigua per tal de reduir la 
quantitat de partícules de poliment, etc., que posteriorment seran 
arrossegades durant les tasques de fregada 

 Elimineu dels recipients les restes de morter i d’altres pastes abans de 
netejar-los 

 Feu una gestió correcta de les aigu ̈es de neteja de galledes, cabassos, 
pasteres i altres mitjans auxiliars tot emmagatzemant-les 
provisionalment per reutilitzar-les en la neteja d’altres elements. Els 
recipients han de facilitar la decantació al fons de les partícules de guix 
i calç 

 Utilitzeu materials que disposin de segell de conformitat ce 
 

 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 
atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
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 «magatzems» saturats 
 Compreu materials d’origen local, extrets o fabricats en zones properes 

a l’obra (guixos, marbres, etc.) 
 Eviteu l’ús abusiu d’additius 
 Conserveu i manteniu els mitjans auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 

revisions periòdiques 
 Apropi teu la llum natural i eviteu la il·luminació artificial innecessària 

Pintor 
 Feu servir pintures de bon rendiment per tal de minimitzar els envasos 
 Calculeu la quantitat de pintura necessària per evitar sobrants 
 Buideu els recipients que contenen pintura abans de gestionar-los. 
 Emmagatzemeu la pintura sobrant i, sempre que sigui possible, 

reutilitzeu- la 
 Emmagatzemeu els materials perillosos atenent les indicacions del 

fabricant en les fitxes de seguretat (control d’apilaments, 
incompatibilitat amb altres materials, etc.) 

 Tapeu els productes un cop acabeu d’utilitzar-los per tal d’evitar els 
abocaments deguts a bolcades accidentals 

 Dipositeu les restes pètries en el contenidor corresponent (runa neta). 
 Respecteu el tipus de separació selectiva previst per a l’obra en curs, i 

ubiqueu cada residu en el contenidor que li correspongui atenent les 
senyalitzacions d’admissió de cada un 

 Tapeu els contenidors de residus perillosos després de dipositar-hi els 
residus 

 Ventileu adequadament els espais de treball 
 Pinteu les peces, sempre que sigui possible, al taller 
 Substituïu la pistola per altres sistemes de pintada (brotxes, pinzells, 

rodets) que generin menys emissions. 
 Eviteu les pintures i els vernissos amb un alt contingut en dissolvents 

orgànics i metalls pesants (crom, plom, cadmi, etc.). Es recomana l’ús 
de productes de base aquosa 

 Eviteu que les restes del decapatge de superfícies arribin a l’aigua 
(aspireu escombreu abans de netejar amb aigua) 

 Tapeu els contenidors de residus perillosos, especialment els líquids, 
per tal d’evitar abocaments al terra 

 Utilitzeu preferentment pintures, vernissos, etc., avalats amb alguna 
mena d’ que garanteixi un millor comportament ambiental 

 Utilitzeu materials que disposin del segell de conformitat ce 
 Una compra correcta, és a dir, ajustada als amidaments (revisats 

atenent l’experiència) i sense excedents, és la millor opció per 
optimitzar la quantitat de material que arriba a l’obra i evitar que 
s’acabin convertint en residu com a consequ ̈.ncia del «no ús» o de 
«magatzems» saturats 

 No prepareu més pintura de la necessària 
 Disposeu del material precís a la zona de treball sense destorbar altres 

oficis per tal d’evitar la generació innecessària de residus i, per tant, el 
subministrament de nou material 

 Es recomana l’ús de pintures en pols, pintures de sílice o de calç, 
pintura plàstica, de làtex o les pintures vegetals 

 Protegiu les superfícies que no s’han de pintar o tractar amb la finalitat 
de no deteriorar-les o embrutar-les 

 Feu servir pintures d’alt rendiment 
 Compreu procurant evitar embolcalls innecessaris 
 Feu un bon ús dels materials i eviteu, tant com sigui possible, la 

caducitat dels productes i que es converteixin en residus (reutilització 
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 in situ o en altars obres) 
 Reviseu que, en finalitzar la jornada, els envasos estiguin tapats i 

protegits 
 Conserveu i manteniu els mitjans auxiliars en perfecte estat, i feu-ne 

revisions periòdiques 
 Utilitzeu equips de regeneració i reciclatge de dissolvents 

Responsabilitat:  

Es de direcció d`obra  

 
 

5. Conclusions: 
 
Desprès de plantejar aquest sistema de gestió es veu la necessitat imperiosa d’establir la 
política de gestió de la qualitat, de la prevenció i del medi ambient des de l’inicia de 
l’operació. 
 
L’operació des del seu naixement pot apostar o no per uns o altres prioritats i es en aquest 
inici el qual es comença a veure l’aposta.   
 
La primera conclusió es que la gestió ha de tenir uns paràmetres de qualitat, de prevenció i 
de respecte al medi ambient des de l’inicia de l’operació. 

 
La gestió des de l’inici. 

 
Pel que fa a la qualitat del producte hem d’anar perseguint-la definint uns paràmetres de 
qualitat clars, ex.: volem tindre un edifici t’ultima generació! O no volem un edifici que 
tingui una qualitat totalment funcional. 

 
Paràmetres clars de qualitat dona qualitat. 

 
La prevenció i el respecte al medi ambient hem d’entendre que no és una opció si no que 
hauria de ser una obligació i preveure quins perills laborals poden existir a la vida d’un 
edifici també ha de ser important. 

 
“la prevenció de riscos laborals i el respecte al medi ambient és una obligació“ 

 
Com a últim i com a recomanacions l’estudi que donaria continuïtat el present treball no 
seria un que toques es el fet constructiu amb una visió de la deconstruccio, les paraules 
biodegradables en el mon industrial no es un concepte estrany i en el nostre mon si. 
 
Per altre banda si analitzem els plans de formació de les empreses del nostre sector la 
presencia en formació en practiques mediambientals no esta present. Entenc que la 
formació prioritària es la de la prevenció però deixar la formació en practiques 
mediambientals a cero hem sembla un error. 
Actualment seguint l`aplicació del conveni de la construcció s´esta aplicant la formació 
bàsica en prevenció de 8h per tots els treballadors però no s`obliga formació en practiques 
mediambientals. 
 

“la necessitat de formació en practiques mediambientals“ 
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A l´inici del treball es feia un incís de que els canvis per la millora que es porta a terme al 
mon de la industria es mes ràpid, crec que pautan processos productius que donen en el 
nostra mon ens adonem que en el nostre mon es una novetat però en el mon industrial no, 
això demostra que som mes lents a fer canvis. 
 

“Anar igual de rapid que la industria a canviar i millorar” 
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6.2. Bibliografia comentada: 
 

 ISO 9001 Para la pequeña empresa, recomendaciones del comité ISO/TC 176 

Aquesta guia està adaptada dintre la seva segona edició a la norma ISO900 2000, 
norma que defineix els requisits d’uns sistema basat en els procesos de satisfacció del 
client la millora continua per obrir nous mercats.  

Aquesta guia es entenadora, amb un llenguatge fàcil d’entendre i exemples que 
permeten la seva compresió I està destinada a petites empreses que no tenen capacitat 
d’afrontar una exhustiva formació. 

ISO 9001 inclou els vuit principis de la qualitat que es basen la serie ISO9000 2000 

 La Norma ISO 9001 del 2000 : resum per a directius Barcelona : Centre Català de 
la Qualitat : Gestió 2000 : Generalitat de Catalunya, Centre d'Innovació i 
Desenvolupament Empresarial CIDEM, 200 

Llibre encaminat a ajudar a la direcció d’empreses a liderar l’implantació de sistemes 
de qualitat. El seu llenguatge es basa amb terminologia empresarial, parla de plans 
estrategics, d’objectius empresarials, capacitats I competencies. Al final del llibre hi ha 
recomenacions I eines per la implantació del sistema. 

 Medi ambient i tecnologia : guia ambiental de la UPC / Josep Arnaldos... [et al.] ; a 
cura d'Antonio L. Torres i Ivan Capdevila Barcelona : Edicions UPC, 1998 

Medi ambient i tecnologia, es una guia sobre media ambient esquematitizada en 23 
ambits tematics que agafen diferentes especialitats. Ës una guia per lectors profans en 
la materia I es a nivell d’iniciació. 
 Medio ambiente comunitario y protocolo de Kioto : la armonización de la 

imposición energética o un mercado sobre emisiones de gases de efecto 
invernadero / José Francisco López Gordo 
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Aquest llibre transmet dos missatges principalment: L’estudi de la tributació 
mediambiental de la energia I la creació de mercats mediambientals. 
 Guia de Riscos laborals a la cosntrucció. 

http://www.gencat.cat/treball/departament/activitat/publicacions/seguretat_s
alut_laboral/manuals/manuals/prevencio_construccio/index.htm 
Guia que forma part de les eines de trevall de tot técnic de prevenció, fa un relat 
didactic de situacions de que espoden donar lloc a una obra. 
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