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1. Introducció 

Granollers, amb una població de 60.104 habitants (segons dades del Padró 
municipal de gener de 2015), és la capital de la comarca del Vallès Oriental. 
És una ciutat que destaca pel seu dinamisme, concentrant el 20% 
d'empreses i assalariats del Vallès Oriental.  
 
En relació a la gestió ambiental, l’Ajuntament de Granollers s’ha compromès 
al desenvolupament sostenible traslladant els principis de l’Agenda 21 de 
Rio a escala local. Així, a l'any 1999 es va aprovar el Pla d’acció ambiental 
de Granollers, que va esdevenir com el primer instrument de planificació 
ambiental destinat a emprendre accions cap a la sostenibilitat a Granollers. 
Una vegada assolit el 50% d'assoliment del Pla, el document es va revisar 
durant el període 2004-2005 per proposar-se noves accions i sistemes de 
seguiment. Després d'una dècada de treballs en l'àmbit de la gestió 
ambiental municipal, al gener de 2008 el Ple de l'Ajuntament de Granollers 
va aprovar l'Agenda 21 Local que estableix les estratègies i accions cap a la 
sostenibilitat al nostre municipi. 
 
Dins del marc d'implantació d'accions del Pla d'acció municipal, a l’any 2003 
es va realitzar l’avaluació ambiental inicial de diferents àmbits de gestió, 
dependències i instal·lacions municipals. L’anàlisi es va centrar en els 
principals efectes ambientals d’interès per l’organització.  
 
A partir del 2006 amb l’objectiu de millorar el comportament ambiental de 
la corporació, i un cop analitzats els resultats de l’avaluació ambiental, 
s’esdevé la voluntat política per completar el procés endegat amb la 
implantació i avaluació d’un sistema de gestió ambiental (SGA) a 5 
dependències municipals, que va ser certificades d'acord a les normes ISO 
14:001 (núm. MA-0723/07, certificació en data 21/09/07) i el Reglament 
europeu EMAS (núm. Registre ES-CAT-000234, certificació en data 
03/10/07). 
 
L'Agenda 21 aprovada al 2008 inclou entre els seus objectius “l'ampliació de 
l'ambientalització de les dependències municipals”. Davant d'aquest supòsit 
i amb motiu de la participació de l'Ajuntament en el “projecte de suport per 
a la millora ambiental en petites empreses”, es decideix ampliar el sistema 
de gestió ambiental municipal amb la incorporació del Laboratori Municipal i 
es començar a treballar en la seva implantació durant l'any 2009. 

 

2. Presentació  
L’Ajuntament de Granollers és una corporació local amb una plantilla 
d’aproximadament 715 treballadors i treballadores (segons anunci plantilla i 
relació de llocs de treball 2015), estructurats en una alcaldia, 5 àrees 
específiques, els patronats municipals, les societats municipals i els instituts 
municipals. 
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Organigrama polític i funcional 
 



Aquest document només s’actualitza a la xarxa 

 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓ  
AMBIENTAL  

Pàgina 6/21 

Data: 03/11/2015 
Revisió: 4 

  

Des de l’Ajuntament s’ofereixen diferents serveis: 
 

- Arxiu Municipal de Granollers 
- Can Jonch. Centre de Cultura per la Pau 
- Cultura 
- Educació 
- Esports 
- Gabinet d'Imatge i Comunicació 
- Gestió Tributària 
- Habitatge. Granollers Promocions 
- Joventut 
- Medi ambient i espais verds i Espais Verds 
- Mobilitat 
- Obres i Projectes 
- Oficina d'Atenció al Ciutadà-OAC 
- Oficina del Defensor del Ciutadà 
- Oficina de llicències d'activitat 
- Oficina de Via Pública i Mercats 
- Pla d'Acollida 
- Participació Ciutadana 
- Pla per la Igualtat 
- Policia Local 
- Promoció Econòmica 
- Protecció Civil 
- Recaptació 
- Salut Pública i Consum 
- Secretaria 
- Serveis Municipals 
- Serveis Socials i Gent Gran 
- Tresoreria 
- Urbanisme 
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3. Sistema de Gestió Ambiental 
 

3.1 Objecte 
 

Aquest capítol té com a objecte descriure el Sistema de Gestió Ambiental 
(d’ara en endavant SGA) que l’Ajuntament de Granollers ha implantat en 6 
de les seves dependències municipals.  
 

 

3.2 Abast i normes de referència 
 

L’abast del sistema de gestió ambiental són les activitats i serveis 
desenvolupats en les següents dependències municipals: 
 

Dependència municipal 
Principals activitats i serveis que s’hi porten a la 

pràctica 
Edifici Pl. de la Porxada, 6 - Activitat administrativa (oficines) 

- Oficina de Defensa del Ciutadà 
- Gabinet d’alcaldia 
- Secretaria 
- Gabinet d’Imatge i comunicació 
- Recursos Humans 
- Prevenció de Riscos Laborals 
- Organització i Logística 
- Participació ciutadana 
- Processos estratègics i programació 

Edifici C. Sant Josep, 7  - Activitat administrativa (oficines) 
- Arxiu Municipal 
- Oficina d’Atenció al Ciutadà 
- Hisenda 
- Intervenció  
- Tresoreria 
- Gestió Tributària 
- Planificació econòmica i control pressupostari 
- Activitats 
- Urbanisme 
- Obres i Projectes 
- Àrea Territorial 

Unitat Operativa de 
Serveis i magatzem      
(C. Can Many, 8) 
 
 
 
  

- Disseny, maquetació i edició de pancartes i similars 
- Manteniment de vehicles de la brigada 
- Retolació de carrers 
- Senyalització viària 
- Manteniment de semàfors 
- Activitats de lampisteria  
- Activitats de fusteria 
- Emmagatzematge  
- Logística interna 

Impremta municipal 
(C. de Lluís Companys, 1) 

- Disseny, maquetació i edició de material imprès en 
paper 

Policia Local 
(C. de la Princesa, 55) 

- Activitat administrativa (oficines) 
- Policia Local 
- Protecció Civil 
- Sancions  

Laboratori Municipal 
(C. Joan Camps i Giró,3) 

- Servei de mostreig i execució d’analítiques de control 
ambiental i salut pública per l’Ajuntament i  tercers 
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Queda fora de l’abast del sistema de gestió ambiental el dipòsit municipal 
de vehicles ubicat a l’Aparcament Can Comas, c. de Sant Jaume, 66. 
 
El sistema s’ha dissenyat tenint en compte els requisits de la Norma UNE-
EN ISO 14001:04 i el Reglament (CE) núm. 1221/2009 EMAS.  
 
 

3.3  Contingut 
 

3.3.1  Descripció del sistema 
 
El SGA de les dependències municipals de l’Ajuntament de Granollers està 
definit i configurat pels següents documents: 

• Manual del SGA 
• Procediments 
• Instruccions i PNT (Procediments Normalitzats de Treball del 

laboratori) 
• Registres 
• Altres documents 

 
El Manual del SGA és el document bàsic que defineix l’estructura 
organitzativa, fent referència als processos, procediments i recursos que 
l’Ajuntament de Granollers posa en marxa per complir amb els requisits de 
la Norma ISO 14001:04 i el Reglament (CE) núm. 1221/2009 EMAS. 
 
Els procediments són els documents de referència per sistematitzar i 
organitzar totes les activitats relacionades amb el SGA de l’Ajuntament de 
Granollers i complir amb els compromisos del Manual. 
 
Les instruccions són els documents que indiquen com realitzar les 
diferents operacions d’una activitat, àrea o servei i els seus detalls 
operatius. Les PNT o Procediments Normalitzats de Treball són similars 
a les instruccions però específics del Laboratori, de fet, també indiquen la 
manera de duu a terme determinades activitats. 
 
Els registres que demostren l’acompliment dels diferents requisits del SGA. 
 
Altres documents de qualsevol tipus, referenciats en el Manual, els 
procediments o les instruccions. 

 
3.3.2. Responsabilitats  

 
A continuació s’especifiquen les principals funcions i responsabilitats del 
personal que coordina, realitza i verifica les activitats que incideixen en la 
gestió ambiental de les dependències municipals incloses en l’abast del 
SGA. Aquestes es complementen amb les que apareixen en els diferents 
procediments del SGA. 
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Ple de l’Ajuntament: 
 
- Aprova la Política Ambiental. 
- Proporciona els recursos necessaris per a la implantació del SGA. 
 
 
Junta de Govern Local:  
 
- Aprova la Política Ambiental conjuntament amb el Ple de l’Ajuntament. 
- Aprova el manual del SGA. 
 
 
L’Alcalde:  
 
- Aprova la Declaració Ambiental. 
 
 
Regidor de Medi Ambient i Espais Verds: 
- Aprova els procediments, les instruccions i els registres del SGA. 
- Aprova els objectius i fites. 
- Aprova el Programa Ambiental. 
- Aprova l’informe definitiu de la Revisió Anual del SGA. 
- Aprova el Pla de formació. 
- Aprova el Pla anual d’auditories 
 
 
El Comitè directiu (format pels caps d’àrea):  
 
- Informa sobre les propostes del coordinador del SGA.  
 
 
El Comitè de seguiment del sistema (CSS): 
 
- Supervisa i controla la implantació del SGA a petició del coordinador del 

SGA. 
 
El Comitè de seguiment del sistema està format pels següents integrants: 
- Representant del sistema de gestió ambiental al Comitè directiu, 
- Coordinador del sistema de gestió ambiental, 
- Un representant de l’àrea de Gerència, 
- Un representant de l’àrea de serveis centrals e hisenda 
- Un representant de l’àrea territorial 
- Un representant de l’oficina d’atenció al ciutadà (OAC) 
- Un representant de l’oficina de contractació i compres 
- Un representant de Salut Pública 
 
Aquest comitè es reuneix puntualment a convocatòria del coordinador del 
SGA, deixant constància en una acta dels acords presos en cada reunió.  
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Coordinador del sistema de gestió ambiental:  
 
- Assegura que el SGA és conforme a la Norma ISO 14001 i el Reglament 

EMAS està establert, implantat i mantingut al dia. 
- Elabora el Manual, procediments, instruccions i registres. 
- Controla la conservació, arxiu i ubicació de la documentació del SGA. 
- Elabora propostes d’objectius, fites i programes 
- Identifica i avalua, en col·laboració amb els caps d’àrea, els aspectes 

ambientals. 
- Vetlla perquè es compleixi la legislació ambiental. 
- Elabora una proposta de Declaració Ambiental. 
- Elabora la proposta del Pla anual d’auditoria. 
- Informa del funcionament del SGA al Comitè directiu. 
 
Caps d’àrea, a través del personal delegat: 
 
- Col·laboren en l’elaboració dels documents: procediments,  instruccions i 

registres. 
- Col·laboren en la identificació dels aspectes ambientals de la seva àrea. 
- Vetllen pel compliment dels objectius i fites i la implantació de les 

accions correctores que els afecten.  
 
Altres responsabilitats: 
 
Aquest capítol del manual es complementa amb els procediments del SGA 
on hi apareixen altres responsabilitats més específiques.  
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3.3.3. Organització en relació al SGA 

 
 
L’organització en relació a la implantació del SGA és la que es detalla en la 
figura adjunta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Organització en relació al SGA 

 
 

3.4 Referències 
 
Norma UNE-EN ISO 14001 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con 
orientación para su uso”.  
Reglament EMAS 

Junta de Govern Local 

Comitè directiu 
(caps d’àrea) 

Comitè de seguiment 
del sistema 

 

Àrees de gestió 

Equip humà 

Alcalde 
Ple de l’Ajuntament 

Coordinador del SGA 
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4. Política Ambiental 
 

4.1  Objecte 
 
Aquest capítol té com a objecte definir i documentar la Política Ambiental 
adoptada per l’Ajuntament de Granollers en les dependències municipals 
incloses en l’abast del SGA.  
 
 

4.2  Abast 
 
La Política Ambiental s’aplica al conjunt de les activitats i serveis que es 
desenvolupen a les 6 dependències municipals incloses en l’abast del SGA.  
 
 

4.3  Política Ambiental 
 

L’Ajuntament de Granollers, administració pública conscient de la 
importància de preservar el medi ambient, ha decidit implantar un sistema 
de gestió ambiental d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 14001 i el 
Reglament EMAS a 6 de les seves dependències municipals (Edifici de la Pl. 
de Porxada, 6; Edifici C. Sant Josep, 7; Unitat Operativa de Serveis; 
Impremta municipal; Policia Local i Laboratori Municipal).   
 
El compromís de l’Ajuntament de Granollers es concreta en els següents 
principis d’actuació:  
 
• Complir la legislació ambiental vigent així com altres compromisos en 

matèria de medi ambient i espais verds que l’Ajuntament ha adoptat de 
forma voluntària (A21 Local, Carta d’Aalborg, Pacte d'Alcaldes: Pla 
d'acció per l'Energia Sostenible, etc.).  

 
• Desenvolupar i implantar procediments de treball per prevenir, reduir i 

eliminar -en la mesura que sigui possible- l’impacte ambiental de les 
seves activitats i serveis tant en condicions normals, anormals com 
d’emergència.  

 
• Treballar per millorar de forma contínua les pràctiques ambientals que 

porta a terme. 
 
• Fer un ús responsable dels recursos naturals i treballar per minimitzar la 

producció de residus tot potenciant - quan aquesta minimització no sigui 
possible - el reciclatge o la reutilització dels mateixos.  

 
• Formar, sensibilitzar i implicar a tot l’equip humà de l’organització per 

tal de fer-los partícips de la política ambiental. 
 
• Establir i mantenir al dia un sistema de gestió ambiental.  
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• Difondre aquesta política ambiental i el compromís ambiental als 
proveïdors,  contractistes i ciutadania en general.  

 
 
Josep Mayoral i Antigas 
Alcalde de Granollers 
 
Granollers, juliol de 2010  
 

4.4.Revisió de la Política 

 
La Política Ambiental és un compromís de l’Ajuntament de Granollers que 
està a disposició del públic. Es revisa com a mínim un cop a l’any en la 
Revisió Anual del SGA i també en cas de que hi hagin canvis substancials a 
les nostres activitats.  
 

 

5. Planificació ambiental 
 

5.1  Objecte 
 
L’objecte d’aquest capítol és presentar la metodologia que segueix 
l’Ajuntament de Granollers per: 
 
• identificar i avaluar els aspectes i els impactes ambientals directes i 

indirectes de les seves activitats i serveis, 
• identificar els requisits legals i altres normatives d’obligat compliment i 
• establir i mantenir objectius i fites documentats així com els programes 

ambientals per assolir-los. 
 
 

5.2  Abast 
 
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats i serveis que es porten a terme 
en les 6 dependències municipals incloses en l’abast del SGA. 
 
 

5.3  Contingut 
 

5.3.1  Aspectes Ambientals 
 

L’Ajuntament de Granollers ha establert i manté actualitzat el procediment 
PRO-SGA-02 Procediment d’identificació i avaluació dels aspectes 
ambientals, on es descriu la sistemàtica emprada per identificar i avaluar 
els aspectes ambientals directes i indirectes de les seves activitats i serveis, 
per a determinar aquells que tenen o poden tenir impactes significatius 
sobre el medi ambient. Els aspectes relacionats amb aquests impactes 
significatius es consideren a l’hora de definir els objectius ambientals.  
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5.3.2  Requisits legals i altres requisits 

 
L’Ajuntament de Granollers ha establert i manté actualitzat el procediment 
PRO-SGA-03 Procediment d’identificació dels requisits legals i altres 
requisits i avaluació de l’acompliment, per a identificar i tenir accés als 
requisits legals i a d’altres que l’Ajuntament de Granollers ha subscrit 
voluntàriament, que siguin aplicables als aspectes ambientals de les seves 
activitats i serveis. L’esmentat procediment també descriu com es porta a 
terme l’avaluació periòdica dels requisits legals i altres requisits aplicables.   
 
 

5.3.3  Objectius, fites i programes ambientals 
 
Tal com es descriu en el procediment PRO-SGA-04 Procediment per a la 
definició d’objectius i fites i implantació de programes ambientals, 
l’Ajuntament de Granollers estableix i manté documentats objectius i fites 
ambientals. 
 
A l’hora d’establir i revisar els seus objectius, té en consideració, entre 
altres, els requisits legals i altres compromisos adquirits voluntàriament, els 
aspectes ambientals significatius, les opcions tecnològiques, els seus 
recursos econòmics i el punt de vista de les parts interessades. Els objectius 
i fites que es defineixen són coherents i compatibles amb la Política 
Ambiental, incloent el compromís de prevenció de la contaminació i de 
millora contínua. 
 
Per altra banda, l’Ajuntament de Granollers estableix i manté actualitzats 
programes ambientals amb la finalitat d’assolir els objectius i fites 
prèviament establerts. Les pautes d’elaboració i control dels plans estan 
expressades en el procediment PRO-SGA-04 Procediment per a la definició 
d’objectius i fites i implantació de programes ambientals. 
 
Els programes ambientals inclouen: 
 
• L’assignació de responsabilitats per assolir els objectius i fites a cada 

una de les funcions i nivells rellevants del centre. 
• Els mitjans i el calendari durant el temps que han de ser assolits. 
 
 

5.4  Referències 
 
PRO-SGA-02 Procediment d’identificació i avaluació dels aspectes 
ambientals 
PRO-SGA-03 Procediment d’identificació dels requisits legals i altres 
requisits i  avaluació de l’acompliment, 
PRO-SGA-04 Procediment per a la definició d’objectius, fites i implantació de 
programes ambientals. 
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6.  Implementació i operació 
 

6.1  Objecte 
 
L’objecte d’aquest capítol és presentar les eines que l’ Ajuntament de 
Granollers ha establert per implantar el SGA, i assegurar-ne el seu correcte 
funcionament.  
 
 

6.2  Abast 
 
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats i serveis que es porten a terme 
en les 6 dependències municipals incloses en l’abast del SGA.  
 
 

6.3  Contingut 
 

6.3.1  Recursos, funcions, responsabilitat i autoritat  
 

Les principals responsabilitats associades al SGA estan definides en el 
capítol 3 d’aquest Manual. Aquest capítol es complementa però, amb tot el 
conjunt de procediments del SGA on es presenta, de forma més detallada, 
la resta de responsabilitats.  
 
 

6.3.2  Competència, formació i presa de consciència  
 

Per assegurar que tot el personal que treballa a les dependències municipals 
incloses en l’abast del SGA o en el seu nom rep la formació adequada per 
realitzar les seves tasques de forma competent i responsable vers el medi 
ambient, s’ha elaborat el procediment PRO-SGA-05 Procediment de 
formació ambiental on es descriu com es porta a terme i registra aquesta 
formació. 
 
 

6.3.3   Comunicació 
 
La correcta implantació del sistema i l’eficàcia del mateix passa per una 
correcta comunicació. Així doncs i per tal d’assegurar aquesta comunicació 
(tant interna com externa) a tots els nivells en relació als temes ambientals, 
s’ha elaborat i implantat el procediment PRO-SGA-06 Procediment de 
comunicació interna i externa. 
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6.3.4  Documentació del SGA 
 
La documentació del SGA s’estructura d’acord la Norma ISO 14001 i el 
Reglament EMAS, tal com es descriu en el capítol 3 del Manual, i inclou els 
següents documents: 
 

• Manual del Sistema de Gestió Ambiental 
• Procediments 
• Instruccions/PNT   
• Registres  
• Qualsevol altre document que sorgeixi de l’aplicació del SGA 

 
 

6.3.5  Control de la documentació 
 
L’Ajuntament de Granollers ha desenvolupat el procediment PRO-SGA-01 
Procediment de redacció, codificació i control de la documentació, on 
s’explica la sistemàtica que cal seguir per elaborar i controlar tota la 
documentació del SGA de tal manera que: 
 

• Pugui ser fàcilment localitzada, 
• Sigui examinada, revisada i aprovada per personal autoritzat, 
• S’identifiquin els canvis i l’estat de revisió dels documents,  
• Els documents actualitzats estiguin disponibles pel desenvolupament 

de les activitats i pel funcionament efectiu del SGA, 
• Els documents obsolets siguin retirats de circulació o no se’n faci un 

ús inadequat, i els que s’han de guardar per exigències legals o per 
guardar informació, estiguin adequadament identificats. 

 
A més, i tal com s’estableix en aquest procediment, tota la documentació 
del SGA ha de ser clara, fàcilment identificable, conservada de manera 
ordenada i arxivada durant un determinat període de temps. 
 
 

6.3.6  Control operacional 
 
Per tal d’assegurar que totes les activitats de l’organització que estan 
associades als aspectes ambientals significatius identificats es desenvolupen 
d’acord amb la Política i els objectius ambientals, l’Ajuntament de Granollers 
ha establert en un conjunt de procediments i instruccions/PNT. 
 
 

6.3.7  Preparació i resposta davant l’emergència  
 

La identificació de les situacions potencials d’emergència es porta a terme 
quan es fa la identificació dels aspectes ambientals. En base a aquesta 
identificació l’Ajuntament de Granollers ha elaborat una instrucció on es 
descriuen les directrius a seguir amb l’objectiu de reduir i minimitzar els 
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impactes ambientals en cas d’accidents potencials i situacions d’emergència 
(IT-SGA02-01 Normes a seguir en cas d’emergència ambiental).   
 
Anualment, es revisen les normes d'actuació d'emergències establertes i es 
modifiquen quan hi ha canvis d'empreses o telèfons de contacte.  En relació 
al Pla d’Actuació Municipal per Establiments amb substàncies perilloses, la 
Policia Local és un recurs municipal, que si es requereix, fa acte de 
presència quan algun d'aquests establiments fa el seu simulacre anual 
d'emergències. 
 
 

6.4 Referències 
 
- PRO-SGA-01 Procediment de redacció, codificació i control de la 

documentació 
- PRO-SGA-05 Procediment de formació ambiental 
- PRO-SGA-06 Procediment de comunicació interna i externa 
- PRO-SGA-08 Procediment de gestió dels residus 
- PRO-SGA-09 Procediment de gestió de les emissions atmosfèriques 
- PRO-SGA-10 Procediment de gestió dels recursos energètics 
- PRO-SGA-11 Procediment de gestió de l’aigua 
- IT-SGA02-01 Normes a seguir en cas d’emergència ambiental 

 

7. Verificació  
 

7.1 Objecte 
 
L’objecte d’aquest capítol és presentar la sistemàtica establerta per 
l’Ajuntament de Granollers per verificar i assegurar el bon funcionament del 
SGA. 
 
 

7.2 Abast 
 
Aquest capítol s’aplica a totes les activitats i serveis incloses en l’abast del 
sistema de gestió ambiental.  
 
 

7.3 Contingut 
 

7.3.1  Seguiment i mesura 
 
El Coordinador del sistema de gestió ambiental defineix els paràmetres clau 
i els indicadors que permeten avaluar l’evolució del SGA i el grau 
d’acompliment de la Política Ambiental i els objectius i fites ambientals. Les 
mesures efectuades així com, quan s’escau, la seva comparació amb els 
límits legals es descriuen en els diferents procediments que documenten el 
SGA.  
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El sonòmetre i el calibrador utilitzats en els mesuraments han de complir 
amb els requisits establerts en l'Ordre 16 de desembre de 1998 del 
Ministerio de  Fomento i l'Ordre de 30 de juny de 1999 del Departament 
d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya, que regulen el 
control metrològic de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya sobre 
instruments de mesurament de so audible. A més, aquests aparells s'han de 
trobar al corrent de les seves preceptives verificacions periòdiques d'acord 
als criteris establerts a l'Ordre ITC 2845/2007, disposició transitòria 
primera. 
 
Les desviacions detectades en les comprovacions es registren en un registre 
de no conformitats i es tracten tal com es descriu en el procediment PRO-
SGA-12 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació d’accions 
correctores i/o preventives. 
  
A més a més del seguiment continuat dels registres, es realitzen auditories 
periòdiques i una revisió anual del SGA. 
 
 

7.3.2  Avaluació de l’acompliment legal 
 

Tal com s’ha comentat anteriorment l’Ajuntament de Granollers disposa 
d’una sistemàtica per identificar els requisits legals que li són d’aplicació així 
com avaluar periòdicament l’acompliment d’aquests requisits. Aquesta està 
descrita en el procediment PRO-SGA-03 Procediment d’identificació dels 
requisits legals i altres requisits i avaluació de l’acompliment. 
 
 
 

7.3.3  No conformitat, acció correctora i acció preventiva 
 
El procediment PRO-SGA-12 Procediment de gestió de no conformitats i la 
implantació d’accions correctores i/o preventives, descriu la sistemàtica 
establerta per l’Ajuntament de Granollers per a la identificació i gestió de les 
no conformitats, així com, per a la implantació de mesures correctores i de 
prevenció.  
 
 

7.3.4  Registres 
 
Els registres s’obtenen de l’aplicació dels procediments i instruccions del 
SGA i constitueixen la base documental de comprovació del bon 
funcionament del mateix. 
  
El procediment PRO-SGA-01 Procediment de redacció, codificació i control 
de la documentació, descriu la sistemàtica a seguir per a la seva elaboració 
i  control. En cada procediment s’especifica qui arxiva els registres que 
resulten de la seva aplicació i el temps de conservació dels mateixos.    
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7.3.5  Auditoria del Sistema de Gestió Ambiental 
 
Tal com es descriu en el procediment PRO-SGA-13 Procediment d’auditories 
internes, l’Ajuntament de Granollers té definida una sistemàtica per a la 
realització d’auditories internes del SGA, per poder: 
 
• Verificar l’adequació del SGA als requisits de la Norma ISO 14001 i el 

Reglament EMAS. 
• Comprovar-ne la correcta implantació i la millora contínua del 

comportament ambiental.  
• Informar al Comitè directiu sobre el seu funcionament. 
 
 

7.4 Referències 
 
- PRO-SGA-01 Procediment de redacció, codificació i control de la 

documentació  
- PRO-SGA-03 Procediment d’identificació dels requisits legals i altres 

requisits i avaluació de l’acompliment 
- PRO-SGA-12 Procediment de gestió de no conformitats i la implantació 

d’accions correctores i/o preventives  
- PRO-SGA-13 Procediment d’auditories internes 
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8. Revisió per la Direcció 
 

8.1 Objecte 
 
L’objecte d’aquest capítol és explicar els mecanismes que té l’Ajuntament 
de Granollers per assegurar l’efectivitat i el bon funcionament del SGA a fi 
de mantenir la millora contínua en la gestió ambiental de l’organització.  
 
 

8.2 Abast 
 
La revisió abasta tot el Sistema de Gestió Ambiental implantat.  
 
 

8.3 Contingut 
 
Per assegurar el bon funcionament del SGA, per mantenir la millora 
contínua en la gestió ambiental i per garantir el correcte manteniment del 
SGA després de la verificació, l’Ajuntament de Granollers ha definit el 
procediment PRO-SGA-14 Procediment de revisió per la Direcció. 
 
La revisió recull tots els aspectes del SGA i és una de les formes en que el 
Comitè directiu i el Comitè de seguiment del sistema s’impliquen i 
incorporen la gestió ambiental en la gestió global de les dependències 
municipals incloses en l’abast del SGA.   
 
 

8.4 Referències 
 
- Norma UNE-EN ISO 14001:2004. “Sistemas de Gestión Ambiental. 

Requisitos con orientación para su uso”.  
- Reglament (CE) Nº 1221/2009 EMAS 
- PRO-SGA-14 Procediment de revisió per la Direcció 
 


