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De la OHSAS 18001 cap a la ISO 45001 
 

Preparats per a fer un pas més cap a la Seguretat i Salut Laboral ? 
 
INTRODUCCIÓ A LA ACTUALIZACIÓ DE LA NORMA ISO 45001 

La Organització Internacional de Normalització (ISO) ha publicat, el passat 12 de Març, la nova ISO 45001. Norma molt 
esperada per a totes aquelles organitzacions que tenen implantat un Sistema de Gestió de la Seguretat i Salut en el Treball 
basat en la normativa OHSAS 18001. Aquesta norma pretén ser la renovació de la OHSAS adequant-la a l’Estructura d’Alt 
Nivell adquirida per les normes actuals de Sistemes de Gestió i aprofitar per enfocar-la a una millora en la prevenció 
d’accidents laborals, participació dels treballadors i parts interessades externes.  
 
Aquesta nova norma vol ajudar a les empreses a protegir els seus treballadors reduint la sinistralitat laboral i augmentant el 
benestar del treballador, així com l’augment de la productivitat i reducció de l’absentisme laboral establint condicions de 
treball Segures i Saludables, mitjançant un Sistema de Gestió de Seguretat i Salud en el Treball.  
 

 

ELS NOUS REQUISITS I CANVIS 

Els reptes ho son tant per les organitzacions ja certificades com per a aquelles que encetin el projecte d’implantació d’un 
Sistema Gestió de la Seguretat i Salud en el Treball. Es demana com a eix vertebrador, més implicació i compromís de la 
Direcció pel desenvolupament satisfactori del sistema i en la gestió i seguiment del mateix. 
 
Els requisits, pensats per a fer un sistema més robust i eficient son, bàsicament, els següents: 
 

 Definició i identificació del context i de les parts 
interessades així com de es expectatives, sobretot 
dels TREBALLADORS 

 Augment del lideratge de la Direcció 
 Augment de la consulta i participació dels 

treballadors en temes de Seguretat i Salut.  
 Realització i aplicació de l’anàlisi de riscos dels 

processos 
 Identificació de requisits legals aplicables 

 

 Determinació i programació d’objectius 
 Presa de consciencia 
 Planificació i controls operacionals 
 Gestió i planificació dels canvis 
 Gestió dels recursos 
 Preparació i resposta front a emergències 
 Seguiment i mesura 
 Gestió dels incidents i accidents laborals 
 Millora continua 

 
 

CÓM POSAR EL SISTEMA DE GESTIÓ AL DIA? 

Per focalitzar-ho correctament cal: 
 

 Correcte interpretació dels nous requisits. 
 Identificació del context i de les parts interessades, sobretot els treballadors. 
 Creació de mètodes per donar resposta els nous requisits. 
 Planificació correcte d ‘activitats de canvi i implantació. 
 Informació, formació i conscienciació a les parts implicades. 
 Desplegament del sistema i implantació del canvi. 

 
Les empreses ja certificades, disposen fins el Març de 2021 per a adequar-se. Es recomanable que, en base a la temporalitat 
de les auditories de certificació (seguiment o renovació), s’hi treballi progressivament per adaptar-se abans de finals de 2019.  
Per a empreses que implantin per primera vegada un Sistema, es recomanable que ja ho focalitzin i despleguin amb els 
requisits de la norma en la seva versió 2018. La transició es realitzarà de la mateixa manera que s’ha realitzat amb el canvi de 
versions de la ISO 9001 i ISO 14001 versió del 2015. 
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QUE T’OFEREIX ASSERTIS 

Assertis es una consultoria especialitzada en la implantació, organització i adequació de 
Sistemes de Gestió a les organitzacions. Compta amb una experiència de més de 20 anys 
en les implantacions. Ens recolzen centenars  de sistemes de gestió implantats de forma 
eficaç i eficient. 
 
El nostre repte és aportar valor afegit als nostres clients, tot agilitzant, racionalitzant i 
convertint en eficient la gestió dels seus processos. Més enllà de la certificació o no del 
sistema com a objectiu. 
 

 

COM HO TREBALLEM DES D’ASSERTIS 

 
L’expertesa en Sistemes de Gestió, eines de gestió i capacitat per implicar al personal en els requisits necessaris, tot entenent 
i respectant la filosofia, els valors i la cultura pròpia de cada un dels nostres clients, fan que els nostres projectes assoleixin 
resultats molt satisfactoris. 
 
Per a la  transició del sistema de gestió implantat, Assertis proposa el següent esquema de treball: 
 

ASSESSORAMENT 
SOBRE EL COMPLIMENT 
DELS NOUS REQUISITS 

Sessions planificades “in situ” i en remot, pel recolzament i guia a la implantació dels nous 
requisits de la norma. Aportació d’eines i documentació necessària, exemples i diferents 
mètodes per a una adequació del sistema personalitzada enfocada a l’eficàcia i a la eficiència. 
Informació, formació i conscienciació a les parts interessades internes. 

ASSESSORAMENT EN EL 
COMPLIMENT  DE LES 
MODIFICACIONS DELS 
REQUISITS EXISTENTS 

Sessions planificades “in situ” y en remot pel recolzament i guia per a  la implantació dels 
requisits a modificar de la norma.  

IDENTIFICACIÓ 
OPORTUNITATS DE 

MILLORA DEL SISTEMA 
DE GESTIÓ 

Emprar el projecte d’adequació per a fer una revisió en profunditat, identificant punts forts i 
punt febles i, conseqüentment, oportunitats de millora. Observant opcions de reducció 
burocràtica, de potenciació del treball en equip, de integració amb altres sistemes de 
l’organització i, en definitiva, reforçant la capacitat de fer les coses més bé i menys cost. 

 
 Potenciem la relació directa amb tots els Departaments, els seus responsables i el personal implicat. El projecte és 

reeixit si és participatiu, engrescador i amb resultats esperables planificats. 
 

 Controlem i monitoritzem l’estat del projecte, la seva periodicitat, la implicació i compromís intern sobre les 
activitats planificades. Planifiquem objectiu i en fem seguiment mitjançant indicadors. 
 

 Cerquem i treballem per assolir l’eficiència organitzativa per sobre de tot. 
 

 Volem ser els vostres consultors de confiança. 
 

DEMANEN’S PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS !! 
E-mail: assertis@assertis.es  

 
 
 
 
 

Aquestes clàusules poden diferir en algun aspecte i seran més específiques i detallades en el pressupost personalitzat. 
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