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MANUAL DE QUALITAT I BENVINGUDA 



 

En nom meu i en el de tot el personal d’Urbicsa, li donem la benvinguda a la nostra empresa. 

Urbs Iudex et Causidicus, S.A. 
(Urbicsa) 

 

En la nostra determinació per millorar la Qualitat dels nostres Productes i Serveis, el seu treball és de la 
màxima importància. Per això li entreguem aquest Manual de Qualitat, perquè tingui a la seva disposició 
tota la informació necessària i que pugui començar a treballar amb total seguretat.  A més, podrà recórrer 
sempre que ho necessiti als procediments del seu departament i, per suposat, a la persona responsable del 
seu Departament i als companys/es de feina, que sempre l’ajudaran en el que precisi. 

També l´animem a que presenti els seus suggeriments i opinions, de ben segur que rebran la major atenció 
possible; i perquè no, fer-se realitat. Un cop més, li donem la benvinguda i esperem que treballar amb 
nosaltres li suposi un enriquiment tant en el pla professional com en el personal. 

Una cordial abraçada, 

 

 

Francesc Carbó Balañá 

     Gerent d’Urbicsa 
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INTRODUCIÓ  

 

Amb aquest Manual de Qualitat posem de manifest la nostra ferma voluntat de caminar cap 
a la Millora Contínua del nostre servei, mitjançant la implementació d’una Pla de Qualitat en què es 
reflexa la filosofia i la política de l’empresa. 

 

El nostre principal objectiu és aconseguir la màxima satisfacció dels nostres Stakeholders, 
formats per: Clients/es, Societat, Accionistes, Ens Públics, Treballadors/es i Proveïdors/es. Per 
aconseguir-ho, hem de mantindré una imatge corporativa i executar les nostres tasques aplicant la 
millora contínua, parant cura dels detalls i pensant en el benestar de tots/es. 

 

Per tot això, estem desenvolupant una sèrie de processos i accions que asseguren la Qualitat 
i la Millora Contínua, així com la involucració de les persones que formem part de l’empresa amb la 
finalitat d’augmentar  la satisfacció, motivació i professionalitat dels treballadors/es de l’organització 
i sense els quals no seria possible el compliment dels nostres objectius. 

 

Al llarg d’aquest document, es reflecteix la política i objectius de l’empresa, així com els 
processos i mètodes de treball sobre els quals es recolza el Pla de Qualitat, mitjançant els quals 
s’està aconseguint els objectius esmentats. 



 

PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA 

 

 

URBICSA és la societat concessionària encarregada del finançament, la construcció, el 
manteniment i l’explotació de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat, així 
com de la comercialització dels locals, oficines i places d’aparcament en el seu entorn. 

URBICSA va ser constituïda el 6 d’agost de 2003 i està integrada per cinc socis: FCC, Copisa, 
Ferrovial, Aberdeen i Proelec. El projecte de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat ha representat una inversió global d’uns 320 milions d’euros i s’ha desenvolupat a través 
de la fórmula de concessió d’obra pública.  

A més del cànon que abona el Departament de Justícia, URBICSA obté ingressos de 
l’explotació dels locals comercials, de les més de 1.600 places d’aparcament i del lloguer d’oficines 
privades dintre del complex. 

Per a una adequada atenció als usuaris i gestió de les infraestructures, URBICSA ha creat un 
centre específic denominat Centre de Serveis, on es gestiona el funcionament de la Ciutat de la 
Justícia mitjançant un software innovador ServiceOne desenvolupat per a la gestió integral dels 
edificis. ServiceONE és una plataforma que permet controlar i administrar els diferents components 
del complex i, al mateix temps, gestiona el grau de satisfacció dels usuaris. Aquest nou software 
uneix la gestió de servei i la satisfacció gràcies a la integració de les Best Practices de ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library) 



 

  

  La Ciutat de la Justícia es configura per set edificis judicials, un d’oficines i locals, 
 l’aparcament i l’ urbanització que canalitza el flux de persones de forma ordenada pel complex. 

Els edificis se situen en una zona en plena transformació al costat de la Gran Via, del portal 
de la Fira i de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat. La privilegiada ubicació al costat de la plaça 
Cerdà, l’excel·lent accessibilitat gràcies a les infraestructures, com els Ferrocarrils de la Generalitat 
i metro, i la proximitat de les connexions aeroportuàries fan d’aquest emplaçament un lloc 
estratègic per al desenvolupament i l’acompliment de les activitats comercials i empresarials de la 
ciutat. 

El total d’immobles sumen una superfície construïda de 232.368 m2 i es caracteritzen pel 
modern disseny de les instal·lacions, totes dotades de llum natural, i per la flexibilitat dels espais 
que els fan capaços d’adaptar-se a les necessitats dels usuaris més exigents. 

El complex empresarial, seguint el model d’arquitectura sostenible, basa la seva edificabilitat 
en l’eficiència energètica, cura i respecte del medi ambient, construcció neta, habitabilitat i disseny 
sostenible. 

Els edificis estan dotats dels últims avenços tecnològics en matèria de construcció i 
instal·lacions, de manera que compleixen rigorosament amb les exigències actuals de seguretat i 
prevenció de riscos. 

  

 L’ús i descripció dels edificis i aparcament és la següent: 

 



 

 Edificis Judicials 

A l’edifici S, trobem els Jutjats Socials amb 8.379 m2 de superfície construïda,  a l’edifici G es 
situa l’Institut de Medicina Forense amb 5.947 m2, a l’edifici F es troba la Fiscalia de Menors amb 
15.552 m2 de superfície, l’edifici I alberga els Jutjats d’Instrucció, Guàrdia, Violència sobre la Dona 
i els Contenciosos amb una superfície de 33.086 m2, a l’edifici P trobem els Jutjats Penals amb una 
superfície de 19.157 m2, a l’edifici C trobem els Jutjats de Primera Instància, els de família i el 
Mercantil i per acabar, a l’edifici H trobem els Jutjats de l’Hospitalet de Llobregat. 

 Oficines i locals 

L’edifici D, situat al costat de l’avinguda del Carrilet, consta de planta baixa i onze plantes 
superiors, amb una superfície total de 16.596 m2, dels quals 13.626 m2 estan destinats a oficines i 
1.238 m2 a ús comercial. El valor essencial d’URBICSA és el de proveir de prestigi i exclusivitat a 
cada client ajudant-lo a crear la seva pròpia identitat.  

Aparcament 

  El conjunt disposa d’un aparcament subterrani per a cotxes i motos. El pàrquing, amb una 
superfície de 47.000 m2, conté 1.600 places per a cotxes i més de 175 places per a motos. 

Les instal·lacions del pàrquing es caracteritzen per la seva comoditat i seguretat: àmplies 
places i passadissos, rampes i accessos espaiosos, adequada senyalització i vigilància 24 hores, 7 
dies a la setmana, 365 dies a l’any. Dotat de les més modernes instal·lacions i tecnologies, 
l’aparcament disposa de l’innovador sistema CCTV, lector de matrícules i control d’accessos. 

Hi ha una àmplia oferta d’abonaments a la carta, capaç de respondre qualsevol demanda per 
part dels usuaris i veïns de la zona, per als quals existeix un econòmic abonament  nocturn i la 
possibilitat de contractar tarifes a la mida de les seves necessitats. 



 

PLÀNOL DE SITUACIÓ 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. OFICINES i LOCALS 

S. JUTJATS SOCIALS 

G. INSTITUD DE MEDICINA FORENSE 

F. FISCALIA DE MENORS 

I. INSTRUCCIÓ, GUARDIA, VIOLENCIA 
SOBRE LA DONA i CONTENCIOSOS 

P. PENAL 

C. 1ª INSTÀNCIA, FAMÍLIA I 
MERCANTIL 

H. JUTJATS DE L’HOSPITALET 

 



  



 

DRETS I OBLIGACIONS. EL CONVENI COLECTIU 
 

El Conveni Col·lectiu té com a objectiu millorar les disposicions recollides a l’Estatut dels Treballadors. El que 
competeix a URBICSA, és el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la 
província de Barcelona publicat al BOPB el 27 d’agost de 2013, per l’activitat de Conservació i Manteniment 
d’Infraestructures (http://cido.diba.cat/convenis_collectius/9370/sector-de-la-construccio-i-obres-publiques-
de-la-provincia-de-barcelona). Per tot el que no estigui previst en aquest conveni, serà d’aplicació el Conveni 
General del sector de la Construcció i demés disposicions de caràcter General. Entre d’altres el conveni regula: 

 Condicions econòmiques, on es parla del salari segons categoria professional, de les pagues 
extraordinàries, els increments salarials, complements, plusos, indemnitzacions... 
 

 Contractació, on s’indiquen els tipus de contracte, la subcontractació, subrogació, període de proves i 
preavís, jornada i horaris, festius, vacances,... 
 

 Llicències i excedències, on podem trobar els permisos en cas de matrimoni, malaltia, mort, intervenció 
quirúrgica, lactància, formació professional, càrrecs sindicals... 
 

 Mobilitat personal, on podem trobar informació sobre els trasllats, dietes, locomoció... 
 

 Seguretat laboral, on es fa menció sobre la figura del Delegat/da de Prevenció, del Comitè de Seguretat i 
Salut i de la Prevenció de Riscos Laborals. 
 



 

 Drets col·lectius dels treballadors, on es parla sobre la representació dels i de les treballadores, 
assemblees, taulons d’anuncis, comunicacions, d’expedients de regulació... 

 Faltes i sancions, on s’expliquen els diferents tipus de faltes (lleus, greus, molt greus) i sancions 
(amonestacions, suspensions de treball, acomiadaments), de les quals es destaquen: 
 

o Faltes de puntualitat i assistència.  
o Faltes d’atenció o diligència. 
o La no comunicació de canvis que tinguin incidència laboral com el de la residència habitual. 
o Faltes de respecte a companys o a terceres persones alienes sempre que es produeixin en motiu o ocasió del treball. 
o El trobar-se al lloc de treball fora de la jornada laboral sense autorització. 
o La inobservança de les normes en matèria de prevenció de riscos laborals. 
o Les discussions sobre assumptes estranys al treball durant la jornada laboral. 
o La distracció a companys i prolongacions d’absències breus i justificades per temps superior al necessari. 
o L’ús de mitjans telefònics, telemàtics, informàtics, mecànics o electrònics de l’empresa, per assumptes particulars, 

sense la deguda autorització. 
o Les simulacions de supòsits d’incapacitat temporal o accident. 
o Les desobediències als superiors en qualsevol matèria de treball, sempre que les ordres no impliquin condició 

vexatòria per al treballador o comporti risc per la vida o la salut. 
o Qualsevol alteració o falsificació de dades personals o laborals relatives al propi treballador o a la dels seus companys. 
o Les negligències o imprudències greus en el desenvolupament de l’activitat encomanada.  
o La realització sense el degut permís, de treballs particulars al centre de treball, així com la utilització per usos propis 

d’eines de l’empresa, tant dins com fora dels locals de treball, a no ser que es compti amb l’oportuna autorització.  
o La disminució voluntària i ocasional en el rendiment del treball. 
o El proporcionar dades reservades o informació de l’empresa, o de persones de la mateixa sense autorització. 
o L’ocultació de qualsevol fet o falta que el treballador hagués presenciat i que podria causar perjudici greu de 

qualsevol índole per l’empresa, per als companys/es de treball o per a tercers. 



 

o El no advertir immediatament als o a les superiors, a l’empresa o a qui el representi, de qualsevol anomalia, averia 
o accident que observi a les instal·lacions, maquinària o locals. 

o La d’introduir o facilitar l’accés al centre de treball a persones no autoritzades. 
o Les negligències greus en la conservació, neteja de materials o màquines que tinguin al seu càrrec. 
o El consum de begudes alcohòliques, o qualsevol substància estupefaent que repercuteixi negativament en el treball, 

així com l’embriaguesa habitual o la toxicomania.  
o El frau, la deslleialtat o l’abús de confiança en el treball, gestió o activitat encomanats: el furt o robatori, tant als seus 

companys/es com a l’empresa o a qualsevol persona que es trobi al recinte de treball o fora, durant el 
desenvolupament de la seva activitat laboral. 

o El fer desaparèixer, inutilitzar, destrossar o causar desperfectes en qualsevol material, eina, màquina, instal·lació 
edifici, aparell, estris, documents, llibres o vehicles de l’empresa. 

o Les revelacions de qualsevol informació de reserva obligada. 
o La competència deslleial. 
o Maltractaments de paraula o obra o faltes greus de respecte i consideració a superiors, companys o subordinats. 
o L’abús d’autoritat per part de qui l’ostenta.  
o Els actes desenvolupats al centre de treball o fora, amb motiu del treball encomanat, que puguin ser constitutius 

de delicte. 
o L’emissió maliciosa, o per negligència inexcusable, de notícies o informació falsa referent a l’empresa. 

 

 

URBICSA, es compromet a respectar i aplicar aquest Conveni Col·lectiu, en tots els seus drets i obligacions que en ell si 
descriuen. 

POLITICA DE QUALITAT: PRINCIPIS 



 

La política de la nostra empresa se sustenta en 10 principis i compromisos, que a continuació es detallen. 

1. Donar als client i clientes més del que espera i aconseguir així que se sentin importants, demostrant que la seva 

satisfacció és la nostre raó de ser. 

2. Oferir un servei personalitzat. 

3. Aconseguir l’equilibri òptim entre qualitat i preu. 

4. Mantenir una política rigorosa de control de costos amb la finalitat d’obtenir els resultats pressupostats. 

5. Cuidar que la nostra gestió sigui sempre acord amb la cura del medi ambient i l’estalvi de recursos. 

6. Fomentar i recolzar la formació i el desenvolupament de les capacitats de tots els i les empleades. 

7. Animar a la participació i al treball en equips. 

8. Potenciar el sentit de la responsabilitat a tots els nivells de l’organització. Promoure una comunicació oberta i 

participativa. 

9. Propiciar un esperit innovador i de millora contínua, de manera que siguem referents en el sector dins la nostra zona 

d’influència. 

10.  Afavorir l’accés Universal. Un entorn dissenyat de tal manera que pugui ser utilitzat amb seguretat i eficàcia pel major 

número de persones possibles, ja tinguin totes les capacitats o no. El conjunt d’elements que determinen  

 

 



 

 

l’accessibilitat dels nostres edificis no és sols una qüestió de disseny, sinó que també la manera de ser gestionats i 

organitzats per poder oferir un servei de qualitat adaptat als especials requeriments dels diferents col·lectius.  

 

NORMATIVA DE  COMPORTAMENT INTERN 

La Normativa de caràcter laboral que ha d’observar tot empleat d’URBICSA, és la que deriva directament de l’Estatut dels 
Treballadors, del Conveni Col·lectiu i del nostre Codi Ètic o de Conducta Empresarial. No obstant, en aquest apartat es vol fer 
referència a una sèrie de Normativa Interna de comportament que complementa i/o aclareix els reglaments esmentats. 

HORARIS 

- La jornada laboral compren de les 8:30 h del matí a les 14:00 h i de les 15:00 h a 18:00h de dilluns a dijous. Els divendres 
la jornada laboral comprendrà de les 8:30h a les 14:00h.  

- Qualsevol modificació sobre aquest horari haurà d’estar validat per la direcció de departament corresponent, que podrà 
aprovar sistemes de flexibilitat horària, teletreball i conciliació laboral, buscant l’augment de productivitat de l’Eª. 

- URBICSA, té establert un sistema de control d´entrada de fixatge per als empleats (empremta), d’obligat compliment. 
En cas de teletreball, es comunicarà mitjançant correu electrònic, quan es connecta i quan es desconnecta.  



 

- Les hores extraordinàries que es facin per motiu de producció, han de ser pactats prèviament entre empresa i 
treballador/es. En concret, entre la persona responsable del departament i l´interessat/ada. No s’accepten la realització 
d’hores extraordinàries, sense un pacte exprés previ entre les parts.  

- Els i les treballadores han de controlar la seva feina i en cas de que no puguin complir amb les seves obligacions en la 
seva jornada habitual, han de comunicar-ho  i pactar-les, si s’escau, amb la persona responsable de la seva àrea.  Per 
tant, fer voluntàriament i sense avisar a ningú, no generarà cap dret a cap tipus de compensació. 

- Les hores en excés marcades diàriament sense pacte previ, no son considerats de treball efectiu, per lo que no es 
tindran en compte en el còmput de temps mensual treballat. 
 

- Els pont i dies festius del calendari laboral d’Urbicsa treballats per pacte previ amb el cap de departament, han de ser 
compensats dins els 4 mesos següents a la data en el que s’haurien d’haver gaudit. La data de compensació, ha d’estar 
fixada prèviament, a la data del pont o dia festiu que es compensa.   

VACANCES 

- Segons conveni, les vacances s’hauran de gaudir durant el període compres entre l’1 de juny i el 30 de setembre, no 
obstant Urbicsa pot acceptar un pla de vacances anual, sempre i quan:  

a. El pla estigui consensuat entre  els companys i companyes del departament i amb l´aprovació de la persona 
responsable de l’àrea, abans d’acabar el primer trimestre de l’any. 

b. Es realitza un període mínim de duració de 21 dies naturals seguits, segons obliga el conveni.  
- En cas de no existir consens sobre les dates de gaudiment de les vacances, o sobre la seva divisió, l’empresa preavisarà 

un pla i torn de vacances amb tres mesos d’antelació al seu inici, que es realitzaran dins el període compres entre l’1 
de juny i 30 de setembre. 

- Els dies de vacances esporàdics es sol·licitaran amb 7 die d’antelació. 

 



 

ACCÉS 

- Tot empleat/da d’URBICSA té una targeta magnètica que dona accés a l’edifici i a les oficines. Aquesta targeta és 
personal i intransferible i n’està totalment prohibit l’ús per persona diferent al seu titular. La pèrdua de la targeta 
d’accés s’ha de comunicar immediatament  al Centre de Serveis per a la seva anul·lació. 

- Els i les empleades que tinguin accés a diferents parts del edifici ocupades per tercers, tindran una especial cura en la 
guarda i custòdia de la “clau mestra”. Només es podran accedir a aquests espais, complint els protocols i procediments 
establerts pel seu propi departament. 
 

COMUNICACIONS EXTERNES 

Seran considerades comunicacions externes qualsevol tipus d’informació intercanviada entre l’empresa i els mitjans de 
comunicació, organismes, clients (existents i potencials) i el públic en general. 

Presidència/gerència és l’únic interlocutor autoritzat per a realitzar comunicacions externes sobre les activitats de l’empresa, 
poden delegar aquesta funció de forma particular en algun director/a. 

Els altres membres de l’equip d’Urbicsa hauran de mantenir confidencialitat sobre els assumptes de l’empresa i entre d’altres, 
hauran de: 

- Abstenir-se de mantenir converses no autoritzades amb medis de comunicació. 
- No Compartir informació interna i confidencial amb externs. 
- Mantenir direcció informada de tota la documentació que surti de l’empresa en el desenvolupament normal del treball. 

La informació que es doni haurà de ser certa i en el cas que es tracti de documentació oficial, aquesta haurà d’estar 
prèviament supervisada i autoritzada per direcció.  



 

INTERNET I CORREU ELECTRONIC 

- No s’utilitzarà Internet amb finalitats no laborals i menys il·legals o ofensives. No es podran baixar, copiar o transmetre 
cap tipus de material protegit o amb copyright sense els permisos d’autors, ja que això infringeix la llei de drets d’autor. 
Tampoc es podrà baixar software disponible a Internet sense autorització. L’ús d’Internet pot estar monitoritzat i es 
podran demanar explicacions per fer-ne un mal ús.  

- Els accessos a comptes de correu, Facebook, Twetter, Instagram, etc. particulars, estan totalment prohibits en hores 
de feina. 

- No es pot utilitzar Internet per accedir a altres ordinador o base de dades privades de forma il·legal (hacking). 
- No es pot baixar d’Internet material ofensiu, pornogràfic o il·legal, ja que això pot considerat mala conducta i en casos 

greus pot arribar a provocar l’acomiadament.  
- L’ús de correu electrònic corporatiu és estrictament amb finalitats laborals. El contingut d’un e.mail s’ha de tractar de 

la mateixa manera com si s'escrivís en paper. A efectes legals, un correu electrònic que surti d’URBICSA, és igual com si 
s’enviés una carta amb el nostre segell, per tant, s’ha de considerar si l’e.mail és el mètode més apropiat per enviar 
informació delicada o confidencial. S’ha de pensar que un missatge, encara que s’esborri pot ser recuperat. 

-  No ens podem subscriure a cap web, fòrum, newsletter amb el compte de correu corporatiu.  
- S’han de guardar còpies en paper dels missatges que puguin ser necessaris com arxiu o comprovacions de fets 

importants, i s’ha d’activar la confirmació de recepció.  
- Qualsevol incidència en l’ús d’Internet, correu electrònic o seguretat de les dades, es comunicarà immediatament al 

Director Tècnic.  

POLÍTICA DESCONNEXIÓ DIGITAL 



 

- URBICSA té una política concreta de desconnexió digital, acord amb la legislació vigent, la qual s’informa degudament 
al treballador (amb justificant d’entrega).  

NORMES GENERALS I ZONES COMUNS D’US DE TREBALLADORS 

- S’estableix una zona habilitada amb ús de menjador. Quan s’utilitzi, s’haurà de deixar en perfecte estat de neteja i 
recolliment.  

- Tots els treballador i treballadores han de que notificar totes les avaries i ruptures al Centre de Servei. 
- En cas d’accident laboral s’haurà de comunicar immediatament. 
- Els telèfons, pc’s, etc. de l’empresa, són d’us exclusiu laboral.  
- Totes les despeses i càrrecs a targetes de crèdit, dèbit o xecs viatge, hauran d’estar degudament autoritzats per direcció 

i s’hauran de presentar per al seu control, els deguts justificants. En cap cas es permeten càrrecs particulars o que no 
corresponguin amb l’activitat de l’empresa.   

- Les claus d’accés i autoritzacions a programes i a informació son estrictament personals. Està totalment prohibit cedir-
les, compartir-les o utilitzar-ne de no pròpies. Quan s’abandoni el lloc de treball, es cuidarà que els sistemes informàtics 
quedin bloquejats i no es permetrà que altres puguin accedir als programes oberts amb les nostres claus. 

- La descàrrega de software a l’empresa, únicament la podran realitzar tècnics autoritzats per la direcció de l’empresa. 
Tot Software empleat a Urbicsa tindrà la seva corresponent llicència.  

- En situacions que afectin la seguretat, s’haurà d’avisar sempre al Centre de Servei. 
- Amb la finalitat de complir amb el servei general de l’immoble referent a vigilància i seguretat, URBICSA té instal·lades 

càmeres de vigilància a les zones comuns d’acord amb les Normes de Funcionament del Edifici. Qualsevol objecte o 
material propietat de l’empresa que en surti, haurà d’estar autoritzat prèviament per la direcció d’URBICSA. 

 



 

 

 

 

 

 

NORMES DE PREVENCIÓ DE RISCOS I SEGURETAT 
La Prevenció de Riscos Laborals està formada pel conjunt d’activitats que es porten a terme  per l’empresa amb la finalitat de 
detectar i descobrir els possibles riscos laborals que afronten els treballadors/es en el l’acompliment quotidià de les seves 
activitats. Un cop descoberts els riscos, el segon pas de la prevenció és l’aplicació i implementació de les mesures oportunes 
preventives, que evitin la possibilitat de patir algun accident laboral. Es per això que és necessari l’acompliment de les següents 
disposicions: 

- Abans de començar la jornada laboral s’ha de pensar en les mesures de prevenció determinades per eliminar els 
possibles riscos del lloc de treball que s’ocupa (avaluació del risc del lloc de treball), i aplicar-les.  

- Es obligatori utilitzar les proteccions personals adequades (EPI’s). 
- Hem de mantenir i cuidar les instal·lacions i equips de treball en perfecte estat de conservació, dels quals som 

responsables directes.  



 

- Avisarem de qualsevol avaria al Centre de Servei o  superiors/es  
- L’àrea de treball es mantindrà ordenada i neta. 
- S’avisarà immediatament de qualsevol risc que s’estimi que hi ha al propi lloc de treball. 
- Les eines han de ser utilitzades per al qual treball per al que han estat dissenyades. S’han de guardar quan finalitzi el 

treball diari i mantenir-les en bon estat. 
- No s’han d’inutilitzar els dispositius de seguretat ni treure les proteccions o resguards. Treballa sempre amb ells. 
- Quan hi hagi una avaria no s’ha d’intentar arreglar-la. s’ha d’avisar al Centre de Servei. 
- Si hi ha algun accident, tenim l’obligació de socórrer l’accidentat i avisar immediatament el SEM. 
- En situacions que afectin la seguretat, s’ha de notificar al Centre de Servei o a la direcció qualsevol fet anormal (persones 

sospitoses, discussions, paquets estranys...) 

 

POLíTICA MEDIAMBIENTAL  

El medi ambient afecta i condiciona especialment les circumstàncies de vida de les persones i de la societat en el seu conjunt, 
és per això que URBICSA considera com a un treball de l’organització dedicar els nostres esforços a conservar-lo per aconseguir 
un desenvolupament sostenible. Per això hem de seguir un seguit de normes bàsiques de comportament mediambiental: 

 

- Separar les escombraries i residus utilitzant papereres i contenidors de recollida selectiva, segons es tracti de paper, 

vidre, plàstic, metall... 



 

- Reduir el consum d’energia o aigua en la mesura del possible, no deixant aixetes obertes sense necessitat, aparells 

elèctrics  o llums encesos, controlant la temperatura dels climatitzadors (a l’estiu límit 24º i a l’hivern 21º),... 

- Està totalment prohibit realitzar abocaments de substàncies tòxiques pels desaigües, així com deixar residus perillosos 

abandonats o sense recollir.  

- En cas d’activitats on s’utilitzin productes perillosos, s’ha de posar especial atenció en la seva manipulació. S’han de 

tancar els envasos perfectament, no s’han de realitzar abocaments... 

- No es realitzarà cap activitat que afecti el medi ambient sense tenir la corresponent llicència i permisos oportuns, tant 

per activitats explotades amb recursos propis com externs.  

 

 

 
 
MATERIAL ENTREGAT 



 

 

1. Pla de riscos del lloc de treball. 

2. EPI’s (en cas de que ho requereixi el lloc de treball). 

3. Targeta magnètica d’accés a l’edifici i a les oficines. 

4. Manual Corporatiu. 

5. Codi Ètic o de Conducta empresarial. 

6. Conveni Col·lectiu: http://cido.diba.cat/convenis_collectius/9370/sector-de-la-construccio-i-obres-publiques-de-la-

provincia-de-barcelona 

 

 

 

 

 



 

La filosofia de la nostra 
feina!! 

Res seria possible sense la participació 
de tot el personal.  

 

      

      

  

Gràcies pel  teu compromís ! 
Urbs Iudex et Casidicus, S. A. Avda. Carrilet 3 Planta 11 08902 L’Hospitalet de Llobregat Barcelona 

www.ciutatdelajusticia.com 


