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1- RESUM 
 

Moltes vegades ens demanem si les empreses en l’actualitat incorporen 
normes de qualitat i medi ambientals tan sols de cara al exterior com a mesura 
competitiva en els mercats altament competitius en els que ens trobem. O si 
realment les empreses decideixen implantar sistemes de gestió per millorar el 
funcionament d’aquesta i per poder oferir un millor producte o serveis als 
consumidors. Per això, per mitja d’aquest treball de fi de grau es pretén 
esbrinar les motivacions que fan que les empreses decideixin realment 
incorporar sistemes de gestió en la seva organització. 
 
 

1.1- ABSTRAC 
 

We often ask if companies incorporate quality and environmental 
standards just to give a good image of the outside word as a competitive 
measure un the highly competitive markets in witch we find ourselves. Or if the 
companies really decide to implement management systems to improve the 
operation of the company and to be able to offer a better product or services to 
the consumers. For this reason, through this end-of-degree project we try to find 
out the motivations that make companies decide to really incorporate 
managements systems. 
 
 

2- INTRODUCCIÓ 
 

Una empresa a l’hora de posar-se a treballar amb altres organitzacions 
analitzen les diferents alternatives que es troben en el mercat, com a per 
exemple en forma de proveïdor, posen un gran interès en conèixer la forma en 
que duen a terme el seu treball, tan des de l’eficàcia a l’hora de desenvolupar el 
seu objecte de treball, la qualitat dels seus servicis, fins i tot en el tracte amb 
que duen a terme el seu encàrrec o els compromisos mediambientals que es 
troben en les empreses causa promoguda per la creixent preocupació social 
per el deteriorament del entorn natural. Cal esmentar també que la preocupació 
per la qualitat deriva també de la cada vegada més forta exigència dels clients. 
Per intentar complir totes les exigències, necessitats i expectatives han portat a 
les organitzacions i a la societat a implantar sistemes de gestió de qualitat. 
Tot això ha promogut el desenvolupament de una producció més eficient, una 
tecnologia més neta y una ciència enfocada en trobar solucions als problemes 
potencials dels països.  
A partir del esmentat anteriorment, les empreses decideixen incorporar en la 
seva organització diversos sistemes de gestió per poder millorar la seva 
eficiència i competitivitat. Alguns dels sistemes de gestió més utilitzats son els 
de la gestió mediambiental representat a través de la ISO 14000 i el de la 
gestió de qualitat representat a través de la ISO 9000. Ho podem comprovar 
analitzant una de les “enquestes ISO” on observem com la ISO 9000 va 
augmentat en un 8% i la ISO 14000 va sofrir un creixement del 18%.  
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A pesar de que els esmentats sistemes de gestió son els més habituals 
existeixen altres tipus de sistemes que es van introduint en les organitzacions 
com son els relacionats amb la salut i seguretat ocupacional (OHSAS, 18001), 
responsabilitat social (SA 8000), seguretat de la informació (ISO 27001) i 
satisfacció del client (ISO 10000). (Bernardo, Casadesus, karapetrovic, & Heras, 
2012) 
Existeixen moltes empreses que introdueixen un sistema de gestió de qualitat, 
prevenció de riscs laborals o medi ambient per poder garantir la rendibilitat i 
fidelitat dels seus resultats (AENOR). Els esmentats sistemes de gestió es 
poden considerar com a factors imprescindibles per que una empresa pugui 
millorar els aspectes de la seva activitat, a més, de gestionar i millorar els seus 
processos o procediments de producció.  
 
D’acord amb l’article realitzat per Karapetrovic i Willborn la incorporació de 
sistemes de gestió suposa una millora en l’ejecció operativa de les tasques, 
una major motivació per part del personal i com a conseqüència una reducció 
dels conflictes, una reducció de les auditories, un increment de la confiança 
depositada dels clients al tenir una millor imatge de cara al mercat, una 
reducció dels costes a la llarga i una millora en el desenvolupament tecnològic 
 (karapetrovic & Willborn).  
 
Però la incorporació de sistemes de gestió no sols ens repercuteix de forma 
positiva sinó que també suposa un gran esforç per part de l’empresa i els seus 
treballadors a més de una gran inversió econòmica.  
 
Per aquest motiu la implantació de sistemes de gestió pot derivar en alguns 
problemes per el desenvolupament dels sistemes integrats de gestió.  Un dels 
principals problemes és la dificultat en implantar tots els requisits que 
estableixen les normes. 
 
Per altra banda, la implantació del projecte de les certificacions també suposa 
un elevat cost, el qual, per començar vendrà condicionat del temps que 
l’empresa tardi en implementar el sistema en l’empresa. Per norma general a 
l’hora de implantar les certificacions les empreses decideixen contractar a un 
consultor la qual cosa ja suposarà un cost per a la empresa. Llavors s’ha de 
sumar el cost de la certificació. Amb aquest costos sols estem parlant de la 
certificació de la norma però llavors també s’han de tenir en compte els costes 
per mantenir la certificació al llarg dels anys. Els esmentats costos sempre 
dependran del nombre de treballadors, la quantitat de jornades que es 
necessitin, entre d’altres. 
Per aquest motiu una empresa a l’hora de posar en marxa el procés 
d’implantació de una norma ISO ha de tenir molt present els beneficis tant 
materials com no materials que podria obtenir una vegada enllestit el projecte. 
 
Com s’ha esmentat amb anterioritat els sistemes de gesti més habituals son els 
de qualitat i medi ambient, els quals en la gran majoria es posen en marxa a les 
empreses juntament amb els sistemes de gestió de prevenció de riscs laborals. 
Una altre de les preocupacions creixents que trobem actualment en la societat, 
amb la finalitat de conjuntament intentar millorar la protecció en les empreses a 
més de intentar reduir els riscs d’accidents laborals.   
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3- OBJECTE DEL TREBALL 
 

L’objecte principal del treball present es centra en la realització d’un 
anàlisi de les normes utilitzades per incorporar a les empreses sistemes de 
gestió de qualitat i sistemes de gestió de medi ambient tant a nivell mundial, 
europeu com espanyol. 

 
En específic esbrinar si les empreses espanyoles incorporen aquest tipus de 
certificacions tan a nivell de qualitat o medi ambient sota pressió social i 
governamental o si realment decideixen integrar ISO 1400 i 9000 per que 
l’activitat de l’empresa es desenvolupi millor. Però també intentar analitzar i 
comprendre una mica com son principalment les empreses que decideixen 
incorporar els sistemes de gestió de qualitat i els sistemes de gestió de medi 
ambient en les seves organitzacions. 
 
 

4- DESCRIPCIÓ DE LA METODOLOGIA EMPRADA 
 

Les fonts emprades per el desenvolupant dels consegüent treball 
procedeixen principalment d’un anàlisi ampli que pretén analitzar la situació 
dels sistemes de gestió de qualitat i medi ambient mitjançant  articles de revista 
tan de caràcter nacional con internacional i llibres relacionats amb les 
certificacions de les ISOS. Per altre banda, també s’han utilitzat bases de 
dades atorgades per les enquestes ISO i bases de dades aconseguides a partir 
del qüestionari sobre la competitivitat de les empreses industrials realitzar per 
CIES. 
 
 

5- QUE ÉS LA ISO? 
 

La ISO ( International Organization for Standardization) és una 
organització internacional no governamental i independent formada actualment 
per un total de 161 organitzacions nacionals de normalització. (International 
Organization for Standardization, 2017) 
Els esmentats membres son els representats ISO a cada país, els quals, es 
divideixen en tres categories. En primer lloc, els fulls members o member 
bodies que influeixen en el desenvolupament i estratègia de les normes ISO. 
Així mateix, venen i adopten les normes a nivell nacional. 
Per altre banda, trobem els correspondent member els quals observen el 
desenvolupament i estratègia de les normes a través de l’assistència a 
reunions tècniques i normatives com a observadors. I igual que els membres 
anteriors poden vendre i adoptar les normes a nivell nacional. 
I en darrer lloc, els suscriber members que es mantenen actualitzats sobre les 
normes ISO però no poden participar en elles. Per lo tant, a diferència de les 
anteriors no poden ni vendre ni adoptar les normes a nivell nacional. 
(International Organization for Standardization) 
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Les ISO ajuden a les empreses de tot tipus de mida i sector a reduir costos, 
accedir a nous mercats i a augmentar la productivitat. Més concretament, a les 
PYMES aquestes certificacions poden ajudar a desenvolupar una major 
confiança per part dels clients que els productes que aquests ofereixen son 
segurs i confiables. (International Organization of Standardization) És a dir, els 
sistemes de gestió ofereixen especificacions de caràcter mundial pels 
productes, serveis i sistemes amb la finalitat de aconseguir gaudir de una 
qualitat, seguretat i eficiència. Per aconseguir-ho ISO te disponibles 22102 
normes internacionals (International Organization for Standardization, 2017). 
Les esmentades normes generalment fan referència a un producte o procés 
però també hi ha de generals. Aquestes fan referència a que es poden utilitzar 
a qualsevol tipus d’empresa sense tenir el compte el tipus de sector en que 
treballen o bé el tipus de servei o producte que ofereixin.  
Com s’ha esmentat existeix una gran varietat de normes per incorporar a les 
empreses de les quals destaquen les orientades a la qualitat, (com podrien ser 
la ISO 9000, ISO IEC 17025, ISO TS 16949, entre d’altres), les orientades al 
medi ambient, (entre les quals destaquen la ISO 14000 i la ISO 50001), les 
orientades a millorar la responsabilitat social (com podria ser la ISO 26000) i les 
normes destinades a reduir els riscs i millorar la seguretat (com podrien ser la 
ISO 45001, la OSHAS 18001, ISO 22000, entre d’altres). 
 
En tot cas, s’ha de tenir en compte que la institució ISO ha desenvolupat una 
guia de normes concretament per aquelles empreses que estan dedicades a 
dur a terme algun tipus de servei. La nombrada guia esta batiada baix el nom 
de ISO/ IEC Guide 76. 
 
La institució ISO com s’ha esmentat és l’encarregada de desenvolupar els 
estàndards de forma internacional però no es responsable de emetre les 
certificacions. Aquesta tasca la duen a terme institucions de certificació 
externes (International Organization of Standardization). En el cas d’Espanya 
l’organisme de emetre les certificacions ISO es AENOR.  
 
 

5.1- Procés per a desenvolupar una norma ISO. 
 

Les normes ISO es regeixen per una sèrie de criteris a l’hora de 
desenvolupar un nou estàndard. En primer lloc, les ISO responen a una 
necessitat del mercat, és a dir, resulta de una sol·licitud de la indústria o els 
consumidors. 
Per altre banda, les normes ISO es basen en l’opinió de uns experts mundials, 
els quals, negocien tots els aspectes de la norma, inclòs el seu abast, 
definicions claus i contingut. A més, els comitès tècnics a part dels experts 
també estan formats consumidors, institucions acadèmiques, ONG i el govern. 
I finalment, la norma surt d’un consens entre totes les part involucrades. 
(International Organization of Standardization) 
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6- AENOR 
 

La AENOR també coneguda com a Associació Espanyola de 
Normalització és va crear al 1986. Es una entitat dedicada a la certificació i 
normalització de tots els sectors industrials i els serveis. Tangent com a 
objectiu ajudar a les empreses a millorar la seva qualitat, competitivitat i el seu 
compromís amb el medi ambient. AENOR esta present a Espanya en totes les 
Comunitats Autònomes amb 20 seus. Però també està present en altres 12 
països que es troben principalment a Europa i Iberoamèrica. Establint la primer 
seu fora de Espanya a Mèxic a l’any 1997 (AENOR, 2016).   
 
 

6.1- Principals funcions de AENOR 
 

Les principals funcions encarregada de desenvolupar AENOR son en 
primer lloc la normalització que mitjançant la UNE s’encarrega de desenvolupar 
i difondre legalment les normes tècniques a España. També es l’encarregada 
d’atorgar les certificacions, ja que, aquestes son les més valorades a España i 
en l’àmbit internacional. En tercer lloc, desenvolupa també un software per la 
gestió de sistemes. I finalment ofereix alguns sistemes d’informació (AENOR, 
2016).  
 

 

7- ISO 9000 
 

En l’actualitat, la qualitat te una gran importància en les empreses ja no 
sols per atreure als consumidors sinó perquè també es pot utilitzar com a 
estratègia per enfrontar a la competència.  
S’entén com a ISO de qualitat les normes establertes per la organització que 
descriuen els criteris que hauria de seguir un sistema de gestió de qualitat 
(Asociación Española para la Calidad AEC, 2018).  
Amb la finalitat d’assegurar la qualitat dels bens o serveis que ofereixin les 
empreses. 
Dins el grup de les normes de qualitat les que tenen un major pes son 
principalment la ISO 900, la ISO 9001 i finalment la ISO 9004. De les quals es 
la ISO 9001 la que conte els requisits necessaris per complir el sistema de 
gestió de qualitat, per tant, la que s’empra per certificar la norma (Asociación 
Española para la Calidad AEC, 2018). 
 
Es important tenir en compte els múltiples beneficis a la empresa que pot donar 
lloc la incorporació de les certificacions de gestió de qualitat ISO 9000 tant de 
cara al mercat com als clients o fins i tot per la pròpia gestió de la empresa. 
Fent referencia als beneficis atorgats davant el mercat tenir la millora de la 
imatge dels productes o serveis que s’ofereixen, també afavoreix el seu 
desenvolupament, contribueix a consolidar la seva posició i a guanyar quota de 
mercat tant a nivell nacional com a internacional (AENOR, 2016). 
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Per altra banda els beneficis que reporta front als clients son principalment el 
costant creixement de la seva satisfacció, poder accedir a acords de qualitat 
concertada amb els clients i poder eliminar múltiples auditories. 
I finalment les beneficis resultants fent referència a la pròpia gestió de 
l’empresa seria augmentar la motivació y participació dels empleats, amés de 
millorar la utilització dels recursos materials i no materials de l’empresa, pot 
servir com un mitja per millorar l’eficàcia dels sistemes de gestió de qualitat i 
estimular que l’empresa dugui a terme una millora continua (AENOR, 2016). 
 
 

7.1- Costos d’implementar una ISO 9000. 
 

Implantar un sistema de gestió de qualitat ISO 9000 no sols ens reporta 
beneficis a les empreses sinó que també passa per un procés del qual resulten 
una seria de costos per a les empreses. Per aquest motiu una empresa antes 
de invertir en el projecte de les certificacions de gestió de qualitat ha de tenir 
present els beneficis i els costos que resultaran de implementar la ISO 9000 al 
sistema.  
A partir d’aquest punt s’ha de tenir en compte que els costos que deriven de la 
implantació de una ISO 9000 s’inicien antes de la certificació i arriben fins  
després de la implantació de un sistema de gestió de qualitat. 
 
A l’hora de analitzar els costos que poden derivar de la implantació de la ISO 
9000 resulta un procés complicat, ja que, s’han de tenir en compte diversos 
factors des de que s’inicia les fases d’implantació del projecte. 
En primer lloc, s’han de tenir en compte les dimensions de les empreses, és a 
dir, el nombre d’empleats, els processos que desenvolupen, entre d’altres. 
Un dels principals factors a tenir en compte com be ja s’ha esmentat son el 
nombre de treballadors dels que disposa l’empresa, ja que, en moltes ocasions 
els empleats relacionats en la implementació del sistema de gestió de qualitat 
necessitaran algun tipus de formació per poder desenvolupar de manera 
correcte la seva tasca. Però aquestes formacions no seran suficients per 
implementar de forma correcte la ISO 9000, per aquest motiu les empreses 
decidiran incorporar ajuda externa com podien ser auditors, consultors o 
professionals relacionats amb aquest camp.  
 
Els esmentats costos resultarien del procés anterior a la implantació de les 
certificacions de gestió de qualitat ISO 9000, posteriorment és tindria que 
incorporar el cost de la certificació que dependria de l’entitat certificadora a la 
qual una empresa es dirigeixi. 
I finalment, tendirem els costos derivats del període posterior a la certificació de 
la ISO 9000, ja que, les empreses es troben en constat avaluació al llarg d’un 
període de temps posterior en el qual es realitzaran diverses auditories que 
tenen un cost. Amés  dels costos derivats de la re-certificació dels sistemes de 
gestió de qualitat. (ISO Tols, 2017) 
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7.2- La ISO 9000 a la indústria. 
 

Pel que es refereix a la implantació de les normes de qualitat en les 
industries és destacable el fort creixement de certificacions emeses passant 
d’un total de 47.000 certificacions al any 1993 a aconseguir arribar a un total de 
1.106.000 certificacions al 2016 (ISO, Encuesta ISO de certificaciones estándar 
del sistema de gestión (1993-2016) ISO 9000, 2016).  
 
Observem en el gràfic 1, com les quotes de les certificacions en les diferents 
regions ha anat variant amb els anys. Europa sempre ha estat unes de les 
principals promotores de la ISO 9000 però veiem com la seva quota ha anat 
minvant, aquest fet no significa que les empreses europees hagin disminuït la 
implantació de les esmentades normes sinó que la resta de regions han 
augmentat les seves quotes. Així com es el cas d’Àsia oriental i pacífic que ha 
anat augmentant el nombre de certificacions arribant a duplicar el nombre de 
ISOS 9000 en tan sols 10 anys.  
 
 
Gràfic 1.- Evolució de les certificacions ISO 9000 en les principals regions 
(2000-2016). 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
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Gràfic 2.- Presència de les certificacions ISO 9000 en cada un dels països 
(2016). 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
 
Més concretament així con es veu al gràfic 2, al 2016 tenim com a principal 
país China amb aproximadament 350.000 certificacions, seguit d’Itàlia amb un 
total de 150.000 certificacions i en tercer lloc Alemanya amb 66.000 
certificacions, deixant a Espanya en un setè lloc amb aproximadament 35.000 
certificacions. (ISO, Encuesta ISO de certificaciones estándar del sistema de 
gestión (1993-2016) ISO 9000, 2016) 
Podem observar com el nombre global de certificacions al 2016 és molt elevat 
però que aquests es troben repartits entre els diferents països i no estan 
focalitzats en un nombre reduït de membres.  
A pesar del gran nombre de certificacions existents de la ISO 9000 alguns 
experts afirmen que la implantació d’aquesta norma no esta lligada al desig de 
les empreses per aconseguir una gestió de qualitat total sinó que serveix com a 
aranzel per el comerç internacional. Considerant com a teoria que les 
empreses sols volen assolir les certificacions per respondre a les exigències 
socials i governamentals (Anderson, Daly, & Johson, 1999).   
 

7.2.1- Anàlisi dels sectors de la ISO 9000. 
 

Un aspecte a tenir en compte a l’hora de mirar l’evolució que ha tingut 
les certificacions de sistemes de gestió de qualitat en els distint sectors on es 
poden desenvolupar. 
La presencia de la ISO 9000 en els distints sectors al llarg dels darrers anys no 
ha patit gaire variació, trobant-se constantment en major part en el sector de la 
industria. 
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 Taula 1.- Sectors on tenen presència les certificacions. 

SECTOR Nº CERTIFICACIONS 
Fabricació de productes de metall 116.457 
Equip elèctric i òptic 88.482 
Construcció 87.605 
Reparació de vehicles de motor 79.492 
Maquinària i equipament 62.118 
Altres serveis 54.506 
Productes de plàstic i cautxú 48.010 
Serveis d’enginyeria 38.396 
Tecnologia de la informació 35.268 
Productes químics 31.993 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
 
Així com veiem en la taula 1, el sector que obté major nombre de certificacions 
ISO 9000 a l’any 2016 és la industria de fabricació de metalls, seguit dels 
equips elèctrics, construcció, reparació de vehicles, fabricació maquinaria i 
equipament, entre d’altres.  
 
Per altre banda, observem en la taula 2 com l’esmentat anteriorment del 
predomini de les certificacions en el sector industrial no sols es producte de 
l’any 2016 sinó que al llarg de l’evolució dels darrers anys es mantenen els 
sectors al qual s’implanten les certificacions de ISO 9000. 
 
 
Taula 2.- Evolució dels sectors on tenen presència les certificacions. 

SECTOR 
Nº 

CERTIFICACIONS 
2015 

Nº 
CERTIFICACIONS 

2014 

Nº 
CERTIFICACIONS 

2013 
Fabricació de 
productes de 
metall 

104.652 118.652 116.602 

Equip elèctric 
i òptic 75.260 86.728 87.797 

Construcció 67.354 76.915 80.920 
Reparació de 
vehicles de 
motor 

66.975 73.756 73.167 

Maquinària i 
equipament 56.430 64.817 63.497 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
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7.3- La ISO 9000 a la indústria europea. 
 

La presencia de la ISO 9000 a nivell europeu s’ha trobat principalment 
en un constant creixement passant de tenir al 1993 un total de 37.778 
certificacions a tenir a l’any 2016 un total de 451.415 certificacions.  
 
Observem en el gràfic 3, com a nivell europeu si ha hagut un constant 
creixement encara que veiem com al voltant dels anys 2002-2003 i a partir de 
l’any 2011 aquest creixement constant es va veure pertorbat possiblement per 
la difícil situació econòmica que s’anava introduint en els diferents països 
europeus.   
 
 
Gràfic 3.- Evolució ISO 9000 (1993-2016). 

 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
 
Amb anterioritat s’ha esmentat que la presencia de la ISO 9000 a nivell mundial 
era principalment al país de China seguit d’Itàlia i Alemanya.  
A nivell europeu així com es mostra en el gràfic 4 la ISO 9000 a l’any 2016 
continua tangent predomini al país d’Itàlia seguit d’Alemanya, Regne Unit, 
Espanya i França sent aquests els 5 principals països que implanten la ISO 
9000 en les seves empreses.  
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Gràfic 4.- Certificacions en els països Europeus. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
Analitzant l’evolució de la presencia de les ISO 9000 en els països europeus 
cal esmentar que en els darrers sis anys el predomini de les ISO es mantén en 
els països esmentats.  
Així com es veu en el gràfic 5, Itàlia és el principal país que implanta 
certificacions ISO 9000, el qual es mantén més o menys estable al llarg dels 
anys. Per altre banda, observem com l’evolució d’Alemanya ha anat en 
augment mentre que Espanya sent al 2011 el segon país europeu amb més 
certificacions ISO 9000 ha anat decreixent però seguint mantenint-se en el top 
5 encara que una posició menor.  
 
Gràfic 5.- Evolució de les certificacions en els països Europeus. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
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7.4- La ISO 9000 a la indústria espanyola. 
 

L’evolució que presenta el mercat en els darrers anys partint dels canvis 
en els criteris d’elecció dels clients, la modificació dels valors que les empreses 
volen transmetre fins el constant increment de la competència tan nacional com 
internacional, han donat lloc que les organitzacions tinguin un gran interès en el 
reconeixement de la qualitat. Podent utilitzar, aquesta innovació de les 
empreses com un element estratègic per ser més atractiu referent a la 
competència. 
Segons un article publicat a la Universitat de Valencia el nombre de 
certificacions ha augmentat considerablement  en les petites empreses en 
relativament poc temps passant de un 18,54% al 2000 a un 28,55% al any 
2002 (Climent Serrano, 2005), símptoma del constant augment de l’interès per 
certificar sistemes de qualitat. 
 
D’acord amb l’esmentat anteriorment les industries espanyoles consideren que 
els sistemes de gestió de qualitat com es la ISO 9000 és un instrument molt 
valuós per aconseguir un avantatja competitiu. 

 
Per altre banda, hi ha moltes empreses decideixen no sols implantar ISO 9000 
sinó també altres tipus de normes destinades a la qualitat. Així com podem 
observar al gràfic 6, hi ha quasi un 60% de les empreses que es decideixen per 
implantar les certificacions ISO amés de altres normes de qualitat. Cal 
esmentar i tenir present l’alt percentatge de les empreses espanyoles que 
decideixen no implantar ningun tipus de certificació respecte als altres 
percentatges. 
 
Gràfic 6.- Certificacions ISO 9000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
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Segons un estudi realitzat a Oviedo sobre l’afectació de les normes ISO 9000 a 
les empreses espanyoles on aproximadament un 61 % d’aquestes tenien com 
a activitat la fabricació, és a dir, empreses industrials, les quals en la gran 
majoria es consideren de caràcter multinacional, ha afirmat que desenvolupar 
una ISO de qualitat es principalment promogut per les altes direccions però que 
es necessita una alta integració i col·laboració de tots els nivells de la 
organització (Escanciano García-Miranda, 2001). 

 
Cal esmentar també que més de la meitat de les empreses posaren de 
manifest que l’interès per els sistemes de gestió de qualitat no es una novetat 
sinó que tenen present la qualitat dins el seu sistema des d’uns quants anys 
enrere (Escanciano García-Miranda, 2001). 
Però dur endavant la incorporació de les certificacions de la normativa de la 
ISO 9000 dona lloc a un gran nombre de incògnites que l’empresa a de 
resoldre per poder seguir endavant, així con també comporta una modificació 
en l’estructura de l’empresa. Una de les primeres qüestions que les empreses 
han d’aclarir és quin model de normativa ISO 9000 han d’integrar en el seu 
sistema, ja que, a partir d’aquell moment hauran de seguir els criteris que 
marqui el model seleccionat en la seva activitat. 
Conforme a l’estudi esmentat amb anterioritat la gran majoria de les empreses 
es decanten per integrar en la seva unitat la ISO 9002, semblant-se així a les 
companyies de la resta dels països del món (Escanciano García-Miranda, 
2001).  
 
Cal tenir present a l’hora d’analitzar les empreses que certifiquen ISO 9000 el 
mida que tenen aquestes. Una manera d’avaluar aquest factor és a partir del 
nombre d’empleats que tenen les empreses en la seva organització. A través 
del qüestionari realitzat per les CIES hem esbrinat que les empreses que 
certifiquen ISO 9000 tenen com a mitja un total de 221 empleats. Així com 
observem en el gràfic 7, el nombre d’empleats a les empreses que tenen 
certificacions ISO 9000 no és molt ampli per el que podem deduir que les 
dimensions de les empreses no és un factor determinant perquè aquestes 
decideixin implementar el sistemes de gestió de qualitat. 
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Gràfic 7.- Nombre d'empleats en les empreses amb certificacions ISO 
9000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
  
Per altre banda, un altre factor a valorar per identificar el tipus d’empresa que 
decideix implantar a la seva organització una certificació ISO 9000 és el nivell 
de ventes que presenta. De les empreses que s’analitzaren en el qüestionari 
sobre la competitivitat de les empreses industrials realitzat per CIES la mitja del 
nombre de ventes resulta de 63.094.420,74€. Una xifra bastant elevada però si 
analitzem individualment les empreses així com observem en el gràfic 8 les 
vendes no son gaire elevades. Encara que si que existeixen unes quantes 
empreses que destaquen en el seu nivell de vendes. 
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Gràfic 8.- Xifra de vendes en les empreses que tenen certificacions ISO 
9000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
 
De les esmentades vendes s’ha fet una anàlisi del tipus de clients que 
responen a les anunciades vendes. Com podem observar en el gràfic 9, la 
majoria de les empreses que influeixen certificacions ISO 9000 en la seva 
organització tenen clients espanyols. També és destacable l’alt percentatge de 
clients europeus i clients a nivell mundial a pesar de la poca presencia de les 
empreses amb certificacions ISO 9000 en el món internacional. 
 

Gràfic 9.- Tipus de clients de les empreses amb certificacions ISO 9000. 
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FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
Fent referencia al tipus de productes que fabriquen les empreses que 
decideixen implantar unes normes de qualitat, cal destacar que principalment 
les entitats que decideixen incorporar una ISO son les que solen tenir un 
contacte més directe amb el consumidor fina, és a dir, que el producte o servei 
que ofereixen en la gran majoria no necessiten ningun tipus de transformació.  
Això ho podem veure representat en el gràfic 10, on observem que la gran 
majoria de les empreses que decideixen incorporar al seu sistema una 
certificació ISO de qualitat el tipus de producte que fabriquen son béns de 
consum. 
 
 Gràfic 10.- Tipus de productes en les empreses amb certificacions ISO 
9000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
D’altra banda, les motivacions que mouen a les empreses a incorporar les 
normes dels sistemes de gestió de qualitat son diverses, entre les quals 
destaquen, millorar la imatge de l’empresa per poder aconseguir així un major 
avantatja competitiu, millorar els sistemes interns de producció així com els 
productes o serveis que ofereixi aquesta, entre d’altres. 
 
Gracies a l’estudi realitzat a la universitat de Oviedo veiem com els principals 
motius per que les empreses decideixen apostar per incorporar una certificació 
son en primer lloc amb un 4,02 de mitja millorar la qualitats dels serveis o 
productes, seguit de polir els processos interns de l’empresa amb un 4,00 de 
mitja i en tercer lloc, millorar la imatge de la empresa amb un 3,98 de mitja 
(Escanciano García-Miranda, 2001).  
 
Fent referencia a la incorporació del sistema de qualitat s’ha esmentat que 
aquest procés suposa un gran canvi en l’empresa, ja que, requereix d’un llarg 
temps per poder adaptar-se, i a l’hora requereix d’un gran esforç per tots els 
membres de l’empresa. Per aquest motiu, moltes empreses inicien aquest 
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procés de forma lenta incorporant aspectes més basics i amb el temps anar 
incorporant més tècniques i arribar així a la certificació de la norma. Aquesta 
manera pausada de desenvolupar la incorporació de la qualitat respon al que 
deia William Edwards Deming en els “catorze punts per la qualitat” que 
consisteix en que la qualitat y la productivitat s’aconsegueixen mitjançant la 
millora dels procés i no mitjançant la inspecció (Deming, 1982).  Cal esmentar a 
més que una vegada les empreses han incorporat les ISO, van realitzant 
controls periòdics com podrien ser les auditories per autoavaluar-se i 
aconseguir millorar de manera continuada. 
 
Malgrat que incloure una norma ISO comporta molt d’esforç, la majoria de les 
empreses consideren que també te com a resultat molts de beneficis. 
Entre els quals, destaquen la millor formació dels empleats i la millora en els 
serveis o productes, també dona lloc a una millor definició processos i de les 
responsabilitats de cada un dels membres de l’empresa i sobretot una millora 
en la imatge de l’empresa (Escanciano García-Miranda, 2001).  
D’acord amb l’estudi realitzat a Oviedo veiem com la majoria de les 
certificacions son valorades per les empreses com a satisfactòries amb un 61% 
però també s’observa com un 32% es mostra indiferent amb els resultats que 
poden haver obtingut de la incorporació de la norma (Escanciano García-
Miranda, 2001).  
 
Aquestes dades poden donar resposta a la hipòtesi que s’ha exposat amb 
anterioritat on alguns crítics plantejaven la possibilitat de que la incorporació de 
dites normes sols responien a la pressió social o governamental. Però també 
pot venir donat per les altes expectatives que tenien les empreses, que no han 
aconseguit els beneficis esperats o que els costos foren molt elevats. 
L’enquesta realitzada a Valencia posa de manifest la possibilitat de que la 
indiferència presentada a Espanya sigui resultat de un elevat cost en despeses, 
ja que, un 60,66% de les empreses analitzades poden de manifest que els 
costes que deriven de la integració de la ISO son significativament importants 
(Climent Serrano, 2005).  
 
Un aspecte a tenir present a l’hora d’analitzar les certificacions ISO 9000, és la 
internacionalització de les empreses, és a dir, la seva presència al exterior. 
Com podem observar en el gràfic , la gran majoria de les empreses que 
decideixen incorporar certificacions ISO de qualitat no tenen cap tipus de 
organisme en l’estranger. Això pot venir donat perquè les empreses que s’han 
arriscat a obrir filials al estranger consideren que no necessiten de una 
certificació ISO donar una imatge correcte de cara al exterior o que decideixen 
no incorporar-la ja que consideren que poden optar per millorar la seva qualitat 
sense la necessitat de una ISO 9000. 
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Gràfic 11.- Presència al exterior de les empreses amb certificació ISO 9000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
Amb tot això, observem que el tipus d’empresa que incorpora en la seva 
organització un sistema de gestió de qualitat ISO 9000 no ve determinada per 
grans factors com son la presencia en l’exterior o multinacionals amb un gran 
nombre d’empleats o ventes. Encara que això no lleva que si existeixin 
empreses amb presencia al exterior i amb altes vendes. Sinó que es tracte en 
general més bé d’empreses d’àmbit nacional que tenen com objectiu millorar 
els processos de gestió de l’empresa tant de cara interna com externa i poder 
guanyar un avantatge competitiu. 
 

8- ISO 14000 
 

Pel que es refereix al medi ambient cada vegada l’impacte que genera 
tan sigui per les activitats humanes com les industrials han aconseguit acollir un 
gran pes en la consciència de la societat. Per aquest motiu existeix una gran 
pressió per reduir l’esmentat impacte, ja sigui des dels mateixos consumidors o 
treballadors fins les institucions governamentals. Aquest pensament de millorar 
l’entorn en el que la societat es troba es remunta a finals de l’any 1800 quan als 
Estats Units es desenvolupa una llei de protecció del medi ambient baix el nom 
de llei de deixalles de 1899 però no fou fins el segle XX que el medi ambient es 
transforma en una preocupació política i de la societat. 
 A partir de l’esmentat anteriorment podem observar un major interès en 
aconseguir certificacions de normes medi ambientals com seria la ISO 14000. 
S’entén com a ISO medi ambiental el conjunt de normes internacionals que 
permeten a les organitzacions de arreu del món realitzar esforços medi 
ambientals i poder mesurar la seva aplicació a partir d’uns criteris 
internacionals. (Roberts & Robinson, 1999) 
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A patir de la implantació dels sistemes de gestió de medi ambient  les 
empreses es posicionen com a socialment responsables aconseguint així 
diferenciar-se de la competència y reforçar la imatge positiva de cara als 
consumidors. Per altre banda també millorarà l’eficiència dels recursos de 
l’empresa i la gestió dels residus. I finalment fent referencia a l’àmbit econòmic 
la incorporació de certificacions ISO 14000 proporcionarà a l’empresa potenciar 
la innovació i la productivitat. A més a possible reducció de costos de la gestió 
dels residus, un major accés a les ajudes o altes formes de finançament.  
(AENOR, 2016) 
 
 

8.1- Costos d’implementar una ISO 14000. 
 

Implantar un sistema de gestió de medi ambient ISO 14000 no sols ens 
reporta beneficis a les empreses sinó que també passa per un procés del qual 
resulten una seria de costos per a les empreses. Per aquest motiu una 
empresa antes de invertir en el projecte de les certificacions de gestió de medi 
ambient ha de tenir present els beneficis i els costos que resultaran de 
implementar la ISO 14000 al sistema.  
A partir d’aquest punt s’ha de tenir en compte que els costos que deriven de la 
implantació d’una ISO 14000 s’inicien antes de la certificació i arriben fins  
després de la implantació de un sistema de gestió de medi ambient. 
 
A l’hora de analitzar els costos que poden derivar de la implantació de la ISO 
14000 resulta un procés complicat, ja que, s’han de tenir en compte diversos 
factors des de que s’inicia les fases d’implantació del projecte. 
En primer lloc, s’han de tenir en compte les dimensions de les empreses, és a 
dir, el nombre d’empleats, els processos que desenvolupen, entre d’altres. 
Un dels principals factors a tenir en compte com be ja s’ha esmentat son el 
nombre de treballadors dels que disposa l’empresa, ja que, en moltes ocasions 
els empleats relacionats en la implementació del sistema de gestió de medi 
ambient necessitaran algun tipus de formació per poder desenvolupar de 
manera correcte la seva tasca. Però aquestes formacions no seran suficients 
per implementar de forma correcte la ISO 14000, per aquest motiu les 
empreses decidiran incorporar ajuda externa com podien ser auditors, 
consultors o professionals relacionats amb aquest camp. 
  
Els esmentats costos resultarien del procés anterior a la implantació de les 
certificacions de gestió de qualitat ISO 14000, posteriorment és tindria que 
incorporar el cost de la certificació que dependria de l’entitat certificadora a la 
qual una empresa es dirigeixi. 
I finalment, tendirem els costos derivats del període posterior a la certificació de 
la ISO 14000, ja que, les empreses es troben en constat avaluació al llarg d’un 
període de temps posterior en el qual es realitzaran diverses auditories que 
tenen un cost. Amés  dels costos derivats de la re-certificació dels sistemes de 
gestió de medi ambient. (ISO Tols, 2017) 
 
A més de lo esmentat amb anterioritat la implantació dels sistemes de gestió 
medi ambiental també tenen repercussió en aspectes de la comptabilitat de les 
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empreses. Els anomenats aspectes comptables mediambientals responen als 
elements comptables que deriven dels impactes originats en el medi ambient 
(ISO Tools, 2014). 
Com ja s’ha esmentat amb anterioritat la implantació de sistemes de gestió 
mediambientals deriven en uns costos antes, durant i després de la seva 
incorporació. En aquet cas, un dels factors importants posteriors a la certificació 
ISO 14000 és la supervisió constant dels possibles problemes mediambientals 
que es poden derivar i de la necessitat de elaborar polítiques i mesures per 
combatre els esmentats problemes. 
 
Per altra banda, en la incorporació de sistemes de gestió de medi ambient 
també s’han de tenir en compte costos indirectes que poden derivar d’aquest 
procés com be podrien ser les possibles mencions negatives que es poden 
difondre en els intents de incloure una ISO 14000. Un altre tipus de costs que 
no son explícitament de la sol·licitació de la certificació però si que resulten del 
projecte de la seva incorporació serien les possibles modificacions que es 
tinguin que fer en les empreses per introduir mecanismes per reduir la 
contaminació ja sigui en maquinaries o en els processos.  
 
 

8.2- La ISO 14000 a la indústria  
 

En la historia, els comportaments humans son respostes als factors que 
es troben en l’entorn, els principals factors que afecten als moviments humans 
son bàsicament tres; la societat, els avanços en la tecnologia i els 
descobriments científics. El cas de la creixent importància del medi ambient pot 
ser resposta d’uns factors que condicionen el comportament humà com es la 
societat. 
Amb tot això veiem que cada vegada existeixen més regularitzacions 
mediambientals que condueixen a les empreses a incorporar mesures per 
millorar els seus processos però també com una eina de publicitat referent a la 
competència.  
En relació amb la implantació de la norma en les industries per obtenir el lucre 
resultant, cal destacar no sols la part positiva sinó que també s’han de tenir els 
costes que deriven d’aquesta practica. 
Res del que s’ha exposat aquí vol dir que les certificacions en ISO no es trobin 
en constant augment així com veiem en el gràfic 12, ja que, gràcies a les 
enquestes realitzades per la ISO podem observar que ha passat de tenir 
aproximadament unes 14.000 certificacions a l’any 2000 a unes 350.000 al 
2016, la qual cosa posa de manifest la creixen importància en les empreses de 
incorporar algun tipus de acció per millorar la seva responsabilitat 
mediambiental (ISO, Encuesta ISO de certificaciones estándar del sistema de 
gestión (1999-2016) ISO 14000, 2016). 
 

 
 
 
 
 



 25 

Gràfic 12.- Evolució del nombre de certificacions. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió. 
 
Aquestes certificacions es representen en els diferents països així com podem 
veure en el gràfic 13, on Àsia oriental i Europa son les principals potencies on 
s’implanten la ISO 14000. Observem com Europa a principis de 1999 era una 
de les principals potencies que s’ha vist afectada per un lleu declivi que pot 
venir donat en primer lloc per la situació econòmica que sofrí la comunitat. O bé 
aquesta situació econòmica no es la raó sinó que la quota de presència de la 
ISO 14000 a Europa es veu minvada per el creixement d’implantació a Àsia.   
 
 
Gràfic 13.- Evolució de les certificacions ISO 14000 en les principals 
regions (1999-2016). 
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FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió. 
 
 
Gràfic 14.- Presència de les certificacions ISO 14000 en cada un dels 
països (2016).  

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
 
Com es veu al gràfic 14, entre els països que incorporen major nombre de 
certificacions destaquen principalment China aconseguint un total de quasi 
140.000 certificacions. Seguit de Japó i Itàlia amb aproximadament unes 
27.000 certificacions, mentre que Espanya ocuparia una cinquena posició amb 
al voltant de 14.000 certificacions (ISO, Encuesta ISO de certificaciones 
estándar del sistema de gestión (1999-2016) ISO 14000, 2016).  
Un clar exemple de la disjuntiva plantejada anteriorment sobre la possible 
carrega negativa que poden desenvolupar la implantació de les normes ISO, 
seria la inversió realitzada per la empresa Meridian Magnesium. L’esmentada 
inversió consistia en implantar 10 nous projectes valorats en uns 45.000 milions 
de $. Però no tots els projectes tingueren un resultat favorable, sinó que quatre 
dels quals no aconseguiren obtenir cap tipus d’estalvi, un dels projectes tingué 
resultats positius però molt leus i els cinc restants aconseguiren obtenir uns 
resultats més positius del esperat. 
Amb tot això l’empresa no sols aconseguí assolir un estalvi en electricitat, gas 
natural, lubricant, entre d’altres sinó que també va disminuir l’aigua 
contaminada i les deixalles sòlides que produïa. De forma que els canvis 
ocasionats en l’empresa no sols aportarien un benefici provisional o transitori 
sinó que es podria veure reflectit de manera continua. (Basal & Bogner, 2002) 
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Pel que veiem, es poden donar casos on el resultat de implantar les normes de 
certificació ISO desenvolupi en no favorable però també podem observar com 
una inversió en aquest tipus de projectes sol contribuir en una millora de les 
condicions de treball de l’empresa de forma perenne.  
 

8.2.1- Anàlisi dels sectors de la ISO 14000. 
 

Un aspecte a tenir en compte a l’hora de mirar l’evolució que ha tingut 
les certificacions de sistemes de gestió de medi ambient en els distint sectors 
on es poden desenvolupar. 
La presencia de la ISO 14000 en els distints sectors al llarg dels darrers anys 
no ha patit gaire variació, trobant-se constantment en major part en el sector de 
la construcció. 

 
Taula 3.- Principals sectors on tenen presència les ISO 14000. 

SECTORS Nº DE CERTIFICACIONS 
Construcció 49.837 
Fabricació de productes de metall 27.374 
Equipament elèctric i òptic 26.728 
Reparació de vehicles de motor 22.554 
Altres equipaments de transport 17.357 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
 
Així com veim a la taula 3, el sector que obté un moajor nombre de 
certificacions ISO 14000 a l’any 2016 és el sector de la construcció, seguit de 
fabricació de productes de metalls, equipaments elèctrics i òptics, reparació de 
vehicles de motos, altres equipaments de transport, entre d’altres. 
 
 
Taula 4.- Evolució dels sectors on tenen presència les certificacions ISO 
14000. 

SECTORS 
Nº 

CERTIFICACIONS 
2015 

Nº 
CERTIFICACIONS 

2014 

Nº 
CERTIFICACIONS 

2013 
Construció  46.910 43.999 40.430 
Fabricacio de 
productes de 
metall 

26.494 26.050 24.791 

Equipament 
elèctric i òptic 25.690 23.768 22.663 

Reparació de 
vehicles de 
motor 

19.396 16.878 15.516 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
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Per altre banda, observem en la taula 4 com l’esmentat anteriorment de les 
certificacions en el sector de la construcció no sols es durant l’any 2016 sinó 
que analitzant l’evolució dels darrers anys es mantenen els sectors als que 
s’implanten les certificacions de ISO 14000. 
 
 

8.3- La ISO 14000 a la indústria europea.  
 

La presencia de la ISO 14000 a nivell europeu s’ha trobat principalment 
en un constant creixement passant de tenir un total de 7.253 certificacions a 
l’any 1999 a tenir un total de 120.595 certificacions a l’any 2016.    
 
Observem en el gràfic 15, com a nivell europeu si ha hagut un constant 
creixement encara que veiem com al voltant dels anys 2010 i 2011 aquest 
creixement constat va sofrí un lleu declivi provocat possiblement per la difícil 
situació econòmica que es va anar introduint en els diferents països europeus.  
 
 
Gràfic 15.- Evolució ISO 14000 a nivell europeu (1999-2016). 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
 
Amb anterioritat s’ha esmentat que la presencia de la ISO 14000 a nivell 
mundial era principalment als països de China i Japó seguit d’Itàlia i Regne Unit. 
A nivell europeu així com es mostra en el gràfic 16 la ISO 14000 l’any 2016 
continua tangent predomini al país d’Itàlia seguit de Regne Unit, Espanya, 
Alemanya i França sent aquests els principals 5 països que implanten la ISO 
14000 en les seves empreses.  
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Gràfic 16.- Presència de les certificacions ISO 14000 a nivell europeu. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
 
Per altre banda, analitzant l’evolució de la presencia de les ISO 14000 en els 
països europeus cal esmentar que en els darrers set anys el predomini de les 
ISO es mantén principalment en els països esmentats encara que el top 5 ha 
anat variant una mica encara que sempre estant entre els països de Itàlia, 
Espanya, Regne Unit, França, Romania i Alemanya. 
 
Gràfic 17.- Evolució de la presència de la ISO 14000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes de l’enquesta ISO de 
certificacions estàndards del sistema de gestió.  
 
Fent referencia al gràfic 17,observem com actualment Itàlia es el principal país 
europeu en la implantació de ISO 14000, el qual ha anat augmentant de 
manera gradual al llarg dels darrers anys. Per altra banda, veiem com l’evolució 
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d’Espanya ha anat decreixent sent al inici de 1999 un dels principals països en 
implantació de la norma ISO 14000 però seguint mantenint-se en el top 5. I 
sent Regne Unit per el contrari un país en constant creixement. 
 
 

8.4- La ISO 14000 a la indústria espanyola. 
 

Com s’ha esmentat amb anterioritat els canvis produïts en la societat tan 
en els valors que es regeixen, l’avanç social o tecnològic han desenvolupat una 
major preocupació per medi ambient o un major interès en que les empreses 
siguin considerades com a més respectuoses amb l’entorn, ja sigui, baix la 
mirada interna, treballadors, o mirada externa representats per els clients o 
proveïdors.  
Aconseguint així les empreses espanyoles una estratègia per obrir-se a nous 
mercats com els internacionals.  
La implantació de la ISO 14000 suposa en la gran majoria una repercussió 
positiva en la part interna de la empresa, ja que, a la llarga suposarà una 
reducció dels costes i alhora fem que els treballadors s’involucrin en el 
desenvolupament de l’empresa.  
 
Segons una enquesta a les empreses realitzada per una revista asturiana, el 
qual, dividí l’opinió d’aquests en 4 nivells dona com a resultat que el 42,5% 
pensa que la integració de una certificació de medi ambient suposa un èxit 
absolut, per altra banda, un 48,75% opinarà que la seva eficiència es de més 
d’un 50%, en tercer lloc sols un 8,75% pensa que la seva eficàcia es menor a 
un 50% i finalment no existeixen opinions en que l’eficiència de la implantació 
de la ISO 14000 es nul·la. (Brío González & Junquera Cimadevilla, 2002) 
Observem així com la gran majoria de les empreses consideren que la 
incorporació de sistemes de gestió del medi ambient suposaran unes 
repercussions positives per la seva activitat. 
Per altra banda, es pot suposar que la ineficàcia suposada per la implantació 
d’aquesta certificació és resultat d’una falta d’esforç i per tant una mala 
incorporació, un altre factor que possiblement afecta el fracàs fou la part interna 
de l’empresa composada per els treballadors. 
 
Aquesta dualitat de pensaments es pot veure representat al gràfic 18, on 
podem veure que el percentatge d’implantació de certificacions o no 
implantació és molt igualat. Encara que, destaca la negativa a la incorporació 
de ISO 14000 en les empreses espanyoles.  
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Gràfic 18.- Certificacions ISO 14000 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
 
Un punt a tenir en compte a l’hora d’analitzar les empreses que decideixen 
incorporar certificacions ISO en la seva organització seria la seva presencia al 
estranger com podem observar en el gràfic 19, la majoria de les empreses no 
estan desenvolupant la seva activitat al exterior però si existeix un elevat 
percentatge.  
 
Gràfic 19.- Presència al exterior de les ISO 14000. 

 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
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Cal esmentar també que en l’estudi realitzat a Astúries les empreses 
consideraren que les principals causes que donaren lloc a l’eficàcia de la 
implantació del sistema de gestió de medi ambient foren en primer lloc 
l’experiència d’aquestes amb altres sistemes de gestió i la participació de la alta 
direcció com dels empleats. Altres factors que influïren però no foren tan 
destacats podrien ser l’interès dels clients, la repercussió positiva en els 
beneficis i el suport de les entitats administratives. (Brío González & Junquera 
Cimadevilla, 2002)  
 
Descobrim així, com la incorporació de sistemes de gestió de medi ambient de 
forma pausada es un dels motius per considerar eficaç la posterior incorporació 
de la ISO 14000. També cal mencionar la importància de la integració de tots 
els nivells de l’organisme de l’empresa, ja que, al cap i a la fi son els 
treballadors i no sols la alta direcció els que implementaran els criteris 
establerts per la norma ISO. 
Un fet a tenir en compte a l’hora d’analitzar les empreses que incorporen 
normes de sistemes de gestió en la seva organització es el tipus de producte 
que desenvolupen aquestes. Això ho podem veure representat en el gràfic 20, 
on observem com la gran majoria de les empreses es dediquen a dur a terme 
béns de consum, és a dir, béns llestos per presentar al consumidor.  
 
 
Gràfic 20.- Tipus de producte en les empreses amb certificacions ISO 
14000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
Cal tenir present a l’hora d’analitzar les empreses que certifiquen ISO 14000 el 
mida que tenen aquestes. Una manera d’avaluar aquest factor és a partir del 
nombre d’empleats que tenen les empreses en la seva organització. A través 
del qüestionari realitzat per les CIES hem esbrinat que les empreses que 
certifiquen ISO 14000 tenen com a mitja un total de 302 empleats, una mica 
més elevat que les empreses que certifiquen sistemes de gestió de qualitat.  
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Així com observem en el gràfic 21, el nombre d’empleats a les empreses que 
tenen certificacions ISO 14000 no és molt ampli per el que podem deduir que 
les dimensions de les empreses no és un factor determinant perquè aquestes 
decideixin implementar el sistemes de gestió de medi ambient, encara que si 
que observem algunes excepcions. 
 
 
Gràfic 21.- Nombre d'empleats en les empreses amb certificacions ISO 
14000 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
Per altre banda, un altre factor a valorar per identificar el tipus d’empresa que 
decideix implantar a la seva organització una certificació mediambiental ISO 
14000 és el nivell de ventes que presenta. De les empreses que s’analitzaren 
en el qüestionari sobre la competitivitat de les empreses industrials realitzat per 
CIES la mitja del nombre de ventes resulta de 76.085.833,87€. Una xifra 
bastant elevada però si analitzem individualment les empreses així com 
observem en el gràfic 22 les vendes no son gaire elevades. Encara que si que 
existeixen unes quantes empreses que destaquen en el seu nivell de vendes 
arribant a ser bastant elevades respecte a la resta. 
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Gràfic 22.- Xifra de vendes en les empreses amb certificacions ISO 14000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
A partir de les vendes esmentades amb anterioritat s’ha fet una anàlisi del tipus 
de clients que responen a les anunciades vendes. Com podem observar en el 
gràfic 23, la majoria de les empreses que influeixen certificacions ISO 14000 en 
la seva organització tenen clients espanyols. També és destacable l’alt 
percentatge de clients europeus i clients a nivell mundial a pesar de la poca 
presencia de les empreses amb certificacions ISO 14000 en el món 
internacional. 
 
Gràfic 23.- Tipus de clients de les empreses amb certificacions ISO 14000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
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Un altre punt important a tenir en compte es la repercussió de implementar les 
normes en el rendiment de les empreses. La rendibilitat de les empreses que 
incorporaren les certificacions ISO 14000 en la seva activitat tingui una mitjana 
d’un 5,91%, mentre que les empreses que no integraren la norma la seva 
mitjana fou d’un 4,32%. Per altra banda, també existeix una lleu comparativa 
entre les ventes de les empreses amb certificacions de medi ambient i les 
organitzacions que no tenen integrat cap norma, sent els primers novament que 
es troben lleugerament per damunt dels segons (Heras Saizarbitoria & Arana 
Landin, 2011).  
Per lo que es podria considerar que existeix una lleu tendència positiva entre la 
integració de certificacions ISO 14000 i la millora en el rendiment financer de 
les empreses. Però res del que s’ha exposat fins aquí suposa que la 
incorporacions de ISO 14000 doni lloc a un millor rendiment de les activitats de 
les empreses. 
 
Per altra banda, existeix un anàlisi per acabar de desenvolupar les hipòtesis 
plantejades amb anterioritat i per poder resoldre-ho es tenen en compte 
empreses que ja tenen alguna certificació, empreses que no tenen ninguna 
norma i empreses que incorporaran en poc temps algunes de les ISO 14000. 
Obtingut com a resultat un millor rendiment les empreses que pretenen 
incorporar certificacions en la seva activitat, que les que ja ho tenen integrat o 
les que no pretenen integrar alguna certificació. De la mateixa forma, es realitza 
un anàlisi amb el nivell de ventes i s’obtingué novament que les empreses no 
certificades però que incorporaran normes en un període curt es troben 
lleugerament per damunt de la mitjana de les empreses que no tenen 
certificacions i les organitzacions que si tenen integrats algun tipus de norma 
(Heras Saizarbitoria & Arana Landin, 2011).  
 
Per altre banda, cal esmentar que per millorar la situació de la empresa 
respecte al seu compromís mediambiental no es basa sols en la implantació de 
les ISO sinó que es un compromís que va més enllà. Això ho podem veure 
reflectit en el gràfic 24, on veiem que les empreses que es limiten sols a complir 
les normes exigides per la implantació de la ISO és reduït en comparació a la 
resta sent tan sols de un 36%. Mentre que la suma de les empreses 
espanyoles que decideixen incorporar altres tipus de acció mediambiental 
resulta d’un 64% un percentatge bastant elevat. 
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Gràfic 24.- Compliment de la legislació mediambiental en les empreses. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 
Amb totes les dades aportades amb anterioritat, podem observar que el tipus 
d’empresa que incorpora en la seva organització un sistema de gestió de medi 
ambient ISO 14000 no ve determinada per grans factors com son la presencia 
en l’exterior o multinacionals amb un gran nombre d’empleats o ventes. Encara 
que això no lleva que si existeixin empreses amb presencia al exterior i amb 
altes vendes. Sinó que es tracte en general més bé d’empreses d’àmbit 
nacional que tenen com objectiu millorar els processos de gestió medi 
ambiental de l’empresa tant de cara interna com externa i poder guanyar un 
avantatge competitiu i a la vegada reduir l’impacte ambiental que tenen aquests. 
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En l’actualitat moltes empreses no sols decideixen integrar en la seva 
organització sistemes de gestió de qualitat o sistemes de gestió de medi 
ambient sinó que incorporen en les seves organitzacions ambdós tipus.  
La combinació dels dos tipus de certificacions proporciona per una banda en la 
incorporació de la ISO 9000 una major determinació en la presa de decisions i 
coherència en els resultats. I per altre banda, la integració de les ISO 14000 
proporciona a l’empresa igualar els objectius d’aquesta amb les expectatives de 
la societat. Obtenint com a resultat de la combinació una millora continua en 
l’empresa tenint present el desenvolupament sostenible de l’empresa. 
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Així com podem observar en el gràfic 25, la gran majoria de les empreses 
espanyoles decideixen incorporar en la seva organització de manera conjunta 
les ISO 9000 i les ISO 14000. 
 
 
Gràfic 25.- Integració conjunta ISO 9000 i ISO 14000. 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes del qüestionari sobre 
competitivitat de empeses industrials realitzat per CIES. 
 

10-CONCLUSIONS  
 

Observant tot l’esmentat fins ara es pot concloure per una banda que 
fent referencia a les certificacions de qualitat a nivell espanyol pot ser que en la 
antiguitat fossin principalment promogudes per la pressió de l’entorn intern de 
l’empresa o extern podent ser representat per proveïdors, clients o sistemes 
governamentals.  
Però actualment les principals raons per la que una empresa empren el viatja 
d’incorporar una ISO 9000 és principalment millorat la qualitat general de 
l’empresa i el funcionament d’aquesta. 
 
Per altre banda, fent referencia a les certificacions de medi ambient es 
important remarcar la pressió social que va augmentat amb el temps per que 
totes les empreses incorporin aquest tipus de criteris, ja que, en la actualitat la 
comunitat humana intenta ser el més natural i ecològic possible. Encara que si 
pot influir en aquestes decisions, no és el motiu principal pel que les empreses 
decideixin incorporar les ISO 14000 sinó que ho fan per millorar el sistema de 
producció i la reducció de costos de forma continuada. Així com reduir l’impacte 
medi ambiental que es deriven dels seus processos. 
  
En conclusió, les empreses espanyoles pretenen millorar incorporant normes 
tant de qualitat com de medi ambient però també de prevenció de riscs laborals, 
ja que, el motor que mou l’empresa son els treballadors i els clients. 

75% 

25% 

ISO 9000 i ISO 14000 

SI integren 

No integren 
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