Nota de Premsa
L’ISO 45001:
Una futura norma ISO per “Sistemes de Gestió de Salut i Seguretat
en el Treball”

7 d’abril de 2015, Barcelona
Els punts de diferència amb la OHSAS 18001
Molts elements de la norma OHSAS 18001 es van incorporar a l’esborrany de la norma ISO
45001.
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Gestió de subcontractistes i proveïdors
L’impacte de les activitats de l’organització certificada en el seu sector
La integració dels aspectes Salut/Seguretat en el sistema de gestió global de
l’organisme, i per tant el compromís del Departament en l’enfocament de
Salut/Seguretat

L’estructura de la norma
La futura norma seguirà la mateixa estructura (“Estructura d’Alt Nivell”) que la versió 2015 de
les normes ISO 9001 i ISO 14001.

Per què crear una nova norma ISO que es basa en l’estàndard OHSAS 18001?
La integració en els sistemes existents
Moltes organitzacions ja han adoptat sistemes de gestió basats en les normes ISO.
L’ISO 45001 ha estat dissenyada per integrar-se fàcilment en els sistemes existents, està
totalment en línia amb la norma ISO 14001 (Sistema de Gestió Ambiental).
Reconeixement internacional
Els experts de 40 països diferents participen en aquest projecte, que també té el compromís de
l’Organització Internacional del Treball. Aquesta àmplia participació ha de permetre l’aplicació
de la norma, independentment de l’entorn regulatori i la cultura.
La notorietat de l’ISO també ha de fomentar una major adopció de les organitzacions.

Les properes etapes
El text del projecte de norma està a la venda des del 18 de juliol de 2014. El text acaba de
passar l’etapa de “comitè”. La publicació final de la norma ISO 45001 s’espera a finals de 2016.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
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Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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