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'ARTICLE exposa la Certificacio d'Em-
presa ISO 9000 des de la perspectiva
d'un organisme certificador acredi-
tat. S'exposen els avantatges de la
certificacio, els requisite que han de
cumplir els organismes certificadors i
el procediment de certificacio.

Tota organitzacio, ja sigui industrial, co-
mercial o gubernamental, subministra pro-
ductes i serveis destinats a satisfer les neces-
sitate i les exigencies dels seus clients.

La Iliure concurrencia del mercat global

fa que nomes perdurin els productes i ser-

veis competitius.

Per ser competitius, les organitzacions
han d'aplicar sisternes de gestio efica4os i ca-
da vegada mes eficients, que incorporin la
millora continua i una satisfaccio creixent
del client.

El conjunt de normes ISO 9000 ens pro-

porcionen un sisterna per a gestionar la qua-

litat i I'assegurament de la qualitat que cum-

pleix amb els requisits anteriors.

La qualitat es un valor per a les empreses
i com a tal s'ha de mostrar. Es aixi com neix
la Certificacio de la Qualitat de les empre-
ses.

A continuacio es dona resposta a les se-
guents preguntes:

- Que es la certificacio d'empresa?

- Per que la certificacio?

- Quins son els requisite que ha de com-

plir ('organisme certificador?

- Quin es el proces de certificacio?

QUE ES LA CERTIFICACIO?

En les normes ISO es defineix la certifica-
cio com I'acte pel qual una tercera part testi-
fica la conformitat d'un producte, proces o
servei amb una o unes determinades normes
o especificacions.

Quan diem tercera part ens referim a la
certificacio feta per un organisme neutral
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que compleix amb els requisits d'inde-
pendencia , imparcialitat, competencia i
integritat.

En el cas de certificacio d'empresa es
certifica que el sistema de qualitat del'em-
presa satisfy les exigencies de la norma ISO
9001 o ISO 9002 o ISO 9003.

OBJECTIUS DE LA CERTIFICACIO?

Principalment son tres, VENDRE MI-
LLOR, COMPRAR MILLOR, i REGLAMEN-

TAR MILLOR.

Vendre millor

Les empreses que es beneficien d'una
certificacio de qualitat, poden accedir en mi-
Ilors conditions al mercat, entre altres raons,

- Perque introdueixen un element diferen-
ciador respecte a la competencia.

- Perque es produeix una millora de la seva
credibilitat tecnica.

- Perque es beneficien de la promocio asse-
gurada pel Centre de Certificacio, basada
en la publicacio i difusio de la Ilista d'em-
preses certificades.

Comprar millor

Amb la certificacio, el client, ja es tracti
d'una empresa o d'un particular, disposa
d'informacio objectiva sobre el producte,
proces o servei que compra, garantida per
un organisme neutral.

Mitjan4ant la certificacio no es preten
cobrir totes les expectatives de tots i cadas-
cun dels clients, sing que es posa el Ilisto de
la qualitat a superar en un determinat ni-
veil. Per tant, el client pot confiar en la cer-
tificacio i limitar les sever avaluacions a les
exigencies addicionals que Ii puguin inte-
ressar.

Reglamentar millor

Els poders publics tenen entre altres mis-
sions, la de vetllar per la salut i la seguretat
de les persones i bens i han de fer front a un
mercat cada vegada mes global.

Tot mitjy, i el de la certificacio n'es un,
que permeti donar transparencia en aquest
mercat, es naturalmente benvingut.

L'empresa que escull voluntyriament ob-
tenir i mantenir una certificacio de qualitat
es beneficia, a priori d'un grau de confianca
per part dels poders publics.

QUINS SON ELS REQUISITS
QUE HAN DE COMPLIR ELS
ORGANISMES DE CERTIFICACIO?

Els organismes que avaluen la conformi-
tat respecte a les normes han de ser organis-
mes acreditats. A Europa, I'esquema que s'ha
establert es el de que a cada pals hi hagi un
organisme acreditador amb aquestes fun-
cions. A Espanya, ('organisme acreditador es
ENAC (antic RELE) segons el RD 2200 de 28
de desembre de 1996.

L'acreditacio es el procediment pel qual
('organisme autoritzat reconeix formalment
que un altre organisme es competent per
desenvolupar tasques especifiques.

Aquest procediment consisteix, bysica-
ment, a comprovar que es compleixen amb
les exigencies de les normes que son d'apli-
cacio.

- En el cas de laboratoris d'assaig i cali-
bratge es la norma europea EN 45001.

- En el cas d'organismes de certificacio

de productes es la norma europea

EN 45011.

En I cas d'organismes de certificacio
de sistemes de qualitat es la norma eu-
ropea EN 45012.

En el cas d'organismes de certificacio

de personal es la norma EN 45013.

- En el cas d'entitats d'inspeccio es la

norma europea EN 45004.
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Una de les exigencies de les normes

EN 45011 i EN 45012 es que l'organisme de

certificacio tingui com a organ de govern un

comite compost per representats de les dife-

rents parts interessades en el proces de certi-

ficacio, es a dir, els subministrados, els seus
clients i la societat representada pels consu-

midors i usuaris i I'administracio, sense pre-

domini de cap interes particular.
Els organismes acreditadors nacionals

son I'ultim esglao del control de les activi-

tats d'avaluacio de la conformitat des del

punt de vista de la competencia tecnica
dels organismes de certificacio, dels labora-

toris d'assaig i calibratge i de les entitats
d'inspeccio.

Els organismes acreditadors europeus es-
tan organitzats en el forum de la Acredita-
cio Europea , amb la finalitat d'harmonitzar

les seves actuacions i d'arribar al reconeixe-
ment mutu de les acreditacions que conce-
deixen.

QUIN ES EL PROCEDIMENT
DE CERTIFICACIO?

En la primera etapa, I'empresa es posa en
contacte amb el Centre de Certificacio per
obtenir informacio sobre el proces, pressu-
post i termini.

El proces de certificacio comen4a quan
una vegada I'empresa ha elaborat i implan-
tat el sistema de qualitat formalitza la sol-li-
citud.

En rebre la sol-licitud, el Centre de Certi-
ficacio I'analitzara i si cal, sol-licitara a I'em-
presa els aclariments o documentacions
complementaries.

Tot seguit el Centre de Certificacio desig-
nara formalment els auditors i comunicara
per escrit la composicio de 1'equip auditor a
I'empresa.

L'equip auditor examinara la documen-
tacio presentada.

El resultat de ('examen sera comunicat
per escrit a I'empresa.

L'empresa i el Centre de Certificacio acor-
daran la data en la qual es Jura a terme
I'auditoria.

L'equip auditor dura a terme ('auditoria
d'acord amb el pla establert i l'informe final
sera Iliurat a I'empresa.

En cas de no-conformitats es sol•licitara a

I'empresa que presenti el pla d'accions cor-

rectores amb uns terminis de resolucio.

El Centre de Certificacio presentara els

resultats de ('auditoria a la Comissio de Cer-

tificacio. Aquests resultats es presentaran de

manera anonima.

La Comissio avaluara I'informe i decidira

la concessio o no de la certificacio.

Si la decissio es concedir la certificacio, el

Centre de Certificacio i I'empresa signaran el

contracte mitjanc ant el qual el Centre de

Certificacio concedeix a I'empresa el dret

d'us de la marca.

El Centre de Certificacio emetra el corres-

ponent certificat de conformitat del sistema

de qualitat de I'empresa amb la norma ISO

9000 que sigui aplicable.

El periode de validesa del certificat es de

tres anys.

Durant el periode de validesa del certifi-

cat, el Centre de Certificacio programara au-
ditories de seguiment amb una periodicitat

anual i amb la finalitat de comprovar que es

mantenen les condicions per les quals es va
concedir la certificacio.

EL CENTRE DE CERTIFICACIO LGAI esta
acreditat per ENAC en 30 sectors EAC. Pel

que fa a les industries de la alimentacio i be-
gudes, les acreditacions del Centre de Certi-

ficacio LGAI son:

- Elaboracio i conservacio de fruites i ver-
dures.

- Fabricacio de greixos i olis vegetals i ani-
mals.

- Industries lactees.

- Fabricacio de productes de molineria, mi-
dons i productes amilacis.

- Fabricacio de productes per a I'alimenta-
cio animal.

- Fabricacio d'altres productes alimenticis
(pa i pastisseria, gal•letes, lucre, cacao,
xocolata i confiteria, pastes alimenticies,
te, cafe i infusions, especies i condiments,
preparats homogeneitzats i dietetics,
etc.).

- Elaboracio de begudes (cervesa, cava, vi,
begudes alcoholiques, sidra, aigUes mine-
rals, etc.).
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