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Des de juliol de 2018 entra en vigor la NT-86 d’ENAC, 
en la qual es regula la manera d’identificar els mètodes en 
l’abast d’acreditació, així com el procediment que els labo-
ratoris acreditats han de seguir en cas d’aprovar una nova 
revisió d’un mètode pel qual ja estan acreditats.

En primer lloc es fa una classificació dels mètodes amb 
què un laboratori realitza el seu calibratge o assaig, que po-
den ser:

1. Mètodes normalitzats. Quan se segueix el procedi-
ment tal com està detallat en una norma.

2. Mètodes interns basats en mètodes normalitzats. 
Quan el laboratori ha elaborat un procediment in-
tern seguint els principis generals d’una norma, 
mètode oficial o document reconegut en el sector, 
però introduint variants per tal de completar o 
adaptar la forma de treballar.

3. Mètodes interns desenvolupats pel mateix laboratori.
A continuació, i segons l’opció escollida, en l’abast 

d’acreditació la informació relativa al mètode seguit s’indi-
carà com es veu a la taula 1.

Aquests canvis no només afecten la forma d’identifica-
ció dels mètodes en l’abast d’acreditació, sinó també en 
com es poden fer els canvis en els mètodes i com es comu-
niquen a ENAC:

Fins ara era necessari comunicar a ENAC qualsevol 
canvi en els mètodes acreditats en un termini de, com a mí-
nim, tres mesos abans de la següent auditoria. A més, si 
l’acreditació era per mètodes normalitzats i la norma havia 
canviat de revisió, era necessari actualitzar l’abast amb la 
nova data de publicació de la norma.

Actualment, amb l’entrada en vigor de la NT-86, la imple-
mentació de canvis en els mètodes es fa de forma diferent 
depenent de si estem acreditats segons norma o amb mèto-
des basats en norma, o bé segons mètode intern propi.

En el primer cas, el laboratori ha de tenir definit un pro-
cediment que expliqui com actualitzarà els mètodes de tre-
ball en el cas de publicació de noves revisions de normes o 

per altres raons internes. Aquest procediment ha de garan-
tir que la nova sistemàtica de treball no posa en qüestió 
l’alineament amb la norma o document de referència en 
què es basa. Si aquest procediment està ben implementat, 
no serà necessari comunicar a ENAC els canvis, a no ser que 
es demanin pel grup auditor abans de fer l’auditoria.

En el segon cas, si el laboratori està acreditat conforme 
un mètode intern propi i el modifica, no està autoritzat a 
emetre informes conforme la nova revisió fins que aquesta 
no consti en l’abast d’acreditació. Per tant, és necessari in-
formar a ENAC dels canvis que es volen incorporar, justifi-
cant que el mètode manté la seva validesa. Llavors, ENAC 
decidirà el tipus d’avaluació que cal fer per a confirmar el 
canvi i modificar l’abast d’acreditació.

Aplicació de la NT-86 en els laboratoris de calibratge:
És molt habitual que els laboratoris de calibratge treba-

llin segons mètodes interns, ja que no és habitual trobar 
normes o mètodes oficials de calibratge en totes les àrees. 
Per tant, l’aplicació d’aquesta NT-86 pot suposar un im-
pediment al laboratori que necessita mantenir els seus mè-
todes en un estat de revisió actualitzat. 

ENAC és conscient d’aquest fet i per això ha decidit que la 
NT-86 no entrarà en vigor en els laboratoris de calibratge 
fins al juliol de 2020. Durant aquest període els mètodes de 
calibratge s’indicaran com fins ara: amb el codi del mètode 
sense número de revisió. També, durant aquest període, els 
diferents subcomitès tècnics de calibratge estan treballant 
per poder identificar una sèrie de normes o documents de 
referència amb els quals es puguin basar els mètodes interns 
de cada laboratori. De forma que, finalment, els abastos 
d’acreditació puguin contenir mètodes normalitzats o in-
terns basats en normes.

Les opinions contingudes en aquest article són les de 
l’autora i no representen l’opinió d’ENAC. El document origi-
nal al qual es fa referència pot llegir-se complet a https://
www.enac.es/documents/7020/b14da0db-229e-45b2-bc09-
5091a7ff149e.

Maite Pueyo Vigatà

IDENTIFICACIÓ DELS MÈTODES D’ASSAIG, CALIBRATGE  
O MOSTREIG EN L’ABAST D’ACREDITACIÓ
Requisits d’ENAC establerts en la NT-86

Opció escollida Identificació a l’abast d’acreditació

Acreditació segons mètode normalitzat Codi de la norma. Per exemple: UNE-EN ISO 28729

Acreditació segons mètode intern basat en norma Codi del mètode intern + referència externa. Per exemple: PNT-A-072 basat en la 
norma UNE-EN ISO 28729

Acreditació segons mètode intern propi Codi mètode intern + estat de revisió. Per exemple: PNT-A-072 rev.2

Taula 1.


