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Acreditació del Laboratori 
 
D’acord amb lo requerit pel Decret 257/2003 del 21 d’octubre en relació a l’acreditació 
dels laboratoris de la construcció, es requereix la implementació d’un Sistema de 
Gestió de la Qualitat segons ISO/IEC-17025: 2005. 
 
En la clàusula 4.14, Auditories Internes d’ISO/IEC-17025: 2005 es requereix la 
realització d’auditories internes per part de personal format i qualificat. Actualment 
hhoommoo  qquuaalliittaass  ccoonnssuullttoorriiaa està realitzant auditories internes de laboratoris de la 
construcció amb diversos àmbits d’assaig tal com ara, EHF, EHC, GTL, GTC, VSF i 
d’altres requerits pels nostres clients. 
 
Els tècnics de la Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de 
l’Habitatge, reconeixen les auditories i assessorament que estem realitzant als 
Laboratoris de la Construcció que han confiat en nosaltres. 
 
 

Auditories internes 
 

PPrrooppòòssiitt  ddee  ll’’aauuddiittoorriiaa  
La auditoria interna del Sistema de Gestió té com a objectiu el identificar els punts 
febles  del sistema per a procedir a l’anàlisi i correcció, identificar les Oportunitats de 
Millora per  implantar activitats de Millora Continua, així como identificar els punts forts 
per  potenciar-los i continuar avançant en aquesta direcció.  
 
Les auditories internes es duen a terme per part d’auditors certificats per Entitats 
Internacionals de Certificació de reconegut prestigi en Qualitat, Gestió Ambiental i 
Seguretat i Salut Laboral. 
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Normes de referència 
 

 
Es duen a terme Auditories Internes, segons: 
 

• ISO/IEC-17025: 2005. Sistemes de Gestió de la Qualitat per laboratoris  
• Decret 257/2003 del 21 d’octubre. Acreditació dels Laboratoris d'Assaigs de la 

Construcció. 
 

       
 
 
Es prenen com a referència la norma internacional ISO/IEC-17025: 2005 en quan a 
compliment  i comprovació d’auditoria i s’estableix en quan a organització i qualificació 
d’auditors interns segons la norma ISO 19011: 2002 “Directrius per l’auditoria dels 
sistemes de gestió de Qualitat i/o ambiental”. 
 
Altrament, ofereix als seus clients activitats d’auditoria interna i implantació en les 
normes de qualitat i gestió ambiental, ISO 9001: 2000 i ISO 14001: 2004, 
respectivament. També es realitzen activitats d’implementació per l’acreditació ENAC 
segons ISO/IEC-15025: 2005. 
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Equip Auditor i Acreditacions 

  
hhoommoo  qquuaalliittaass  ccoonnssuullttoorriiaa assigna un Equip Auditor Interno qualificat per la 
realització de l’auditoria interna de Sistemes. Aquest Equip Auditor està Certificat pels 
organismes de referència (IRCA, EARA, VDA, AIAG, IATF) per a la realització de 
l’activitat amb garanties. 
 
En els informe d’auditoria interna s’adjunten les acreditacions de l’auditor intern.  

 

          
 

Calibració interna 
  
Implementació de procediments de calibració interna dels equips i instruments d’assaig. 
Quan el client així ho requereix, es realitzen calibracions internes amb l’utilització dels 
patrons de referència del laboratori. 
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Defensa durant les inspeccions 
  
hhoommoo  qquuaalliittaass  ccoonnssuullttoorriiaa  dona suport al laboratori durant les inspeccions anuals de 
la Direcció General de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge 
mitjançant la defensa del Sistema de Gestió de la Qualitat implementat. 
 
En funció dels requeriments de desviacions editat pels tècnics de la Direcció General, 
es fa una coordinació de les accions correctives derivades i es dona resposta 
documental als inspector auditors. 
 

 

Implementació de sistemes 
  

FFaassee  II::  DDiiaaggnnoossii    
Es realitzarà una avaluació de la situació actual de l’organització que permeti establir 
les prioritats d’actuació per a la implantació de la norma de referència. Aquesta 
avaluació es realitzarà en base a: 
 

 Identificació de la gestió i activitats desenvolupades por l’organització. 
 Identificació de les persones i la seva vinculació amb els processos rellevants.  
 Elaboració de l’Informe de Diagnosi i presentació. 

 
A partir de les dades aconseguides, es definiran els objectius, recursos i terminis de 
compliment del Projecte. 

 

FFaassee  IIII::  IImmppllaannttaacciióó  
El Sistema de Gestió de la Qualitat del laboratori estarà configurat per un Sistema 
Documental comú per a tots els laboratoris, amb la descripció de l’àmbit de cada un 
dels laboratoris. 

  
Segons les prioritats detectades, es duran a terme les accions d’implantació. Entre 
d’altres accions d’implantació, s’elaborarà un Sistema de Gestió de la Qualitat 
documentat, format per: 
 
MANUAL DE GESTIÓ DE LA QUALITAT. L’objectiu serà elaborar o/i adaptar el 
Manual de Gestió de la Qualitat de l’organització d’acord amb els requisits de les 
normes de referència: 

 
UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 

 Identificació i documentació dels Requisits de Gestió del Laboratori. 
 Identificació i documentació dels Requisits Tècnics del Laboratori. 
 Identificació, adequació documental i implantació de les diferents normes per el 

control i processat, així com a les activitats normalitzades desenvolupades pel 
Laboratori. 

 Reorganització física en relació a les diferents Àrees del Laboratori. 
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 Establiment de càlculs de l’incertitud de mesura associada als equips de 
mesura i assaig. 

 Realització d’Estudis de Repetibilitat i Reproducibilitat dels Sistemes de 
Mesura.  

 Identificació i interrelació dels diferents Processos de l’Organització. 
 Definició de vies de comunicació interna / externa 
 Seguiment dels objectius de Qualitat dels processos i anàlisi de les dades. 

 
PROCEDIMENTS D’OPERACIÓ: Desenvolupar i adaptar en col·laboració amb 
l’Organització  les diferents procediments per a l’adequació del Sistema de Qualitat a 
les normes de referència. Aquesta elaboració inclou l’adopció de Diagrames de 
Processos per a les activitats rellevants (Gestió per processos). 
 
INSTRUCCIONS TÈCNIQUES: Identificar quines instruccions de treball s’han d’adaptar 
i quines ha d’elaborar-se, per una total adequació del Sistema de la Qualitat (en totes 
les activitats) y desenvolupades per part del laboratori  amb el recolzament del 
consultor. 
 
METODOLOGÍA DE LES VISITES. S’establiran reunions amb els responsable de 
Qualitat del laboratori, amb la finalitat d’implementar el nou Sistema de Gestió de la 
Qualitat. 
 
Aquestes sessions tindran un caràcter informatiu-formatiu. De cada reunió es derivaran 
compromisos per part dels responsables de departament o funció i de l’Equip de 
Consultors, que seran documentats convenientment. El consultor assumirà la major 
càrrega de treball, a no ser que necessiti la informació de l’organització. 
 
Aquest pressupost contempla una freqüència de visites quinzenal d’una duració 
aproximada de mitja jornada per part del consultor assignat (previ acord).    
 
El Consultor documentarà un Acta de Reunió de cada sessió realitzada on es 
registraran les activitats més rellevants desenvolupades. 

 
 
 
 
 
 
 

 Manual de Gestió de la Qualitat 
 Procediments d’operació 
 Instruccions tècniques 
 Formats i Formularis   

 
 
El consultor facilitarà tota la documentació del Sistema de Qualitat en format informàtic i 
en paper. El consultor lliurarà la documentació necessària, o bé, informarà al laboratori  
de la forma de com aconseguir-la. 

 

REGISTRES I FORMATS 

MANUAL DE GESTIÓ 

PROCEDIMENTS D’OPERACIÓ 

       INSTRUCCIONS TÈCNIQUES 

El laboratori aportarà la documentació i 
informacions necessàries per a que el consultor 
pugui desenvolupar un Sistema Documentat de 
Gestió de la Qualitat consistent en: 
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FFaassee  IIIIII::      SSeegguuiimmeenntt  
Amb l’objectiu de comprovar les acciones implantades, es planificaran activitats 
d’Auditoria Interna del Sistema les quals derivaran Accions Correctives. Posteriorment 
es durà a terme una Revisió per la Direcció per tal d’evidenciar l’efectivitat del Sistema 
prèviament a l’Acreditació. 

 
hhoommoo  qquuaalliittaass  ccoonnssuullttoorriiaa  ha establert un sistema d’implantació que garanteix 
l’objectivitat de l’eficàcia del sistema mitjançant l’assignació d’un Equip de Consultors. 
El consultor assignat a l’implantació serà qui mantingui la comunicació amb 
l’organització i realitzi tares d’implantació, i el auditor intern és qui porta a terme 
l’auditoria interna prèvia a l’Acreditació.  D’aquesta forma es manté l’objectivitat i 
independència necessàries sobre les activitats auditades. 
 
Prèviament a l’auditoria interna, es realitzarà una Revisió Documental utilitzant una 
Llista de Comprovació tipus que utilitzen les Entitats d’Acreditació / Certificació amb 
l’objectiu d’identificar les deficiències documentals. 

 

Metodologia de l’auditoria interna 
 

IIttiinneerraarrii  ddee  ll’’AAuuddiittoorriiaa  
L’itinerari de auditoria serà comunicat amb l’antelació suficient el qual serà confirmat 
durant la Reunió Inicial d’auditoria en el laboratori. Es pot optà per a la revisió de la 
documentació del Sistema de GQ i addicionalment supervisar un assaig geotècnic 
sobre el terreny, si bé es revisarà la maquinaria i equips emprats per a la realització 
dels assaigs de camp. 

                    

  
 
La metodologia utilitzada consisteix en una sèrie de comprovacions triades de aleatòria, 
que a judici de l’auditor podrà ampliar-se per tal d’evidenciar el grau de compliment dels 
elements auditats.  
 
Segons l’abast especificat de l’auditoria interna, l’auditor assignat podrà utilitzar una 
comprovació aleatòria d’alguns dels assaigs que s’estiguin duent a terme durant 
l’auditoria. Aquesta mostra es farà a criteri de l’auditor intern. 
 
 

RReeuunniióó  IInniicciiaall  dd’’AAuuddiittoorriiaa                                                                
Durant la Reunió Inicial d’auditoria es presentarà 
l’auditor intern, s’exposarà la metodologia 
d’auditoria i s’aclariran els possibles dubtes. 

EEvviiddèènncciieess  OObbjjeeccttiivveess  
Es defineixen com a informacions quantitatives 
o qualitatives, registres o constatacions de fet, 
que estan basades en observacions, mesures o 
proves, i que poden ser verificades. 
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RReeuunniióó  ddee  TTaannccaammeenntt  
Es durà a terme la Reunió de Tancament de l’auditoria i es documentaran i 
comunicaran les No Conformitats detectades durant l’auditoria, les Oportunitats de 
Millora, així com els punts forts del laboratori. 
 

NNoo  CCoonnffoorrmmiittaattss    
No Conformitat Menor 
Es considera una No Conformitat Menor, un incompliment d’un requisit del sistema de 
la qualitat, el qual indica que d’acord amb el judici i l’experiència, no resultarà una 
fallada del sistema global, ni reduirà la capacitat de control de l’assaig. O bé: 

• Una fallada del Sistema Documentat de Qualitat relatiu a ISO/IEC-17025: 2005, o 
• Un simple lapsus observat durant el seguiment d’un fet del Sistema de Qualitat.  
• L’incompliment d’un requisit que no es consideri com a No Conformitat Major. 

 

No Conformitat Major 
Es considera una No Conformitat Major, la absència o trencament total del sistema en 
el compliment dels requisits d’ISO/IEC-17025: 2005. Un número determinat de no 
conformitats menors en un mateix element que pugui representar un trencament del 
sistema, es considera com a No Conformitat Major. O bé: 
 

• Una no conformitat que podria resultar un possible lliurament al client, d’un Acta de 
Resultats no conforme, o 

• La condició que resulti de la fallada o reducció de la capacitat dels assaigs, o 
• Una no conformitat que el judici i l’experiència indiquin que el resultat de la mateixa 

redueixi la capacitat de control dels assaigs, o 
• La no disposició dels equips o maquinaria necessària per a la realització dels 

assaigs d’acord amb l’acreditació sol·licitada.  
 

IInnffoorrmmee,,  SSeegguuiimmeenntt  ii  TTaannccaammeenntt  
Una vegada finalitzada l’Auditoria del Sistema 
de Gestió de la Qualitat, l’Auditor Intern 
elaborarà i lliurarà al Laboratori, en un termini 
màxim de 10 dies, un Informe Formal 
d’Auditoria on s’identificaran les dades més 
rellevants del laboratori. 
 
El Responsable de Qualitat haurà d’emprendre 
un Pla d’Accions Correctives que permeti el 
tancament de les No Conformitats 
documentades durant l’Auditoria Interna del 
Sistema de GQ. 
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Una cop finalitzades les accions correctives i a criteri del Responsable de Qualitat del 
Laboratori, es procedirà a la comprovació de l’eficàcia de les accions correctives 
empreses i tancament de les No Conformitats per part d’aquest responsable. 
 

 

Confidencialitat 
 

hhoommoo  qquuaalliittaass  ccoonnssuullttoorriiaa,,  SS..CC..PP..  es compromet amb el Laboratori, a no transmetre 
cap informació derivada del desenvolupament d’aquesta auditoria interna a tercers. 
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