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1 OBJECTIU I ABAST

El present document es redacta per tal de renovar l’Acord MARC de CERTIFICACIÓ, signat per part
de GEDAC i BUREAU VERITAS IBERIA, SL, Bureau Veritas d`ara endavant.
L’abast de partida per a totes les empre serà substancialment el mateix i comprendrà: “Associats del
GREMI EMPRESARIAL D’ ASCENSORS DE CATALUNYA”.
Bureau Veritas proposa mitjançant aquest document una revisió de les condicions ofertes a empreses
de associades a GEDAC:
•

CERTIFICACIO DE SISTEMES DE GESTIÓ BASATS EN ISO9001. ISO14001 ISO45001

•

CERTIFICACIÓ DIRECTIVA 2014/33/UE (MÒDUL H1 ANNEXE XI I MÒDUL D ANNEXE XII)

Bureau Veritas també proposa com a millora del present Acord, poder oferir sessions formatives als
associats de GEDAC d’aquells temes que siguin d’interès per als associats i en els que Bureau
Veritas tingui una reconeguda experiència, entre altres aquestes sessions podien tractar sobre:
•

NOU ESQUEMES DE CERTIFICACIÓ

•

ASPECTES RELACIONATS AMB L’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA 2014/33/UE

•

INTERPRETACIÓ DE REQUISITS DE NORMES ...

Tambe inclourem la comunicació de les jornades informatives sobre diferents esquemes, amb
caràcter gratuït, i que periòdicament organitzem, i on donem una visio i una interpretació des de la
part Certificadora dels esquemes presentats.
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2 PRESENTACIÓ DE BUREAU VERITAS

Bureau Veritas Certification, es va establir el 1988 com filial independent dins del grup Bureau Veritas
per atendre la creixent demanda de certificació independent de Sistemes de Gestió, en Qualitat, Medi
Ambient i Seguretat i Salut dels Treballadors, així com Responsabilitat Social.
Amb més de 60.000 organitzacions en més de 100 països diferents, actualment, Bureau Veritas
Certification és líder mundial en certificació acreditada, amb una quota del mercat mundial del 9% i
del 31,8% a Espanya, la qual cosa la porta a ser la primera entitat privada de certificació.
Per tal de mantenir la seva excel·lent reputació i subministrar als seus clients certificacions de valor,
Bureau Veritas Certification ostenta les acreditacions de més de 40 entitats internacionals
d'acreditació, la qual cosa permet als nostres clients el reconeixement del valor de la seva certificació
a tot el món.
Bureau Veritas Certification empra més de 3.000 auditors altament qualificats i experimentats ubicats
en els cinc continents.
Bureau Veritas Certification disposa de oficines i auditors a Barcelona, Tarragona , Girona i Lleida a
fi i efecte de poder estar mes a prop dels seu clientes
Els nostres clients pertanyen a tots els sectors de l'economia i a tot tipus de companyies i
organitzacions. Amb independència de la grandària de l'organització i de la seva naturalesa,
l'enteniment de les necessitats de l'organització, és clau en la filosofia de servei de Bureau Veritas
Certification.
Gràcies al nostre enfocament proactiu, estem orgullosos de treballar en estreta aliança amb els
nostres clients i en oferir un servei de valor afegit, difícilment assolible pels nostres competidors.
Adicionalment al seu reconegut lideratge en els esquemes bàsics, ISO 9000 i ISO 14000 és de
ressaltar que Bureau Veritas Certification:
•

Es una de les primeres entitats en obtenir l’acreditacio ENAC per a la Certificacio ISO45001 de
Seguretat i Salut Ocupacional

•

Membre d'un nombrós grup d'organitzacions per al desenvolupament de normes, recentment
ISO 22000, FSSC.
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3. PROCES
3.1. Resum del procés de Certificació
Bureau Veritas Certification realitzarà els serveis d'auditoria i certificació, seguint el procés que es
mostra en el diagrama de flux adjunt i amb el detall i les condicions que es recullen en els
corresponents apartats d'aquest epígraf.
Per a això Bureau Veritas Certification es compromet a utilitzar els recursos, know-how i bon fer que li
han fet mereixedor no només de la seva acreditació com a Entitat de Certificació, sinó d'una alta
reputació en aquestes activitats.

AUDITORÍA
(Inicial)

Oferta

NO
Identificación
de Hallazgos

Aceptable

SÍ
Acción
AUDITORÍA
(Certificación)
ETAPA II
NO
Aceptable
SÍ

Informe de No
Conformidad

Acción
Correctiva

Plan de Auditorías
de Seguimiento
DECISIÓN DE
CERTIFICACIÓN

EMISIÓN DEL
CERTIFICADO

Mantenimiento
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Totes les intervencions seran realitzades per personal qualificat per Bureau Veritas Certification i que
estiguin inclosos com Auditors Cap o Auditors en el registre mundial de Bureau Veritas (Assessor
Allocation Control System - AACS).
Els equips auditors seran designats per l'oficina Central de Bureau Veritas, estant constituïts, com a
mínim, per:

• Un Auditor Cap.
• Un Auditor / Especialista qualificat en el sector objecte de l’Auditoria.
Els equips podran estar constituïts per una sola persona, quan aquesta reuneixi les dues condicions.

3.1.1. Auditoria Inicial: FASE I.
L'objecte principal de l'Auditoria Inicial és, comprovar que el SG està documentat segons els requisits
de la norma de referència i verificar:
a) La documentació del sistema de gestió del client,
b) a ubicació i les condicions específiques del lloc del client amb la intenció de determinar l'estat
de preparació per a l'auditoria de la Fase II,
c) L'estat del client i el seu grau de comprensió dels requisits de la norma, en particular pel que
fa a la identificació d'aspectes clau o significatius de l'acompliment de processos, objectius i
funcionament del sistema de gestió;
d) La informació necessària corresponent a l'abast del sistema de gestió, als processos i a les
ubicacions de l'organització client, així com els aspectes legals i reglamentaris relacionats i el
seu compliment.
e) L'assignació de recursos per a la Fase II i acordar els detalls de l'auditoria de la Fase II;
Si les auditories internes i la revisió per la direcció es planifiquen i realitzen,
f) Si el nivell d'implementació del sistema de gestió confirma que l'organització client està
preparada per l'auditoria de la Fase II.
És a dir, amb aquesta revisió, es pretén avaluar si l'Organització està preparada per a la certificació o
si hi ha algun impediment crític que pugui comprometre la realització de la Fase II.
Com a resultat d'aquesta avaluació, l'auditor cap emetrà un informe, i documentarà les troballes
detectats, incloent qualsevol tema de preocupació que podries ser qualificat com a no conformitat a la
Fase II.
Aquesta fase s'ha de realitzar a les instal·lacions del client, llevat dels casos en els que per la mida de
l'Organització o la senzillesa de les activitats pugui realitzar-se en oficina, en aquest cas l'Organització
haurà de facilitar a l'auditor la documentació pertinent per avaluar els punts abans esmentats i es
realitzarà una demostració / verificació documental dels punts anteriors.
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3.1.2. Auditoria de Certificació: FASE II.

Els resultats de l'auditoria inicial, es complementaran amb l'auditoria de certificació a les instal·lacions
de l'Organització, en la qual es verificaran:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Les evidències de conformitat amb els requisits de la norma o altres documents normatius
Les activitats de seguiment, mesurament, informe i revisió amb relació als objectius i metes
d'acompliment clau.
L'acompliment del Sistema de Gestió en relació amb el compliment de la legislació.
El control operacional dels processos
Les auditories internes i la revisió per la direcció
La responsabilitat de la Direcció en relació amb les polítiques de l'Organització
Els vincles entre els requisits normatius, la política, els objectius i metes de desenvolupament,
qualsevol requisits legal aplicable, la responsabilitat, la competència del personal, les
operacions, els procediments, les dades de l'acompliment i les troballes i conclusions de les
auditories internes.

Aquesta auditoria consistirà en:
•
•
•

•

Una reunió inicial amb la direcció de l'Organització i els responsables dels departaments o
processos per confirmar l'abast de la certificació i explicar la metodologia de l'auditoria.
L'examen detallat del SG, durant el qual s'identificaran i comunicaran les no conformitats
detectades (en cas que sorgeixin).
Reunió final a la que l'equip auditor presentarà a la direcció i / o els responsables dels
departaments o processos dels informes i conclusions de l'auditoria i lliurarà còpia de
l'informe de la mateixa explicant la sistemàtica que cal seguir per a l'establiment de les
accions correctives a les possibles no conformitats detectades
Els resultats de la FASE I, es complementaran amb l'auditoria de la FASE II, en la que
bàsicament es verifica in situ el grau en què el SG de l'Organització compleix amb els
diferents requisits de la norma de referència, així com la seva correcta implantació.

Per a la resolució de les no conformitats es presenten les situacions següents:
-

-

Accions correctives, implantades després de l'auditoria, que consisteixen en introduir canvis
en documents. En aquest cas pot no ser necessari realitzar una visita posterior, per la qual
cosa pot tancar-la no conformitat després de la verificació dels documents annexos a
l'informe de no conformitat resolt i retornat pel client. Aquesta decisió serà presa pel propi
equip auditor.
Accions correctives que comporten canvis significatius que només poden comprovar "in situ".
En aquest cas haurà de programar una visita extraordinària per verificar la seva implantació.

En qualsevol cas, les no conformitats hauran d'estar resoltes abans de transcorreguts 90 dies des de
la data de la reunió final, de no ser així podria procedir a una auditoria extraordinària i a la
cancel·lació del procés de certificació.
Les organitzacions certificades han de disposar de registres de reclamacions dels seus clients i de les
accions correctives derivades de les mateixes en relació amb la seva SG. L'Organització ha de
permetre a BUREAU VERITAS Certification l'accés a aquests registres.
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3.1.3. Emissió de Certificats i l’ ús de logotips:
Completada amb èxit l'auditoria de certificació (un cop tancades totes les no conformitats, si
haguessin sorgit) i després de l'autorització del comitè de certificació, BUREAU VERITAS Certification
emetrà el certificat d'aprovació a nom de l'Organització detallant, entre altres coses, l'Organització
certificada, la norma aplicada, l'abast del sistema i en cas necessari, un annex amb la relació dels
centres de treball inclosos en el certificat.
La certificació d'un SGC no implica la certificació dels productes o serveis de l'Organització, per tant,
no eximeix de cap obligació legal en aquest sentit.
En el certificat d'aprovació figura el logotip de l'entitat d'acreditació. L'Organització certificada és
convidada a exhibir el certificat en les seves instal·lacions, així com en els anuncis o publicacions.
Al estar autoritzada per utilitzar el logotip / marca de certificació / conformitat BUREAU VERITAS
Certification als vostres anuncis, l'Organització rep una sèrie d'arxius informàtics amb el logotip,
acompanyat del manual d'utilització d'ús del mateix, prestant especial atenció als aspectes següents:
- El logotip s'ha de reproduir íntegrament, seguint les instruccions del manual d'utilització.
- S'utilitzarà per promocionar l'aprovació del SGC, mai dels seus productes o serveis.
S'evitarà el seu ús de manera que pugui induir a l'usuari a creure que el producte o servei
està certificat.
- No s'utilitzarà mai de manera que indueixi o resulti infravalorada la certificació.
La propietat intel·lectual i els drets de marca, nom i logotip romanen sota la propietat de
BUREAU VERITAS Certification i no poden ser venuts ni atorgats a tercers. BUREAU
VERITAS Certification auditarà la utilització dels logotips i marques de certificació durant les
auditories periòdiques.

3.1.4. Manteniment de la certificació: Auditories Periòdiques.
BUREAU VERITAS Certification desenvolupa un programa d'auditories periòdiques anuals per
confirmar que l'Organització manté de manera continuada la conformitat de la seva SG amb la
Norma. BUREAU VERITAS Certification verificarà aquesta continuïtat per mitjà d'aquestes visites
periòdiques anuals, que s'han de realitzar en la data deguda (com a màxim en la data aniversari de la
data de l'auditoria de certificació), a través d'un Pla de Supervisió que pretén assegurar que tots els
requisits del SGC de l'Organització siguin auditats almenys una vegada en el període de certificació
de 3 anys. El programa d'auditories de seguiment inclou almenys:
a) Auditories internes i revisió per la Direcció
b) Revisió de les accions preses sobre les no conformitats identificades durant l'auditoria
anterior
c) Tractament de les queixes
d) L'eficàcia del Sistema de Gestió en relació amb l'assoliment dels objectius
e) El progrés de les activitats planificades dirigides a la millora contínua
f) La continuïtat en el control operatiu
g) La revisió de qualsevol canvi
h) La utilització de marques de certificació
i)
Quan les circumstàncies ho facin necessari, BUREAU VERITAS Certification realitzarà una visita
extraordinària, bé pel desig de l'empresa d'ampliar l'abast o el número de centres a incloure en la
certificació o com a conseqüència d'un incident o canvi substancial en el sistema.
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Al final del tres anys, la certificació perd la seva validesa i precisa de la seva renovació mitjançant una
auditoria de recertificació, que BUREAU VERITAS Certification durà a terme de forma automàtica,
sempre que s'hagin realitzat les auditories periòdiques i l'Organització no hagués notificat a BUREAU
VERITAS Certification la decisió de donar per finalitzat el contracte, d'acord amb el que preveu
l'apartat 2. La data de l'auditoria de renovació del certificat no podrà realitzar més tard de tres anys
des de la data de l'auditoria de certificació inicial o renovació anterior.
El client s'obliga a informar BUREAU VERITAS Certification de qualsevol canvi significatiu que s'hagi
produït en la seva estructura organitzativa, en els seus productes o serveis i que afecti el SG o de
qualsevol altra circumstància que pugui afectar la validesa de la seva certificació, com poden ser :
a)
b)
c)
d)
e)

La condició legal, comercial, d'organització o de propietat
L'Organització i la gestió
La direcció i lloc de contacte
L'abast de les operacions cobertes pel sistema de gestió certificat
Canvis importants en el sistema de gestió i en els processos

BUREAU VERITAS Certification notificarà a l'Organització certificada de qualsevol canvi en els seus
requisits de certificació, i verificarà en un termini definit, que cada Organització compleix els nous
requisits.
BUREAU VERITAS Certification proporcionarà a l’ Organització, prèviament a cada auditoria, el nom
dels auditors que constitueixen l'equip d'auditoria i prèvia sol licitud, posarà a la vostra disposició els
antecedents de cada membre de l'equip, de manera que l'Organització pugui objectar, amb la deguda
justificació documentada, la designació d'un auditor o expert tècnic particular.
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4 GESTIO Y SEGUIMENT DE L’ ACORD MARC
Per assegurar que l'èxit d'aquest Acord, Bureau Veritas Cer dissenya i posa a disposició de GEDAC
l'estructura organitzativa responsable de la gestió i execució de present Acord

Responsable BV

GEDAC

Antoni Llovet
Tecnic / Auditor

GEDAC/ AGREMIATS

Oriol Lucas

La responsabilitat màxima del projecte és Antoni Llovet, que designada pel Director Regional de
Bureau Veritas, té l'autoritat, per mobilitzar els recursos adequats, tant tècnics com econòmics per al
èxit del projecte
.
Per tal de poder avaluar analitzar i fer el seguiment de present Conveni, ambdues parts nomenaran
una comissió de seguiment formada per a menys 1 representant de BUREAU VERITAS
CERTICATION i representant de GEDAC. La periodicitat de la comissió serà com a mínim anual.
A petició de GEDAC, BVC es compromet a enviar un Informe d’estat de certificació de les
empreses associades a GEDAC. Aquest informe constarà de:

-

Relació d’empreses i sistemes certificats
Data de caducitat de certificats per esquema i empresa i estat d’emissió
Dates previstes d’auditories,
Qualsevol altre informació que GEDAC consideri necessària

5. ACREDITACIONS CONTEMPLADES
Bureau Veritas Certification aquesta acreditada i pot certificar sota l'acreditació de prop de 40 Entitats
d'Acreditació en tot el món. Habitualment, i com reflectim en la present oferta, Bureau Veritas certifica
sota l'acreditació local (ENAC en el cas d'Espanya) .
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6. PRESSUPOST I PROTOCOL D’ADHESIÓ A L’ACORD
Bureau Veritas Certification es compromet amb el GEDAC a oferir els seus serveis d’auditoria i
certificació a través del present Acord.
Es podran beneficiar les empreses integrades en la mateixa i que es recullin a l’annex que s’adjuntarà
un cop definides les empreses del projecte, essent menester el justificar aquest vincle en el moment
de la sol·licitud de la oferta. L’abast de certificació, ha de ser substancialment el mateix quedant
definit com: “Associats del GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSORS DE CATALUNYA”
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6.1. Certificació de Sistemes de Gestió

ISO 9001:2015

ISO9001
JORNADES

TREBALLADORS

CERTIFICACIO
(Fase 1 +
Fase 2)

VISITAS
PERIODICAS

1a5

1,5

6 a 10

IMPORT

RENOVACION

CERTIFICACIO
(Fase 1 + Fase
2)

VISITAS
PERIODICAS

RENOVACION

1

1

800

545

600

2

1

1

1050

545

600

11 a 15

2,5

1

1,5

1300

545

800

16 a 25

3

1

1,5

1600

545

800

26 a 45

4

1

2

2100

545

1050

46 a 65

5

1.5

2,5

2600

800

1300

66 a 85

6

1.5

3

3225

1050

1575

86 a 125

7

2

3,5

3950

1050

1837

VISITAS
PERIODICAS

RENOVACION

ISO 14001:2015

ISO14001
JORNADES

IMPORT

TREBALLADORS

CERTIFICACIO
(Fase 1 +
Fase 2)

VISITAS
PERIODICAS

RENOVACION

CERTIFICACIO
(Fase 1 + Fase
2)

1a5

2,5

1

1

1334

545

600

6 a 10

3

1

1

1600

545

600

11 a 15

3

1

1,5

1600

545

800

16 a 25

3,5

1

1,5

1860

545

800

26 a 45

4

1

2

2100

545

1050

46 a 65

4,5

1.5

2,5

2400

800

1300

66 a 85

5

1.5

2,5

2600

800

1300

86 a 125

5,5

2

3

2880

1050

1575

Nota 1
El sistemes de gestió Integrats ISO9001:2015 i ISO 14001:2015 i ISO45001 es podrà aplicar un 20 % de
reducció del temps d’auditoria en funció del grau d’integració dels Sistemes.
Considerem un Sistema de Gestió Integrat quan part del processos de gestió son comuns.
Per aplicar la reducció de temps a la certificació han de coincidir els cicles d’auditoria dels sistemes
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ISO45001:2018 SOTA ACREDITACIÓ ENAC

ISO45001
JORNADES
TREBALLADORS
TOTALS

CERTIFICACIO
(Fase 1 + Fase 2)

VISITAS
PERIODICAS

IMPORT

RENOVACIO

CERTIFICACIO
(Fase 1 + Fase 2)

VISITAS
PERIODICAS

RENOVACIO

1a5

2,5

1,5

2

1363

818

1090

6 a 10

3

1,5

2,5

1635

818

1363

11 a 15

4

2

3

2180

1090

1635

16 a 25

5

2

4

2725

1090

2180

26 a 45

6

2,5

4,5

3270

1363

2453

46 a 65

6,5

3

5

3543

1635

2725

66 a 85

7

3

5,5

3815

1635

2998

86 a 125

10

4

7,5

5450

2180

4088

En aquest esquema per el càlcul de temps s’han de tenir en compte altres consideracions que
en 9001 i 14001, tals com
-

Diferenciació entre treballadors en oficina dels treballadors que intervenen en el
procés
Emplaçament petit
Disposicio d’un Sistema de Gestio Certificat per BV i madureç del sistema
Promig d’actuacions mensuals

Aquesta taula es un punt de partida i un cop obtinguts per cadascuna de les empreses les
dades mencionades es tornara a recalcular per tal d’ajustar els temps i costos d’auditoria

Nota 3:
Per tal de adaptar el certificat dels sistemes de gestió de Seguretat i Salut en el Treball (SST)
OHSAS18001 a la version de les normes de 2018, es necessari fer una Auditoria de Transició. La
Transicio requerirà de la dedicació d’un temps adicional que vindrà definit en funció del moment del cicle
de certificació que l’organització desitgi der la Auditoria de Transició, que s’establira en cada cas en
funció de la tipologia d’Empresa i en funció de si estracta d’un Seguiment o de Una Recertificacio
Si la Transicio es duar a terme en una auditoria de seguiment s’afegira 1 jornada
A efectes d´aquest Acord el preu jornada es facturarà a 550 euros/ jornada complerta
Per tal de fer I ‘Auditoria de Transició la organització s´ha de posar prèviament en contacte amb
BUREAU VERITAS. Per tal de demanar la revisió i adequació del contracte
La norma OHSAS18001 esta previst que sigui substituïda per la ISO45001 i deixara d’estar en vigor
EL 11 DE MARÇ de 2021. Fins llavors podran coexistir les dues normes.
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Certificació Directiva A 2014/33/UE (Mòdul H1 Annexa XI I Mòdul D Annexa XII)
Les auditories conjuntes de Directiva i Sistemes s´aplica un descompte de 10 %
JORNADES

IMPORT

TREBALLADORS

CERTIFICACIO

VISITAS PERIODICAS

RENOVACION

CERTIFICACION

VISITAS PERIODICAS

RENOVACION

1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 25
26 a 45
46 a 65
66 a 85
86 a 125

1
1
1
1
1.5
1.5
2
2

1
1
1
1
1.5
1.5
1.5
1.5

1
1
1
1
1.5
1.5
2
2

600
600
600
600
800
800
1050
1050

550
550
550
550
800
800
800
800

550
550
550
550
800
800
1050
1050

Certificació de Conformitat d’acord ITC per a
velocitat > 0,15 m/s

Modificacions Importants en ascensors amb

Els temps es poden revisar per tal de adequar-los a la situació particular de cada empresa, tenint en
compte el nombre de modificacions.

NOTES:
1. VISITES DE CONTROL: DURADA DE 1 JORNADA I UN IMPORT DE 545 EUROS
2. Per tal d’elaborar les ofertes de Certificació de Directiva és necessari declarar només els INSTALADORS, no
els treballadors que fan tasques de manteniment
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7. CONDICIONS PARTICULARS DEL SERVEI
•

Auditoria Inicial i de Certificació: els honoraris expressats inclouen totes les despeses
necessàries per a la prestació del servei (desplaçament, allotjament i manutenció). Es troben
inclosos, així mateix, les despeses d'acreditació i els administratius, fins al lliurament, si
escau, del Certificat d'Aprovació, en un exemplar, en castellà i anglès, sota la / les acreditació
/ és de:
ENAC

•
•
•
•

Visites de Seguiment: Els honoraris expressats inclouen totes les despeses necessàries per
la prestació del servei.
Facturació: BUREAU VERITAS Certification emetrà les factures corresponents al terme de
cada una de les auditories (de certificació o seguiment); aquestes seran abonades als trenta
dies de la seva data d'emissió.
Copies addicionals del certificat o certificats en altres idiomes: consultar.
Visita o auditoria extraordinària: cas de ser necessària, el seu import seria de 790 € /
jornada

Les empreses que compleixin els requisits exposats i que desitgin beneficiar-se de les condicions de
l’acord només hauran d’acudir a la persona de contacte en Bureau Veritas Certification per a
l’elaboració de la proposta individual. En aquest cas:

DADES DE CONTACTE PER A BUREAU VERITAS Certification:
Responsable BUREAU
VERITAS Certification:
Oficina BUREAU VERITAS
Certification:
Responsable de Gestio de
Recertificacions

Antoni Llovet

Tel.:

600.990.084

OFICINA DE
Barcelona

Mail.

Antoni.llovet@es.bureauveritas.com

Noelia Abad

Mail

Noelia.abad@es.bureauveritas.com

El responsable de Bureau Veritas Certification incorporarà els preus de l’acord a cada proposta, fent
arribar al responsable de cada empresa el seu pressupost independent. Per a la seva acceptació,
l’empresa haurà de remetre el pressupost signat i segellat a la persona de contacte de Bureau Veritas
Certification. Amb això, Bureau Veritas Certification es compromet a la prestació del servei d’auditoria
atenent a les condicions generals exposades a l’última pàgina del present acord.
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8. VIGENCIA DE L’ ACORD
Amb la signatura d'aquest document, Bureau Veritas Certification accepta les condicions especials
descrites en el mateix per a la prestació dels seus serveis al GEDAC.
Aquest acord es vigent fins 1 de Gener de 2021

A Barcelona, 1 de Gener de 2019

Pedro Piñero
PRESIDENT DEL GREMI D’ASCENSORS
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Ciro Gascón
BUREAU VERITAS
Director Regional
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