
 

 

 

 

Primeres experiències en Implantació de SG Qualitat  a empreses certificades

Al juny 2014 el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
continguts de la futura norma en base a DIS
de la edició de la norma definitiva, també 
i experiències amb aquelles empreses
corresponents implantacions. Entre d’altres 
un sistema propi de gestió i com s’integra la gestió de riscos en una gestió per processos.
 
Objectius  
Divulgar i intercanviar experiències i con
del procés d’implantació a les empreses que 
UKAS, Dutch RVA de l’entorn UE. 
 

10.00 h • Benvinguda 
Gian-Lluís Ribechini

10.05 h • Presentació del Informe 
“Estat de la Certificació 
Miquel Àngel Estruga Camacho
EIC. 

10.20 h • NITRICOMAX - MAXAM HOLDING 
César Valero , membre de la direcció de 
 

10.45 h • CARANDINI  
Antonio Montes , Direcció de
Ricardo Ramón Gomariz
 

11.10 h • CRÉDITO Y CAUCION
Carlos Giménez , D
 

11.40 h • COOL CARGO SOLUTIONS
Francisco Cárdenas
Elisabeth Domenech
 

12.05 h • Debat - Col·loqui 
Moderador: Miguel Puertas
de Gestió de la Qualitat
 

12.30 h • Finalització de la jornada
 
Col·laboradors principals 

   

                                                           
1
 Estudi Elaborat per la subcomissió Gestió de la Qualitat dels EIC, amb el suport de les entitats 

“les entitats de certificació acreditades” per entitats de l’àmbit de la Unió Europea (ENAC, DAKKS, UKAS, Dutch RVA)  
i que, a la vegada, voluntàriament han volgut participar e
data 31.5.2016. 

Primeres experiències en Implantació de SG Qualitat  a empreses certificades

ol·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya fou pioner en exposar
en base a DIS-ISO9001:2015. Ara, al  juliol de 2016 i desp

també ha volgut ser pioner en realitzar un congrés per 
amb aquelles empreses, multi sectorial, estatal i UE, que han estat capdavanteres en les seves 

Entre d’altres ítems, veurem com la Planificació Estratègica
i com s’integra la gestió de riscos en una gestió per processos.

coneixements entorn als nous requisits de l’estàndard
a les empreses que han estat certificades per entitats amb acreditació

Program a 

Lluís Ribechini , president de la comissió de Gestió Empresarial dels EIC.
Presentació del Informe  

de la Certificació ISO-9001:2015 a Espanya”1 
Miquel Àngel Estruga Camacho , coordinador de la subcomissió de 

MAXAM HOLDING  
, membre de la direcció de NITRICOMAX-MAXAM HOLDING 

Direcció de la Qualitat de H&S i  Medi Ambient. 
Ricardo Ramón Gomariz , gestor de la qualitat. 

Y CAUCION - GRUPO ATRADIUS 
Director de Sistema de Qualitat. 

SOLUTIONS 
Francisco Cárdenas , conseller delegat. 
Elisabeth Domenech , responsable de Qualitat. 

Miguel Puertas , secretari d’organització de la jornada i m
Gestió de la Qualitat dels EIC. 

Finalització de la jornada 

                        

        

Estudi Elaborat per la subcomissió Gestió de la Qualitat dels EIC, amb el suport de les entitats col·laboradores i al mateix temps delimitat  envers 
“les entitats de certificació acreditades” per entitats de l’àmbit de la Unió Europea (ENAC, DAKKS, UKAS, Dutch RVA)  
i que, a la vegada, voluntàriament han volgut participar en l’Organització de la sessió, i en el referenciat estudi. El tancament del estudi a sigut a 

Primeres experiències en Implantació de SG Qualitat  a empreses certificades  ISO-9001:2015 

exposar les línies Mestres dels 
després de 8 mesos d’existència 

er a intercanviar coneixements 
capdavanteres en les seves 

Estratègica de l’empresa convergeix en 
i com s’integra la gestió de riscos en una gestió per processos. 

tàndard ISO-9001:2015, així com 
acreditació d’ENAC, DAAKS, 

, president de la comissió de Gestió Empresarial dels EIC. 

de Gestió de la Qualitat dels 

HOLDING  

i membre de la subcomissió 

 

                                                      

 

col·laboradores i al mateix temps delimitat  envers 
“les entitats de certificació acreditades” per entitats de l’àmbit de la Unió Europea (ENAC, DAKKS, UKAS, Dutch RVA)  - actuació  a  Espanya/UE,  

n l’Organització de la sessió, i en el referenciat estudi. El tancament del estudi a sigut a 


