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Exp.902731/20

LABORATORI DE L'AMB

902731/20

/2020

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES
Objecte:
Aquest document te per objecte definir les condicions tècniques que estableix l’AMB per a la
realització d’una auditoria interna del Sistema de Qualitat del seu Laboratori segons la UNEEN ISO 17025:2017 y criteris generals d’acreditació d’ENAC
Abast tècnic a auditar
Annex Tècnic n: 425/LE854 vigent
A l’Annex I es detallen els assajos a auditar, els quals s’aniran alternant en 2 anys consecutius:
·
·

Per l’any 2021 els assajos a auditar serien els que es mostren en color negre.
Per l’any 2022 caldrà auditar els assajos que es mostren en vermell.

Lloc de l’auditoria:
L’auditoria s’haurà de realitzar a la seu física del Laboratori de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. En cas de que hi haguessin restriccions de mobilitat, caldria re-programar les dates.

o EDAR BESOS (assajos fisico -químics i microbiològics Mostres Líquides)
Avda. Del Litoral,115, cantonada Moll de la Vela
08019 Barcelona
o EDAR S FELIU (assajos Qualitat de l’aire)
Riera la Salut, s/n
08980 Sant Feliu de Llobregat
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Per l’any 2022 es preveu que la seu del Laboratori sigui única:
o EDAR Gavà-Viladecans
Autovia de Castelldefels C-31, km 187
08840-Viladecans

Codi per a validació :ZANTY-BUNKL-18M5H
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/3.

Per l’any 2021 s’hauran de tenir en compte 2 seus temporals:
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

·
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Documentació aplicable:
Conjunt de documents y guies aplicables específiques per a les àrees d’assaig auditades així
com tota la documentació de ENAC, però particularment:.
“Requisitos generales relativos a la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración”.
CGA-ENAC-LEC en vigor “Criterios generales para la acreditación de laboratorios de ensayo y
calibración según norma UNE EN ISO/IEC 17025”.
CEA-ENAC-01 “Criterios para la utilización de la Marca ENAC o referencia a la condición de
acreditado”
NORMA UNE EN ISO/IEC 17025:2017

Programació de l’auditoria

L’informe d’auditoria haurà d’incloure:
·
·
·
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·
·

Dades de l’auditoria
Estudi de les desviacions de les anteriors auditories
Taula resum amb els punts de la norma sobre la que es descriuen les
desviacions de l’auditoria i evidències
Opcions de millora
Qüestionari amb el que se ha preparat l’auditoria

Presentació d’un informe addicional detallat de situacions potencials de no conformitat amb
propostes de millora

Pàg. 2
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Informes a presentar

AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - PLEC TECNIC

1. Prèviament a l’auditoria, el Laboratori enviarà la documentació del sistema de Qualitat
per a la revisió per part de l’auditor/auditora.
2. L’auditor/auditora haurà d’enviar amb antelació el programa d’auditoria proposat.
3. L’auditoria haurà de desenvolupar-se en un mínim de dues jornades a la seu física del
Laboratori (per l’any 2021 es preveu 1 jornada a la EDAR Besós i 1 jornada a St. Feliu,
amb possibilitat de reunió telemàtica final si es considera oportú). L’horari s’adaptarà
a l’horari del centre de treball.
4. L’auditoria es durà a terme segons UNE EN ISO/IEC 17025:2017 i requisits d’ENAC
5. En els 15 dies posteriors a la rebuda de l’informe, possibilitat d’aclarir dubtes sobre
l’auditoria.
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Experiència de la persona auditora
Caldrà presentar el CV de l’auditor

Confidencialitat
L’empresa s’ha de comprometre a mantenir la confidencialitat tota la documentació utilitzada
durant la realització del treball, així com dels resultats obtinguts i dels documents elaborats
durant l’auditoria

Tractament de dades personals
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No hi ha tractament de dades personal

