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Resum 

El següent projecte, ens proporciona una visió clara dels sistemes d’assegurament de la 
qualitat en els processos industrials, particularitzant en temes de seguretat elèctrica de 
lluminàries, mitjançant la preparació de la documentació necessària per la sol·licitud a ENAC 
de l’acreditació d’un laboratori per la realització dels assaigs segons la norma : 

 UNE-EN 60598-1:2009  Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

La documentació exposada en el següent projecta, la qual es requereix per procedir a la 

sol·licitud a ENAC de l’acreditació, es destaquen els següents apartats o punts : 

Procediment de Garantia de Qualitat – Document en el qual es reflecteixen les 

dades obtingudes durant l’aplicació de la norma a la lluminària assajada per part del 

operari de laboratori. 

Mètodes d’Assaig  – Documents en els quals es descriu de forma clara i senzilla els 

passos a seguir per realitzar cada un dels assaig indicat a la norma, amb la finalitat 

d’assegurar la repetibilitat d’aquests independentment de qui ó quan es realitzin. 

Mètode Càlcul d’Incerteses – Document en e l qual es descriu de forma clara el 

sistema utilitzat en el laboratori per tal de calcular les incerteses que es cometen 

durant els assaigs, les quals depenen del tipus d’aparell, de l’operari, de les 

condicions ambientals, etc...  

Llistat d’Equips – Relació de tots els aparells necessaris per la realització dels 

assaigs especificats a la norma, amb les seves dates pertinents de calibratge. 

Informe tècnic – Document que emet el laboratori com a resum dels resultats 
obtinguts dels assaigs i que es facilitar al sol·licitant com a prova dels assaigs 
realitzats. 
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1. Glossari 

 

ENAC  - Entidad Nacional de Acreditación. 

AENOR  - Asociación Española de Normalización y Certificación. 

EN  - European Norm. 

UNE  - Una Norma Española. 

PGQ  - Procediment de Garantia de la Qualitat. 

MET  - Mètode d’Assaig. 

ISO  - International Standards Organization. 

BS - British Standard. 

BSi - British Standard Institutions. 

CEN - Comité Europeo de Normalización 

CENELEC - Comité Europeo de Normalización Electrotécnica. 

ETSI - European Telecommunications Standards Institute 

CEI  - Comité Electrotécnico Internacional. 

WECC - Western Electricity Coordinating Council. 

ASME - American Society of Mechanical Engineers. 

ASTM - American Society of Testing and Materials. 
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2. Prefaci 

2.1 Origen del projecte 

El següent projecte, te el seu origen dins de l’empresa Simon Lighting, la qual forma part del 
grup Simon Holding. 

El grup industrial Simon Holding, esta format 
per 24 empreses a nivell mundial, amb  una 
presencia en més de 50 països en els 
mercats de Material elèctric, Protecció de 
circuits, Il·luminació viaria e industrial, 
Sistemes de distribució de potencia, veu i 
dades, Domòtica, Seguretat , Canalitzacions 
y Electrònica. 

Fundada a Espanya l’any 1916, Simon  
Holding, segueix sent una empresa familiar 
amb 3.500 col·laboradors en tot el mon i una 
facturació global al 2010 de 275 M€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Relació empreses Simon Holding 
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Les unitats de negoci del grup industrial Simon, estan estructurades de la següent forma : 

 

 

Dintre del grup industrial Simon, la unitat de negoci Simon Lighting, es l’empresa 
especialitzada en el mon de l’enllumenat exterior i mobiliari urbà, i actualment es una de les 
empreses líder del mercat d’enllumenat exterior a Espanya, del qual, durant el 2010 a 
representat una quota compresa entre el 10% i el 15%. 

Hem, de considerar que el mercat de l’enllumenat exterior a Espanya, es un mercat en el 
qual el 50% esta molt atomitzat i l’altre 50% esta monopolitzat per les empreses Philips, 
Socelec, Carandini, Indal i Simon Lighting. 

Figura 2.  Estructura unitats de negoci 
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2.2 Motivació 

Degut a les exigències cada cop més elevades del mercat Espanyol, així com les 
necessitats d’exportar a altres mercats,  Simon Lighting s’ha vist obligada a realitzar un 
nombre molt elevat d’assaigs a laboratoris oficials, amb el conseqüent cost en temps i 
diners. 

Durant l’any 1998 es va prendre la decisió de construir unes noves oficines, de les quals, la 
planta  -1 es destinaria integrament a un laboratori, en el qual, es podrien realitzar tots els 
assaigs especificats a la norma de seguretat elèctrica de lluminàries. 

 

 

Per tal de dotar de més notorietat als assaigs realitzats així com assegurar l’acceptació 
d’aquest a nivell internacional, es va prendre la decisió d’acreditar els nous laboratoris a 
ENAC. 

2.3 Requeriments previs 

Un cop finalitzades les oficines i implementat el nou laboratori, s’inicia tot el procés de 
preparació de la documentació necessari per la sol·licitud a ENAC de la pertinent acreditació 
per la realització dels assaigs de seguretat elèctrica en lluminàries segons la norma UNE-EN 
60598-1:2009.  

Figura 3. Oficines Simon Lighting 
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3. Introducció 

3.1 Objectius del projecte 

Preparació de la documentació tècnica necessària per procedir a lo sol·licitud a ENAC de 
l’acreditació dels nous laboratoris de Simon Lighting, per la realització dels assaigs de 
seguretat elèctrica en lluminàries segons la norma UNE-EN 60598-1:2009. 

3.2 Justificació del projecte 

Degut a la internacionalització de Simon Lighting així com les exigències creixents del 
mercat Espanyol, el qual, cada dia més sol·licita que els autocertificats CE de compliment de 
morma vinguin acompanyats d’un justificat d’assaigs realitzats per un laboratori acreditat, 
han generat la necessitat de dotar dels nous laboratoris d’assaigs de la màxima credibilitat i 
rigor mitjançant l’obtenció de l’acreditació per part de ENAC per la realització dels assaigs 
segons la norma UNE-EN 60598-1:2009. 

3.3 Abast del projecte 

El següent projecte, no contempla les obres i/o instal·lacions necessàries per la construcció 
del nou laboratori de Simon Lighitng, si no que es limita a la preparació de tota la 
documentació, operativa i equips necessaris per tal de procedir a la sol·licitud i obtenció de 
l’acreditació del laboratori segons ENAC per la realització dels assaigs especificats en la 
norma de seguretat elèctrica de lluminàries :  

 UNE-EN 60598-1:2009  Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
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4. Memòria 

4.1 Introducció 

La societat actual està fortament assentada en l'entorn del món industrial i els serveis, el que 
comporta a una gran competitivitat entre els diferents sectors, així com una polarització del 
sistema de mercat en productor i consumidor.  

Així doncs, cal produir de forma eficient i econòmica, alhora que s'ofereix a l'usuari final 
preu, qualitat i seguretat en l'ús dels productes. 

Durant molts anys, els productes trobaven una col·locació fàcil en el mercat, però a poc a 
poc, a causa de l'obertura de l'economia nacional, d'una banda i degut també a la 
globalització de l'economia, el buit dels mercats s'està fent més difícil i la competitivitat està 
augmentant. 

Aquesta competitivitat del mercat, ha fet necessària la creació de mecanismes de control en 
les cadenes de producció i en la qualitat dels productes finals, garantint en tot moment la 
seguretat del personal, tant dels treballadors com dels usuaris finals dels productes. 

La qualitat, entesa com a garantia de satisfacció de necessitats dels clients, és una forma de 
concretar aquests valors i encara més és important que hi hagi garanties davant de tercers 
de la permanència en la qualitat. 
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4.2 Infraestructura de la qualitat 

4.2.1 Introducció 

Després de la revolució industrial a mitjans segle XVIII, fins a mitjans dels anys 80, el món 
industrial es centrava en interessos de productivitat. El control de la fabricació era poc 
estricte, i la qualitat dels productes oferts al mercat no es podia assegurar de forma 
adequada en tots els casos. 

Els costos generats per la inapropiada qualitat ( remeses defectuoses, reclamacions dels 
clients, etc.) va fer necessari un nou plantejament dels processos de fabricació i supervisió 
dels productes per reduir el seu efecte. 
 
Actualment, la prioritat industrial ha deixat de ser la productivitat i la qualitat ha passat a 
ser un tema central de molta importància. Per aquest motiu, el poder demostrar la qualitat 
d'un producte ha passat a ser un tema important. 
 
La internacionalització dels mercats ha comportat una homogeneïtat dels productes, 
processos i procediments, amb la qual cosa, estem davant d'un mercat que és cada 
vegada més selectiu. 
 
Els nous conceptes de qualitat i versatilitat prevalen cada vegada més respecte el preu 
dels productes, amb la qual cosa, és primordial assegurar a l'usuari final que els 
productes que adquireix compleixen les normes internacionals de qualitat. La qualitat és 
actualment un cap i argument de venda en qualsevol empresa que pretengui ser 
competitiva. 
 
El control actual de la qualitat, sobrepassa els límits clàssics de control de la producció i 
s'estén a la totalitat del procés. ( Producció, màrqueting, administració, R + D, servei 
postvenda, etc.).  
 
Les empreses viuen pels clients i en conseqüència la filosofia de qualitat s'ha d'enfocar a 
ells. 
 

4.2.2 Principis i instruments de la qualitat 

La qualitat en els sistemes i processos de la producció, com en les altres branques de 
l'empresa, té uns principis bàsics a seguir per aconseguir assegurar : 

 
La qualitat té tanta importància com la seguretat o productivitat. 

 
La qualitat consisteix a servir puntualment als clients complint rigorosament els seus 
requisits i expectatives. 
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La qualitat és responsabilitat de tots. 
 
Prevenir abans de corregir i la millora contínua són pilars bàsics de la qualitat. 
 
El treball en equip és vital per obtenir la qualitat buscada. 
 
L'ordre i la neteja són fonamentals per treballar en qualitat. 
 
La formació i l'ensinistrament són fonamentals. 
 
Les tècniques estadístiques i altres eines de qualitat constitueixen la millor manera de 
comprendre i millorar els nostres processos i serveis. 
 
Un pla d'auditoria i inspeccions és necessàries per assegurar l'efectivitat del sistema 
de gestió de la qualitat. 

A més d'aquests principis, hi ha l'anomenada "Cadena de la Qualitat" que és un instrument 
imprescindible per aconseguir l'objectiu final de la qualitat total. 
 
La "Cadena de la Qualitat" està formada per cinc apartats ordenats de la següent 
manera: 

 

Figura 4. Cadena de la qualitat. 

 

Normalització: Trobem diferents definicions de normalització: 

"L’activitat per la qual s'unifiquen criteris respecte a determinades matèries i es possibilita la 
utilització d'un llenguatge comú en un camp d'activitat concret". (LLEI 21/1992, de juliol, 
d'indústria). 
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"Activitat pròpia a donar solucions d'aplicació repetitiva a problemes que provenen 
essencialment de les esferes de la ciència, de la tècnica i de l'economia, amb vista a 
l'obtenció del grau òptim, en un context donat". ( Definició d'ISO ). 

Al nostre entendre, s'entén per norma al document establert per consens i aprovat per un 
organisme reconegut que estableix, per a un ús comú, unes regles, directrius o 
característiques amb la finalitat d'aconseguir un grau òptim d'ordre per a un procés o servei 
determinat. 

Inspecció: Segons el Reial Decret 2200/1995, inspecció és: "l'activitat per la qual 
s'examinen dissenys, productes, instal·lacions, processos productius i serveis per verificar el 
compliment dels requisits que li siguin d'aplicació". 

És a dir, acció de mesurar, examinar o calibrar una o diverses característiques d'un producte 
o servei i comparar-les amb els requisits especificats, amb la finalitat d'establir la seva 
conformitat. 

Calibratge: Conjunt d'operacions a les quals s'estableix la relació entre els valors indicats en 
un equip de mesura o sistema de mesura i el valor real de la magnitud mesurada. 
 

Assaigs: El Reial Decret defineix assaig com "operació consistent en l'examen o 
comprovació d'un producte, procés o servei d'acord amb un procediment especificat". 

Per a la correcta execució d'un assaig cal crear les condicions: disposar d'equips, materials i 
de la formació tècnica adequada. 

Certificació: Es defineix com "l'activitat que permet establir la conformitat d'una determinada 
empresa, producte o servei amb els requisits definits en normes o especificacions 
tècniques". (LLEI 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria). 

És a dir, és l'acte a través del qual una tercera part testifica que el producte, procés o servei 
analitzat té una confiança degudament identificada segons una norma o un altre document 
normatiu. 

Acreditació: Examen metòdic i independent que es realitza per determinar si les activitats i 
els resultats relatius a la qualitat satisfan les disposicions prèviament establertes, i per 
comprovar que aquestes disposicions es realitzen realment i són adequades per obtenir els 
objectius previstos. 
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4.2.3 Assegurament de la qualitat en empreses 

4.2.3.1 Introducció 

Des d'una perspectiva industrial, es pot entendre la qualitat com el conjunt d'atributs d'un 
producte o servei que reflecteixen la seva capacitat per satisfer unes necessitats concretes.  

L'última meta de la qualitat és la plena satisfacció del client. En molts casos, a causa de la 
gran competitivitat del mercat actual, l'èxit o el fracàs d'una empresa pot dependre de 
matisos com una bona publicitat, un bon servei postvenda, etc ... i no només de la qualitat 
del producte final. 

 L'extensió de la qualitat a tota l'empresa, no només al producte, és l'anomenada qualitat 
total. El plantejament dels sistemes Asseguradors de la Qualitat van ser desenvolupats per 
enginyers japonesos, basant-se en teories estadístiques dels enginyers americans a 
principis de segle (1920).  

Es tracta d'aplicar raonaments estadístics a la gestió empresarial, tenint en consideració la 
totalitat dels factors que intervenen en l'acció empresarial. En un sistema de qualitat total, la 
qualitat es projecta tant cap a l'interior com cap a l'exterior de l'empresa. 

L'assegurament de la qualitat està vertebrat per tres grans blocs íntimament relacionats: 
 

- Qualitat del procés de producció - Velocitat, seguretat, costos reduïts, etc ... 
- Qualitat del producte final - Utilitat, practicitat, disseny, preu, etc ... 
- Qualitat del personal - Formació, especialització, rigor, etc ... 

 

4.2.3.2 Qualitat dels processos de fabricació 

Els sistemes industrials sempre s'han centrat en la producció i no en la qualitat. 
 
La gestió empresarial clàssica era una política de costos i lliuraments, on el model a 
seguir era la competència, amb la qual cosa, els costos del sistema de qualitat es 
confonien amb els fixos. 
 
La qualitat es relacionava únicament amb la producció, i la direcció no estava 
compromesa amb la qualitat, eren els mateixos tècnics els que es preocupaven de la 
qualitat del producte, però no hi havia una planificació ni una estratègia a seguir a nivell 
de direcció. 
 
Els defectes en la producció s'assumien i es consideraven pal·liats mitjançant una bona 
política de mercat. 
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Després de la Segona Guerra Mundial, el Japó va començar a utilitzar la tècnica de qualitat 
total per remuntar la seva difícil situació econòmica. Aquest concepte, juntament amb altres 
dos conceptes moderns de l'administració, el just-in-time (just a temps) i el manteniment 
productiu total, introduït pels japonesos en el món occidental, però de pares americans  
Edwards Deming i Joseph Juren van ser i són estratègies decisives en la gestió moderna 
gerencial per fer front a la incertesa, al risc de l'entorn, i cada vegada més dura 
competència. 

Es barregen conceptes que es complementen adequadament: Qualitat, Logística i 
Manteniment, totes elles orientades a la reducció de costos que és l'objectiu desitjat per tota 
empresa. 

Els japonesos tenen una filosofia molt clara en les seves operacions empresarials: evitar els 
MURI (Excessos), els MUDA (Deixalles) i els MURA (Seguretat): 

 
Excessos en capitals immobilitzats, com són els alts inventaris amb risc de 
deteriorament, pèrdues o trencaments. 
 
Deixalles per un procés deficient amb components desgastats, mal operats o mal 
utilitzats. 

Aquesta tècnica de qualitat total va ser aplicada a partir dels 80 a la indústria americana, 
davant de l'amenaça dels productes japonesos, sobretot en el camp de l'automòbil i 
l'electrònica. Realment, el sistema japonès aconseguia oferir als clients uns preus finals 
iguals als preus de cost dels productes americans de més alta tecnologia. Els costos de 
producció eren de l'ordre de tres vegades inferiors, deguts a una planificació adequada del 
sistema de qualitat. 

Les claus en la reducció dels costos de producció són una adequada política de prevenció 
d'errors. Això no és una tasca fàcil, i es requereix una estructura determinada que afecta 
totes les fases del procés industrial. 

Podem veure els efectes desitjats d'una política adequada de prevenció d'errors sobre les 
principals característiques d'un procés de fabricació: 

Velocitat: L'estudi estadístic comparatiu dels diferents sistemes de producció 
demostra clarament que, el temps de dedicat en el procés de prevenció d'errors és 
molt inferior al necessari per a corregir-los. 

Seguretat: La prevenció d'errors també inclou errors de màquines i disminueix la 
possibilitat d'accident de treball, així com els efectes de possibles accidents en la 
qualitat del producte. 

Costos reduïts: El preu de la prevenció sempre és molt inferior al de la correcció, tant 
si es mira des del punt de vista de l'estalvi de temps com del cost de repetir els passos 
de la cadena de producció. 
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4.2.3.3 Qualitat del producte final 

Realment, és el producte final el que requereix la màxima atenció per part de l'empresa.  

Cal llançar al mercat productes econòmics, útils, pràctics i adequats a les necessitats de 
l'usuari. 

En els darrers anys ha adquirit una gran importància el poder demostrar aquestes qualitats. 

 

4.2.3.4 Qualitat del personal 

La qualitat del personal és un aspecte al qual s'ha dedicat molta atenció en els darrers anys 
mitjançant l'especialització, el reciclatge continu i l'adaptabilitat. 

En primer lloc, el mercat requereix una gran especialització, el treball en cadena ha provocat 
que l'entorn d'actuació del personal sigui cada vegada més reduït, i en contrapartida, els 
coneixements necessaris per desenvolupar una tasca són cada vegada més precisos.  

Ja no és imprescindible que el treballador tingui una visió global del procés de fabricació, i 
en molts casos, ni tan sols arriba a saber quin serà el resultat final del seu treball. 

En segon lloc, el reciclatge continu del personal és fonamental causa de l'evolució de la 
tecnologia amb la innovació contínua de les tècniques de fabricació i tractament de dades. 

És imprescindible per a l'optimització del treball que el personal rebi una formació periòdica 
en la seva especialitat. 

 

4.2.3.5 Homogeneïtzació dels sistemes. Normes ISO 9000 

La tendència cap a la homogeneïtzació dels Sistemes d'Assegurament de la Qualitat ha 
derivat en la creació d'organismes nacionals i internacionals dedicats a elaborar normatives i 
controlar la qualitat de les empreses. L'exemple més extens és la ISO, la qual està integrada 
per més de 100 països membres. 
 
La qualitat en les empreses està prevista per diferents normes, entre les quals podem 
destacar la sèrie ISO 9000. 
 
L'origen de les normes ISO 9000 és a les normes britàniques BS 5750, d'aplicació al 
camp nuclear; encara que ja existien normes similars d'aplicació militar anteriors a 
aquesta, com ara la MOD 05/25. El 1985 s'edita el primer esborrany de les normes ISO 
9001, 9002, 9003, publicant-se per primera vegada el 1987. 
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La sèrie ISO 9000 és un conjunt de normes orientades a ordenar la gestió de l'empresa 
que han guanyat reconeixement i acceptació internacional a causa del major poder que 
tenen els consumidors i l'alta competència internacional accentuada pels processos 
integracionistes. 
 
Algunes d'aquestes normes s'especifiquen requisits per a sistemes de qualitat (ISO 9001, 
9002, 9003) i altres donen una guia per ajudar en la interpretació i implementació del 
sistema de qualitat (ISO 9004). 

L'objectiu d'aquesta sèrie de normes és assegurar que hi ha un sistema de qualitat i que 
està seguint. Per a això es requereixen dues accions bàsiques: establir controls adequats de 
gestió de la qualitat i documentar aquests controls. 

La norma, no defineix el sistema de qualitat a aplicar per les empreses. El que fa és 
descriure els requisits a què ha de donar resposta aquest sistema de qualitat. Per això, els 
seus principals objectius són: 

 
- Proporcionar elements perquè una organització pugui aconseguir la qualitat del 
producte o servei, al mateix temps que mantenir-la en el temps, de manera que les 
necessitats del client siguin satisfetes permanentment, permetent a l'empresa reduir 
costos de qualitat, augmentar la productivitat, i destacar o sobresortir davant la 
competència. 
 
- Proporcionar als clients o usuaris la seguretat que el producte o els serveis tenen la 
qualitat desitjada, concertada, pactada o contractada. 
 
- Proporcionar a la direcció de l'empresa la seguretat que s'obté la qualitat desitjada. 
 
- Establir les directrius, mitjançant les quals l'organització, pot seleccionar i utilitzar les 
normes. 

Les definicions que trobem d'aquestes normes són les següents: 

 
- ISO 9000: "Normes per a la gestió de la qualitat i assegurament de la qualitat. 
Directrius per a la selecció i utilització ". En ella s'estableixen els conceptes i 
definicions bàsiques sobre la qualitat. Conté les directrius per seleccionar i utilitzar les 
normes per a l'assegurament de la qualitat, és a dir, és la que permet seleccionar un 
model d'assegurament de qualitat, entre les quals es descriuen les ISO 9001, 9002 i 
9003. 

 
- ISO 9001: "Sistemes de la qualitat. Model per l'assegurament de la qualitat en el 
disseny i desenvolupament, la producció, la instal·lació i el servei postvenda ". 
Especifica els requisits que ha de complir un sistema de qualitat, aplicables quan un 
contracte entre dues parts exigeix que es demostri la capacitat d'un proveïdor en el 
disseny, desenvolupament, producció, instal·lació i servei postvenda del producte 
subministrat, amb la finalitat de satisfer al client. 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 20 

 

 

 
- ISO 9002: "Sistemes de la qualitat. Model per l'assegurament de la qualitat en la 
producció, la instal·lació i el servei postvenda ". Especifica els requisits que ha de 
complir un sistema de qualitat, aplicables quan un contracte entre dues parts exigeix 
que es demostri la capacitat d'un proveïdor en la producció, instal·lació i servei 
postvenda del producte subministrat, amb la finalitat de satisfer al client. 

 
- ISO 9003: "Sistemes de la qualitat. Model per l'assegurament de la qualitat en la 
inspecció i assaigs finals ". Especifica els requisits que ha de complir un sistema de 
qualitat aplicables quan un contracte entre dues parts exigeix que es demostri la 
capacitat d'un proveïdor en la inspecció i assaigs finals del producte subministrat, amb 
la finalitat de satisfer al client. 

 
- ISO 9004: "Gestió de la qualitat i elements d'un sistema de la qualitat. Regles 
generals ". Estableix les directrius relatives als factors tècnics, administratius i humans 
que afecten la qualitat del producte, és a dir, estableix directrius per a la gestió de la 
qualitat. 

 
Les normes ISO 9001, 9002 i 9003 estableixen requisits que determinen que elements 
han de comprendre els sistemes de qualitat, però no és el propòsit imposar uniformitat en 
els sistemes de qualitat. Són genèriques i independents de qualsevol indústria o sector �
econòmic concret. 
 
Les tres normes tenen igual introducció i antecedents, però pel que fa als requisits del 
sistema trobem diferències. La primera diferència és relativa al nombre de temes (veure 
taula 1), i la segona és 'relativa a l'exigència. La més completa és la 9001. mentre que la 
9003 és la més breu i senzilla. 

Naturalment, els beneficis que ens aporten els sistemes de qualitat són importants per així 
compensar els costos que originen. Principals preguntes que ens podem plantejar abans 
d'implementar un sistema d'assegurament de la qualitat les podríem simplificar en dues: 

 
a) Perquè la implantació d'un sistema normalitzat de gestió de la qualitat? 

Per raons comercials: 
- Facilita la introducció en el mercat. 
- Millora la relació qualitat / preu. 
- Millora la imatge d'empresa. 

 

Per raons financeres: 
- Millora la gestió dels recursos. 
- Reducció dels errors. 

 

Per raons tècniques: 
- Millora del sistema de producció i del producte. 
- Integració dels proveïdors. 
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Per raons laborals: 
- Major implicació del personal 
- Potenciació del treball en equip. 

 

Per condicionants externs: 
- Exigència dels clients. 
- Exigència de les reglamentacions i les directives europees. 

b) Per a que la certificació del sistema de qualitat per una tercera part? 

 
Millora de la credibilitat tècnica. 
 
Possessió d'una eina comercial eficaç. 
 
Benefici de la promoció assegurada per l'organisme certificador, basat en la 
publicació i difusió de la llista d'empreses certificades. 
 
Reducció del nombre d'auditories externes per part dels clients potencials. 
 

4.2.4 Assegurament de la qualitat dels productes. 

4.2.4.1 Introducció 

Un cop vistos breument els diferents mecanismes d'assegurament de la qualitat en les 
empreses i processos, passarem a tractar l'àmbit més concret i selectiu de l'assegurament 
de la qualitat dels productes. 

La competitivitat del mercat actual és molt elevada, de manera que, l'empresari ha de poder 
demostrar als clients d'una manera objectiva la qualitat dels seus productes. 

Actualment, molts organismes oficials i internacionals controlen la qualitat de tots els 
productes industrials. En molts casos, les administracions de cada país requereixen el 
compliment de normatives molt estrictes per poder comercialitzar els productes dins del 
territori. 

El món de control de la qualitat té unes estructures clarament definides, en què apareixen 
els conceptes de certificació, homologació, acreditació, assaig de compliment de norma, 
harmonització, etc 
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4.2.4.2 Conceptes bàsics 

4.2.4.2.1 Concepte de norma 

Trobem dues definicions de norma molt similars, una segons la llei d'Indústria i una altra 
segons la ISO. 

En la primera, ens defineix norma com: "Especificació tècnica d'aplicació repetitiva o 
continuada l'observança no és obligatòria, establerta amb participació de totes les parts 
interessades, que aprova un organisme reconegut en l'àmbit nacional o internacional, per la 
seva activitat normativa" ( LLEI 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria). 

En canvi la ISO la defineix com: "Especificació tècnica, o un altre document accessible al 
públic, establert amb la cooperació i el consens general de totes les parts interessades, 
fundat en els resultats conjugats de la ciència, la tecnologia i l'experiència, amb vistes al 
progrés òptim de la comunitat, i aprovat per un organisme amb activitats normatives ". 

Les normes són elaborades per organismes de normalització. Els organismes de 
normalització es classifiquen pel seu àmbit geogràfic, en: Nacionals, Regionals i 
Internacionals. 

Les normes regionals són elaborades en el marc d'un organisme de normalització regional, 
normalment d'àmbit continental, que agrupa a un determinat nombre d'organismes nacionals 
de normalització. Els organismes europeus de normalització més coneguts són: CEN, 
CENELEC i ETSI. Les normes regionals són preparades amb la participació de 
representants de tots els seus països membres. AENOR és l'organisme nacional de 
normalització espanyol membre de CEN i CENELEC i, per tant, l'organització a través de la 
qual es canalitzen els interessos i la participació dels agents socioeconòmics del nostre país 
en la normalització europea. 

Les normes internacionals són elaborades en el marc d'organismes de normalització més 
coneguts són CEI / IEC per a l'àrea elèctrica, UIT / ITU per al sector de la telecomunicacions 
i ISO per a la resta. Les normes internacionals són preparades amb la participació de 
representants de tots els seus països membres. AENOR és l'organisme nacional de 
normalització espanyols membres de CEI / IEC i ISO i, per tant, l'organització a través de la 
qual es canalitzen els interessos i la participació dels agents socioeconòmics del nostre país 
en la normalització internacional. 

El camp d'activitat al que pot fer referència una norma és molt ampli des característiques de 
materials fins de gestió de la qualitat o mediambiental. 
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La normalització presenta les següents avantatges als agents socials: 

 
- Per als fabricants: 

o Classifica els tipus de productes. 
o Facilita la comercialització dels productes i la seva exportació. 
o Ajuda a definir les especificacions dels productes en els documents de 

compra. 
 

- Per als consumidors: 
o Estableix nivells de qualitat i seguretat dels productes i serveis. 
o Informa de les característiques dels productes. 
o Facilita la comparació de les característiques dels productes de diferents 

ofertes. 
 

- Per a l'administració: 
o Simplifica l'elaboració de textos legals. 
o Ajuda a establir polítiques de qualitat, mediambiental i de seguretat. 
o Facilita el comerç. 
o  

4.2.4.2.2 Concepte de certificació  

"L'activitat que permet establir la conformitat d'una determinada empresa, producte o servei 
amb els requisits definits en normes o especificacions tècniques" (LLEI 21/1992, de 16 de 
juliol, d'indústria). 

Hi ha dos àmbits en la certificació: 

 
Voluntari: és duta a terme per organismes independents mitjançant la qual es 
manifesta que es disposa de la confiança adequada que un producte, procés o servei 
degudament identificat, és conforme amb una norma o un altre document normatiu 
especificat. Les empreses recorren a aquesta certificació de manera voluntària per a 
diferenciar-se de la competència i / o per oferir als seus clients major seguretat en els 
seus productes o serveis. 
 
Obligatori: l'administració ha d'assegurar que els productes que circulin siguin segurs i 
no danyin la salut dels usuaris ni danyen el medi ambient. Per a això, estableixen 
reglaments tècnics. Aquests reglaments, són "especificacions tècniques relativa als 
productes, processos o instal·lacions industrials, establerta amb caràcter obligatori a 
través d'una disposició, per a la seva fabricació, comercialització o utilització" (LLEI 
21/1992, de 16 de juliol, d'indústria). La certificació obligatòria és duta a terme per la 
pròpia Administració, o pels organismes de control autoritzats per l'Administració. 
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Els organismes de certificació desenvolupen aquesta activitat amb imparcialitat, 
transparència i objectivitat. Per a això disposen de procediments per a la certificació de 
productes, serveis i sistemes de qualitat. Aquests procediments descriuen els processos de 
concessió de certificació. 

En el certificat de productes, a més de l'Organisme de Certificació, poden participar 
Laboratoris d'Assaig i Entitats d'Inspecció. És possible que una mateixa organització, realitzi 
les funcions dels tres. Un esquema general de la certificació de productes seria: 

  

Figura 5. Diagrama de fluxos per a la concessió de certificats. 

En el certificat de sistemes de la qualitat, l'Organisme de Certificació sol demanar que 
juntament amb el qüestionari de sol licitud de la certificació es remetin alguns documents del 
sistema de la qualitat (manual de qualitat, llistat de procediments). Posteriorment, 
l'Organisme de Certificació revisa el qüestionari de sol licitud i documentació remesa.  
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Si aquesta és conforme al model de sistema de la qualitat del qual es demana la certificació, 
l'Organisme de certificació i l'empresa acorden les dates en què es realitzarà l'auditoria, en el 
cas que hi hagi no conformitats, l'empresa haurà de planificar les accions correctores 
oportunes. Finalment, l'organisme de certificació amb els resultats de l'auditoria i la 
planificació d'accions correctores, pren la decisió sobre la concessió de certificació. 

El que s'ha exposat anteriorment, són les línies generals en les que se solen basar els 
Organismes de Certificació per certificar productes i de sistemes de la qualitat. 

Igual que una empresa li pot interessar certificar els seus productes o el seu sistema de la 
qualitat, als organismes de certificació pot interessar que alguna entitat reconegui 
formalment la seva capacitat tècnica per a certificar. A aquest reconeixement se li denomina 
acreditació. 

Mitjançant l'acreditació, els organismes de certificació poden oferir majors garanties de la 
seva capacitat tècnica, la seva imparcialitat, transparència i objectivitat, a: 

 
- Els seus potencials clients. 
- Altres Organismes de Certificació, per establir acords de reconeixement mutu. 
- L'Administració, per reconèixer-los en l'àmbit de la certificació obligatòria. 

El reconeixement formal de la capacitat tècnica dels Organismes de Certificació, el realitza 
les "entitats d'acreditació". A Espanya, l'organisme reconegut per l'Administració Pública per 
desenvolupar les activitats d'acreditació és el nostre país és ENAC (Reial Decret 
2200/1995). 

La certificació del producte del producte constitueix un element diferenciador en el mercat, 
que presenta les següents avantatges: 

 
- Ofereixen al consumidor una major confiança en el producte que adquireixen. 
- Faciliten la venda de productes i la seva introducció en nous mercats. 

A través de la certificació del seu sistema de la qualitat, les empreses: 

 
- Poden diferenciar-se de la seva competència. 
- Accedir a clients que exigeixen un sistema de la qualitat certificat. 
- Millorar la seva avaluació com a proveïdor. 
- Reduir les auditories realitzades pels clients. 
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4.2.4.2.3 Concepte d’assaig 

Definit com "operació consistent en l'examen o comprovació, amb els equips adequats, 
d'una o més propietats d'un producte, procés o servei d'acord amb un procediment 
especificat" pel Reial decret 2200/1995. 

Per a la correcta execució d'un assaig cal crear les condicions: disposar d'equips, materials i 
de la formació tècnica adequada. 

Els mètodes experimentals i criteris d'execució, poden ser els que es descriuen en les 
normes, poden ser procediments propis o poden ser els establerts en una situació 
contractual client-subministrador. 

L'activitat d'assaig és pròpia dels laboratoris. "Els laboratoris d'assaig són entitats públiques 
o privades, amb personalitat jurídica pròpia, que constitueixen amb la finalitat de dur a terme 
la comprovació, demanada amb caràcter voluntari, que els productes compleixen amb les 
normes o especificacions tècniques que els siguin d'aplicació" . 

Els laboratoris d'assaig ofereixen uns resultats que són imparcials, independents i objectius, 
i que per tant permeten avaluar satisfactòriament la conformitat del producte que es vol 
certificar. 

Per tant, l'activitat de certificació de producte necessita d'una infraestructura adequada de 
laboratoris d'assaig, amb capacitat per atendre la demanda de certificació de la nostra 
indústria. 

A Espanya, la competència tècnica dels laboratoris d'assaig es demostra a través de 
l'acreditació concedida per ENAC. 

Per ser acreditats, els laboratoris d'assaig han de complir la norma EN 45001. L'acreditació 
es concedeix per a una activitat d'assaig amb un abast determinat. Aquest abast es limita als 
assajos per als quals el laboratori declara i demostra tenir la capacitat i competència tècnica. 

4.2.4.2.4 Concepte de calibratge 

És el conjunt d'operacions la finalitat és establir una relació comparativa, en condicions 
especificades, entre els valors obtinguts per un instrument de mesura i els valors 
corresponents d'aquesta mateixa magnitud realitzats per patrons. Per assegurar la validesa 
dels calibratges és indispensable mantenir la cadena de traçabilitat metrològica. La 
traçabilitat és la propietat assignable a un resultat de mesura o un patró, que permet 
relacionar-lo amb referències determinades, generalment a patrons nacionals o 
internacionals, per mitjà d'una cadena ininterrompuda de comparacions tenint totes les 
incerteses determinades. 

El calibratge és una activitat pròpia dels laboratoris de calibratge. Els laboratoris de 
calibratge industrial són entitats públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, que 
es constitueixen amb la finalitat de facilitar, a petició de caràcter voluntari, la traçabilitat i 
uniformitat dels resultats de mesura. 
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Els laboratoris d'assaig i les empreses utilitzen els serveis de calibratge oferts pels 
laboratoris de calibratge per assegurar la validesa i la traçabilitat de les mesures realitzades 
amb els seus equips d'inspecció, mesurament i assaig. 

A Espanya, la competència tècnica dels laboratoris de calibratge ha de complir la norma EN 
45001. L'acreditació es concedeix per a activitats de calibratge concretes, amb un abast 
determinat. Aquest abast es limita a les magnituds de mesura, als rangs i les incerteses, per 
als quals el laboratori declara i demostra tenir la capacitat i competència tècnica. 

 

4.2.4.2.5 Concepte d’inspecció 

És "l'activitat per la qual s'examinen dissenys, productes, instal·lacions, processos 
productius i serveis per verificar el compliment dels requisits que li siguin d'aplicació" (Reial 
Decret 2200/1995). 

La inspecció és una activitat pròpia de les entitats auditories i d'inspecció. Aquestes són 
"entitats públiques o privades, amb personalitat jurídica pròpia, que es constitueixen amb la 
finalitat de determinar, a petició de caràcter voluntari, si les activitats i els resultats relatius a 
la qualitat satisfan els requisits prèviament establerts i si aquests requisits es porten a terme 
eficaçment i són aptes per assolir els objectius "(Decret 2200/1995). 

Els organismes de certificació i les empreses utilitzen els serveis d'inspecció i auditories per 
assegurar la conformitat dels productes dels sistemes de qualitat. 

 
A Espanya, la competència tècnica de les entitats d'inspecció es demostra a través de 
l'acreditació concedida per ENAC. 

Per ser acreditats, les entitats d'inspecció i entitats auditories han de complir la norma EN-
45004. L'acreditació es concedeix amb un abast determinat per a activitats d'inspecció i 
auditories concretes. Aquest abast es limita a un àmbit o sector d'activitat industrial, per als 
que cada entitat declara i demostra tenir la capacitat i competència tècnica. 

 

4.2.4.2.6 Concepte d’acreditació 

És la declaració formal per una entitat independent, de la competència tècnica d'un altre 
organisme per a la realització d'una tasca perfectament determinada. L'acreditació garanteix 
la independència i competència tècnica d'aquests organismes per al correcte 
desenvolupament de les seves activitats. 

L'acreditació s'atorga als organismes que intervenen en la certificació i avaluació de la 
conformitat: certificadors, laboratoris, inspectors o verificadors. 

La Unió Europea recomana l'existència en cada país, d'una sola entitat d'acreditació, com a 
condició desitjable per garantir els seus propis criteris d'independència tècnica i funcionalitat. 
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A Espanya, l'organisme reconegut per l'Administració Pública per desenvolupar les activitats 
d'acreditació en el nostre país és ENAC (Reial Decret 2200/1995). 

ENAC és un organisme privat, independent i sense ànim de lucre, obert a qualsevol 
sol·licitant sigui quin sigui el sector en el qual desenvolupi la seva activitat, la seva mida, el 
seu caràcter públic o privat o la seva pertinença a associacions o empreses, universitats o 
organitzacions de recerca . 

ENAC coordina i dirigeix en l'àmbit nacional un sistema d'acreditació d'acord amb normes 
internacionals. L'entitat acredita segons criteris establerts en normes internacionals ISO i 
europees EN. 

L'acreditació va sorgir a Europa com a instrument cada vegada més necessari per donar 
transparència al mercat europeu. En els mercats actuals, molt globalitzats i amb exigències 
de qualitat definides, la confiança en els productes i en els serveis espanyols, tant dins com 
fora del nostre país, passa per la confiança que la societat dipositi en els agents avaluadors 
de la conformitat. 

 

4.2.4.3 Comitès certificadors de productes 

L'objectiu primordial d'aquests organismes és determinar les característiques que ha de tenir 
un producte determinat, amb la finalitat de protegir la confiança d'usuari final en els 
productes que compra.  

Això requereix una infinitat de normatives, el nombre de les quals creix en funció del rigor i 
grau d'especialització que es requereix. 

Els comitès de certificació poden ser nacionals i internacionals, i estan formats per una 
representació de cadascuna de les parts relacionades en un producte o família de productes 
en concret (Laboratoris especialitzats, enginyeries, fabricants, etc.). 

En una primera selecció es classifiquen els productes en grans especialitats, cadascuna de 
les quals disposa d'un comitè propi, com poden ser electrotècniques, químiques o 
mecàniques. 

Aquests comitès són els encarregats de gestionar l'edició de les diferents normatives. Com a 
exemple podríem esmentar l'IEC o CEI 

Actualment es tendeix a una homogeneïtzació o harmonització de les normes editades a 
Europa mitjançant el prefix A (European Norm). En molts casos les normes EN són 
transcripcions i adaptacions segons el país de les normes IEC. 
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Cada país té la potestat d'editar aquestes normes per al control de la qualitat dins les seves 
fronteres. Alguns exemples són: 

- Espanya:  normes UNE-EN 

- França:  normes NF-EN 

- Alemanya:  norma DIN-EN 

La classificació dels productes es multiplica a partir d'aquest punt. Fins a la gamma de 
productes més petita disposa d'una norma que regeix les seves directrius de funcionament, 
marcatge o seguretat. 

Tots els fabricants han de determinar clarament quines són les normes aplicables als seus 
productes. 

A mode d’exemple, mostrarem el procés de selecció en el cas d'un projector d'enllumenat 
públic: 

- Centra el camp d'aplicació en la Electrotècnica. 
o  Lluminària de projecció. 

- Norma harmonitzada d'aplicació del seu producte: 
o Norma general:  

� Lluminàries. Part 1: Requeriments generals i assaigs. 
o Normes addicionals o específiques:  

� Lluminàries. Part 2:Regles particulars.  

� Secció 5: Projectors. 

A cada norma es defineixen uns objectius de funcionalitat i seguretat aplicables a un 
producte determinat i es descriuen els assajos tipus a aplicar. 

 

4.2.4.4 Procés de certificació de productes 

Després d'identificar la norma o conjunt de normes aplicables, és necessari que una entitat o 
organisme competent acrediti que el producte compleix amb els requeriments especificats. 

El procés de verificació que aporta major confiança és la realitzada a través d'un laboratori 
independent acreditat, ja que aquests disposen de personal qualificat i instrumentació 
adequada per a la realització de la totalitat dels assaigs especificats per la norma. 

Alguns fabricants disposen d'equips propis per a la realització dels assajos, però 
generalment, el mercat té més confiança en els assaigs realitzats per una entitat 
independent. 

Arribats a aquest punt, cal definir els conceptes de conformitat, certificació i homologació. 
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Després de la realització dels assaigs pertinents, un laboratori acreditat pot expedir un 
informe de conformitat de norma, en el qual, s'identifica de forma inequívoca l'equip assaig, 
les condicions d'assaig i les normes aplicades. 

Conformitat: Té caràcter orientatiu. Pot ser afirmada pel propi fabricant o per un laboratori 
acreditat. Com a argument de venda no té un valor molt elevat. 

Un cas diferent és la certificació. Les empreses certificadores són empreses acreditades per 
a demostrar, per mitjans propis o per subcontractació als laboratoris acreditats, que un 
producte compleix amb les normes corresponents, de manera que s'expedeix una única 
marca o logotip que els identifica de forma general. 

Algunes marques són AENOR, VDE, GS, CSA, SEMKO, etc. . .  

Podem dir que la certificació d'un producte és la testificació per una tercera part que el 
producte compleix amb els requisits establerts en el sistema particular de certificació.  

La certificació comporta les següents conseqüències: 

- Aporta als clients, usuaris i consumidors informació objectiva referent al nivell de 
qualitat, aptitud d'ús, seguretat i fiabilitat dels productes. 

- Aporta una prova objectiva de la conformitat del producte. 

- Facilita l'exportació. 

- Ajuda a l'usuari i consumidor en l'elecció del producte. 

Certificació: Pot ser atorgada només per entitats certificadores, en cap cas pel fabricant. 
Ofereix una garantia absoluta de la qualitat del producte. Té més o menys prestigi segons 
sigui l'entitat certificadora. 

Un tercer cas és l'homologació. Alguns productes, per la seva camp crític d'aplicació, 
requereixen un ferri control per part de l'Estat, amb la qual cosa, aquests productes han de 
complir la normativa aplicable així com obtenir una sèrie de permisos especials. 

Homologació: En alguns productes és obligatori. Ens proporciona una garantia absoluta de 
conformitat amb la normativa. L'homologació no és opcional. 

Arribats a aquest punt, ens podem plantejar dues qüestions: 

- Qui acredita els laboratoris d'assaig? 

A cada país hi ha un òrgan oficial que controla tots els laboratoris acreditats. En el cas 
d'Espanya AENOR Aquest òrgan forma gabinets d'auditors, els quals, periòdicament 
examinen els laboratoris per verificar que aquests disposen dels equips, 
documentació i personal adequat per a la realització dels assaigs d'una norma 
determinada. 
 
- Qui acredita les entitats certificadores? 

Els organismes certificadors són acreditats de manera anàloga per auditors designats 
per l'Estat. 
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4.1.5. AENOR 

4.2.5.1 Què és AENOR 

AENOR és una entitat privada dedicada al desenvolupament de les activitats de 
Normalització i Certificació que té com a propòsit contribuir a millorar la qualitat i 
competitivitat de les empreses, productes i serveis, així com protegir el medi ambient i, amb 
això, el benestar de la societat en conjunt. 

AENOR té la seu social a Madrid a més de vuit centres operant a Espanya i Mèxic, així com 
una experiència de gairebé vint anys. Aquesta experiència es demostra quan AENOR va ser 
designada per dur a terme activitats de certificació i normalització per l'Ordre del Ministeri 
d'Indústria i Energia, de 26 de febrer de 1986, d'acord amb el Reial Decret 1614/1985 i 
reconeguda com a organisme de normalització i per actuar com a entitat de certificació pel 
Reial Decret 2200/1995, en desenvolupament de la Llei 21/1992, d’indústria. 

També cal remarcar que AENOR és membre de l'Organització Internacional de 
Normalització (ISO), del Comitè Electrotècnic Internacional (IEC), del Comitè Europeu de 
Normalització (CEN), del Comitè Europeu de Normalització Electrotècnic (CENELEC) i és 
l'organisme nacional de normalització que representa Espanya a l'Institut Europeu de 
Normes de Telecomunicacions (ETSI). A més, és membre de la Comissió Panamericana de 
Normes Tècniques (COPANT), de la Xarxa Internacional de Certificació (IQNet) i de la Xarxa 
Mundial de Etiquetatge Ecològic (GEN), organisme en el qual ocupa la seva presidència. 

 

 

 

 

Figura 6. Exemples de diferents organismes certificadors. 

 

4.2.5.2 Estructura e implementació geogràfica 

AENOR està regida per l'Assemblea General, la Junta Directiva, la Comissió Permanent 
d'aquesta i el seu President. 

Als òrgans de govern s'incorpora, amb caràcter nat, la representació de les administracions 
públiques que, segons la legislació vigent, formin part d'altres òrgans de govern i per totes 
les entitats que ocupen vocalies dels òrgans de govern, i no es troben en els grups anteriors. 
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La Junta Directiva és l'Òrgan de Govern al qual correspon la direcció de l'Associació i està 
constituïda per un màxim de 70 vocalies. Com a òrgan de suport a la mateixa hi ha la 
Comissió Permanent. Aquests dos òrgans són elegits per representació dels membres, 
estant presents en ells els vocals dels sectors industrials i de serveis més importants del 
nostre país. 

Tots els òrgans de govern són convocats i presidits pel president. 

La representació equitativa de tots els agents socioeconòmics en els òrgans de govern 
garanteix l'objectivitat i imparcialitat d' AENOR en el desenvolupament de les seves activitats 
de normalització i certificació. 

Per al compliment dels seus fins i el desenvolupament de les seves funcions i activitats, 
AENOR compta amb una plantilla de diferents serveis tècnics i administratius, al capdavant 
dels quals hi ha el director general. 

A continuació tenim un organigrama on podem observar l'estructura d' AENOR 

 Figura 7. Estructura organitzativa d' AENOR. 

President 

Comissió Permanent 

Junta Directiva 

Assemblea General 

Membres Corporatius 

Membres Adherits Membres individuals Membres de Honor 
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Els serveis d' AENOR s'agrupen en cinc divisions: 
- Divisió de Normalització. 

- Divisió de Certificació de Productes. 

- Divisió de Certificació de Sistemes. 

- Divisió de Desenvolupament Estratègic Corporatiu. 

- Divisió General. 

i en quatre departaments: 

- Departament de Qualitat. 

- Departament Financer. 

- Departament de Relacions Externes. 

- Departament de Recursos Humans i Sistemes. 

Pel que fa a la representació geogràfica, hem de destacar que AENOR té la seu social a 
Madrid, encara que compta amb diferents delegacions en sis comunitats autònomes 
(Andalusia, Aragó, Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia i País Basc) i amb una societat 
a Mèxic, AENORMÉXICO, SA D'C.V. 

 

Figura 8. AENOR en el món. 

AENOR ha signat acords de reconeixement mutu dels seus certificats amb més de 30 
països.  
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4.2.5.3 Membres i avantatges 

Com correspon a una associació, AENOR està constituïda d'acord amb el que disposa la 
Llei d'Associacions 191/1964 i en el Decret 1440/1965. 

Poden ser membres d'AENOR totes les entitats i persones físiques o jurídiques, públiques o 
privades que manifestin un especial interès en el desenvolupament de la normalització i la 
certificació. 

Tots ells es classifiquen en dues categories, descrites amb anterioritat en l'organigrama de 
l'apartat anterior: membres adherits i membres individuals. 

Actualment, AENOR compta amb més de 1.000 membres pertanyents a la pràctica totalitat 
de l'entramat industrial espanyol. Aquest fet permet afirmar la independència i objectivitat 
amb què AENOR porta a terme el desenvolupament de les seves activitats. 

Com a associació, i d'acord amb la legislació espanyola vigent, AENOR pot constituir 
societats, dins i fora d'Espanya, de participació majoritària. 

Per ser membre d'AENOR, les entitats i persones ho sol·licitessin mitjançant el corresponent 
butlletí d'inscripció. 

La petició d'ingrés és aprovada provisionalment per la Junta Directiva i ratificada per 
l'Assemblea General, sempre que concorrin en el sol·licitant les condicions requerides per a 
pertànyer a l'Associació. Fins a la ratificació per l'Assemblea General el nou membre tindrà 
tots els drets i obligacions, amb excepció dels de ser elector o elegible per a llocs en els 
òrgans de govern.  

Són drets de tots els membres: 

-  Participar en les activitats associatives, rebre informació i utilitzar els serveis 
establerts amb caràcter general i en les condicions que determini el Reglament de 
Règim Interior. 

- Quan un membre estigui interessat a formar part d'un comitè tècnic de normalització 
o de certificació, la seva admissió estarà regulada pels reglaments dels comitès 
tècnics corresponents. 

- Intervenir, d'acord amb les disposicions legals, estatutàries i reglamentàries, en la 
gestió econòmica i administrativa d'AENOR. 

- Participar en les assemblees, amb veu i vot, en els termes que estableix el 
Reglament de Règim Interior. 

- Ser electors i elegibles en la provisió dels llocs dels òrgans de govern de l'Associació, 
en els termes que estableix el Reglament de Règim Interior. 
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Són deures dels membres: 

-  Ajustar la seva actuació a les disposicions estatutàries i reglamentàries d'AENOR. 

- Col·laborar en el compliment de les resolucions i acords dels òrgans de govern de 
l'Associació. 

- Assistir a assemblees o delegar la seva representació en altres membres, en la 
forma en que es determini en el Reglament de Règim Interior. 

- Abonar les quotes, derrames o altres obligacions econòmiques establertes per 
l'Assemblea General. 

- Exercir els càrrecs per als quals hagi estat elegit d'acord amb el Reglament de 
Règim Interior. 

- Facilitar informació veraç i responsable sobre les matèries que, no tenint naturalesa 
reservada, estiguin relacionades amb els fins i activitats de l'Associació, quan així li 
sigui requerit pels òrgans de govern d'aquesta. 

Un cop vist tot això, ens podem preguntar, quins avantatges té ser membre d'aquesta 
organització? Doncs ser membre ens permetrà: 

- Participar activament en el desenvolupament de les tasques de normalització i 
certificació. 

- Promoure nous camps de treball en aquestes activitats. 

- Impulsar en el seu entorn (proveïdors i clients) el interès per l'assegurament de la 
qualitat i la seguretat de productes i serveis. 

- Rebre gratuïtament les publicacions següents: 

o Catàleg de normes UNE en paper (anual). 

o Revista UNE (mensual). 

o Butlletí "AENOR INFORMA" (quinzenal). 

o Informe anual. 

o Preus especials en l'adquisició de normes i publicacions. 

o Col·lecció de normes d'un Comitè Tècnic. 

o Subscripcions permanents. 

o Normes UNE. 

o Manuals i publicacions nacionals. 

o Normes i publicacions estrangeres. 

o Productes en suport informàtic. 

o 10% de descompte en la subscripció a serveis d'informació 

o Servei d'Informació, Difusió. 

o Subscripció al Servei Personalitzat d'Actualització i referencial de Normes i 

Reglaments (SPI). 
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4.3 Control de la seguretat de productes 

4.3.1 Introducció 

A partir de la revolució industrial, es va començar a implantar l'especialització i la producció 
en cadena, aquest fet va fer augmentar espectacularment la productivitat, però ràpidament, 
es van fer patents els problemes associats a aquests sistemes, com eren l'aparatositat de la 
maquinària, la qual provocava nombrosos accidents laborals, de manera que es va fer 
necessària una nova política de producció que tingués en compte la seguretat del 
treballador. 

Actualment, aquesta filosofia s'ha estès a la protecció de l'usuari potencial i del personal 
tècnic de reparació i servei. Es treballa per minimitzar tant com sigui possible la possibilitat 
d'accidents en condicions normals d'ús així com anormals. 

4.3.2 Funcionament dels laboratoris d’assaig 

La seguretat dels productes la ha de proporcionar el propi fabricant durant la seva producció. 
La manera més fiable de comprovar aquesta seguretat és mitjançant l'anàlisi d'aquests 
productes per part d'un laboratori certificat. 

Des de gener de 1997 es va establir l'obligació del marcatge CE en tots els productes de la 
comunitat econòmica europea, amb la qual cosa, els laboratoris obtenen major 
protagonisme pel que fa a la certificació de productes i dictàmens de conformitat. El fabricant 
serà l'únic responsable del seu producte ha de assegurar la seva qualitat. 

4.3.3 Seguretat en lluminàries 

El present treball està centrat en la seguretat de les lluminàries d'enllumenat públic i 
projectors. 

A continuació s'identifiquen els possibles perills derivats de la utilització de les lluminària. 
Aquests perills els podem dividir en diferents tipus segons la seva naturalesa: 

 
- Elèctrics - Són la part més important del risc. El corrent que reben de la xarxa 

d'alimentació és suficient per a causes danys importants en les persones, de 
manera que, és imprescindible protegir les parts accessibles de la lluminària de 
qualsevol possibilitat de xoc elèctric. 
 

- Mecànics - Alguns productes contenen elements mòbils o punxants, els quals 
poden causar danys als usuaris. Cal evitar l'accés directe a aquestes parts i 
protegir-les adequadament. 
 

- Altres - Agents que poden causar una situació de perill a causa de corrosió, 
radiacions, foc, etc. 
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4.4 Control de la qualitat de lluminàries 

4.4.1 Introducció 

Se suposa un laboratori fictici el qual està especialitzat en els assajos elèctrics i físics, el 
qual, pretén acreditar per a la realització d'assajos sobre lluminàries segons la normativa: 

UNE EN 60 598-1 - Lluminàries. Requisits generals i assaigs. 

Si bé les normes expliquen els procediments a seguir per a la realització dels assaigs, un 
laboratori acreditat ha de ser capaç de poder realitzar els assaigs de forma adequada així 
com assegurar la seva repetibilitat independentment de la persona que els realitzi. 

Cada laboratori resol les possibles ambigüitats i marges de confiança que deixa la norma 
segons uns criteris propis de qualitat. Aquesta adaptació de la norma ha d'estar clarament 
reflectida en una sèrie de documents tècnics, de manera que cada norma per a la qual el 
laboratori aquesta acreditat ha de tenir un protocol propi d'actuació i realització dels assaigs. 

4.4.2 Parts d’una lluminària 

Una lluminària està dividida principalment per tres grans grups: 

 
1.  Cos o base, que és la part encarregada de la protecció de la lluminària. 

2. Equip, part encarregat de generar llum. 

3. Òptica, que és l'encarregada de la distribució de la llum. 

 

Figura 9. Parts d'una lluminària. 
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Cadascuna d'aquestes tres parts té unes funcions molt diferents i específiques, i es 
sotmeten cada una d'elles a diferents proves d'assaig per poder assegurar la qualitat del 
producte. D'aquest tema parlarem en l'apartat següent, centrant-nos en aquest, únicament 
en les parts d'un llum. 

El cos està format per una base, una tapa i un difusor. La base i la tapa, solen ser d'alumini, 
acer o plàstic. El difusor, en canvi, que és la part transparent que deixa passar la llum, sol 
ser de vidre, de policarbonat o metacrilat. 

L'elecció del material anirà en funció de l'aplicació, el sector o funcionalitat de la lluminària. 
Segons aquesta elecció tindrem unes sèrie d'avantatges i inconvenients. Per exemple, si 
hem de posar una lluminària en un parc, seria absurd posar un difusor de vidre, pel fet que 
hi hauria moltes possibilitats que es trenqués als pocs dies de la instal·lació, ja que 
constantment haurien nens jugant a pilota o a algun artefacte semblant. A més, en trencar el 
vidre, aquests correrien el perill de danyar-se. Per tant, no estaríem assegurant la qualitat 
del nostre producte, que és la funció de la norma que estem tractant. Per aquest motiu, 
col·locaríem un difusor de metacrilat d'alta resistència al impacte. Com inconvenient, 
tindríem el preu. 

La segona part que hem anomenat de la lluminària, és l'equip. Aquest pot ser de classe 0, I, 
II o III, segons el grau de protecció contra els xocs elèctrics. Aquesta part, és l'encarregada 
de generar la llum, i per aquest motiu és la part que està en contacte amb la xarxa elèctrica 
de 230 V i 50 Hz de freqüència, que és amb la que treballem a tot Europa. 

L'equip pot ser de Vm (vapor de mercuri), VMH (vapor d'halogenurs metàl·lics), VSAP (vapor 
de sodi d'alta pressió) o de VSBP (vapor de sodi de baixa pressió). Normalment un equip 
estarà format d'un arrencador, un condensador, una reactància i un balast. Segons que sigui 
l'equip, podrem menysprear una d'aquestes parts. El llum anirà connectada a l'equip a 
través del porta equips. L'elecció de l'equip i el llum, va en funció de la tonalitat de la llum. 
Per exemple, un equip de sodi de baixa pressió ens donarà una llum groga ataronjada de 
molt poca qualitat i en canvi, un equip d'halogenurs metàl·lics, ens dóna una llum blanca de 
molta qualitat. L'elecció d'aquesta part, també dependrà de l'aplicació que vulguem donar al 
nostre producte. 

Finalment ens trobem amb l'òptica. Aquesta, està formada únicament per un reflector. El 
reflector és l'encarregat de distribuir els raigs de llum generats per la llum en la direcció que 
nosaltres desitgem. El reflector sol ser d'alumini i el podem classificar com simètric, asimètric 
o intensiu. Com les altres dues parts, l'elecció d'aquesta, també dependrà de l'aplicació que 
li vulguem donar a la nostra llum, ja que no és el mateix il·luminar un poliesportiu a una 
autopista. Per això, en el laboratori de Simon Lighting, disposem d'un goniòmetre en el qual 
es realitzen totes les fotometria necessàries per adaptar un reflector a la finalitat del 
producte. L'apartat relacionat amb els diagrames fotomètrics d'una lluminària, no es 
tractaran en aquesta memòria, pel fet que la fotometria no influeix en l'assegurament de 
qualitat d'un producte, sinó que només influeix a la distribució de la llum i, la norma UNE- EN 
60598-1 no fa referència a aquest punt. 
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4.4.3 Punts als que fa referència la norma 

La normativa UNE-EN 60598-1 fa referència a totes les parts constituents d'una lluminària, 
des del component més petit com pot ser un cargol volandera fins a l'equip o balast. 

Aquesta normativa, està separada en setze seccions o capítols, enumerats des del cero al 
quinze. 

A la secció cero i un, apareix una petita introducció de la normativa i diverses definicions 
aplicables a la lluminàries. També ens cita diferents normes de consulta que es relacionen o 
formen part d'aquesta Norma CEI 60598. Com pot es la normativa 60.061, que fa referència 
als casquets i portalàmpades, juntament amb els calibres per al control de la 
intercanviabilitat i de la seguretat. 

Les seccions dos i tres, ens determina els mètodes de classificació de la lluminària i quines 
característiques o informació ha de portar en el marcatge. Hi ha d'aparèixer la marca, la 
tensió i potència a la qual treballa, el grau de protecció contra els xocs elèctrics i el grau IP 
(protecció contra els cossos sòlids i la humitat). També pot aparèixer un altre tipus 
d'informació, com la distància mínima a la que pot haver un objecte o si es pot muntar sobre 
superfícies fàcilment inflamable, encara que aquestes característiques són opcionals. Al 
mateix temps ens explica quin ha de ser la mida dels símbols i lletres que apareixen en 
l'etiquetatge. 

 

Figura 10. Informació en el marcatge d’una lluminària. 

La secció quarta fa referència als requisits generals de construcció de la lluminària. En 
aquesta secció es descriuen alguns dels mètodes d'assaig que han de complir els 
portalàmpades, els borns i connexions a la xarxa d'alimentació, els cargols i premsaestopes, 
la protecció contra els curtcircuits o les connexions elèctriques i parts conductores de 
corrent. 

El capítol cinquè especifica els requisits generals per a la connexió elèctrica amb la xarxa 
d'alimentació i per al cablejat intern de les lluminàries. 

El capítol sisè no és utilitzada actualment. 
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La secció setena, fa referència a les disposicions per a la posada a terra i especifica els 
requisits relatius a la posada a terra de les lluminàries. Aquesta secció només fa referència a 
les lluminàries de Classe I. A causa de que les altres classes disposen de diferents mesures 
de seguretat suplementàries, com ara el doble aïllament o l'aïllament reforçat (lluminàries de 
classe II) o, la protecció contra els xocs elèctrics recau en l'alimentació amb molt baixa 
tensió (lluminàries classe III) . Per aquest motiu, a aquestes dues classes, no els cal una 
posada a terra com a protecció. 

El capítol vuitè especifica els requisits de protecció contra els xocs elèctrics de les 
lluminàries, fent referència al tipus d'aïllament que ha d'incorporar una lluminària per a ser 
classificada com a classe II o III. 

A la secció novena, s'especifiquen els requisits i els assaigs aplicables a les lluminàries 
classificades com resistents a la penetració de pols, cossos sòlids i humitat. Aquest apartat 
és un dels més importants d'una lluminària, ja que aquest paràmetre serà un dels que 
classificarà el tipus de lluminària que tenim. D'aquest apartat surt el grau d'IP de la 
lluminària. 

Els apartats 10:11, parlen de les especificacions sobre la resistència d'aïllament i rigidesa 
dielèctrica i dels requisits mínims aplicables a les línies de fuga i les distàncies en l'aire de 
les lluminàries. 

A la secció dotzena s'especifiquen els requisits concernents a l'assaig de endurancia i els 
assajos d'escalfament de les lluminàries. En aquest apartat es fan proves d'escalfament de 
totes les parts de la lluminària, des del cablejat fins a objectes que puguin ser il·luminats per 
la lluminària. En aquest apartat de la norma, apareix una taula on s'especifiquen les 
temperatures de treball que no han de superar les diferents parts de la lluminària, 
classificant, al mateix temps, pel tipus de material d'aquest producte. 

La secció tretzena ens parla dels requisits i els assaigs relatius a la resistència a la calor, al 
foc i als corrents de fuga superficials de certes parts de la lluminària. 

Finalment, ens trobem amb les seccions catorzena i quinzena, que fan referència als borns, 
amb i sense cargol, i les connexions elèctriques. En aquests dos apartats s'especifiquen tot 
tipus de borns i connexions elèctriques, per a conductors de coure massís o cablejats fins a 
2,5 mm2 per al cablejat intern de la lluminària i per a les connexions a conductors externs de 
les lluminàries. 

 

 

 

 

 Figura 11. Cargols 
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A l'annex, se'ns defineix com han de ser algun dels diferents instruments que necessitarem 
en els mètodes d'assaig, com pot ser l'aparell per a verificar la protecció contra la penetració 
de pols, l'aparell per a la verificació de la protecció contra la pluja o el tambor giratori utilitzat 
en el mètode d'assaig que fa referència a la comprovació de balasts o transformadors 
endollables i les lluminàries muntades en bases de corrent tenen una resistència mecànica 
adequada .. També ens explica la dimensió que han de tenir els cargols presents en les 
diferents parts de la lluminària, tant la longitud com el diàmetre. 

 

4.4.4 Requeriments per l’acreditació dels laboratoris  

Un cop el laboratori disposa de la norma i equip necessaris per a la realització dels assaigs, 
s'ha de redactar una documentació tècnica per procedir a la sol·licitació de l'acreditació per 
part d'ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació i Certificació). 

Aquesta documentació ha de constar de les següents parts: 

 
- Procediment de garantia de la qualitat (PT), document que ha de contenir tot el 

procés a seguir per part de l'operari que realitza els assaigs. Aquest document és el 
registre de totes les proves i assaigs realitzats sobre la mostra assajada. El PT està 
estructurat de manera que l'operador pot anotar tots els resultats dels assaigs i 
avaluar el resultat segons els codis: 

 
o NP: Apartat no s'aplica a la mostra assajada. 
o C: Mostra compleix els requisits de l'apartat especificat. 
o NC: Mostra no compleix els requisits de l'apartat especificat. 
o NR: Apartat no realitzat. 
o OBS: Observacions sobre els resultats obtinguts. 

 
- Mètodes d'assaig (ME), on es descriuen clarament el procés a seguir per a la 

realització d'un assaig concret. El mètode ha d'especificar els equips d'assaig 
necessaris, les condicions ambientals, la norma de referència i el procediment 
detallat per a la realització i avaluació de l'assaig. Mitjançant els mètodes d'assaig, 
es pretén minimitzar el marge d'error associat als assajos. 
 

- Llistat d'equips, on figuren tots els equips necessaris per a la realització dels assaigs. 
 

-  Model de càlcul d’incerteses, on s’indica la manera de calcular les incerteses 
associades als assaigs. 

 
- Informe tècnic que s'omple en cada cas a partir dels registres que figuren en el 

procediment de garantia de la qualitat. L'informe és l'únic document que rep el client 
com a prova dels assaigs realitzats, i ha de contenir la identificació del client, la 
mostra assajada, la norma aplicada així com un resum dels resultats obtinguts. 

 



Acreditació laboratoris Simon Lighting segons norma UNE-EN 60598-1 Pág. 42 

 

 

Una vegada preparada aquesta documentació, el laboratori pot procedir a demanar 
formalment a AENOR la sol·licitud d'acreditació de les seves instal·lacions per a una norma 
determinada. 

A partir d'aquest moment AENOR determina uns auditors que procediran a la inspecció i 
anàlisi de la informació preparada així com de les instal·lacions i personal de què disposa el 
laboratori. 

Un cop realitzada la inspecció, i en el cas que no existeixin disconformitats, AENOR 
acreditar el laboratori com a vàlid per a la realització dels assaigs. A partir d'aquest moment, 
l'acreditació es renova de forma periòdica per assegurar que el laboratori manté els 
estàndards de qualitat exigibles. 

En aquest projecte en concret s'ha preparat la documentació necessària per a l'obtenció per 
part d'un laboratori de l'acreditació parell els assajos segons la norma: 

UNE-EN 60598-1: Lluminàries. Requisits generals i assaigs. 

 

4.4.5 Procediment de garantia de la qualitat – ( Veure ANNEX A )  

Els procediments de garantia de qualitat realitzats compleixen tots els requisits especificats 
en els apartats anteriors. Cadascuna de les pàgines ha d'indicar el nom dels laboratoris, el 
nombre de pàgina i el número d'expedient per evitar la pèrdua d'informació durant la seva 
manipulació. Totes les pàgines han d'estar signades per l'operari que realitza els assaigs. 

 

4.4.6 Mètodes d’assaig – ( Veure ANNEX B ) 

Els mètodes d'assaig ens descriuen detalladament tots els assaigs indicats en els 
procediments de garantia de la qualitat. 

Aquests ens indiquen: 

 
- Norma i apartat de la norma a què fan referència. 
- Objectiu del mètode d'assaig. 
- Condicions ambientals exigides durant els assajos. 
- Materials i equips necessaris per a la realització dels assaigs. 
- Procediment d'assaig detallat. 
- Avaluació dels resultats. 
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4.4.7 Llista d’equips – ( Veure ANNEX D ) 

La llista d'equips, ens detalla tots els equips necessaris per a la realització dels assajos, 
juntament amb les seves dades de calibratge. 

Abans de la realització de qualsevol assaig, és necessari verificar si els equips a utilitzar 
estan dins del seu període de calibratge. En cap cas s'ha d'utilitzar un equip fura del pla de 
calibratge. 

 

4.4.8 Model càlcul d’incerteses – ( Veure ANNEX C ) 

L'organització de cooperació en el calibratge dels països d'Europa Occidental, (WECC) té la 
missió d'establir la col·laboració entre els diferents organismes nacionals d'acreditació. 

Aquesta cooperació va començar l'any 1975 i està basada en un el Memoràndum d'Entesa 
descrit en el document WECC número 20 de l'any 1992. 

L'organisme de col·laboració europeu en patrons de mesura (Eurometa), assegura una base 
metrològica comuna per a les activitats de calibratge del WECC. 

El propòsit del WECC és la d'establir i mantenir la confiança mútua entre els diferents 
organismes acreditats, amb la finalitat d'arribar a una situació d'acord mutu sobre el 
funcionament dels organismes d'acreditació i dels certificats emesos per aquests. 

Una missió addicional del WECC, és la d'obrir i mantenir canals que permetin el flux continu 
dels coneixements tècnics entre els diferents organismes d'acreditació, amb la finalitat 
d'establir una capacitat de mesura comuna d'alt nivell. 

Un dels mètodes del WECC per aconseguir aquest fi, és la publicació de criteris per al 
funcionament dels organismes acreditats, (en particular amb la norma EN 45001, EN 45002, 
i EN 45003) i establir de forma detallada els requeriments exigits als laboratoris de 
calibratge. 

Per al reconeixement de les equivalències tècniques dels certificats de calibratge, cal la 
inclusió de les incerteses dels assaigs realitzats, les quals han d'estar expressades i 
avaluades de forma coherent. Per a verificar aquests punts es fan comparatives periòdiques 
entre els diferents laboratoris, per determinar la homogeneïtzació dels resultats i conclusions 
obtingudes. 

El grau de prestigi d'un laboratori, està directament relacionat amb el grau d'incertesa dels 
assaigs que realitza. 
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4.4.9 Informe tècnic – ( Veure ANNEX E ) 

Un cop finalitzats els assajos, i si els resultats són positius (lluminària assajada compleix 
amb la norma en la seva totalitat), el client (persona o entitat que ha demanat els assajos) 
rep un informe tècnic, el qual acredita que la lluminària assajada compleix la norma 
corresponent. 

L'informe tècnic (el qual només fa referència a la llum assajada) és utilitzat pel client com a 
mostra que la seva lluminària compleix amb la norma corresponent. 

És molt important indicar en l'informe tècnic totes les característiques de la lluminària 
assajada així com la dels components que conté, de manera que si el fabricant de la 
lluminària modifica qualsevol component o característica de la lluminària assajada, l'informe 
tècnic deixa de tenir validis , ja que no es pot assegurar que la lluminària segueixi complint la 
norma després de les modificacions realitzades. 

El laboratori d'assaigs ha de mantenir una còpia de cada informe juntament amb el 
Procediment de Garantia de la Qualitat utilitzat en els assajos com a garantia legal, en el cas 
que a causa de modificacions, alguna de les lluminàries assajades causi causar un accident. 
Tots els informes tècnics han d'estar signats pel responsable dels laboratoris i totes les 
seves pàgines han d'estar signades per l'operari que ha realitzat les assajos per evitar 
qualsevol modificació indeguda dels informes emesos. 
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4.5 Aspectes mediambientals 

El projecte en si no té consideracions respecte el medi ambient perquè no ho requereix. Ara 
bé, totes les normatives sempre actuen amb una clara vocació a col·laborar a minimitzar tan 
com sigui possible els processos o activitats que pugin perjudicar al medi. 

Sense que ens sigui requerit per la finalitat del projecte si que citarem una sèrie d’accions 
que si es duen a terme en la realització dels assaigs, contribuiran a no danyar la natura. 

Punts a tenir en consideració: 

 
• Els dissolvents i altres productes tòxics no abocar-los al clavegueram, i si un cop 

utilitzats guardar-los en recipients adients pel seu posterior tractament.  

 
• Tots aquells materials assajats que posteriorment no tinguin validesa reciclar-los 

correctament. 

 

Exemple pràctic, desprès dels assaigs a les lluminàries: 
- Podem reutilitzar la majoria de components que formen l’equip elèctric per a 

un nou assaig, així no produïm mes deixalles. Si no es pogués, anirien al 
contenidor corresponent. 

 
- Les lluminàries fabricades amb cossos metàl·lics, reciclar segons el metall de 

cadascuna. 

 

 

Figura 12. Exemple de deixalles metàl·liques classificades. 
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- Els plàstics existents de cossos de projectors, reflectors de les lluminàries, 
peces particulars, etc.  S’han de separar de la resta pel seu correcte 
reciclatge (Contenidor color groc). 

 
- Totes les caixes de cartó dels diferents materials, proteccions i cantoneres 

que també ho siguin, i com no tots els papers aniran als seus respectius 
contenidors (Contenidor color blau). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Reciclatge de paper                Figura 14. Reciclatge de cartró. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Contenidors 

 

Tot i que reciclar està molt bé, s’ha de promoure que els materials que s’utilitzin siguin 
reutilitzables, ja que no tot el que es recicla es reutilitza.  

Aquest punt es refereix sobretot a plàstics que en la seva major part no se’ls i pot donar un 
altre ús.  
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5 Planificació 

5.1 Relació de tasques 

Per l’obtenció de la acreditació dels laboratoris de Simon Lighting segons la norma UNE-EN 
60598-1, es defineixen un total de 44 tasques, les quals s’assignen als recursos següents : 

- Enginyer de projecte – Enginyer encarregat d’analitzar la situació present dels 
laboratoris així com la documentació i metodologia necessària per tal de sol·licitar 
l’acreditació dels laboratoris segons la norma UNE-EN 60598-1. 

Un cop analitzada la informació disponible, l’enginyer de projecta confeccionarà tots 
els procediments necessaris per tal d’assegurar que els laboratoris de Simon Lighting 
disposen de la informació necessària per la implantació de la norma UNE-EN 60598-1 
i poder sol·licitar a ENAC la corresponent acreditació. 

- Enginyer d’implantació – Enginyer encarregat de la implantació de la 
documentació preparada per l’enginyer de projecte. 

Un cop implementada la metodologia, l’enginyer d’implantació realitzarà un seguiment 
per tal d’assegurar que la metodologia s’aplica correctament pe part del personal 
tècnic i administratiu dels laboratoris de Simon Lighting. 

- E.N.A.C. – Es la entitat encarregada d’analitzar la metodologia implementada així 
com la seva correcta utilització pel personal tècnic i administratiu del laboratori de 
Simon Lighting. 

Durant el procés de validació per part de ENAC de la documentació i metodologia 
implementada, els enginyers de projecte e implantació donaran suport als tècnics dels 
laboratoris de Simon Lighting. 
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5.2 Diagrama de GANT 

Un cop definides les tasques requerides per la implantació de la metodologia necessari per 
la realització assaigs segons la norma de seguretat elèctrica UNE-EN 60598-1, així com les 
tasques relacionades amb el procés d’acreditació dels laboratoris per part d’ENAC, ja 
podem procedir a la confecció del corresponent diagrama de GANT per tal d’assegurar una 
òptima implementació i seguiment de tot procés. 
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5.3 Avaluació de recursos 

Avaluació de les hores requerides per la confecció e implantació de la metodologia 
necessària per la realització d’assaigs segons la norma UNE-EN 60598-1 així com l’obtenció 
de la corresponent acreditació d’ENAC. 
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6 Pressupost  

6.1 Pressupost enginyeria. 

Pressupost de les hores d’enginyeria necessàries per la preparació e implantació de la 
metodologia per la realització d’assaigs segons la norma UNE-EN 60598-1 així com el cost 
de la acreditació per part d’ENAC. 

 

Tipologia nº hores € / hora € / total 
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6.2 Pressupost equips bàsics aplicació norma 

Pressupost dels equips bàsics necessaris per la realització dels assaigs de seguretat 
elèctrica segons la norma UNE-EN 60598-1 

 

Relació Equips 
Equip Marca Observacions 

Q € / unit. € / total 

�''�()'�* � ��( '� 6.650 € 
���-����
�� 8���4���(�
��-� ���� �� 100 € 100 € 
���-����
�� 8���4���(�
��-� ����� �� 150 € 150 € 
���-����
�� 8���4���(�
��-� !���� �� 200 € 200 € 
�
�-,�4����-����
��� 8���4���(�
��-� ��# � �� 200 € 200 € 
�
�-,�4����-����
��� 8���4���(�
��-� ���# � �� 300 € 300 € 
�0-1 ����-����
��-� 8���4���(�
��-� ���# � �� 300 € 300 € 
�0-1 ����-����
��-� 8���4���(�
��-� ����# � �� 600 € 600 € 
�0-1 ����-����
��-� 8���4���(�
��-� !���# � �� 600 € 600 € 
(-0-�9-� 8���4���(�
��-� ��:�� �� 300 € 300 € 
(-0-�9-�����
4��� 8���4���(�
��-� ���# � �� 300 € 300 € 
	0--��
�-�
�810-(0�� -
��
-� �2.�;�66���<�� �� 600 € 600 € 
-�(��8 �
-�
�� -
��
-� ���76# ��� �� 3.000 € 3.000 € 
�''�()'��#� �+( '� 94.320 € 
�����4-(�0�=-�-� �0-(�� �2'��,6���>?�6��<@ �� 1 30.000 € 30.000 € 
���������

��� �0-(�� ����-�6���,� 1 30.000 € 30.000 € 
	�����41
-�
0�� A�:�8-@ -� # B�6�# > �6�# ��� 1 10.000 € 10.000 € 
�4��050�4��	�� �:
���C� !�-�-04�D�!���>?� 1 3.000 € 3.000 € 
4���-��4��050�4��	�� �:
���C� C��� 2 60 € 120 € 
4���-��4��050�4��	�� �:
���C� C���� 2 200 € 400 € 
4���-��4��050�4��	�� �:
���C� C�����E�-�F� 1 1.000 € 1.000 € 

�4�4����-�-G00-���� �0-(�� �B�E�����,���F� 1 3.000 € 3.000 € 

�8 ���4-����0��
��-� �0-(�� ��<,� 1 6.000 € 6.000 € 

�4�4����-��

-� �0-(�� B� 1 3.000 € 3.000 € 
	�0���
����8 �-0� �01:�� ,�6���6��� 2 1.000 € 2.000 € 
	��=-�-�	�
���
��-� �01:�� -�� 1 500 € 500 € 
	��=-�-�	�
���
��-� �01:�� ��� 1 500 € 500 € 
,�0���
�� �01:�� �2���,� 1 300 € 300 € 
-�	�
���
�� �01:�� �2!�-� 1 300 € 300 € 
��0�,�0���
�� �01:�� H��,� 1 600 € 600 € 
��0�-�	�
���
�� �01:�� H�-� 1 600 € 600 € 
,-���
�� �01:�� @ �6�,-�6�,-��6�	�� 1 3.000 € 3.000 € 
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�''�()'�,(* ��'("��#'� 650 € 
���-���
��-� 8���4���(�
��-� !# � 2 30 € 60 € 
���-���
��-� 8���4���(�
��-� �# � 1 30 € 30 € 
���-���
��-� 8���4���(�
��-� ��# � 1 30 € 30 € 
	�1 ����
��� 8���4���(�
��-� ���# # � 2 150 € 300 € 
	-0��
� 8���4���(�
��-� �� 1 200 € 200 € 
��41
-��
�-�80�4� 8���4���(�
��-� �;���� �;� 1 30 € 30 € 
�''�()'���+* ( '� 15.100 € 

�8 �4
-��
�� A�:�8-@ -� !���-�-04� 1 15.000 € 15.000 € 

�
��	-
�� A�:�8-@ -� �	14�I�6��# � 10 10 € 100 € 
 �#(-+�'�(��''�()'�(.�� 70.380 € 
�4��
-����# # � -
��
-� �	�C� 1 30 € 30 € 
���-
��10-�� -
��
-� �	!C� 1 100 € 100 € 
,-
�00-��!J�# # �0���# # � -
��
-� �	�C� 1 30 € 30 € 
,-
�00-���# # �0���# # �� -
��
-� �	'C� 1 30 € 30 € 
�-�(
-����	�04� ������-0� �	�C�6��	 C� 1 40.000 € 40.000 € 
�-�(
-�-44-�8 �-�81-�� ������-0� �	C��2��	C*� 1 30.000 € 30.000 € 
(�0-���	-��� -
��
-� �� 1 30 € 30 € 
	1C��-44-�8 � -
��
-� �� 1 60 € 60 € 

���
�8 ��� -
��
-� �� 1 100 € 100 € 
�#�+�'� 79.180 € 

-4	-00�-44-�8 � -
��
-� -�81-�6���4�0,��� 2 10 € 20 € 
�
�����
�� 8���4���(�
��-� �)��� 1 60 € 60 € 
��
1
-��
�	> � 8���4���(�
��-� �� 1 1.000 € 1.000 € 
(�0-�	
�44��� -
��
-� �# # �6�!��� 1 100 € 100 € 
��0�����-���4���� -
��
-� *��;�� 1 5.000 € 5.000 € 
��

��4�41	�
����-04� -
��
-� �
��/�� 1 5.000 € 5.000 € 

�-�(
-��0��-��-� ������-0�
2!�;����K��;��6��2
.�+ >
� 1 50.000 € 50.000 € 

�-�(
-���

���-�
�� 22�
C-	-�
���
�	�
��
-�-� 1 3.000 € 3.000 € 

��
�� ������-0� !�;����!��;�� 1 15.000 € 15.000 € 
      

   Base 266.280 € 
   IVA 18% 47.930 € 
      

   TOTAL 314.210 € 
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CONCLUSIONS 

Conclusions 

Aquest projecta m’ha servit per comprendre millor la situació socioeconòmica que es viu en 
l’actualitat. Cada cop es més comú la competència que existeix en qualsevol sector del mon 
industrial o del serveis.  

Aquesta competència no només ve d’altres empreses nacionals, sinó que cada cop més, 
s’introdueixen en el nostre mercat nacional productes dels països asiàtics com pot ser la 
Xina o la India, els quals, solen ser d’un cost molt inferior del que disposem nosaltres. 

Per aquest motiu, hem de trobar una paràmetre o instrument amb el que demostrar als 
nostres clients que els nostres productes aporten alguna cosa que els altres no tenen, com 
pot ser un certificat de qualitat. 

Es molt important disposar d’un procediment de garantia de la qualitat correcte amb uns 
mètodes d’assaig ben definits, al mateix temps que es disposar de tota la infraestructura 
necessària per portar a terme aquest procediment, es ha dir, disposar d’un laboratori 
certificat per la realització dels assaigs especificats. 

La qualitat no sols depèn del producte, sinó que fa referència a tots els òrgans de l’empresa. 
Per tindre una bona qualitat, es necessari un servei postvenda, un departament de logística 
ben definit, un departament de màrqueting que estigui al dia del que succeeix en el mercat, 
una bona cadena de muntatge, etc . . ..   Tots aquests factors influeixen en la reducció de 
costos, la qual cosa es molt important per una empresa i pel preu final dels nostres 
productes. 

No hem d’oblidar que una empresa esta feta per aconseguir un benefici i que aquests, 
l’aconseguim a través dels clients. Sinó disposem d’uns clients satisfets, la nostra empresa 
no podrà tirar endavant, ja que si nosaltres no ens cuidem dels nostres clients, uns altres o 
faran per nosaltres. 

La manera d’aconseguir la plena satisfacció del nostre client es proporcionant-li el millor 
producte als millor preu, es a dir, un producte on la relació qualitat – preu sigui molt bona. 

La qualitat del producte la podem demostrar mitjançant la certificació i la normalització i dl 
millor preu el podem donar quan tinguem una estructura empresarial ben definida, on cada 
departament sàpiga quines son les seves funcions. 
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No ens hem  d’oblidar que la certificació ofereix al consumidor una major confiança en el 
producte que adquireix, i facilita la venta de productes així com la seva introducció en nous 
mercats, d’aquí la importància del procediment de garantia de la qualitat i els seus mètodes 
d’assaig. 

Línies futures 

Les normes son revisades periòdicament cada cinc anys, per tant, una línea futura seria 
l’actualització del procediment de garantia de la qualitat així com els mètodes d’assaig 
associats. 

Un cop obtinguda l’acreditació de ENAC segons la norma UNE-EN 60598-1, es pot iniciar 
l’anàlisi de les diferents part dos de la norma, per tal de procedir a l’ampliació del protocol de 
garantia de la qualitat així com els mètodes d’assaig associats i obtindré així l’acreditació de 
ENAC per la totalitat de les parts dos de la norma, la qual, actualment compte amb 25 
seccions segons l’aplicació: 

 Part 2-1 Lluminàries fixes d’ús general. 
 Part 2-2 Lluminàries encastades.  
 Part 2-3 Lluminàries d’enllumenat públic. 

Part 2-4 Lluminàries portàtils d’ús general. 
Part 2-5 Projectors. 
Part 2-6 Lluminàries amb transformadors incorporats - Làmpades filament 
volframi. 

 Part 2-7 Lluminàries portàtils d’ús en jardins. 
Part 2-8 Lluminàries portàtils de ma. 
Part 2-9 Lluminàries per fotografia i cinematografia ( no professionals ) 
Part 2-10 Lluminàries portàtils atractives pels nens. 
Part 2-11 Lluminàries per aquaris.  
Part 2-12 Lluminàries nocturnes muntades en bases de corrent. 
Part 2-13 Lluminàries encastades de terra. 
Part 2-14 Actualment sense especificar. 
Part 2-15 Actualment sense especificar. 
Part 2-16 Actualment sense especificar. 
Part 2-17 Lluminàries per enllumenat d’escenaris de teatre. 
Part 2-18 Lluminàries per piscines o usos anàlegs. 
Part 2-19 Lluminàries ventilades. 
Part 2-20 Cadenes lluminoses. 
Part 2-21 Actualment sense especificar. 
Part 2-22 Lluminàries per enllumenat d’emergència. 
Part 2-23 Sistemes d’il·luminació de MBT per làmpades de filament. 
Part 2-24 Lluminàries amb temperatures superficial limitades. 
Part 2-25 Lluminàries per ús en hospitals i sanatoris. 
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