Nota de Premsa
Evolució de la norma ISO 9001 (versió 2015)

2 d’abril de 2015, Barcelona
Les normes internacionals més conegudes dins dels sistemes de gestió evolucionaran en 2015.
Existeixen 4 raons perquè això succeeixi:
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1. L’adopció d’una nova estructura estàndard universal anomenada “estructura d’alt
nivell” a la qual seguiran l’ISO 14001 i l’ISO 45001 en un futur. Per tant, seran
compatibles i facilitarà l’ús conjunt d’aquestes normes.
2. Normalment, les normes ISO són revisades a intervals regulars. Per aquest estàndard
creat el 1987, és la quarta revisió (1994-2000-2008 i 2015). L’objectiu no és només
realitzar un seguiment del rendiment dels diferents mercats, sinó també de l’evolució
de les organitzacions (noves tecnologies, noves pràctiques, noves habilitats, etc.)
adaptant-se a organitzacions de tot tipus i mides.
3. L’entorn empresarial està canviant constantment. L’ISO 9001, en la seva versió 2015
incorporarà els requisits necessaris per estar millor preparada per a aquests canvis
constants del mercat. De fet, serà necessari dur a terme una anàlisi de les oportunitats
i riscos associats amb les necessitats del client i evolució dels productes o serveis.
4. La nova versió integrarà a més interessats, incloent clients i proveïdors.

Pel que fa als requisits, els canvis que podem esperar són:


Identificació dels diferents grups d’interès amb un impacte directe o indirecte sobre els
servies prestats



La gestió del riscos i oportunitats



La participació més activa de la gestió

L’actual esborrany de la futura norma requereix que les organitzacions certificades amb la
norma ISO 9001:2008 tindran un període transitori de tres anys a partir de la data de publicació
de la nova versió.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland és un líder mundial en serveis d’inspecció independents, fundat fa més de 140
anys. El grup té presència a 66 països amb 18.000 empleats; el volum de negocis anual és de
més de 1,6 mil milions d’euros. Els experts independents es destaquen per la qualitat,
l’eficiència i la seguretat de les persones, la tecnologia i el medi ambient en gairebé tots els
aspectes de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona l’equip tècnic, els productes i els serveis, supervisa projectes i ajuda
a donar forma als processos de les empreses. Els seus experts capaciten persones en una
àmplia gamma de carreres i indústries. Amb aquesta finalitat, TÜV Rheinland empra una xarxa
global de laboratoris aprovats, proves i centres d’educació.
Des de 2006, TÜV Rheinland és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides per
promoure la sostenibilitat i la lluita contra la corrupció.
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TÜV Rheinland Ibérica,
Inspection, Certification &Testing, S.A.
María Buendía
maria.buendia@es.tuv.com
www.tuv.es
Teléfono: 93.478.11.31

