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TÜV Rheinland i ACN (Associació Espanyola de
Centres de Negocis) presenten la Certificació i
Categorització de Centres de Negocis
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16 de març de 2015, Barcelona
A principis d’aquest any 2015, es va produir a Madrid la presentació del projecte de Certificació
i Categorització de Centres de Negocis. L’èxit d’assistents va ser rotund, no era per a menys, es
tracta d’un dels projectes més importants per al sector dels Centres de Negocis al nostre país.
Van acudir nombrosos professionals, tant de centres associats com perfils relacionats amb els
Business Center.
L’esdeveniment va començar amb unes breus paraules de benvinguda del president d’ACN,
Eduardo Salsamendi, i a continuació el presentador i periodista Roberto Fernández va tocar els
punts més importants de la Certificació i Categorització.
Va començar amb un resum del que suposa un Centre de Negocis, un “hotel per a empreses”,
on aquestes poden centrar veritablement en el seu negoci sense preocupar-se ni distreure per
la gestió de serveis industrials.
Aprofitant l’espai de l’esdeveniment, una planta diàfana en un important edifici d’oficines en
una de les millors zones de Madrid, pertanyent al complex de Castellana 200, va explicar que el
treball d’un Business Center professional i especialitzat consisteix precisament en activar
aquest espai i dotar-lo de valor i serveis, on les empreses poden desenvolupar la seva activitat.
Va continuar parlant de l’intrusisme, aquesta gestió professional i aquest bon fer es confon de
vegades amb un altre tipus d’oferta que res té a veure amb un veritable Centre de Negocis, el
que és un dels motius per a aquesta Certificació i Categorització, una veritable eina pionera a
Europa que apareix en un moment en què el sector està madur, amb una sòlida experiència,
fort creixement, i clarament professionalitzat.
La següent persona a prendre la paraula va ser Isabel Torres, Business Stream Manager
Systems de TÜV Rheinland, que va presentar els logos de la Certificació i Categorització, i va
explicar el seu significat:
Xinxetes de geolocalització, fent referència al fet que els Centres de Negocis són el nexe d’unió
entre un entorn cada vegada més virtual i l’espai físic, amb la lletra “e” d’excel·lència o
eficiència.
Per a la Certificació color gris, i per a la Categorització color daurat amb el nombre d’estrelles

corresponents, de l’1 al 5 amb les categories intermèdies 3 superior i 4 superior.
Va recordar els objectius del projecte, unificar el criteri, aportar claredat, seguretat i informació
al Client en la seva presa de decisió, identificar i reconèixer al sector des de la perspectiva de
gestió professional, que un client tingui clar el que va a trobar quan tria un centre de 4 o 3
estrelles superior, ja sigui en un Centre de València, Màlaga, Madrid o Bilbao.
També va comentar que aquesta certificació, com totes les certificacions en realitat, suposa
l’inici d’un procés, un camí, que no està tancat ni acabat, i que serà necessari un temps per anar
perfeccionant i millorant els processos que culminen, sobretot, amb la Categorització.
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Tot seguit es van lliurar els diplomes als Centres de Negocis presents amb la seva Certificació i
Categorització corresponent, i es va acabar amb un vi espanyol en què els assistentes van poder
canviar opinions i preguntar i conèixer més a fons la Certificació i Categorització entre
companys i ambaixadors del projecte.

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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