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TÜV Rheinland ha aconseguit recentment l’Acreditació per a la Certificació de
R+D+i de Sistemes de Gestió (UNE 166002:2006).
La bona gestió del procés R+D+i és part de l’èxit
La globalització ens està portant a un entorn cada vegada més competitiu, per
això, perquè les empreses puguin sobreviure és necessari fomentar la
investigació, el desenvolupament i la innovació tecnològica. És a dir, que la
innovació tecnològica d’una empresa determina en gran mesura el seu
creixement econòmic i la seva competitivitat internacional.
La norma UNE 166002:2006 proporciona les directrius per optimitzar els
processos d’innovació tecnològica de l’organització a través de la implantació
d’un Sistema de Gestió de la R+D+i.
TÜV Rheinland, com a Entitat de Certificació de Qualitat de prestigi
internacional ofereix la Certificació del Sistema de Gestió de R+D+i segons la
norma UNE 166002:2006.
TÜV Rheinland ofereix la garantia i el suport d’una organització independent
alemanya, present en els cinc continents i de reconegut prestigi.
Els nostres auditors tenen la necessària competència tècnica i estan qualificats
atenent els criteris de les normes internacionals aplicables i els requisits
d’acreditació d’ambdós organismes.
Amb la implantació i certificació d’un Sistema de Gestió basat en la norma UNE
166002:2006, l’empresa obté els següents beneficis:
 Fomentar les activitats de R+D+i
 Proporcionar les pautes per organitzar i gestionar eficaçment la R+D+i
 Capacitar les empreses per reconèixer tecnologies emergents a
desenvolupar per potenciar les seves activitats

 Millorar la competitivitat i rendibilitat
 Realitzar avaluacions estratègiques davant la presa de decisions en
inversions públiques i privades
 Millorar la imatge empresarial en l’àmbit nacional i internacional
 Assegurar el creixement
La Certificació segons UNE 166002:2006 del Sistema de Gestió de la R+D+i és
integrable en la norma ISO 9001 i aplicable a qualsevol organització,
independentment del seu tamany o activitat.
La innovació és essencial per a les empreses i cal gestionar-la bé i protegir-la.
Documentar la innovació: una necessitat
La documentació és el factor fonamental del sistema de gestió d’innovació.
S’emmagatzema tant informació sobre l’empresa o organització com idees i
instruccions necessàries per a desenvolupar processos i prendre decisions.
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A part d’un manual de gestió i de procediments, s’hauria d’incloure suficients
instruccions per permetre una gestió eficient de tots els processos del projecte.
TÜV Rheinland, com a líder mundial en certificació de productes, porta
participant en projectes d’innovació en sectors d’activitats molt diferents. A
Espanya actuem en aplicació de la norma UNE 166002 principalment en sectors
com el metal·lúrgic, farmacèutic, turístic o el de la tecnologia de la informació.
“Amb aquesta nova acreditació tenim l’oportunitat de posicionar-nos encara
millor en el mercat i assegurar el nostre creixement en l’activitat de sistemes.
Gràcies a tots, perquè aquesta ha estat un esquema treballat en equip des de
l’àrea operacional fins al centre de certificació i és una prova que la
col·laboració, a més de necessària, també condueix a l’èxit”. Paraules de la
nostra Business Stream Manager de Sistemes, Isabel Torres Donoso.

Sobre TÜV Rheinland
TÜV Rheinland es un líder mundial en servicios de inspección independientes, fundado hace
más de 140 años. El grupo tiene presencia en 66 países con 18.000 empleados; el volumen de
negocios anual es de más de 1,6 mil millones de euros. Los expertos independientes se
destacan por la calidad, la eficiencia y la seguridad de las personas, la tecnología y el medio
ambiente en casi todos los aspectos de la vida.
TÜV Rheinland inspecciona el equipo técnico, los productos y los servicios, supervisa proyectos
y ayuda a dar forma a los procesos de las empresas. Sus expertos capacitan a las personas en
una amplia gama de carreras e industrias. Con este fin, TÜV Rheinland emplea una red global
de laboratorios aprobados, pruebas y centros de educación.
Desde 2006, TÜV Rheinland es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para
promover la sostenibilidad y la lucha contra la corrupción.
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