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Segueix-nos 

El principal referencial de sistemes de qualitat en el sector automoció es va actualitzar el 
passat octubre de 2016: la IATF 16949:2016. 
 
La coneguda norma ISO/TS 16949:2009 s’aplica a les activitats de fabricació en sèrie en la 
cadena de subministrament i peces de recanvi, i incorpora nous requisits, en combinació 
amb la també renovada ISO 9001:2015. 
 
Tots els certificats segons ISO/TS 16949:2009 expiren el  14 de setembre de 2018, i 
totes les empreses que han adoptat aquest referencial, i es troben certificades amb algun 
organisme acreditat, han de planificar la transició i adoptar els canvis necessaris. 
Òbviament, també afecta a aquelles empreses que estaven implantant el sistema i que en 
breu, pensaven certificar el seu sistema.  
 
Es formula com un complement de la norma ISO 9001:2015, pel que també inclou la gestió 
de riscos. 
 
Des del CENTRE METAL·LÚRGIC volem dedicar una jornada a explicar els principals 
canvis, comptant amb una de les certificadores amb més prestigi internacional: TÜV 
RHEINLAND  

ALGUNA VEGADA T’HAS PLANTEJAT IMPLANTAR LA ISO-TS? 
SABIES QUE CADUCA L’ANY QUE VE? 

REVISIÓ DE LA NORMA ISO/TS 16949. Nova IATF 16949:2016 
CANVIS PRINCIPALS I GESTIÓ DEL RISC  

Programa: 

09.00 h Acreditacions 

09.15 h Benvinguda i presentació de la sessió 

09.30 h Principals requisits IATF 16949:2016. Diferencies amb l’anterior TS 16949:2009 

 Ponent: Antonio Landete Martínez. TS auditor. Automotive Technical Responsible 
WE (Western Europe) TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing SA 

10.00 h Com es planteja la gestió del risc?.  
Processos i Gestió de Risc. Accions preventives. 

 Ponent: Marc Santandreu i Gràcia. Director de Sistemes de Qualitat del Centre 
Metal·lúrgic. Responsable de Sistemes de Gestió de Santandreu Consultors. 

10.30 h Col·loqui i torn de preguntes. 

Assistència gratuïta  
prèvia inscripció en el següent enllaç  

 

INSCRIU-T’HI  

Amb la col·laboració de: 

Dia: 28 de setembre 
Hora: 09:15 a 11:00 h 
Lloc: Centre Metal·lúrgic · Tres Creus, 66 Sabadell 
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