CAMBRA CERTIFICA
Certifica’t amb rigor, auditors compromesos i experiència
sectorial.
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Qui som?

Compromisos adquirits

Creada com a servei cameral dirigit a la certificació, va
centrar inicialment les seves activitats a la certificació ISO 9001. Degut al gran reconeixement obtingut pel
mercat, 18 anys al servei de les empreses ens avalen,
va ampliar el seu àmbit d’actuació a altres esquemes de
certificació.

• Ajudar les empreses a ser més competitives i a fidelitzar
els seus clients.

Certificació i Confiança Cambra, SL (Cambra Certifica) és
una entitat independent i imparcial amb reconeixement
de les seves certificacions a nivell nacional i internacional, i acreditada per l’Entidad Nacional d’Acreditación
(ENAC).

• Contribuir al compliment legal de les organitzacions.

• Fomentar la investigació, desenvolupament i innovació de
les organitzacions.Atendre la demanda de les empreses
que exigeixen certificacions amb valor afegit i reconeixement de totes les parts interessades.
• Generar confiança en el mercat.

La nostra certificació constitueix un element diferenciador que permet millorar la imatge, processos i serveis de
les organitzacions, generant confiança en el mercat.

Avantatges

Àmbit de certificació

• Actuació personalitzada per a cada tipologia d’empresa
(sector d’activitat i empleats)

Certificació Qualitat
• ISO 9001
• Aeroespacial EN 9100
• Transport de passatgers UNE EN 13816
• Destrucció confidencial EN 15713
• Assistencial Sèrie UNE 15800
• Centres sanitaris EN 179000
• Estudis de Mercat ISO 20252
• Carta de servei UNE93200
• Avaluació de persones ISO 106678

• Enfoc especial per a Pimes
• Processos àgils i adaptats
• Professionalitat tècnica
• Àmbit nacional i internacional
• Imatge reconeguda
• Coneixement empresarial

Certificació Ambiental
• ISO 14001
• Eficiència Energètica ISO 50001
• Petjada de Carboni ISO 14064
• Verificació ambiental EMAS
Certificació de Projectes R+D+I
Certificació de Seguretat i Salut
• OHSAS 18001

Valors
• Honestitat
• Compromís responsable amb els auditors i
organitzacions
• Competència tècnica demostrada
• Independència i integritat en la nostra presa de decisions
• Rigor tècnic en els processos d’avaluació
• Confidencialitat

Altres Àrees
• Responsabilitat Social SGE 21
• Avaluacions SICTED
• PECAL Sèrie 200
• Auditories internes
• Capacitació

Certificat de Qualitat
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Fem qualitat

Les organitzacions cada vegada més s’enfrentan a les exigències
que el seu client demanda per satisfer les necessitats. Quan
una organització decideix implantar i certificar un sistema de
qualitat, és senyal inequívoca de que té el propòsit de continuar
i créixer en el mercat, ser competitiva, protegir els interessos
dels accionistes, cuidar la font de treball i millorar la qualitat
del seu producte/servei.

millorant la satisfacció
dels notres clients

Què és?
La ISO 9001 és una norma internacional que
especifica els requisits per els Sistemes de
Gestió de Qualitat aplicables a tota l’organització
que necessiti demostrar la seva capacitat per
proporcionar productes/serveis que acompleixin els requeriments dels seus clients i els
reglamentaris que els siguin aplicables, i el seu
objectiu és augmentar la satisfacció del client.
El tenir un enfocament basat en processos, el Sistema de Gestió orienta a les organitzacions cap a
l’acompliment i l’eficàcia per a l’obtenció de resultats i incentiva la millora contínua dels processos,
considerant-los com a elements que aporten valor afegit a l’organització.La norma ISO 9001 es
constitueix el marc apropiat per gestionar eficaçment l’empresa i aconseguir la seva millora
contínua.

Millora contínua del sistema
de qualitat

Responsabilitat
de la
Direcció

Clients
Clients

Requisits

Provisió
de recursos

Entrades

Medició, anàlisi
i millora

Realització
de
producte

Producte

Satisfacció

Sortides

Activitats que aporten valor
Fluxe d’informació

Avantatges
Augmenta la satisfacció del client

Assegura l’enfocament al compliment de les necessitats del client i la qualitat de productes i serveis

Incrementa l’eficiència personal i de l’organització

En estandarditzar les activitats del personal i promoure activitats formatives per al correcte acompliment

Millora contínuament els processos i productes/serveis

En disposar de mètodes que permeten quantificar l’acompliment dels processos

Redueix les incidències

Redueix incidències negatives de producció o prestació de serveis

Estalvia costos

Millora la gestió dels processos i recursos aplicats

Augmenta la credibilitat de l’organització

Promou l’actitud de les organitzacions cap a la millora contínua

Augmenta la motivació del personal

Augmenta la participació del personal

Noves oportunitats de negoci

Aporta avantatges competitius, creant més i millors oportunitats comercials i donant accés a concursos públics

Compatible amb altres normes

ISO 9001 s’ha concebut per ser compatible amb altres normes de sistemes de gestió

Cambra Certifica. Entitat acreditada per l’ENAC
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Per a qui?

¿Por qué Cámara Certifica?

¿Para quién?

ISO 9001

Per què Cambra Certifica?
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Proceso de certificación
Procés de certificació
Sol·licitud de certificació

de certificació
• La organización interesada en llevar a caboProcés
la certificación
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de la certificació haurà d’enviar, a
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Certifica,
l’acceptació
de de la oferta/contrato
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UNE EN ISO 9001
Proceso de certificación UNE EN ISO 9001

Planificación
Solicitud dePlanificació
• Con la información aportada, el equipo auditor acordará
Sol·licitud
Planificación de
la organización el plan de auditoría que incluirá
los
de auditoria
certificaciónd’auditoria
de certificació
Amb la informació aportada,auditoría
l’equip auditorcon
acordarà
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Designació
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Designación
equipo auditor
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Desarrollo
Desenvolupament auditoria
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• La organización desarrollará las medidas correctivas
Acciones
oportunas para subsanar los incumplimientos registrados
correctoras
durante la auditoría
L’organització desenvoluparà les mesures correctives oportunes per
subsanar els incompliments registrats durant l’auditoria.

Auditoría 1ª

Auditoria
Etapa 1 etapa

Accions correctores

Proceso de
Procés de presa de decisions

Auditoria especial

Renovación

Auditoría 2ª
Auditoria
Etapa 2 etapa

Renovació
cada 3 años
cada 3 anys
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No
No
No
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Auditories de seguiment anual
CONFORMIDAD
anual
sistema de gestión
CONFORMITAT
Visita anual per avaluar, mitjançant una auditoria parcial, el manteniment de la implantació i eficàcia del sistema de gestió.
Renovación a
los 3 años
• Visita a los tres años para evaluar a través de una
Renovació als 3 anys des
delalafecha
data deauditoría
certificació
inicial
completa,
la implantación, eficacia y mejora
desde
de
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continua
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la implantació, eficàcia i millora
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Seguimientos

anuales
Seguiments
anuals

Sol . licita oferta

Solicite oferta sin compromiso sense compromís
certificacion@camaracertifica.es - Tel. 915383710/3717
Vicente Atienza
C/ De Las Huertas 11, 1ª planta 28012 – Madrid
vatienza@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 5353)
www.cambrabcn.org
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Prevenir l’impacte

La protecció mediambiental s’ha convertit en un assumpte de
vital importància per a una empresa compromesa amb la societat i el medi ambient. La pressió global per minimitzar l’impacte
ambiental produït per les nostres activitats s’estén a governs
locals i nacionals, organismes reguladors, associacions sectorials, clients, empleats i accionistes que cada vegada més exigeixen un comportament ambiental responsable.

ambiental amb la ISO
14001

Què és?
La norma ISO 14001 és una norma acceptada
internacionalment que determina com establir
un Sistema de Gestió Ambiental (SGA) eficaç que
asseguri la millora contínua. Està dissenyada per
aconseguir un equilibri entre la rendibilitat de
l’organització i la reducció dels impactes ambientals generats en la seva activitat.
La implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental li permetrà sistematitzar, de manera senzilla, els aspectes ambientals que es generen en
cadascuna de les activitats desenvolupades en
l’organització, a més de promoure el compliment de la legislació ambiental i la prevenció de
la contaminació.
La Norma ISO 14001 estableix els requisits que
ha de complir un Sistema de Gestió Ambiental
per garantir que l’empresa compleix amb els re-

quisits de respecte ambiental durant la fabricació del seu producte
o la prestació del seu servei Requeriments de la ISO 14001:
• Requisits generals
• Política mediambiental
• Planificació d’implantació i operació
• Comprovació i mesures correctivas
• Revisió de la gestió ambiental
Sistema de Gestió Ambiental

ió
3 Revis

per la D

Millora contín

tació
3 Implemen

Facilita l’accés a noves oportunitats
de negoci i a concursos públics
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ació 2

tal

•
•
•
•

Controlar l’ús de matèries primeres i d’energia
Optimitzar dels costos derivats de la gestió i tractament de residus i emissions
Reduir els costos en matèria de transport, emmagatzematge i embalatge
Disminuir els costos associats amb el dany ambiental i el risc d’accidents

•

Aclareix l’actitud de les organitzacions cap al medi ambient, distingint les netes de les
sospitoses

•

L’Organització està millor situada de cara a possibles multes i penes futures per
incompliment de la legislació ambiental, i a una reducció del segur en demostrar una millor
gestió del risc

•

Major acceptació social de l’organització pel públic, l’administració, els clients,
els treballadors, els inversors, els mitjans de comunicació i els agents socials

•

Aporta avantatges competitius, creant més i millors oportunitats comercials

Evita multes i sancions

Millora la imatge de l’organització

i operació

bien
1 Política am

Avantatges

Augmenta la credibilitat de l’organització

ua

Verificació 4

Planific

Estalvia costos al:

irecció
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Per a qui?

Per què Cambra Certifica?

Es aplicable a qualsevol tipus d’organització, independentment de la seva grandària o sector, que
pretengui reduir els impactes en l’ambient i a complir amb la legislació en aquesta matèria.

• Actuació personalitzada. Identifiquem les necessitats dels nostres clients i facilitem la comunicació per solucionar qualsevol
aspecte d’interès.
• Enfocament especial al tipus d’empresa. Busquem la simplificació dels nostres processos per enfocar-los al seu dia a dia.

Amb aquest enfocament,
¿Paraqualsevol
quién? empresa que
desitgi realitzar activitats sostenibles en totes les
•
seves parcel·les d’acció,
cara
Es haurà
aplicabled’assumir
a cualquier de
tipo
de al
organización,
independientemente
tamaño o sector, que
futur una actitut preventiva,
integrantdelasu variable
pretenda reducir los impactos en el ambiente y a
ambiental en les preses de decisió empresarial.

cumplir con la legislación en esta materia.
Con este enfoque, cualquier empresa que desee
•
realizar actividades sostenibles en todas sus
parcelas de acción, deberá asumir de cara al futuro
una actitud preventiva, integrando la variable
•
ambiental en las tomas de decisión empresarial.

¿Por qué Cámara Certifica?

Processos àgils i adaptats. El desenvolupament de les nostres
Identificamos
las
metodologies •de Actuación
treball enspersonalizada.
permet l’optimització
de temps
en
necesidades de nuestros clientes y facilitamos la
l’atenció als nostres
clients
i
desenvolupament
dels
processos
comunicación para solucionar cualquier aspecto de
d’avaluació.
interés.
•

Enfoque especial al tipo de empresa. Buscamos la

•

Procesos ágiles y adaptados. El desarrollo de

Professionalitat simplificación
Tècnica. Equips
qualificats
seleccionats
de nuestros
procesos para
enfocarlos a per
àrees tècniques amb
su díaàmplia
a día. experiència sectorial.
Imatge reconeguda.
Les marques de certificació de la Cambra li
nuestras metodologías de trabajo nos permite la
facilitaran l’obertura
a nous de
mercats.
optimización
tiempos en la atención a nuestros

clientes y desarrollo de los procesos de evaluación.
• Coneixement empresarial.
Basat en l’experiència adquirida en
• Profesionalidad Técnica. Equipos cualificados
la col·laboració Cambra
Certifica-Empresa.
seleccionados por áreas técnicas con amplia

Procés de certificació
Sol·licitud de certificació

Proceso de certificación

L’organització interessada a realitzar la certificació haurà d’enviar, a
més de la informació requerida per Cambra Certifica, l’acceptació de
l’oferta/contracte.

Planificació d’auditoria

Solicitud de
certificación

Planificación

Proceso de certificación UNE EN ISO 14001

• La organización interesada en llevar a cabo la certificación deberá
enviar además de la información requerida por CámaraSol·licitud
Certifica la
aceptación de la oferta/ contrato

Amb la informació aportada, l’equip auditor acordarà amb l’organització
el pla d’auditoria que inclourà els aspectes necessaris per al procés
d’avaluació.
de auditoría
Desenvolupament auditoria
(etapes 1

experiencia sectorial.
Imagen reconocida. Las marcas de certificación de la
Cámara le facilitarán la apertura a nuevos mercados.
• Conocimiento empresarial. Basado en la experiencia
adquirida
en ISO
la colaboración
Cámara CertificaProcés de certificació
UNE EN
14001
Empresa.
•

de certificació

• Con la información aportada, el equipo auditor acordará con la
organización el plan de auditoría que incluirá los aspectos
i 2)necesarios para el proceso de evaluación.

Solicitud de
certificación

1 y etapa 2)

para subsanar los incumplimientos registrados durante la auditoría

Auditoria especial

Procés de presa de decisions

Designación equipo auditor

etapa

implantación y eficacia del sistema de gestión

L’organització desenvoluparà les mesures correctives oportunes per
Acciones durant
• La organización
desarrollará las medidas correctivas oportunas
subsanar els incompliments registrats
l’auditoria.
correctoras

Planificación
Designació equip auditor
de auditoria

Auditoria
EtapaAuditoría
1
1ª

Visita als centres i instal·lacions de l’empresa on es realitzen les activitats certificables per comprovar la implantació i eficàcia del sisDesarrollo
• Visita a los centros e instalaciones de la empresa donde se
tema de gestió.
realizan las actividades certificables para comprobar la
auditoría (etapa

Accions correctores

Planificació
d’auditoria

Renovació
Renovación
cada
3 anys
cada 3 años

Auditoria
EtapaAuditoría
2
2ª

etapa

Informe
Auditoría especial
Anàlisi de resultats de l’auditoria
i de les accions i evidències aporProceso de
• Análisis de resultados de la auditoría y de las acciones y
tades per l’organització per decidir
al respecte
de laaportadas
concessió
la
evidencias
por lade
organización
para decidir sobre la
toma de
Sí
Informe
Accions
No
concesión de la certificación
decisiones
certificació.
¿ No
correctives Acciones conformitats?
Si

Comitè de Certificació (Concessió
de la certificació)
Comité de

• Un comité formado por distintos expertos evaluará el proceso

Certificación
Un comitè format per diferents
experts avaluarà
completoel
de procés
auditoría ycomplet
si la decisión es favorable emitirá
No un
(Concesión de
certificado de conformidad
d’auditoria i, si la decisió és
favorable, emetrà
un certificat de conla certificación)
formitat.
de
Auditories de seguiment Auditorías
anual
seguimiento

Vàlides?

• Visita anual para evaluar, a través de una auditoría parcial, el
mantenimiento de la implantación y eficacia del sistema de gestión

correctivas

conformidades?

Seguimientos
Seguiments
anuales
anuals

No

No

No
Sí
¿Válidas?

Comité de
Si Comitè
de Certificació
certificación

anual una auditoria parcial, el manteVisita anual per avaluar, mitjançant
niment de la implantació i eficàcia del sistema de gestió.

CONFORMIDAD

CONFORMITAT

Renovación a

los 3 años
• Visita a los tres años para evaluar a través de una auditoría
Renovació als 3 anys desdesde
de
laladata
de certificació
inicial eficacia y mejora continua del sistema
completa, la implantación,
fecha
de gestión

de certificación
Visita als 3 anys per avaluar,
mitjançant una auditoria completa, la
inicial
implantació, eficàcia i millora contínua del sistema de gestió.

“EMAS, UN PASO MÁS HACIA LA EXCELENCIA AMBIENTAL“
La Verificación EMAS (European Eco-Management and Audit Scheme), es un estándar europeo de gestión ambiental

EMAS, UN PAS MÉS
CAP A l’EXCEL·LÈNCIA
que representa el máximo nivel del compromiso ambiental para una organización en Europa.
AMBIENTAL

“ Asegure una verificación fiable y contrastada sobre el comportamiento ambiental de su organización a través de la
verificación de
Cámara Certifica” and
La Verificació EMAS (European
Eco-Management
Sol . licita oferta
Audit Scheme), és un estàndard europeu de gestió amsense compromís
Solicite oferta sin compromiso
biental que representa el màxim nivell del compromís
Vicente
Atienza
- Tel.
915383710/3717
ambiental per a una organització a Europa. certificacion@camaracertifica.es
C/ De Las Huertas 11, 1ª planta
28012 – Madrid
vatienza@cambrabcn.org
“Asseguri una verificació fiable i contrastada sobre el
902 448 448 (ext. 5353)
comportament ambiental de la seva organització a través
Cambra Barcelona
de la verificació de Cambra Certifica”
www.cambrabcn.org
“doing business”

Certificació de Seguretat i Salut
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OHSAS 18001

La Seguretat és missió

Les activitats que es desenvolupen en qualsevol tipus d’organització
impliquen riscos laborals. La Llei 31/1995 té per objecte promoure la
seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de mesures de seguretat i el desenvolupament de les activitats necessàries
per a la prevenció de riscos derivats del treball.

de tots

Des de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995, totes les organitzacions tenen
l’obligació de gestionar i integrar en la seva cultura i processos habituals
la prevenció, que garanteixi la seguretat i salut dels seus treballadors.

Què és?
Un Sistema de Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals és una eina idònia que permet a
l’organització identificar i controlar coherentment els seus riscos de salut i seguretat,
reduir el potencial d’accidents, recolzar el
compliment de les lleis i millorar el rendiment
en general fomentant els entorns de treball segurs i saludables.
OHSAS 18001 especifica els requisits per a un
sistema de gestió de la Seguretat i Salut en el
Treball (SST), destinats a permetre que una organització controli els seus riscos per la SST.
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IMPLANTACIÓ I OPERACIÓ

Permet Disminuir la Sinistralitat Laboral

Identificant, avaluant i controlant els riscos associats a cada lloc de treball i evitant les
causes que originen els accidents o malalties en el treball

Augmenta la productivitat

La percepció d’un entorn més segur pels empleats comporta a una disminució de baixes,
absentisme laboral i de les malalties, així com una disminució progressiva de la sinistralitat

Facilita el compliment Legal en matèria de PRL

Ja que s’integra en els processos de l’organització

Redueix costos i sancions administratives

Disminució del risc i per tant dels costos que es deriven

Millora de la gestió interna

De l’organització, i la comunicació entre l’organització, empleats i les parts interessades

Fomenta una cultura preventiva

Mitjançant la integració en la gestió general de l’organització i el compromís de millora
contínua per part de tots els empleats

Millora la imatge i aporta confiança

És una demostració visible del compromís de l’organització amb una marca de certificació
emesa per una entitat de reconegut prestigi

Cambra Certifica. Entitat acreditada per l’ENAC
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Per a qui?

Per què Cambra Certifica?

És aplicable a qualsevol tipus d’organització, independentment de la seva grandària o sector que vulgui implantar un procediment formal per reduir o eliminar els riscos associats amb la salut i la seguretat
a l’entorn de treball.

• Actuació personaliztada. Identifiquem les necessitats dels nostres clients i facilitem la comunicació per solucionar qualsevol
aspecte d’interès.

Moltes organitzacions implanten i certifiquen el seu
sistema de gestió de la salut i seguretat en el treball
conforme a OHSAS 18001 com a part de la seva estratègia de gestió de riscos per adaptar-se als canvis
legislatius i protegir als seus empleats.

• Processos àgils i adaptats. El desenvolupament de les nostres
metodologies de treball ens permet l’optimització de temps en
l’atenció als nostres clients i desenvolupament dels processos
d’avaluació.

La certificació OHSAS 18001 per una entitat de certificació reconeguda, com Cambra, proporciona valor a
la seva organització a més de ser un reconeixement
del compromís amb la salut i la seguretat enfront dels
clients, proveïdors i el públic en general.

• Enfocament especial al tipus d’empresa. Busquem la simplificació dels nostres processos per enfocar-los al seu dia a dia.

• Professionalitat Tècnica. Equips qualificats seleccionats per
àrees tècniques amb àmplia experiència sectorial.
• Imatge reconeguda. Les marques de certificació de la Cambra li
facilitaran l’obertura a nous mercats.
• Coneixement empresarial. Basat en l’experiència adquirida en
la col·laboració Cambra Certifica-Empresa.

Procés de certificació
Sol·licitud de certificació
L’organització interessada a realitzar la certificació haurà d’enviar, a
més de la informació requerida per Cambra Certifica, l’acceptació de
l’oferta/contracte.

Planificació d’auditoria
Amb la informació aportada, l’equip auditor acordarà amb l’organització
el pla d’auditoria que inclourà els aspectes necessaris per al procés
d’avaluació.

Procés de certificació OHSAS 18001

Planificació
d’auditoria

Sol·licitud
de certificació

Designació equip auditor

Desenvolupament auditoria (etapes 1 i 2)
Auditoria
Etapa 1

Visita als centres i instal·lacions de l’empresa on es realitzen les activitats certificables per comprovar la implantació i eficàcia del sistema de gestió.

Accions correctores
L’organització desenvoluparà les mesures correctives oportunes per
subsanar els incompliments registrats durant l’auditoria.
Auditoria especial

Procés de presa de decisions

Renovació
cada 3 anys

Auditoria
Etapa 2
Informe

Anàlisi de resultats de l’auditoria i de les accions i evidències aportades per l’organització per decidir al respecte de la concessió de la
certificació.

Sí

Accions
correctives

No
conformitats?

Seguiments
anuals

Comitè de Certificació (Concessió de la certificació)
Un comitè format per diferents experts avaluarà el procés complet
d’auditoria i, si la decisió és favorable, emetrà un certificat de conformitat.

Auditories de seguiment anual

No

No

Vàlides?

Sí

Comitè
de Certificació

Visita anual per avaluar, mitjançant una auditoria parcial, el manteniment de la implantació i eficàcia del sistema de gestió.

CONFORMITAT

Renovació als 3 anys des de la data de certificació inicial
Visita als 3 anys per avaluar, mitjançant una auditoria completa, la
implantació, eficàcia i millora contínua del sistema de gestió.

Sol . licita oferta
sense compromís

Vicente Atienza
vatienza@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 5353)
www.cambrabcn.org

Cambra Barcelona
“doing business”

Certificació de Projectes R+D+i

Cambra Certifica

Producto Certificado

Proyecto I+D+i

L’empresa tecnològica

que no innova deixarà

En un entorn de tecnologia, la capacitat d’innovar és un recurs de
les empreses que ha de ser gestionat de manera eficient. És de
gran importància per a la seva supervivència ja que contribueix a
situar-les en una posició destacada per afrontar els nous reptes
que sorgeixen en un mercat cada vegada més globalitzat.

a una altra empresa

Als mercats competitius i globalitzats actuals, el futur de les empreses depèn de la innovació.

pas a una altra idea,

Què és?
La Certificació de Projectes de R+D+i és un instrument que l’Administració Pública posa a la
disposició de les empreses, a través del com
s’incentiven amb beneficis fiscals les despeses i inversions realitzats en activitats de
R+D i d’innovació tecnològica (segons el que
es disposa en l’article 35 de la Llei de l’Impost
de societats).
La publicació del RD 1432/2003 estableix el
Sistema d’Informes Motivats vinculants per a
l’Administració Tributària, per aplicar una deducció fiscal per les despeses generades en un
projecte R+D+i.
La certificació de projectes de R+D+i és
l’avaluació tècnica i comptable del projecte,
mitjançant la qual es determina la naturalesa
del mateix (recerca, desenvolupament, innovació tecnològica) i la coherència de les despeses pressupostades i executats.

Per a qui?
Aquesta certificació va dirigida a organitzacions tecnològiques i innovadores que fan de
la recerca i de la innovació el seu model de desenvolupament empresarial. A empreses i organismes, independentment de la seva grandària
o del sector econòmic al que pertanyin, que
requereixin la classificació de les activitats
susceptibles de ser considerades R+D+i.

Taula de deduccions fiscals

Despeses Recerca i
Desenvolupament

Despeses Innovació
Tecnológica (IT)

A.1: Despeses associades al
projecte (=25% de les despeses
totals en R+D)

B.1: Despeses associades al
projecte (=12% de les despeses
totals en IT)

A.2: Aplicació quan les despeses
associades al projecte R+D de
l’anualitat són superiors a la
mesura de les despeses d’R+D
realitzades a les dues darreres
anualitats (=17% de l’increment
per sobre de la mitjana dels dos
darrers anys en R+D

B.2: Inversions en tecnologia
avançada en forma de patents,
llicències, etc. (=12% de les
despeses en l’adquisició
tecnologia / Límit d’1,0 M€)

A.3: Personal qualificat amb
dedicació exclusiva R+D (=17%
de les despeses de personal
exclusiu R+D)

B.3: Costos en certificacions de
normes d’assegurament de la
qualitat, com ISO 9000, GMP o
similars (=12% de les despeses
en l’obtenció del certificat)

A.4: Inversions en Actius
(amortitzacions en immobilitzat
material i immaterial, exclòs
immobles i terrenys), amb ús
exclusiu R+D (=8% de les
despeses actius R+D)

Total deduccions IT=B.1+B.2+B.3

Total deduccions R+D=A.1+A.2+A.3+A.4

Avantatges
Seguretat jurídica en l’aplicació dels desgravaments per despeses associades a projectes de R+D+i gràcies
a una avaluació independent
Sistematització en el desenvolupament de projectes. Millora del control d’objectius i tasques i major control del risc
Millora de la imatge corporativa i major accessibilitat a fonts de finançament
Cambra Certifica. Entitat acreditada per l’ENAC

Cambra Certifica

Producto Certificado

Proyecto I+D+i

Tipus de certificació
Contingut
Ex-Ante

Per què Cambra Certifica?
Contingut
i Execució

• Actuació personalitzada. Identifiquem les necessitats dels nostres clients i facilitem la comunicació per solucionar qualsevol
aspecte d’interès.
• Enfocament especial al tipus d’empresa. Busquem la simplificació dels nostres processos per enfocar-los al seu dia a dia.

Projecte sense
executar

Projecte amb
execució, podent
ser plurianual

• Processos àgils i adaptats. El desenvolupament de les nostres
metodologies de treball ens permet l’optimització de temps en
l’atenció als nostres clients i desenvolupament dels processos
d’avaluació.

Naturalesa
d’activitats

Naturalesa d’activitats
i coherència del
pressupost

• Professionalitat Tècnica. Equips qualificats seleccionats per
àrees tècniques amb àmplia experiència sectorial.

Coherència
del pressupost

Auditoria de despeses
executades

• Imatge reconeguda. Les marques de certificació de la Cambra li
facilitaran l’obertura a nous mercats.
• Coneixement empresarial. Basat en l’experiència adquirida en
la col·laboració Cambra Certifica-Empresa.

Procés de certificació
Sol·licitud de certificació
L’organització interessada a realitzar la certificació haurà d’enviar, a
més de la informació requerida per Cambra Certifica, l’acceptació de
l’oferta/contracte.

Procés de certificació de Projectes d’R+D+I 9001
Sol·licitud
de certificació

Revisió documental
Un tècnic de projectes revisarà formalment el projecte i confirmarà
la disciplina tecnològica del mateix.

Revisió
documental

Realització de l’auditoria tècnica
Experts tècnics analitzaran l’estat de l’art, classificaran la naturalesa de les activitats i donaran una valoració sobre els recursos del
projecte.

Designació equip auditor

Realització de l’auditoria comptable

Auditoria tècnica
i comptable

Experts comptables avaluaran les despeses associades al projecte
que tinguin coherència en el context actual d’R+D+I.

Informe

Sol·licitud de certificació
L’organització interessada a realitzar la certificació haurà d’enviar, a
més de la informació requerida per Cambra Certifica, l’acceptació de
l’oferta/contracte.

MINECO

Accions
correctives

Sí

No
conformitats?

Informe d’auditoria

Sol·licitud
informe motivat

No

L’equip auditor elaborarà un informe de l’avaluació del projecte

Pla d’accions correctives
L’organització desenvoluparà, en el seu cas, les mesures correctives oportunes per subsanar els incompliments registrats durant
l’auditoria.

Concessió de la certificació

Sí

Vàlides?

Comitè
de Certificació

CONFORMITAT

No

Fi del procés

Un comitè mixte prendrà la decisió de certificació. Si la decisió és
favorable, emetrà un certificat de conformitat.

Sol . licita oferta
sense compromís

Vicente Atienza
vatienza@cambrabcn.org
902 448 448 (ext. 5353)
www.cambrabcn.org

Cambra Barcelona
“doing business”
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Club Cambra
Un espai d’impuls del teu negoci
Club Cambra és una plataforma d’intercanvi i de negoci. Els socis d’aquest club sou les empreses
beneficiàries de la xarxa cameral. Coneixes els avantatges del Club Cambra?
Accedeix a la plataforma

www.clubcambra.com

Al Club Cambra trobaràs

Directori d’empreses

Borsa d’oportunitats

Descomptes en serveis

Més de 400.000 empreses
de 50 sectors, amb presència
a 180 països

Més de 30.000 ofertes i
demandes de potencials clients,
socis i proveïdors

Més de 40 solucions
per impulsar el teu negoci

Fes-te soci del Club Cambra
És gratuït

902 448 448

“doing business”
al territori
OFICINES CENTRALS
Av. Diagonal, 452 - Barcelona
T. 902 448 448

SEU CORPORATIVA
Casa Llotja de Mar
Passeig d’Isabel II, 1 - Barcelona
T. 935 478 849

DELEGACIONS
ALT PENEDÈS
Plaça Estació, 2 baixos - Vilafranca del Penedès
T. 902 448 448 ext. 1039
ANOIA
Born, 5 - Igualada
T. 902 448 448 ext. 1035
BAIX LLOBREGAT
Carretera Laureà Miró, 350 - Sant Feliu de Llobregat
T. 902 448 448 ext. 1037
Antena Viladecans
Andorra, 64 - Edifici Can Calderon - Viladecans
T. 902 448 448 ext. 1098
BARCELONÈS NORD
Polígon Les Guixeres, s/n - Edifici BCIN - Badalona
T. 902 448 448 ext. 1031
BERGUEDÀ
Rafael Casanova, 6 - Berga
T. 902 448 448 ext. 1032
GARRAF
Plaça de la Vila, 11 baixos - Vilanova i la Geltrú
T. 902 448 448 ext. 1040
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Barcelona, 2 - Edifici La Farga - L’Hospitalet de Llobregat
T. 902 448 448 ext. 1034
MARESME
TecnoCampus Mataró-Maresme - Av. Ernest Lluch, 32
Torre TCM 2 planta baixa - Mataró
T. 902 448 448 ext. 1036
OSONA
Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5 - Edific i El Sucre - Vic
T. 902 448 448 ext. 1038
VALLÈS ORIENTAL
Camí del Mig, 22 - Edifici Can Muntanyola - Granollers
T. 902 448 448 ext. 1033
Antena Mollet del Vallès
Carrer Comte d’Urgell, 26 - Masia Can Lledó - Mollet del Vallès
T. 902 448 448 ext. 1028

www.cambrabcn.org/contacte

902 448 448
Club Cambra
Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn

Cambra Barcelona
“doing business”

www.cambrabcn.org

