
       

 

SEMINARI ILAC G8:2019 i celebració del DMM 
 

Us convidem a assistir de manera presencial o virtual al seminari sobre la guia sobre regles de 
decisió i declaració de la conformitat (ILAC G8), en la nova edició del 2019, i els documents 
que li donen suport científic. El seminari tindrà lloc l’1 d’octubre de 2020 a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans (c. del Carme, 47, de Barcelona), però també es podrà seguir en línia. 

 

La finalitat del seminari és explicar les variacions principals del document, completar 
l’exposició amb informació addicional derivada del que expliquen els documents bàsics i 
analitzar-lo des del punt de vista del metròleg. 

 

El programa del seminari és: 

 

9.30-10.00 h Recepció 

10.00-10.15 h Benvinguda 

10.15-12.00 h Introducció, canvis en la ILAC G8 i documents de suport 

12.00-12.30 h Pausa 

12.30-13.00 h Taula rodona i torn obert de paraules 

13.00-13.15 h Finalització del seminari 

 

Esperem la vostra assistència i les vostres inquietuds en aquest àmbit. En el cas de l’assistència 
a distància, una vegada formalitzada la inscripció rebreu un enllaç per a poder seguir i participar 
en el seminari. Us indiquem que l’aplicació per a l’assistència a distància és el Zoom. 

 

Secció Catalana de Metrologia 

 

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 

Cal que formalitzeu la inscripció abans del 25 de setembre emplenant el formulari següent: 
https://www.iec.cat/jornades/seminariILAC2019.asp 
 

Quota d’inscripció: 

— Socis de la Societat Catalana de Tecnologia: gratuïta 
— No socis: 50 euros  

 

Informació: 

Societat Catalana de Tecnologia 
Tel. 935 529 106 - A/e: sct@iec.cat - scmetro-sct@correu.iec.cat  

 

 
Us informem que les vostres dades seran incorporades a un tractament que és responsabilitat de l’Institut d’Estudis Catalans 
(IEC) amb la finalitat de gestionar l’activitat a la qual us inscriviu. Les vostres dades no seran cedides a tercers, i un cop 
finalitzada l’activitat es conservaran als efectes de registre històric. Per a més informació podeu adreçar-vos a la nostra Política 
de privacitat. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, 
adreçant-vos per escrit a l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), o bé enviant un correu 
electrònic a l’adreça dades.personals@iec.cat. 


