
  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  

RReeccoommmmeennddaattiioonn                                  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                                      pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                              XX  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    WWiilldd  CCaattcchh  55..  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm    CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1111//MMAARR  //22001166  

DDaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn            

1111//MMaarr//22001166  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __55..66  

AAúúnn  ccuuaannddoo  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ttiieennee  eessttaabblleecciiddoo  uunn  ssiisstteemmaa  ddee  ggeessttiióónn  ppaarraa  pprreevveenniirr  llaa  ppoossiibbllee  ccaappttuurraa  

aacccciiddeennttaall  ddee  eessppeecciieess  eenn  ppeelliiggrroo  ddee  eexxttiinncciióónn,,  nnoo  eexxiissttee  eevviiddeenncciiaa  ffoorrmmaall  ((rreeggiissttrrooss))  qquuee  ssooppoorrttee  qquuee  eell  

ssiisstteemmaa  eessttéé  ssiieennddoo  aapplliiccaaddoo..  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall                          iimmpplleemmeennttaattiioonn      XX  RReeqq..  NN..  

__55..66__  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

SSeeaatteecc  EEIIRRLL  eeffeeccttuuóó  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess  ddee  uunn  ffoorrmmuullaarriioo  eenn  eell  ccuuaall  ddeessccrriibbee  llaass  aacccciioonneess  aa  sseegguuiirr  

eenn  ccaassoo  ddee  tteenneerr  uunnaa  ccaappttuurraa  ddee  eessppeecciiee  eenn  eexxttiinncciióónn,,  jjuunnttoo  ccoonn  eessttee  iinnssttrruuccttiivvoo  ssee  rreeqquuiieerree  qquuee  sseeaa  

iinnffoorrmmaaddoo  eenn  ccaassoo  ddee  ooccuurrrriirr  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  eessttee..    EEll  ffoorrmmuullaarriioo  ppaarraa  rreeppoorrttee  eessttáá  eenn  ppooddeerr  ddeell    aaggeennttee  ddee  llaass  

eemmbbaarrccaacciioonneess  

PPeerrssoonnaall  ddee  nnuueessttrraa  CCííaa..  ((SSEEAATTEECC  EEIIRRLL  ))  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  ssuuppeerrvviissoorr  eeffeeccttuuaarráá  llaass  ffiissccaalliizzaacciioonneess  

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess  jjuunnttoo  ccoonn  ssuuss  aaggeenntteess    ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  eell  ccuummpplliimmeennttoo  ddee  eessttaa  nnoorrmmaa  ppoorr  

lloo  mmeennooss  uunnaa  vveezz  ppoorr  mmeess..  

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  hhaaccee  eennvvííoo  ddee  ddooccuummeennttoo  qquuee  mmuueessttrraa  qquuee  eennttrreeggóó  ffoorrmmuullaarriioo  yy  qquuee  ééssttee  ffuuee  rreecciibbiiddoo  ppoorr  llooss  

rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess..    AAddiicciioonnaallmmeennttee  ssee  eennvvííaa  ffoorrmmuullaarriioo  ddee  aannoottaacciioonneess  qquuee  mmuueessttrraa  qquuee  nnoo  

hhuubboo  iinncciiddeenntteess  eenn  llooss  mmeesseess  ddee  DDiicciieemmbbrree  22001155  yy  eenneerroo  22001166..  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 

 



  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  

RReeccoommmmeennddaattiioonn                                  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                                      pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                              XX  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    WWiilldd  CCaattcchh  55..  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm    CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1111//MMAARR  //22001166  

DDaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn            

1111//MMaarr//22001166  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __55..77  

AAúúnn  ccuuaannddoo  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ttiieennee  iimmpplleemmeennttaaddoo  ppaarraa  llaa  fflloottaa  uunn  pprrooggrraammaa  ddee  ggeessttiióónn  qquuee  ggaarraannttiiccee  qquuee  llooss  

aanniimmaalleess  vviivvooss  qquuee  ppuueeddaann  ccaappttuurraarrssee  aacccciiddeennttaallmmeennttee  ssee  lliibbeerraann  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  eenn  eell  aagguuaa  eenn  ccoonnddiicciioonneess  

qquuee  ggaarraannttiizzaann  aallttaass  ppoossiibbiilliiddaaddeess  ddee  ssuuppeerrvviivveenncciiaa,,  nnoo  eexxiissttee  eevviiddeenncciiaa  ffoorrmmaall  ((rreeggiissttrrooss))  qquuee  ssooppoorrttee  qquuee  eell  

ssiisstteemmaa  eessttéé  ssiieennddoo  aapplliiccaaddoo..  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall                          iimmpplleemmeennttaattiioonn      XX  RReeqq..  NN..  

__55..77__  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

SSeeaatteecc  EEIIRRLL  eeffeeccttuuóó  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess  ddee  uunn  ffoorrmmuullaarriioo  eenn  eell  ccuuaall  ddeessccrriibbee  llaass  aacccciioonneess  aa  sseegguuiirr  

eenn  ccaassoo  ddee  tteenneerr  uunnaa  ccaappttuurraa  ddee  eessppeecciiee  eenn  eexxttiinncciióónn,,  jjuunnttoo  ccoonn  eessttee  iinnssttrruuccttiivvoo  ssee  rreeqquuiieerree  qquuee  sseeaa  

iinnffoorrmmaaddoo  eenn  ccaassoo  ddee  ooccuurrrriirr  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  eessttee..    EEll  ffoorrmmuullaarriioo  ppaarraa  rreeppoorrttee  eessttáá  eenn  ppooddeerr  ddeell    aaggeennttee  ddee  llaass  

eemmbbaarrccaacciioonneess  

PPeerrssoonnaall  ddee  nnuueessttrraa  CCííaa..  ((SSEEAATTEECC  EEIIRRLL  ))  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  ssuuppeerrvviissoorr  eeffeeccttuuaarráá  llaass  ffiissccaalliizzaacciioonneess  

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess  jjuunnttoo  ccoonn  ssuuss  aaggeenntteess    ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  eell  ccuummpplliimmeennttoo  ddee  eessttaa  nnoorrmmaa  ppoorr  

lloo  mmeennooss  uunnaa  vveezz  ppoorr  mmeess..  

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  hhaaccee  eennvvííoo  ddee  ddooccuummeennttoo  qquuee  mmuueessttrraa  qquuee  eennttrreeggóó  ffoorrmmuullaarriioo  yy  qquuee  ééssttee  ffuuee  rreecciibbiiddoo  ppoorr  llooss  

rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess..    AAddiicciioonnaallmmeennttee  ssee  eennvvííaa  ffoorrmmuullaarriioo  ddee  aannoottaacciioonneess  qquuee  mmuueessttrraa  qquuee  nnoo  

hhuubboo  iinncciiddeenntteess  eenn  llooss  mmeesseess  ddee  DDiicciieemmbbrree  22001155  yy  eenneerroo  22001166..  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 

 



  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  

RReeccoommmmeennddaattiioonn                                  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                                      pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                              XX  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    WWiilldd  CCaattcchh  55..  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm    CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1111//MMAARR  //22001166  

DDaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn            

1111//MMaarr//22001166  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __55..88  

AAúúnn  ccuuaannddoo  llaa  oorrggaanniizzaacciióónn  ttiieennee  iimmpplleemmeennttaaddoo  uunn  ssiisstteemmaa  ppaarraa  aasseegguurraarr  qquuee  llaa  fflloottaa  ttiieennee  mmeeddiiddaass  qquuee  

ggaarraannttiizzaann  uunnaa  rreeccuuppeerraacciióónn  rrááppiiddaa  ddeell  ddiissppoossiittiivvoo  ddee  ppeessccaa  ppeerrddiiddoo  ppaarraa  eevviittaarr  ""ppeessccaa  ffaannttaassmmaa"",,  nnoo  eexxiissttee  

eevviiddeenncciiaa  ffoorrmmaall  ((rreeggiissttrrooss))  qquuee  ssooppoorrttee  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  eessttéé  ssiieennddoo  aapplliiccaaddoo..  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall                          iimmpplleemmeennttaattiioonn      XX  RReeqq..  NN..  __55..88  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

SSeeaatteecc  EEIIRRLL  eeffeeccttuuóó  llaa  eennttrreeggaa  ddee  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess  ddee  uunn  ffoorrmmuullaarriioo  eenn  eell  ccuuaall  ddeessccrriibbee  llaass  aacccciioonneess  aa  sseegguuiirr  

eenn  ccaassoo  ddee  tteenneerr  uunnaa  ppéérrddiiddaa  ddeell  aarrttee  ddee  ppeessccaa  ((ppoossiibbllee  ppeessccaa  ffaannttaassmmaa))..  JJuunnttoo  ccoonn  eessttee  iinnssttrruuccttiivvoo  ssee  

rreeqquuiieerree  qquuee  sseeaa  iinnffoorrmmaaddoo  eenn  ccaassoo  ddee  ooccuurrrriirr  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  eessttee..    EEll  ffoorrmmuullaarriioo  ppaarraa  rreeppoorrttee  eessttáá  eenn  ppooddeerr  

ddeell    aaggeennttee  ddee  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess  

PPeerrssoonnaall  ddee  nnuueessttrraa  CCííaa..  ((  SSEEAATTEECC  EEIIRRLL  ))  ppoorr  mmeeddiioo  ddeell  ssuuppeerrvviissoorr  eeffeeccttuuaarraa  llaass  ffiissccaalliizzaacciioonneess  

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess  jjuunnttoo  ccoonn  ssuuss  aaggeenntteess    ppaarraa  vveerriiffiiccaarr  eell  ccuummpplliimmeennttoo  ddee  eessttaa  nnoorrmmaa  ppoorr  

lloo  mmeennooss  uunnaa  vveezz  ppoorr  mmeess  

CCaabbee  ttaammbbiiéénn  ccoommeennttaarr  eenn  ttooddoo  ccaassoo  qquuee  llaa  ppeessccaa  ffaannttaassmmaa  ccoonn  eessttee  aarrttee  ddee  ppeessccaa  nnoo  eess  ppoossiibbllee  ddeebbiiddoo  aa  

qquuee  eessttee  ssii  ssee  ppiieerrddee,,  lllleeggaa  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  aall  ffoonnddoo  ddeell  mmaarr  ssiieennddoo  aabbssoorrbbiiddoo  ppoorr  eessttee..    

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  hhaaccee  eennvvííoo  ddee  ddooccuummeennttoo  qquuee  mmuueessttrraa  qquuee  eennttrreeggóó  ffoorrmmuullaarriioo  yy  qquuee  ééssttee  ffuuee  rreecciibbiiddoo  ppoorr  llooss  

rreessppoonnssaabblleess  ddee  llaass  eemmbbaarrccaacciioonneess..    AAddiicciioonnaallmmeennttee  ssee  eennvvííaa  ffoorrmmuullaarriioo  ddee  aannoottaacciioonneess  qquuee  mmuueessttrraa  qquuee  nnoo  

hhuubboo  iinncciiddeenntteess  eenn  llooss  mmeesseess  ddee  DDiicciieemmbbrree  22001155  yy  eenneerroo  22001166..  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 

 



  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  

RReeccoommmmeennddaattiioonn                                  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                                pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                              XX  iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    WWiilldd  CCaattcchh  77..  EEnneerrggyy  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1111//MMAARR  //22001166  

DDaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn            

1111//MMaarr//22001166  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __77..11  

La organización no tiene registros de las fuentes de energía y su uso actualizada -al menos una vez al año, 
tanto para la planta procesadora como para la flota pesquera.  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall                          iimmpplleemmeennttaattiioonn      XX  RReeqq..  NN..  __77..11  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

CCoommoo  aacccciióónn  ccoorrrreeccttiivvaa  yy  eevviittaarr  ppeerrddiiddaa  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  llaa  ssuuppeerrvviissoorraa  ddee  SSEEAATTEECC  EEIIRRLL  rreevviissaarraa  ee  iinnggrreessaarráá  

eessttaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  ffoorrmmaa  mmeennssuuaall..    

SSee  iinniicciiaa  rreeggiissttrraannddoo  eenn  ffoorrmmuullaarriioo  eessppeeccííffiiccaammeennttee  eessttaabblleecciiddoo  ppaarraa  eessttee  ffiinn,,  llooss  ggaassttooss  ddee  eenneerrggííaa  ddee  llaa  

ppllaannttaa  pprroocceessaaddoorraa    ddee  llooss  mmeesseess  ddee  NNoovv  yy  DDiicc  ddeell  22001155..    

PPaarraa  eell  ccaassoo  ddee  llaa  fflloottaa,,  ddeebbiiddoo  aa  qquuee  eessttaa  ttrraabbaajjaa  eenn  ffoorrmmaa  pprriivvaaddaa  ppaarraa  SSEEAATTEECC  EEIIRRLL,,  ssee  vveerráá  ccoonn  eellllooss  eell  

mmeeddiioo  ddee  oobbtteenneerr  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ppeerrttiinneennttee  yy  ggeessttiioonnaarr  ssuu  rreeggiissttrroo..    

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

SSee  eennvvííaa  rreeggiissttrroo  ddee  ccoonnssuummee  eenneerrggééttiiccoo  ppaarraa  eell  aaññoo  22001155,,  eenn  mmeesseess  ddee  NNoovv  yy  DDiicc  22001155..  

LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  eenntteennddiióó  eell  rreeqquueerriimmiieennttoo  yy  pprroocceeddeerráá  aa  lllleevvaarrlloo  ddee  mmaanneerraa  mmeennssuuaall..  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 

 



  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  

RReeccoommmmeennddaattiioonn                                  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                            XX    pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                                    iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    TTrraacceeaabbiilliittyy    CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1100//DDIICC  //22001166  

DDaattee  ooff  pprrooppoossaall            

3311//DDiicc//22001155  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __11..44  

LLaa  oorrggaanniizzaacciióónn  nnoo  lllleevvaa  aa  ccaabboo  --aall  mmeennooss  uunnaa  vveezz  aall  aaññoo--  uunn  ccuurrssoo  ddee  ffoorrmmaacciióónn  oo  uunnaa  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ppaarraa  llooss  

eemmpplleeaaddooss  iinnvvoolluuccrraaddooss  eenn  eell  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llaa  ccaaddeennaa  ddee  ccuussttooddiiaa,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  llooggrraarr  yy  mmaanntteenneerr  uunn  

ccoonnoocciimmiieennttoo  yy  uunnaa  pprreeppaarraacciióónn  aaddeeccuuaaddaa..  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall          XX                iimmpplleemmeennttaattiioonn        RReeqq..  NN..  __11..44  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

LLaa  jjeeffaa    ddee  pprroodduucccciióónn  qquuee  ttrraabbaajjaa  ppaarraa  SSEEAATTEECC  EEIIRRLL  SSrraa..  SSuussaannaa  VVaarraass  rreeaalliizzaarráá  llaa  iinnssttrruucccciióónn  aa  eemmpplleeaaddooss  

nnuueevvooss  aall  mmoommeennttoo  ddee  eessttooss  sseerr  iinntteeggrraaddooss  aa  llaa  llíínneeaa  ddee  pprroodduucccciióónn..      

TToommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  jjiibbiiaa  eessttáá  eennttrree  llooss  mmeesseess  ddee  FFeebb  aa  OOcctt  ssee  eelliiggiióó  llaa  11eerraa  sseemmaannaa  ddee  

MMaayyoo  ppaarraa  llaa  rreevviissiióónn  ccoonn  eell  ppeerrssoonnaall  ddee  ppllaannttaa  ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss..    

SSee  aaddjjuunnttaa  ddooccuummeennttoo  eenn  eell  ccuuaall  llaa  ssuuppeerrvviissoorraa  ssee  llee  ccoommuunniiccaa  ssoobbrree  eessttaa  mmeeddiiddaa  yy  ccoommpprroommiissoo  ffiirrmmaaddoo  ppoorr  

eellllaa..  

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

SSee  eevviiddeenncciiaa  ddooccuummeennttoo  eenn  eell  ccuuaall  ssee  eessttaabblleeccee  eell  pprroottooccoolloo  ddee  eennttrreennaammiieennttoo  yy  llaa  ffiirrmmaa  ddee  ppaarrttee  ddee  llaa  

SSuuppeerrvviissoorraa,,  qquuiiéénn  eessttaarráá  aa  ccaarrggoo  ddeell  pprroocceessoo..  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 

 



  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  

RReeccoommmmeennddaattiioonn                                  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                            XX    pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                                    iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    TTrraacceeaabbiilliittyy    CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1100//DDIICC  //22001166  

DDaattee  ooff  pprrooppoossaall            

3311//DDiicc//22001155  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __11..55  

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  nnoo  ccoommpprruueebbaa  llaa  ffuunncciioonnaalliiddaadd  ddeell  ssiisstteemmaa,,  ppoorr  lloo  mmeennooss  uunnaa  vveezz  aall  aaññoo  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall          XX                iimmpplleemmeennttaattiioonn        RReeqq..  NN..  

__11..55__  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

LLaa  jjeeffaa    ddee  pprroodduucccciióónn  qquuee  ttrraabbaajjaa  ppaarraa  SSEEAATTEECC  EEIIRRLL  SSrraa..  SSuussaannaa  VVaarraass  rreeaalliizzaarráá  llaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ddeell  ssiisstteemmaa  

eessttaabblleecciiddoo  ppoorr  eell  pprroottooccoolloo  FFOOSS  ppaarraa  ccoommpprroobbaarr  llaa  ffuunncciioonnaalliiddaadd  ddeell  pprroocceessoo  ddee  pprroodduucccciióónn  yy  ttrraazzaabbiilliiddaadd..      

TToommaannddoo  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  jjiibbiiaa  eessttáá  eennttrree  llooss  mmeesseess  ddee  FFeebb  aa  OOcctt  ssee  eelliiggiióó  llaa  11eerraa  sseemmaannaa  ddee  

MMaayyoo  ppaarraa  llaa  rreevviissiióónn  ccoonn  ppeerrssoonnaall  ddee  ppllaannttaa    ddee  llooss  pprroocceeddiimmiieennttooss..    

SSee  aaddjjuunnttaa  ddooccuummeennttoo  eenn  eell  ccuuaall  llaa  ssuuppeerrvviissoorraa  ssee  llee  ccoommuunniiccaa  ssoobbrree  eessttaa  mmeeddiiddaa  yy  ccoommpprroommiissoo  ffiirrmmaaddoo  ppoorr  

eellllaa..  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

SSee  eevviiddeenncciiaa  ddooccuummeennttoo  eenn  eell  ccuuaall  ssee  eessttaabblleeccee  eell  pprroottooccoolloo  ddee  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  pprroodduucccciióónn  yy  llaa  ffiirrmmaa  ddee  

ppaarrttee  ddee  llaa  SSuuppeerrvviissoorraa,,  qquuiiéénn  eessttaarráá  aa  ccaarrggoo  ddeell  pprroocceessoo..  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 

 



  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  

RReeccoommmmeennddaattiioonn                                  ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                            XX    pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                                    iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    TTrraacceeaabbiilliittyy    CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1100//DDIICC  //22001166  

DDaattee  ooff  pprrooppoossaall            

3311//DDiicc//22001155  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __11..66  

NNoo  hhaayy  uunn  pprroocceessoo  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  pprroodduuccttoo  ((““RReeccaallll””)),,  ppoorr  lloo  qquuee  nnoo  ssee  pprruueebbaa  aall  mmeennooss  uunnaa  vveezz  aall  aaññoo..  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall      XX                  iimmpplleemmeennttaattiioonn        RReeqq..  NN..  __11..66  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

EEll  pprroodduuccttoo  eess  pprroocceessaaddoo  ee  iiddeennttiiffiiccaaddoo  ppoorr  uunnaa  ccllaavvee  ddee  pprroodduucccciióónn  ddiiaarriiaa..  EEssttaa  ccllaavvee  eess  uussaaddaa  eenn  ccaassoo  ddee  

ooccuurrrriirr  aallgguunnaa  ssiittuuaacciióónn  qquuee  nnooss  oobblliigguuee  aa  rreettiirraarr  pprroodduuccttoo  ddeell  mmeerrccaaddoo..    EEssttee  ssiisstteemmaa  eessttáá  aaccttiivvoo  yy  

aaccttuuaalliizzaaddoo  aall  mmoommeennttoo..    SSee  eessttaabblleeccee  qquuee  aall  mmeennooss  uunnaa  vveezz  aall  aaññoo  ssee  hhaarráá  uunnaa  vveerriiffiiccaacciióónn  ddee  llaa  

ffuunncciioonnaalliiddaadd  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  rreeccuuppeerraacciióónn  ddeell  pprroodduuccttoo..  PPaarraa  eelllloo  ssee  eessttaabblleeccee  aa  uunn  rreessppoonnssaabbllee  ppaarraa  ssuu  

rreeaalliizzaacciióónn,,  SSrraa..  SSuussaannaa  VVaarraass..    

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

SSee  eennvvííaa  llooss  ssiigguuiieenntteess  ddooccuummeennttooss  aaddjjuunnttooss::    

1- Protocolo para sistema de Recal, donde se establece responsable y fecha en la que se hará el 
ejercicio. 

2- Sistema de recall de steaks de calamar con destino USA. 
3- Informe de prueba con código actual para trazabilidad del producto.  

  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 

 



  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  
RReeccoommmmeennddaattiioonn                      XX    ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                                      pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                                    iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33//66  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    WWiilldd  CCaattcchh  77..  EEnneerrggyy  MMaannaaggeemmeenntt  CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1100//DDIICC  //22001188  

DDaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn//pprrooppoossaall                    //        //  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __77..22  

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  nnoo  hhaa  ccaallccuullaaddoo  ssuu  hhuueellllaa  ddee  ccaarrbboonnoo  ppoorr  uunniiddaadd  ddee  pprroodduuccttoo,,  nnii  ccoommpprroommiissoo  ffoorrmmaall  ppaarraa  

rreedduucciirrllaa  ccaaddaa  aaññoo..  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall                          iimmpplleemmeennttaattiioonn        RReeqq..  NN..  ________  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

IImmpplleemmeennttaarreemmooss  uunn  ccáállccuulloo  ddee  llaa  hhuueellllaa  ddee  ccaarrbboonnoo  ppoorr  mmeeddiioo  ddee  wwwwww..ffoooottpprriinntt..ccoomm  eell  ccuuaall  ssee  ccoommeennzzaarraa  

aa  uussaarr  ddeessddee  EEnneerroo  22001166..  

EEssttaabblleecceemmooss  eell  ccoommpprroommiissoo  ffoorrmmaall  ddee  rreedduucciirrllaa..    CCoonn  rreessppeeccttoo  aa  eessttee  ppuunnttoo  ssee  ccoonnssuullttaarraa  llooss  rreessuullttaaddooss  

aannuuaalleess  ccoonn  SSGGSS  ppaarraa  ssuuss  ccoommeennttaarriiooss..    

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 

http://www.footprint.com/


  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  
RReeccoommmmeennddaattiioonn                      XX    ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                                      pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                                    iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33//66  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    WWiilldd  CCaattcchh  88..  SSoocciiaall  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1100//DDIICC  //22001188  

DDaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn//pprrooppoossaall                    //        //  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __88..22  

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  nnoo  ppoosseeee  cceerrttiiffiiccaacciióónn  SSAA  88000000..  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall                          iimmpplleemmeennttaattiioonn        RReeqq..  NN..  ________  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

DDaaddaass  llaass  ccoonnddiicciioonneess  llaabboorraalleess  eenn  CChhiillee  yy  ssuu  ppeerrmmaanneennttee  ffiissccaalliizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess,,  nnoo  

ccoonnssiiddeerraammooss  nneecceessaarriiaa  eessttee  ttiippoo  ddee  cceerrttiiffiiccaacciióónn..  

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 



  

  

  

CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

FFoorrmm  
RReeccoommmmeennddaattiioonn                      XX    ttoo  bbee  cchheecckkeedd  dduurriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aauuddiitt  ((33YY))  

MMiinnoorr  NNCC                                                      pprrooppoossaall  wwiitthhiinn  tthhrreeee  wweeeekkss  

MMaajjoorr  NNcc                                    iimmpplleemmeennttaattiioonn  wwiitthhiinn  33//66  mmoonntthhss  

FFoorrmm  0088..0011  

RReevv..00          0011//0099//22001111  

  

RReeff..  CChheecckk  lliisstt::    TTrraacceeaabbiilliittyy  --  SSoocciiaall  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  CCoommppaannyy  nnaammee::____SSeeaatteecc  EE..II..RR..LL..__  
SSiittee((ss))  aauuddiitteedd::__SSoocc..  GGuuiiddoommaarr  LLttddaa..__  

CCoonnttaacctt  ppeerrssoonn::  __SSuussaannaa  VVaarraass  

CCoonnttaacctt  ddeettaaiillss::__JJeeffee  ddee  PPllaannttaa__  

AAuuddiitt  ddaattee__1100--1111  DDiicc  

22001155  
CCBB::__SSGGSS  CChhiillee  LLttddaa..  

RReeff..  RReeqquuiirreemmeenntt::  AAuuddiittoorr  ::__FFeerrnnaannddoo  TTaappiiaa  CC..  

NNCC  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddaattee        

1111//DDIICC//22001155  
DDeeaaddlliinnee      

1100//DDIICC  //22001188  

DDaattee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn//pprrooppoossaall                    //        //  

NNoottiiffiieedd  bbyy  ________________________________  CChheecckkeedd  bbyy  __________________________________  AAcccceepptteedd        YYeess                            NNoo  

  

  

                                          NNCC  oorr  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ddeessccrriippttiioonn  RReeqq..  NN..  __22..22  

LLaa  OOrrggaanniizzaacciióónn  nnoo  ppoosseeee  cceerrttiiffiiccaacciióónn  SSAA  88000000..  

  

  

                                          AACC        pprrooppoossaall                          iimmpplleemmeennttaattiioonn        RReeqq..  NN..  ________  

RReemmaarrkk  ffoorr  tthhee  aauuddiittoorr::  IInn  ccaassee  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn    tthhee  aauuddiittoorr  iiss  kkiinnddllyy  aasskkeedd  ttoo    pprroovviiddee  eevviiddeenncceess  iinn  aattttaacchhmmeenntt  ttoo  tthhiiss  ffoorrmm  

DDaaddaass  llaass  ccoonnddiicciioonneess  llaabboorraalleess  eenn  CChhiillee  yy  ssuu  ppeerrmmaanneennttee  ffiissccaalliizzaacciióónn  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llaass  aauuttoorriiddaaddeess,,  nnoo  

ccoonnssiiddeerraammooss  nneecceessaarriiaa  eessttee  ttiippoo  ddee  cceerrttiiffiiccaacciióónn..  

  

  

  

AAuuddiittoorr  ccoommmmeennttss  ((nnoott  mmaannddaattoorryy))  

  

TToo  bbee  ffiilllleedd  iinn  bbyy    FFooSS  CClloossee  oouutt  ddaattee        //        //        FFooSS  aacccceeppttaannccee                ((ffoorr  iinntteerrnnaall  cchheecckk))    AAcccceepptteedd  bbyy  DDiirr  oorr  SSAA    ((uunnddeerrlliinnee  tthhee  ccoorrrreecctt  ooppttiioonn))  

 

 


