
Pàgina1

Mòdul 2: Preparació per l’auditoria 

Servei de Gestió Acadèmica (SGA) 

Formació per a la implantació d’un 
Sistema de Gestió de la Qualitat  basat 

en la norma ISO 9001:2008
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Introducció – Revisió per la Direcció

Durant la implantació, l’objectiu és posar en 
funcionament el sistema de gestió i recollir tota la 
informació necessària per tal d’evidenciar la conformitat 
i millora i això s'aconsegueix en gran part gràcies als 
registres. Però per analitzar i debatre sobre tota aquesta 
informació i per tal d’avaluar l’estat actual i establir 
l’objectiu futur, cal realitzar el que s’anomena la Revisió
per la Direcció.
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Revisió per la direcció – Objectiu
La Revisió per la Direcció és un punt obligat de la norma ISO 9001:2008 que diu el següent:

“L’alta direcció ha de revisar el sistema de gestió de la qualitat de l’organització, a 

intervals planificats, per assegurar-se de la seva conveniència, adequació i 

eficàcia continues”.



Pàgina 4

Revisió per la direcció – Objectiu

Per tant, la direcció, com a mínim una vegada a l’any, es 
reuneix i revisa el sistema de gestió de la qualitat.

Hi assisteixen:
 Cap d’Àrea de Docència
 Responsable de Qualitat
 Responsable de procés, Cap de Secció i/o altre 

personal, a discreció del Cap d’Àrea i del 
Responsable de Qualitat.

En aquesta reunió és fa la revisió íntegre del sistema de gestió de la qualitat 
(SGQ)  i el responsable de qualitat és l’encarregat de convocar-la.
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Revisió per la direcció – Què implica fer la revisió per la direcció?

S’ha elaborat una fitxa de procés “Desenvolupament, revisió i millora de l’SGQ”
amb l’objectiu d’establir la sistemàtica per a fer la revisió del sistema.

INPUTS
OUTPUTS
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Revisió per la direcció – Recollida i anàlisi de dades (Inputs)

Els responsables dels processos són els 
encarregats de proporcionar al Responsable de 
Qualitat la informació i la documentació generada.

Concretament, la informació proporcionada per la 
revisió d’aquest sistema ha de ser tota aquella 
documentació necessària per tal de poder revisar i 
analitzar tot els punts a tractar durant la revisió
per la direcció i que són els que tot seguit 
detallem.
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Punts a tractar:Punts a tractar:
• L’adequació de la política de qualitat, el manual de qualitat i la carta de serveis.

• El grau de compliment dels objectius de qualitat.

• El desenvolupament dels processos i la conformitat dels serveis.

• La retroalimentació de l’usuari (enquestes, reclamacions, felicitacions, etc).

• L’estat de les no conformitats, les accions correctives i preventives.

• El resultat de les auditories (interna i externa).

• L’avaluació dels proveïdors. 

• Els possibles canvis que poden afectar al sistema de gestió de la qualitat. 

• L’estat d’implantació de les accions definides en revisions anteriors.

Revisió per la direcció – Recollida i anàlisi de dades (Inputs)

Veure “Guia per fer la revisió per la direcció”
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Revisió per la direcció – Presa de decisions (Outputs)

Com a resultat de la revisió de l’SGQ es prendran les accions 
relacionades amb els punts següents:

• La millora de l’eficàcia del sistema i dels processos,

• la revisió i millora dels serveis prestats en relació als 
requeriments de l’usuari i altres requeriments (p.ex. 
requeriments legals, canvis normatius, etc.), i

• les necessitats de recursos.
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Revisió per la direcció – Informe 

L’informe és revisat i aprovat pels membres participants i s’eleva al Gerent i al Vicerector/s 
responsable/es de l’àmbit.

S’elabora un Informe amb els resultats de la revisió de l’SGQ on es detallen:
• Els punts tractats, i

• les accions de millora acordades, tot establint responsables, terminis i recursos 
per a cada acció.
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Introducció a les auditories

L’últim pas, un cop s’ha finalitzat la fase d’implantació i 
s’ha realitzat l’anàlisi dels resultats en la Revisió per la 
Direcció, arriba el moment de fer la valoració final.

Per tant el camí arriba al seu final i l’últim tram és 
l’auditoria!
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Cal aclarir que l’auditoria no és sinònim d'inspecció, o de 

supervisió, les quals es porten a terme amb l'únic propòsit de 

controlar un procés o verificar la conformitat d'un servei. Per tant, 

un dels seus objectius concrets és avaluar per tal de detectar si és 

necessari introduir millores, ja que la detecció d’una deficiència ens 

permet corregir i adequar el sistema de la qualitat, i avançar cap a 

la millora contínua de l’SGA. 

Què és l’auditoria?
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Com tota eina, n’hem de fer un bon ús de l'auditoria. No l'hem d'utilitzar 

per a trobar errors, culpabilitzar a les persones, els departaments…. 

Si fem un bon ús d’elles, no hem de tenir por ja que realment són els 

millors mitjans que tenim per a verificar que s’estan realitzant els 

serveis conforme al que s'ha establert en la documentació. 

Importància de les auditories
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Participació del personal

Cal que tot el personal col·labori activament en les auditories, tant en 
l’auditoria interna com en l’externa: 

•Cal col·laborar amb l’auditor i dir sempre la veritat.

•No posar-se nerviós, això no ajudarà.

•Respondre només al que es pregunta ja que explicar altres coses pot 
donar lloc a la identificació d’altres problemes.

• Si es detecta alguna No Conformitat que l’auditor no ha apreciat, cal 
que ho comuniqui al Responsable de Qualitat (RQ).

Per la seva part, l’auditor intentarà que l’auditoria sigui agradable, amena 
pel personal i el menys “traumàtica” possible per l’operativa diària.
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Qualsevol organització necessita realitzar auditories: 

•Per verificar que el sistema està implantat i compleix contínuament amb els requisits 

especificats. 

•Per establir l'eficàcia i l'eficiència del sistema en la consecució dels objectius/compromisos 

de qualitat establerts. 

•Per a donar confiança als usuaris ja que es disposa d'una eina d'autoavaluació que 

assegura la consecució de les característiques de la qualitat dels seus processos/serveis. 

•Per a donar compliment als requisits de la norma ISO 9001:2008. 

Qui ha de passar una auditoria?
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Per obtenir la certificació del sistema de gestió, s’han de realitzar dos tipus d’auditories:

Les auditories

Auditoria 
interna

Requisit de la norma 
ISO per verificar el 

sistema

Auditoria 
externa

Necessària per a 
obtenir l’acreditació. 
L’auditoria la realitza 

un organisme 
competent acreditat 

per ENAC
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L’objectiu de l’auditoria interna és fer una revisió prèvia a l’auditoria 

externa i així poder detectar errors i que aquests es puguin solucionar 

per l’altra auditoria.

És com un assaig previ, que ens servirà per poder-nos anticipar i 

corregir els problemes que apareguin i així arribar a l’auditoria externa 

amb una situació millor.

Objectiu de l’auditoria interna
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Fitxa de procés 
Dins de la documentació
del sistema hi ha 
descrita una fitxa de 
procés                            
PR- Auditories internes
que estableix com s’han 
de realitzar les auditories 
internes, capacitació de 
l’auditor, etc per tal de 
complir amb el que 
estableix la norma ISO.

Les auditories internes 
estan englobades dins 
dels processos de suport 
emmarcats en el mapa 
de processos.
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Les auditories internes del sistema han de ser efectuades de 

manera contínua, sistemàtica, planificada i programada; i s’han 

de realitzar per auditors degudament capacitats que han de 

reunir com a principi bàsic el de la seva independència. 

Aquests poden ser personal propi de la URV o bé personal 

extern contractat, però sempre tenint en compte el anteriorment 

comentat, ha de ser independent a l’àmbit que s’audita.

Auditoria interna
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El motiu perquè els auditors no hagin d'auditar el seu propi treball, es 

deu al fet que les persones que estan realitzant constantment una 

tasca, la coneixen tan bé que poden passar per alt coses en les 

quals mai han pensat i que un tercer pot detectar millor i, per altra 

banda, la seva implicació pot impedir-los una ponderació objectiva. 

Per què és important la independència?
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Els conceptes a verificar en una auditoria són (entre altres): 

•Que el que es realitza es fa d'acord al documentat. 

•Que la documentació (manual, fitxes de procés, instruccions, registres, 

etc)  està en el lloc d’ús pel personal. 

•Que les fitxes de procés són conegudes pel personal així com les seves 

responsabilitats. 

•I, que el personal està degudament capacitat. 

Què cal revisar en una auditoria?
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Per establir la durada d’una auditoria la referència que s’utilitza és el 

nombre de personal que treballa a l’SGA i a les secretaries, i el nombre 

de centres que s’hagin de visitar. El mínim sempre és 1 jornada.

Per l’auditoria interna hi haurà una programació i per l’externa una altra 

que poden no coincidir, ja que cadascú planteja la durada en base als 

seus criteris de referència.

Durada de les auditories



Pàgina 22

Desenvolupament de l’auditoria

Amb antelació suficient es programa 
l’auditoria i normalment 1-2 setmanes 
abans de la data, l’auditor envia el Pla 
d’auditoria que és l’orde del dia de com 
es desenvoluparà.

Acostuma a ser:

•Reunió interna

•Visita a les instal·lacions

•Revisió dels processos seguint com a 
criteri els punts de la norma

•Reunió final i presentació de l’informe

FECHA HORA ASISTENTES REUNIÓN INICIAL 
27.09 09.00 Dirección 

Responsables de departamentos 
- Presentación del equipo auditor 
- Informar del objeto y alcance de la auditoría 
- Presentación del programa de trabajo 
              Visita instalaciones 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ISO-9001:2008 
FECHA HORARIO ÁREA AUDITOR 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD     
4.1 Requisitos Generales (*) 27.09 09.30 a 11.00 Calidad MC 
4.2 Requisitos de la documentación y registros (*) 27.09 09.30 a 11.00 Calidad MC 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN     
5.1 Compromiso de la dirección (1) 27.09 15.00 a 16.00 Calidad MC 
5.2 Enfoque al cliente (2) 27.09 15.00 a 16.00 Calidad MC 
5.3 Política de la calidad (*) 27.09 15.00 a 16.00 Calidad MC 
5.4 Planificación (*) 27.09 15.00 a 16.00 Calidad MC 
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación (*) 27.09 15.00 a 16.00 Calidad MC 
5.6 Revisión por la dirección (*) 27.09 15.00 a 16.00 Calidad MC 
GESTIÓN DE LOS RECURSOS     
6.1 Provisión de recursos (2) 27.09 11.00 a 12.00 Recursos MC 
6.2 Recursos humanos (1) 27.09 11.00 a 12.00 Recursos MC 
6.3 Infraestructura (2) 27.09 11.00 a 12.00 Recursos MC 
6.4 Ambiente de trabajo (1) 27.09 11.00 a 12.00 Recursos MC 
REALIZACIÓN DEL PRODUCTO     
7.1 Planificación de la realización del producto (2) 27.09 12.00 a 14.00 Planificación MC 
7.2 Procesos relacionados con el cliente (2) 27.09 12.00 a 14.00 Comercial MC 
7.3 Diseño y desarrollo (1) 27.09 12.00 a 14.00 No aplica MC 
7.4 Compras (1) 27.09 12.00 a 14.00 Subcontr/compras MC 
7.5.1 Control producción y prestación servicio (*) 27.09 12.00 a 14.00 Servicio MC 
7.5.2 Validac. proces. producc. y prestac. Servicio (2) 27.09 12.00 a 14.00 Servicio MC 
7.5.3 Identificación y trazabilidad (1) 27.09 12.00 a 14.00 Servicio MC 
7.5.4 Propiedad del cliente (1) 27.09 12.00 a 14.00 Servicio MC 
7.5.5 Preservación del producto (2) 27.09 12.00 a 14.00 Servicio MC 
7.6 Control dispositivos seguimiento y medición (1) 27.09 12.00 a 14.00 Servicio MC 
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA     
8.1 Generalidades (1) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.2.1 Satisfacción Cliente (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.2.2 Auditoría Interna (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.2.3 Seguimiento y medición procesos (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.2.4 Seguimiento y medición producto (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.3 Control del producto no conforme (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.4 Análisis de datos (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.5.1 Mejora continua (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.5.2 Acciones correctivas (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
8.5.3 Acciones preventivas (*) 27.09 16.00 a 18.00 Calidad MC 
 

FECHA HORA ASISTENTES REUNIÓN FINAL 
27.09 18.00h Dirección 

Responsables de departamentos 
Objeto: 
- Informar sobre los resultados de la auditoría. 
- Presentar los informes de no-conformidad encontradas, si 
procede 
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En l’auditoria interna es detecten problemes o potencials problemes del sistema de gestió de 

la qualitat, és a dir discrepàncies entre el que exigeix la Norma ISO i el que hi ha definit en la 

documentació (manual de Qualitat, fitxes de processos, etc), o entre aquesta documentació i 

la forma en que es treballa en realitat. 

Aquests problemes detectats es poden classificar en diferents categories segons la gravetat:

•No conformitat (NC): incompliment d’un requisit.

•Observacions: desviacions respecte el descrit en la documentació o que un procés no es 

realitza totalment com s’ha definit.

•Recomanacions: proposició de canvis o millores.

•Punts forts

Evidències de l’auditoria interna
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En l’auditoria externa els problemes que es detecten, també

s’anomenen NC però normalment les entitats de certificació

tenen la sistemàtica de desglossar-les en categories per tal de 

remarcar la gravetat del problema.

Normalment es diferencia entre NC majors i menors i a part 

també inclouen observacions, oportunitats de millora, punts 

forts…que pot variar segons l’entitat de certificació.

Evidències de l’auditoria externa
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Una NC major és un incompliment greu o un problema repetitiu que pot provocar que la 

certificació del sistema estigui en perill o bé afectar greument a la qualitat d’un servei o a la 

satisfacció dels usuaris (estudiants). 

Alguns exemples de No Conformitats majors poden ser: 

•No complir amb un requeriment obligatori de la ISO 9001:2008 o requeriment dels 

estudiants/PDI/PAS. 

•No conformitats menors sense resoldre d’auditories anteriors. 

•Evidència no documentada per demostrar que es van tancar les deficiències del sistema 

que necessitaven accions correctives. 

NC majors
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Són petites discrepàncies o descuits en la documentació del Sistema de Gestió de la 

Qualitat o en el desenvolupament dels processos. No afecten tan directament a la qualitat 

del servei i són més fàcils de corregir. 

Exemples de No Conformitats menors inclouen: 

•Registres a on falta la signatura o autorització del responsable.  

•Documentació insuficient de capacitació o experiència. 

•Incongruències menors en la implantació o incompliment lleu d’una fitxa de procés. 

•Desconeixement per part d’alguna persona de l'existència d'un document del sistema. 

NC menors
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Per les NC detectades en l’auditoria interna no hi ha un termini específic per a la seva 

resolució, però és prioritari resoldre el major nombre d’aquestes per tal d’arribar a l’auditoria 

externa amb el major nombre d’elles ja tancades.

En l’auditoria externa sí hi ha establerts uns terminis:

•NC majors: depèn de l’entitat de certificació ja que cadascuna marca els seus propis, però 

acostumen a ser 2 mesos, 90 dies, etc. En aquest període s’han d’haver solucionat ja que 

sinó poden provocar l’anulació del certificat.

•NC menors: el termini és el temps transcorregut fins a la següent auditoria, és a dir, 

aproximadament una any.

Termini de resolució de les No Conformitats detectades
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Per donar resposta a l’entitat de certificació, s’ha de remetre a l’auditor un pla d’accions 

correctives. Per cadascuna de les no conformitats identificades s’ha de definir:

• La causa de la no conformitat.

• Les accions correctives a implantar, amb data d’implantació prevista.

• Els responsables de la implantació.

• Les evidències corresponents, en cas de disposar-ne d’elles.

Normalment aquest pla d’accions es pot presentar complimentant aquests apartats en el propi 

document de l’informe d’auditoria o bé a través del Registre de No conformitats propi del 

nostre sistema. 

Resposta a les No Conformitats de l’auditoria externa
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• Manual: En ell no es descriu l’abast del sistema, no es justifiquen les exclusions, no 

apareixen citades totes les fitxes de procés corresponents a cadascun dels requisits de la 

norma, etc.

• Control documental: Deficient control de còpies distribuïdes, apareixen còpies de 

documents obsolets, registres sense actualitzar, responsabilitats de revisió i aprovació de 

documents no portades a terme, els noms o les persones responsables de la revisió i 

aprovació no coincideixen amb la realitat de les tasques, distribució informàtica de documents 

del sistema sense protegir-los contra els canvis, existència de registres no citats en la 

documentació del sistema, etc.

Exemples de No Conformitats típiques d’auditoria
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•Control de registres: No considerar registres del sistema els registres d'origen extern 

utilitzats en el sistema com albarans i factures de proveïdors, deixar camps sense omplir en 

els registres, absència de registres citats en la documentació del sistema.

•Política: Política no aprovada per la Direcció, existència de compromisos inassolibles o 

inadequats, la política no inclou de forma clara i explícita el principi de millora, no contempla 

l'abast del sistema, no s'ha distribuït ni publicat entre el personal (tauler d'anuncis, intranet, 

etc).

Exemples de No Conformitats típiques d’auditoria
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•Objectius: Establiment d'objectius no mesurables i generals (per exemple: "reduir les 

incidències”), establiment d'objectius que no contemplen aspectes de qualitat (per exemple 

treballar únicament amb objectius de facturació), falta de programació o planificació per al 

compliment dels objectius, falta de definició de tasques per a la consecució dels objectius, 

falta de definició de responsabilitats i recursos necessaris, insuficient seguiment del 

compliment dels objectius, no consecució d'objectius o desviació dels valors esperats sense 

la corresponent acció correctiva per a analitzar causes i aportar una solució.

•Formació: No s'evidencia la planificació d'accions formatives, absència d'evidències de les 

accions formatives realitzades (ex. certificats de formació), absència d'avaluació de les 

accions formatives.

Exemples de No Conformitats típiques d’auditoria
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•Processos: No s'evidencia el control adequat per a tots els processos del sistema, no es 

troba documentada la responsabilitat ni la freqüència amb la qual es realitzen els seguiments 

dels indicadors o sistemes de control.

•Accions correctives/preventives: No existeix anàlisi de causes, les accions correctives i 

preventives no estan encaminades a eliminar la causa real de les no conformitats, no es 

troben definides les responsabilitats, no existeix evidència de la comprovació de l'eficàcia de 

les accions.

Exemples de No Conformitats típiques d’auditoria



Pàgina 33

El certificat d’ISO és vàlid per 3 anys, 

però tot i això s’han de realitzar 

auditories cada any. És un cicle.

Depenent de l’any en que ens troben 

(certificació, seguiment o renovació) 

l’auditoria tindrà certes variacions.

Cicle d’auditories
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Durant l’auditoria de procés, es detecta que una 
activitat d’un procés no s’està realitzant tal i com s’ha 
descrit en la corresponent fitxa. Com justificaríeu 
aquest incompliment?

Com actuaríeu al respecte?

Exercicis pràctics

Anem a treballar una mica i posar en pràctica el que hem estat explicant, a través 
d’exemples pràctics…
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Podem arribar a l’auditoria interna sense la 
Revisió per la Direcció feta? I a l’externa?

Què creieu que comentaria l’auditor al 
respecte?

Com s’hauria d’actuar en conseqüència?

Exercicis pràctics
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L’auditor us pregunta que com s’ha difós i 
s’aplica la Política de Qualitat, que li 
respondreu?

Com li demostreu que la política es entesa i 
coneguda pel personal?

Com li demostreu a l’auditor que la política 
penjada és la versió vigent?

Exercicis pràctics
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Com li podríeu demostrar a l’auditor que el 
document és obsolet?

I com li demostraríeu que els documents 
d’ús del personal només són les versions 
vigents?

Com sabeu quin és el nº de versió vigent de 
tots els documents? 

Exercicis pràctics
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Si l’auditor detecta que un servei no es 
presta tal i com està descrit en la fitxa de 
procés com actuaríeu en aquell moment? 
Que faríeu de manera posterior a 
l’auditoria?

I si el que explica la persona auditada no 
està descrit en cap fitxa de procés o 
document del sistema?

Exercicis pràctics
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Si un any no passeu l’enquesta als 
estudiants, com li podreu demostrar a 
l’auditor que heu avaluat la satisfacció dels 
usuaris?

Són obligatòries les enquestes? S’han de 
passar cada any?

Exercicis pràctics
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L’auditor observa que hi ha alguns 
objectius/compromisos els quals no s’ha fet 
el seguiment i per tant no es disposa del 
resultat de la mesura. 
Es pot arribar a l’auditoria sense haver 
realitzat el seguiment de tots els 
objectius/compromisos?
Que us pot respondre l’auditor al respecte 
de no haver-ho fet?

Exercicis pràctics
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Moltes gràcies per la vostra atenció
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• Revisar els documents generals del sistema per assegurar 
que segueixen vigents i són apropiats a les característiques i 
necessitats del servei.

L’adequació de la 
política i el manual de 
qualitat.

• Avaluar l’estat de tots els processos de l’SGQ, en base a :
- Resultats de la lectura d’indicadors.
- Incidències i/o no conformitats associades als processos.
- Resultat de les auditories.

El desenvolupament 
dels processos i la 
conformitat del servei

• Valorar el grau d’acompliment dels objectius de qualitat, 
detallant l’assoliment de les etapes o fites i destacant els 
resultats més rellevants. En cas de no assolir un objectiu, 
s’han d’explicar les causes. 

El grau de compliment 
dels objectius de 
qualitat

IN
PU

TS

Guia per fer la revisió per la direcció
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• Analitzar les incidències i no conformitats ocorregudes durant 
l’any, així com les accions correctives i/o preventives 
derivades.

• Fer un seguiment de les incidències i no conformitats que 
resten obertes.

L’estat de les no 
conformitats, les 
accions correctives i 
les preventives

• Analitzar els resultats de les auditories, tant interna com 
externa i definir accions de millora, accions correctives o 
accions preventives, segons correspongui. 

El resultat de les 
auditories internes i 
externes

• Analitzar les causes de les queixes, suggeriments i 
recomanacions rebudes per part de l’usuari.

• Analitzar les enquestes de satisfacció i valorar el grau de 
satisfacció dels usuaris.

La retroalimentació de 
l’usuari

Guia per fer la revisió per la direcció
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• Identificar els possibles canvis que poden afectar, de forma 
significativa, al desenvolupament dels processos i a la 
prestació de serveis.

Per exemple; canvis a l’estructura organitzativa, posada en marxa de 
nous serveis, nous requeriments legals, etc..

Els possibles canvis 
que poden afectar a 
l’SGQ

• Fer el seguiment de l’estat d’implantació de les accions 
definides en revisions anteriors.

L’estat d’implantació
de les accions 
definides en revisions 
anteriors

• Proporcionar evidència, mitjançant una avaluació, de la 
capacitat dels proveïdors, en funció de l’impacte que tenen 
en l’SGQ. 

L’avaluació dels 
proveïdors

Guia per fer la revisió per la direcció

IN
PU

TS



Pàgina 46

• Identificar possibles modificacions (accions de millora) 
aplicables als processos amb l’objectiu de millorar-ne 
l’eficiència.

Per cada acció de millora es definiran els terminis d'implantació, les 
responsabilitats i els etapes de seguiment.

• Com a resultat del procés de revisió, es planificaran de nou 
els objectius i es detectaran els recursos necessaris per  
desenvolupar-los. 

Guia per fer la revisió per la direcció
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