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Implantació i certificació externa d'un sistema de gestió
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Implantació i certificació externa d'un sistema de gestió
de qualitat basat en la norma ISO 9001

MAPA DE PROCESSOS



Implantació i certificació externa d'un sistema de gestió
de qualitat basat en la norma ISO 9001

Documentació del sistema de gestió de la qualitat

“L’ànima” del nostre sistema

Proporciona informació tant interna com externament, 
sobre el SGQ de la Unitat

Proporcionen informació en quan a la manera de dur a 
terme les activitats i processos en forma consistent: aquest 
documents poden incloure fitxes de procés o intruccions 
de treball

Proporcionen l’evidència objectiva de les 
activitats realitzades o dels resultats 
aconseguits

Estarà accessible a 
través de la intranet.
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Planificació Desenvolupament, revisió i 
millora de l’SGQ

Compres i recursos 
econòmics

Gestió dels recursos 
humans Gestió de la qualitat

Processos estratègics

Processos claus

Processos de suport

Mapa de processos SGA+secretaries

Canvis acadèmics i 
econòmics i adequació del 

sistema informàtic

Difusió de la informació als 
estudiants

Gestió de la formació

Execució de la matrícula

Satisfacció de l’usuari

Recursos per a la matrícula

Gestió de les TIC Gestió Integral dels 
Edificis

Mapa de processos Matrícula de Grau
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Planificació Desenvolupament, revisió i

millora de l’SGQ

Compres i recursos econòmics

Gestió dels recursos humans

Gestió de la qualitat

Processos estratègics

Processos claus

Processos de suport

Mapa de processos Matrícula de Grau

Canvis acadèmics i econòmics i 
adequació del sistema 
informàtic

Difusió de la informació als 
estudiants

Gestió de la formació

Execució de la matrícula

Satisfacció de l’usuari

Recursos per a la matrícula

Gestió de les TIC

Gestió Integral dels Edificis

 Planif icació
 Planif icació i organització de la matrícula  Desenvolupament, revisió i millora de l’SGQ

 Difusió de la informació als 
estudiants Canvis acadèmics i econòmics i

adequació del sistema informàtic

 Avaluació de la satisfacció de
l’usuari

 Execució de la matrícula

 Elaboració i manteniment
plantilla PAS
 Gestió convocatòr ies plantilla PAS

(places of icials)
 Gestió convocatòr ies plantilla PAS

(laboral temporal)
 Gestió convocatòr ies (oficials i

temporals)
 Selecció PAS
 Contractació personal PAS
 Gestió correu electrònic i carnet
 Període de prova
 Absències
 Gestió de la presència
 Incapacitats temporals
 Sol·licitud de llicències i permisos
 Finalització contractes PAS
 Jubilacions PAS

 Elaboració Pla Formació
 Formació interna
 Formació externa
 Seguiment Pla Formació
 Avaluació Formació

 Compres a proveïdors homologats
 Compres a proveïdors no 

homologats
 Recepció i facturació
 Avaluació dels proveïdors Control documental i registres

 Auditories internes
 Gestió de no conformitats

 Recursos per a la matrícula

 Incidències en la Gestió integral
d’Edif icis

 Gestió incidències  informàtiques



El Responsable de qualitat

Per tal de donar-vos suport amb els dubtes sobre el sistema, la persona que us pot 
ajudar a resoldre’ls és el Responsable de Qualitat, Joan Martínez.

Aquesta persona serà l'encarregada d'assegurar que el sistema està en marxa. Cal 
que sempre seguim les seves indicacions i comunicar-li qualsevol No Conformitat, 
incidència o possibles vies de millora, en un període el més breu possible.



Responsabilitats del personal

•La implantació del sistema de gestió de la qualitat no ha de suposar més 
feina sinó que significa l’adopció de petites actituds dia a dia per millorar 
el funcionament de la Unitat.

•Conèixer la documentació i aplicar-la

•Col·laborar en el desenvolupament del sistema (facilitar dades, 
informació, etc) per analitzar l’evolució

•Participar en el registre dels indicadors

•Participar en el registre d’incidències i no conformitats

•Participar en l’assoliment dels objectius de millora

•Participar en les auditories
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Si amb la correcció no 
s’elimina el problema, la 

incidència passa a ser No 
conformitat

Registre d’incidències
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Com es recolliran
Totes les incidències detectades es recullen en el 
Registre d’incidències. El Responsable de Qualitat és 
qui realitzarà l’anàlisi de totes les incidències 
recollides.

És en aquest moment quan s’identificaran les que són 
susceptibles de tractar-se com a  No Conformitat, 
procedint a l’obertura de la mateixa i establint les 
accions necessàries per a corregir-la.

Tot el personal que forma part del procés de matrícula, 
és a dir l’SGA i les secretaries, són responsables 
d’obrir les incidències detectades

Qui les recollirà

Registre d’incidències
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Aquí es mostra el document a utilitzar pel registre d’incidències. 

.
Data: 23/09/2013

Revisió: 00

Descripció Responsable

DATA TANCAMENT 
INCIDÈNCIA

INCIDÈNCIES

PERSONA QUE 
L'HA DETECTAT

DERIVA EN NC?
Sí / NoNÚM. 

CORRECCIONS

REGISTRE D'INCIDÈNCIES
Sistema de gestió de la qualitat - SGA

ÀMBITDESCRIPCIÓDATA VIA DE CONTACTECAUSA

Registre d’incidències
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Àmbit Descripció

Calendari
Incidències en les dates i hores assignades per a la matrícula (i dels tràmits 
associats).

Organitzatiu
Incidències amb l’organització de la matrícula: el sistema (presencial/extern), la 
presentació de documents…

Tècnic
Incidències de funcionament d’elements tècnics: informàtiques (programa 
d’automatrícula, UXXI, impressores, xarxa…), telefòniques, elèctriques…

Comunicació
Incidències amb la informació enviada, mostrada a la web o difosa per qualsevol 
mitjà…

Acadèmic
Incidències en el contingut de la matrícula: màxim i mínim de crèdits, 
assignatures, grups, pre-requisits…

Econòmic
Incidències en qualsevol qüestió econòmica de la matrícula: formes de 
pagament, terminis, import, beques, descomptes…

Altres

Incidències en aspectes que estan vinculats a la matrícula, bé perquè són 
requisit d’accés (com la preinscripció per als de nou accés), bé perquè es solen 
tramitar conjuntament (carnet, assegurança).

Consulta
Consulta realitzada pels usuaris demanant informació que està ben continguda 
al web

Registre d’incidències



Etapes que falten

Matrícula
Formació juny – octubre 

Revisió per la 
direcció

5 de novembre 

Preauditoria 25-29 de novembre

Auditoria Interna 15-20 de gener (provisional)
Auditoria Externa 17-22 de febrer (provisional)




