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Mòdul 1: Introducció a la qualitat

Servei de Gestió Acadèmica i Secretaries: 
Procés de matrícula de grau 

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

Per tal millorar els serveis que reben els usuaris i el funcionament de les unitats de 
gestió, l’Equip de Govern de la URV va aprovar dins del Pla de millora de la gestió, la 
implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001:2008, en 
els serveis de gestió de la universitat, amb un primer objectiu de certificar la qualitat en 
quatre serveis/processos abans del 2014.
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Què és la ISO 9001:2008?
Es caracteritza per:

• Ser adequada:

• A l’extensió del sistema documentat

• A la grandària de l’organització

• A la complexitat de les seves operacions

• A la competència del seu personal

• Forta orientació al client

• Èmfasi en la millora contínua

• Un enfocament de procés
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Què és la ISO 9001:2008?

• Relacions personalitzades amb els usuaris/clients

• Els proveïdors com a socis estratègics

• Gestió per objectius

• Compatibilitat amb la implantació d’ISO 14000 (Gestió Ambiental)
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Millora continua

El sistema de gestió de qualitat es basa en la millora contínua 
que representa.

La millora contínua del funcionament global del Servei de 
Gestió Acadèmica hauria de ser un objectiu permanent.

Recorda queRecorda que::

““En la carrera de la Qualitat no existeix lEn la carrera de la Qualitat no existeix líínia de metania de meta””
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Què pretenem obtenir amb la implantació de la ISO 9001?
Nombroses millores:

• En la operativa diària: millora dels processos

• En la satisfacció del personal

• En la satisfacció dels nostres usuaris/clients

• En la imatge de la institució
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Fases de la certificació. On som?

Som aquí !
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I com afectarà la ISO 9001 a les unitats implicades en la matrícula?

No ha de suposar cap augment de feina en el 
funcionament habitual, sinó petites modificacions 
per disposar de la documentació que sigui el 
reflex de com s’estan duent a terme els diferents 
processos en aquests moments. 

Donat que el sistema de gestió de la qualitat es 
basa en la millora contínua, el que sí caldrà fer 
es col·laborar en el recull de dades necessàries 
per poder disposar de tota aquesta informació i 
així poder establir objectius i treballar per tal 
d’assolir-los.
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Abast del sistema
Tot i que des del Servei de Gestió Acadèmica i Secretaries s’ofereixen diversos serveis 
als estudiants, el servei que s’ha documentat i preparat per tal de ser certificat sota els 
requeriments de la norma ISO 9001 de sistemes de gestió de la qualitat, és el de 
MATRÍCULA DE GRAU.

Els processos descrits en aquest servei són els següents:
-Planificació i organització general de la matrícula
-Recursos per a la matrícula
-Difusió de la informació als estudiants
-Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic
-Execució de la matrícula

Com que ara, al juliol s’iniciarà un nou període de matriculació, és el moment adequat 
per fer la implantació,  i posar en pràctica la documentació i els nous registres creats 
per la recollida de dades, com per exemple el Registre d’incidències que veurem més 
endavant.
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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, el Joan Martínez Domingo.

Habitualment anomenat RQ. És el responsable de la coordinació entre el personal i la 
Direcció per a la gestió de la qualitat del procés de matrícula de Grau. 

Aquesta persona serà l'encarregada d'assegurar que el sistema està en marxa, de 
motivar, d'advertir dificultats, d'assegurar que estiguin els recursos necessaris, etc.

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.

És la figura visible del sistema de qualitat i, el dia de l’auditoria, 
és el que“patirà” més!
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El Responsable de qualitat

Però atenció! No significa que aquesta persona hagi 
de FER totes les tasques referides a Qualitat. 

A més, aquesta persona no té una dedicació exclusiva a 
aquestes tasques, sinó que té altres responsabilitat i per 
tant s’hi dedica parcialment a la qualitat. 

Per tant tot el personal partícip del procés  ha de 
treballar per la qualitat i col·laborar amb el RQ per 
mantenir el sistema i assolir els objectius perquè qui 
millor coneix els processos és el propi personal que 
desenvolupa les tasques del procés, dia a dia.
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Què cal fer per a que el nostre sistema de qualitat  funcioni?

Tots som IMPRESCINDIBLES pel sistema de qualitat.

La realització de la nostra feina diària és part de l’operativa del SGQ. Per això som 
nosaltres els qui validem si les fitxes de procés s’adapten a la realitat.

Després, hem de treballar segons aquestes fitxes i evidenciar el seu compliment 
mitjançant els registres.
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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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Resum

Per tant seria:

• Digues el que fas!

• Fes el que dius!

• Documenta el que has dit!

• Mesura la diferència!

• Actua per corregir/millorar!
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Mapa de processos

Per a comprendre realment el sistema de qualitat, cal entendre perfectament tota la 
documentació del sistema i les seves funcions. Tota la documentació es desenvolupa des 
de la visió dels processos de de la Unitat/Servei.

Per aconseguir-ho, el primer que es defineix és el mapa de processos, en ell dividim els 
nostres processos en:

El mapa de processos ens ajuda a comprendre totes les interaccions entre els processos.

 Processos  Estratègics: són aquells processos destinats a definir i controlar les 
fites de la URV, les seves polítiques i les seves estratègies.

 Processos Clau: processos relacionats amb el client/usuari i la realització del 
servei.

 Processos de suport: donen suport als processos anteriors.
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Processos estratègics
Planificació

Processos clau

Canvis acadèmics 
i econòmics i 
adequació del 

sistema informàtic

Difusió de la 
informació als 

estudiants
Execució de la 

matrícula

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT DELS SERVEIS DE LA URV 
MAPA DE PROCESSOS DE LA MATRÍCULA DE GRAU

Planificació

Desenvolupar i revisar  el SGQ

Desenvolupament, revisió i 
millora

Processos de suport

Gestió Integral 
dels Edificis

Gestió de les 
TIC

Consultes, 
queixes, 

suggeriments, 
reclamacions 
i felicitacions

Gestió de la qualitat

No conformitats

Gestió documental

Auditories internes

Gestió de RRHH

Contractació

Vida laboral

Formació

Finalització vida laboral

Compres i recursos 
econòmics

Comanda Homologada

Comanda No Homologada

Recepció i facturació

Avaluació de proveïdors

Planificació i organització
de la matrícula 

Recursos per a 
la matrícula
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Documentació del SGQ
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Documentació del SGQ

Com hem vist a la piràmide el SGQ utilitza el següents tipus de documents:

a) “L’ànima” del nostre sistema és la política de qualitat.

b) Document que proveeix informació tant interna com externament, sobre el SGQ 
de la Unitat: manual de qualitat.

c) Documents que proveeixen 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.

d) Documents que proveeixen l’evidència objectiva de les activitats realitzades o 
dels resultats aconseguits; aquests documents s’anomenen registres.
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Documentació del SGQ

La política és l’únic document públic del sistema, ja que la resta dels documents només 
seran visibles pel personal de l’SGA i de secretaries.

La política, tal com marca la norma, a part d’estar visible pel personal, també ho ha 
d’estar pels usuaris/clients i per aquest motiu normalment s’acostuma a penjar en un lloc 
visible de l’edifici (ex. A l’entrada, la recepció, etc) i en la pàgina web. D’aquesta manera 
es posen de manifest els compromisos adquirits.

La resta de documents comentats (manual, fitxes de procés, registres, etc) estaran en el 
servidor per a l’accés del personal i per a la seva consulta.
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Manual de qualitat

El manual és un resum on s’explica de forma breu, el compliment dels requisits de la 
norma per part del SGA, és a dir, com es farà i a partir de quins processos.

El Manual inclou:

- L’abast del sistema, els detalls i justificacions de les exclusions.

- Procediments documentats del sistema o referència als mateixos.

- Descripció de les interaccions entre els processos.
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Les fitxes serveixen per a definir com treballem. 

Són de gran ajuda per a poder tenir una recurrència en la nostra operativa diària, o per 

a guiar al nou personal quan s’incorpora. 

No han de ser preses com a simple paper, sinó com documents vius que han de ser 

actualitzats i formen part del nostre treball diari. 

Fitxes de procés
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Fitxa de procés (exemple)

 

 
 

FI TXA DE PROCÉS  
 

PR- SUPORT- 0 XX 
 Auditories internes 

Codi: PR-SUPORT–00X 
Rev.: 00 
Data: dd-mm-aaaa 
Pàg. 1 de 6 

Qualsevol reproducció d’aquest document electrònic es considera còpia no controlada 

Elabora t  per :  
Responsable de Qualitat de 
UNITAT/SERVEI 

Revisa t  per:  
 

Aprovat  per:  
 

 

1 . NOM I  CODI  DEL PROCÉS 

PR-SUPORT-00x – Auditories internes 
 
 

2 . TI PUS DE PROCÉS 

 Estratègic 

 Fonamental 

 Suport   
 

3 . JERARQUI A DEL PROCÉS 

 Procés o processos superiors: No aplica 

 Processos del mateix nivell amb els que està connectat o relacionat:  
PR. Desenvolupament, revisió i millora de l’SGQ.  

 Procés inferior: No aplica 
 
 

4 . OBJECTI U DEL PROCÉS  

Aquest procés té per objectiu establir la sistemàtica per planificar,  realitzar i 
documentar els resultats de les auditories internes del sistema de gestió de la 
qualitat (en endavant SGQ).  

Les auditories tenen per objecte verificar el grau de compliment i l’eficàcia de l’SGQ 
implantat, definit en els documents de l’SGQ i evidenciat en els registres generats. 

 

5 . DESCRI PCI Ó DEL PROCÉS 

El procés es descriu de la següent manera: 

 

5 .1 .  Planificació de les auditor ies 

El Responsable de Qualitat, elabora i aprova, anualment, el Programa d’auditories. 
Estableix les dates previstes per la realització de les auditories, el procés o 
processos a auditar i l’equip auditor que la portarà a terme. 

La programació de les auditories assegura que totes les àrees de l’organització són 
auditades almenys una vegada a l’any. 
 
Així mateix, el Responsable de Qualitat comunica el Programa d’auditories a tots els 
membres de la UNITAT/SERVEI. 
 

Apartats:
1. Nom i codi del procés
2. Tipus de procés
3. Jerarquia del procés
4. Objectiu del procés 
5. Descripció del procés
6. Característiques del procés
7. Compromisos de qualitat (Service Level 

Agreement -SLA’s)
8. Indicadors 
9. Diagrama de flux 
10. Calendari del procés
11. Registres del procés (formularis, etc)
12. Documentació de suport (instruccions de 

treball, manuals, procediments, etc)
13. Normativa relacionada
14. Sistemes d’informació
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Diagrames de procés (exemple)

Personal Unitat Responsable de qualitat Responsable elaboració Responsable revisió Responsable aprovació

INICI

FI

Elaborar el
document

Aprovar el
document

Comunicar els
canvis a tot el

personal

Actualitzar la relació
de documentació

interna

Revisar el
document

Control de documents interns

Necessitat de crear
un document

Posar el document a
disposició del

personal

Cal revisar
el

document?

No

Hi ha
documentació

obsoleta?

Sí

Identificar i guardar
la documentació

obsoleta

Sí

Modificar o
actualitzar el

document

Couminicar els
canvis al

Responsable de
Qualitat

No

Relació de
documentació interna

Comunicat canvi
documentació

Petició canvi
document

1
v0.0

A part de la fitxa que és la redacció escrita 
de com es realitza el procés, aquesta 
també es complementa amb el diagrama.

Cada columna representa un agent 
implicat.

El personal ha de conèixer la 
fitxa i diagrama del seu procés i 
actuar segons es descriu.
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Processos - objectius

- Planificació i organització de la matrícula: L’objectiu d’aquest procés és planificar i 
organitzar la matrícula del curs següent.

- Recursos per a la matrícula: L’objectiu és organitzar i assegurar els recursos necessaris pel 
procés de matriculació.

- Difusió de la informació als estudiants: L’objectiu d’aquest procés és organitzar la publicitat i 
la tramesa als estudiants de tota la informació necessària per a matricular-se.

- Canvis acadèmics i econòmics, i adequació del sistema informàtic: L’objectiu és identificar 
i analitzat totes les novetats i actualitzar les normatives, tràmits i UXXI en conseqüència

- Execució de la matrícula: L’objectiu és definir la sistemàtica de totes les gestions directes per 
a la determinació, execució i supervisió de les matrícules efectuades pels estudiants, des de la 
sol·licitud de matrícula fins el seu pagament.
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Els documents requerits pel sistema han de controlar-se, per 
això hi ha definida la fitxa PR-Control documental per tal de 
descriure com i qui:

a)Aprova els documents quant a la seva adequació abans de 
la seva emissió, 

b)Revisa i actualitza els documents quan sigui necessari i 
aprovar-los novament, 

c)S’assegura que s'identifiquen els canvis i l'estat de la versió
vigent dels documents, 

Control de documents
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d) S’assegura que les versions pertinents dels documents 
aplicables es troben disponibles en els punts d'ús, 

e) S’assegura que els documents són llegibles i fàcilment 
identificables 

f) S’assegura que els documents d'origen extern, que 
l'organització determina que són necessaris per a la 
planificació i l'operació del sistema de gestió de la qualitat, 
s'identifiquen i que es controla la seva distribució, i 

g) Es prevé l'ús no intencionat de documents obsolets, tot 
aplicant-los una identificació adequada en el cas que es 
mantinguin per qualsevol raó. 

Control de documents
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Registres

DemostraciDemostracióó de de 
complimentcompliment

Funcionament Funcionament 
adequatadequat

Recorda: Recorda: El que no esEl que no es registra,registra, no es pot no es pot mesurar,mesurar,
i per tant no es poti per tant no es pot gestionargestionar adequadamentadequadament

RegistresRegistres
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Els registres establerts per a proporcionar 
evidència de la conformitat amb els requisits així
com de l'operació eficaç del sistema de gestió de 
la qualitat també han de controlar-se. 

En la mateixa fitxa de procés PR-Control 
documental es descriuen els controls necessaris 
per a la identificació, l'emmagatzematge, la 
protecció, la recuperació, la retenció i la 
disposició dels registres. 

Els registres han de restar llegibles, fàcilment 
identificables i recuperables. 

Control dels registres
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Llistat de registres (exemples)

El personal participant en el procés, és l’encarregat de registrar les dades 
necessàries per tal que quedi constància del desenvolupament del procés.

Procés Exemples de registres associats 
Planificació i organització de la 
matrícula

Document de Valoració del procés de matrícula
Document de Proposta de millores del procés de matrícula

Recursos per a la matrícula Document de Planificació de la matrícula. 

Difusió de la informació als 
estudiants

Fitxes i instàncies web
Sol·licitud d’obertura del curs acadèmic

Canvis acadèmics i econòmics, i 
adequació del sistema informàtic

Llistat dels canvis que afecten a UXXI
Llistat d'estudiants a matricular-se per períodes de matrícula
correus electrònics de comunicació a Secretaries, SRIiTIC …

Execució de la matrícula Sol·licitud de matrícula
Sol·licitud de reassignació
Sol·licituds de tràmits relacionats amb la matrícula
Fitxers de rebuts impagats
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Per tal de que la documentació que hem comentat (política, manual, fitxes de procés, 
registres) siguin de consulta i ús per al personal, estarà accessible a través d’un servidor 
comú o espai compartit.

A part dels registres que sí seran editables per a que es puguin anotar les dades 
necessàries, la resta de documentació només serà de consulta ja que la responsabilitat 
de modificació del document només és del responsable del procés associat.

On estarà la documentació del sistema?
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Indicadors

Els indicadors són la mesura d’alguns dels nostres 
processos i que necessitem saber per tal de 
conèixer si aquests són eficaços, rentables i 
compleixen els nostres objectius. 

I per què són necessaris els indicadors?

Per a comprovar que es compleixen els requisits cal 
definir uns indicadors que ens permetin verificar que 
els nostres processos són adequats.
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Llistat d’indicadors (exemples)

El personal participant en el procés, és l’encarregat de complimentar 
les dades de l’indicador relacionat.

Procés Exemples d’indicadors associats 
Planificació i organització de la 
matrícula

- % de millores implantades respecte les proposades

Recursos per a la matrícula - % d’actuacions/tasques realitzades el dia que comença la matrícula

Difusió de la informació als 
estudiants

- Nombre de consultes rebudes per correu electrònic
- Quants dies abans de la matrícula s’envia la informació als estudiants 

Canvis acadèmics i econòmics, i 
adequació del sistema informàtic

- quants dies abans de la matrícula finalitza l'actualització de les taules 
econòmiques a UXXI

- quants dies abans de la matrícula  es tanquen les proves de les noves 
funcionalitats

Execució de la matrícula - % de matrícules formalitzades en el període ordinari
- % de matrícules externes de l’alumnat de nou accés
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Objectius de qualitat – Compromisos de Qualitat (SLA's)

En base als resultats que obtinguem dels indicadors, ens platejarem una sèrie 
d’objectius/ per tal de millorar els nostres processos i així oferir un millor servei.

Els indicadors cal que siguin:

• Realistes

• Quantificables i mesurables

• Orientats cap a la millora contínua de l’organització

Els Compromisos de Qualitat (SLA’s) del sistema es definiran un cop acabada la fase 
de la implantació ja que aleshores s’hauran pogut recollir els resultats dels indicadors, 
s’analitzaran en la Revisió per la Direcció i en base a aquest anàlisi es podran definir 
els Compromisos de Qualitat pel pròxim període de matriculació.
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Objectius de qualitat – Compromisos de Qualitat (SLA's)

El personal ha de col·laborar en aportar la informació necessària per tal de poder 
comprovar el grau d’assoliment de l’objectiu.

Per tal de plantejar un objectiu correctament cal que 
especifiquem la fita i el termini establert per assolir-lo.

P.ex: si dic, el meu objectiu és aprimar-me!! 

Aquest no és un objectiu correcte ja que no hem 
descrit la fita i termini.

Per tal que sigui adequat hauria de dir, vull aprimar-me 
2 kg en 3 mesos!
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Objectius de qualitat – Pla de Millora de la Gestió de la URV,  àmbit serveis

En el Pla de Millora de la Gestió de la URV (àmbit serveis) estan definits els objectius 
anuals aprovats pel Consell de Govern.

Aquests objectius es recullen en unes Fitxes d’objectius on:

 es defineixen els recursos necessaris, les etapes concretes, els terminis 
d’execució i els responsables

 es fa el seguiment dels mateixos cada tres mesos 
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Fitxa d’objectius

A continuació es mostra 
un exemple de 

Fitxa d’objectius:
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Revisió i millora

Un cop finalitzada la campanya de matriculació, 
normalment s’analitza com ha anat. 

Es generen estadístiques, s’elaboren informes, 
s’analitzen les incidències derivades, etc.

Tota aquesta informació ens serà molt útil per 
establir objectius i millores pel proper període de 
matrícula. A més, serà la base per a la Revisió per la 
Direcció.
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Enquestes: Perdoneu, teniu uns minuts?
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Enquestes: Perdoneu, teniu uns minuts?

Per tal de poder obtenir el grau de satisfacció dels estudiants amb el procés de matriculació, 
durant la matrícula de juliol s’aprofitarà per realitzar enquestes in situ pels alumnes que 
acudeixin als centres de la URV a matricular-se i enquestes telefòniques pels alumnes que 
realitzin automatrícula des de casa.

Per què és important respondre a l’enquesta de satisfacció?

Perquè gràcies a les respostes recopilades es podrà conèixer de primera mà el grau de 
satisfacció dels estudiants, les seves peticions i propostes i aprofitar aquesta informació per 
plantejar millores en el futur procés de matriculació.
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Incidències i No conformitats

PERÒ.... I SI TINC ALGUN INCOMPLIMENT? 

La fitxa de procés PR-No conformitats descriu la forma en que s’ha d’actuar en cas que 
detectem algun problema.

Principalment es poden donar 2 situacions:  que el problema sigui una incidència o una 
No conformitat. Això dependrà de la tipologia del problema, la gravetat, etc.

Anem a explicar més en profunditat cada cas.....
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Registre d’incidències

Si amb l’acció immediata 
no s’elimina el problema, 
la incidència passa a ser 

No conformitat
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Registre de No conformitats

Prèviament a l’acció correctiva/preventiva pot ser necessari obrir una acció
immediates per corregir puntualment la no conformitat, i si més no per compensar o 

pal·liar els seus efectes. 
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Registre de No conformitats

Exemple de no conformitats reals:

Incompliment de requisits de l’SGQ, de la 
norma ISO 9001, de requisits legals i 
altres requeriments. Incidències amb 
proveïdors, reclamacions dels clients, 
resultats d’auditories, incidències amb 
alta repetibilitat, etc.

Exemples de no conformitats potencials:

Oportunitats de millora com a resultat de 
la revisió per la direcció, auditories, dels 
indicadors o de les enquestes, canvis 
legislatius, reglamentaris, suggeriments 
del usuaris, etc.
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Registre d’incidències Aquí es mostra el document a utilitzar pel registre 
d’incidències. 

. Codi: 

Edició: 

Data:

Descripció Responsable

Telefònic, 
presencial, correu 
electrònic, etc.

Opcional: es poden 
definir els àmbits en 
els que es volen 
classificar les 
incidències i els 
correus: pàgina web, 
qüestions 
econòmiques, 
qüestions 
acadèmiques, etc. 
L'objectiu és facilitar 
l'anàlisi i valoració de 
la matrícula

Opcional. Es pot 
eliminar aquesta 
columna si es 
decideix que cada 
persona registra 
en un full propi. 
Llavors cal 
identificar qui 
recull les 
incidències a 
l'encapçalament 
del full.

Quines accions es fan per 
corregir la incidència 
detectada

Qui 
s'encarrega de 
fer la o les 
accions per 
corregir la 
incidència

NOTA: Aquest 
camp només 
l'hauria d'omplir el 
Responsable de 
Qualitat, un cop 
analitzades totes 
les incidències i 
s'hagi decidit 
quines deriven en 
No Conformitats

DATA 
TANCAMENT 
INCIDÈNCIA

INCIDÈNCIA

PERSONA QUE 
L'HA DETECTAT

DERIVA EN NC?
Sí / NoNÚM. 

CORRECCIONS

REGISTRE D'INCIDÈNCIES

ÀMBITDESCRIPCIÓDATA VIA DE CONTACTE
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Registre d’incidències – Com es recolliran

Les consultes/incidències de matrícula de grau que es reben durant el procés de 
matrícula, es recolliran de la següent manera:

Les presencials i per telèfon; es resolen i les recull la persona que les rep en el 
format establert “Registre d’Incidències”

Les rebudes a través de correu electrònic amb formulari; es contesten al moment i 
s’arxiven en unes carpetes creades a aquest efecte on s’agruparan per àmbits.

 Les rebudes  a través de correu electrònic sense formulari; es respondran 
mitjançant el formulari, per tal que en quedi constància de la mateixa manera que les 
anteriors, i a més s’aprofita per recordar a l’estudiant l’ús del formulari per a realitzar 
consultes i/o comunicar incidències.  S’arxiven de la manera que les anteriors..
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Registre d’incidències – Com es recolliran

El recull de les consultes/incidències, rebudes a través de correu 
electrònic, en el Registre d’incidències, es farà a posteriori, quan el 
SGA procedeixi a fer l’anàlisi de totes les consultes/incidències 
rebudes en la campanya de matrícula. 

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.
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Registre d’incidències – Qui les recollirà (cas formulari)

Els responsables de recollir i gestionar les consultes/incidències seran:

 SECRETARIES DELS CENTRES  les incidències de les matrícules de 1er. Curs

 SGA  les incidències de les matrícules de la resta de cursos.

En el cas que uns o altres rebessin per error una consulta que no els 
correspon la derivaran allà on correspongui, enlloc de respondre-la 
directament. 
Per exemple: si una secretaria d’un centre rep una consulta d’un 
estudiant que s’ha de matricular en un 2n. curs o posterior, aquesta 
derivarà la consulta al SGA.
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Registre d’incidències – Qui les recollirà (cas formulari)

• Cada Secretaria es responsable d’actualitzar el registre.

• S’ha d’enviar setmanalment al responsable de qualitat el fitxer del registre 

actualitzat.
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Registre de No conformitats (NC)

És important anotar la causa de la no conformitat i fer el posterior anàlisi de l’eficàcia per tal de 
comprovar que les accions iniciades han eliminat el problema.
Si una acció no resulta eficaç, caldrà definir noves accions.

El tancament de la NC el realitza el RQ.

Codi: 

Edició: 

Data:

ORIGEN DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT Descripció Preventiva (P)
Correctiva (C)

Termini 
previst 

d'execució
Responsable Valoració i eficàcia Data

- Intern 
(plantejat pel 
propi 
personal)
- Auditoria
- Usuari

Opcional: es poden 
definir els àmbits en els 
que es volen classificar 
les No Conformitats: 
pàgina web, qüestions 
econòmiques, qüestions 
acadèmiques, etc. 
L'objectiu és facilitar 
l'anàlisi i valoració de la 
matrícula

Una no conformitat pot derivar-se d'una o 
vàries incidències, per això considerem que 
caldria descriure què es considera la NC

Què ha motivat aquest 
incompliment o problema. 
L'anàlisi de les causes és un 
r requisit de norma ISO 9001)

Cal descriure quines accions s'emprenen per evitar que la 
no conformitat es torni a repetir. Les accions seràn 
diferents de les accions correctores immediates 
realitzades en detectar la incidència, amb l'objectiu únic 
de solucionar-la. 

Acció preventiva  
és per eliminar 
una desviació o 
incompliment 
potencial
Acció correctiva 
és per eliminar 
una desviació o 
incompliment 
real

Cal valorar com ha anat, si l'acció ha estat 
eficaç (SI, NO,…)i també cal fer referència 
a les evidències que demostren que 
l'acció s'ha portat a terme (actes, 
actuliatzació de documents, 
modificacions del web)

REGISTRE DE NO CONFORMITATS, ACCIONS CORRECTIVES I PREVENTIVES

ACCIONS
NO-CONFORMITATS  /  ACCIONS CORRECTIVES  /  ACCIONS PREVENTIVES

DATA 
OBERTURA 

NC
CAUSES NC

EFICÀCIA DE LES ACCIONS
DATA 

TANCAMENT 
NC

ÀMBIT
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Registre de No conformitats (NC)
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• Un indicador que no compleix amb l'objectiu. 

• Un document que havent d’estar signat, no ho està. Pot ser des del fet que la signatura és 

d’una persona que no té aquesta potestat,  fins l'omissió de la signatura d'un registre. 

• Un registre fora de data. Un procés de qualitat diu que cal realitzar certa tasca diàriament, 

si un dia no es fa suposa una No Conformitat. 

• La Revisió per la Direcció no es realitza en la data programada.

• No complir amb el termini de resposta als estudiants, fixat en el Sistema de Gestió (SGQ). 

• Atendre verbalment la reclamació d'un estudiant, si en el SGQ es determina que totes les 

contestacions a les reclamacions hauran de fer-se per escrit. 

Exemples de No conformitats
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No conformitat: Un equip informàtic registra diàriament una sèrie de dades i resulta que un 
dia no les va prendre. 

Exemple d'acció correctiva: s’investiga la causa per la qual l'informe estava en blanc (sense 
registre de dades) i es detecta que hi va haver un tall de llum a la zona a causa d’un error de 
la companyia subministradora. L'acció correctiva perquè aquesta causa no generi altra nova 
no conformitat és instal·lar en l'equip una unitat d'alimentació ininterrumlida, així quan hi hagi 
una caiguda de subministrament elèctric l'equip seguirà funcionant en forma autònoma. 

Exemple d'acció preventiva: Revisar tots els equips que han de complir una sèrie de 
requisits en qualsevol dels processos inclosos en el SGQ i eliminar la possibilitat que un tall 
de llum pugui afectar als mateixos. Hem evitat així la possibilitat d'una No Conformitat 
potencial.

Exemple de No conformitat/Acció Correctiva i Preventiva
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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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- Quins indicadors serien representatius 
per a la vostra unitat?

Exercicis pràctics
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- Poseu 5 exemples de les incidències més 
típiques que patiu a la vostra Unitat:
 Expliqueu quina acció reparadora cal dur a 
terme en un primer moment, si és el cas
 Reflexioneu si pot ser o no una no 
conformitat
 En cas afirmatiu definiu les accions 
correctives necessàries per eliminar la causa

- Definiu una acció preventiva per a la vostra 
organització.

Exercicis pràctics
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Moltes gràcies per la vostra atenció
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