
3. L’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT 
 
 
Entre els principals camins dels que disposa una empresa per tal d’assolir el 
seu compromís amb la qualitat, en primer lloc trobaríem la utilització d’una 
sèrie d’eines per millorar puntualment la qualitat a l’empresa. En segon lloc, i 
manifestant una major implicació de tota l’organització respecte la qualitat 
trobaríem l’assegurament de la qualitat. Aquest concepte representa la 
necessitat d’implicar a tota l’organització en la gestió de la qualitat per tal de 
demostrar que és capaç d’oferir un producte o servei que presenti unes 
característiques adequades, mantenint sempre la producció o servei sota 
control i d’acord amb els requisits establerts. 
 
Com a assegurament de la qualitat, doncs, es podria entendre l’organització, 
planificació i control de totes les activitats i funcions dirigides a obtenir la 
qualitat segons uns requisits determinats. Per tal de mantenir sota control la 
gestió de qualitat d’acord amb l’assegurament de la qualitat és necessari 
establir un Sistema de Gestió de la Qualitat. Aquest Sistema de Gestió de la 
Qualitat permetrà desenvolupar, dissenyar, produir i servir un producte o 
servei de qualitat, a la vegada que gestionar aquesta qualitat d'una manera 
eficaç i eficient per tal d'aconseguir els objectius fixats en matèria de 
Qualitat. 
 
El Sistema de Gestió de la Qualitat 
 
La implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat a qualsevol organització 
ve motivada per una sèrie de factors tant externs com interns que influiran 
en major o menor grau a l’hora de definir i aplicar el tipus de Sistema de 
Gestió de la Qualitat més adient i que haurà de tenir una sèrie de requisits 
bàsics i una estructura definida i organitzada. Entre els sistemes de gestió 
per a l’assegurament de la qualitat, el sistema amb més acceptació i que han 
implantat més empreses a nivell mundial és aquell que es basa en la norma 
ISO 9001:2000. 
 
A l’hora d’implantar qualsevol Sistema de Gestió de la Qualitat, i en especial 
els d’assegurament de la qualitat, caldrà analitzar quins recursos i mitjans 
seran necessaris per tirar endavant el projecte, establir una planificació 



general pel mateix i definir l’estructura dins la pròpia empresa que 
s’encarregarà de donar suport i col·laborar en les diferents tasques que 
comporti aquest projecte. 
 
Les etapes bàsiques que conformen la totalitat del projecte d’assegurament i 
gestió de la qualitat s’inicien amb l’anàlisi de la situació inicial per passar al 
desenvolupament del sistema escollit, a la seva implantació efectiva, a la 
posterior avaluació i finalment a la seva certificació. 
 
En general, l’estructura bàsica d’un Sistema de Gestió de la Qualitat d’aquest 
tipus està formada per tres integrants principals: el Comitè de qualitat, la 
Direcció de qualitat i els Equips de millora. A la pròpia organització caldrà 
decidir qui formarà part d’aquest integrants i a qui s’assignaran les 
responsabilitats que comporta cadascuna de les funcions derivades. 
 
Documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat 
 
Una vegada definida l’estructura del sistema i assignades les diferents 
responsabilitats, és necessari dur a terme les activitats pròpies de la 
implantació entre les que destaca la redacció de la documentació del sistema. 
Aquesta documentació inclou el conjunt de documents generats com a 
conseqüència de qualsevol activitat que afecti la Qualitat, així com aquella 
documentació que provingui de l’exterior i tingui rellevància per al sistema 
de gestió establert segons la norma ISO 9001:2000. Constitueix la base del 
sistema i per tant, la seva redacció implica un gran esforç per part de tots els 
responsables de l’empresa i en concret de la direcció de la qualitat. 
 
La documentació del sistema de gestió generalment està formada pels 
següents documents: 
 
- Documents generals del sistema de gestió (planificació, designació del 

responsable de qualitat,...). 
- Documents principals del sistema de gestió (manual de qualitat, 

procediments de qualitat, instruccions de qualitat, formats i registres de 
qualitat). 

 



Aquesta documentació serà redactada per les persones designades per la 
direcció de qualitat que estiguin implicades en les activitats a les que es fa 
referència a cada document en concret i haurà de ser aprovada inicialment i 
actualitzada regularment segons el que disposa la norma ISO 9001:2000. 
 
L’auditoria 
 
Una vegada implantat el sistema de gestió serà necessari sotmetre’l a una 
mena d’examen intern per tal d’avaluar si satisfà els requisits que li són 
d’aplicació, per la qual cosa serà necessari realitzar el que s’anomena 
auditoria del Sistema de Gestió de la Qualitat. 
 
Les auditories, en general, poden ser de diferents tipus en funció de quin és 
el seu objecte (auditoria de procés, de producte o de sistema) i quin és 
l’àmbit de realització de la pròpia auditoria (auditoria interna o externa). 
 
En el cas de l’auditoria interna és el propi personal de l’empresa qui la duu a 
terme. El seu objectiu consisteix en identificar els punts febles del sistema 
per tal de donar-hi solució mitjançant una sèrie d’accions correctives o 
preventives que caldrà implantar allà on s’hagin detectats no conformitats. 
 
La certificació 
 
Superada l’auditoria interna, i amb la finalitat de fer evident de cares a 
l’exterior (clients, proveïdors, societat,...) el compromís adquirit per 
l’empresa envers la qualitat, les empreses tenen l’oportunitat de contractar 
un organisme extern que s’encarregui d’avaluar el sistema d’una manera 
objectiva i emeti un veredicte respecte si aquest és correcte o presenta 
alguna anomalia. Aquest procés correspon al procés d’auditoria externa i és 
l’anomenat procés de certificació del Sistema de Gestió de la Qualitat que és 
dut a terme pels organismes certificadors acreditats per una entitat 
d’acreditació de reconegut prestigi. 
 
Aquest organisme certificador durà a terme la corresponent auditoria que, en 
cas de ser superada amb resultat positiu, tindrà com a resultat l’atorgament a 
l’organització o empresa del certificat ISO 9001:2000 com a comprovant que 
el sistema compleix tots els requisits establerts per aquesta norma. 



L’Assegurament de la Qualitat
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L’Assegurament de la Qualitat

En relació a les diferents formes d’adquirir el compromís 
amb la qualitat, l’assegurament de la qualitat s’entén, 
segons la definició realitzada per la Organització
Internacional d’Estandardització (ISO), com a: 

“CONJUNTO DE ACCIONES PLANIFICADAS Y 
SISTEMÁTICAS QUE SON NECESARIAS PARA 

PROPORCIONAR LA CONFIANZA ADECUADA DE QUE 
UN PRODUCTO O SERVICIO SATISFARÁ LOS 

REQUISITOS DADOS SOBRE LA CALIDAD”
(ISO 8402)



Què és un Sistema de Gestió de la 
Qualitat?

Un autèntic Sistema de Gestió de la Qualitat va 
dirigit a desenvolupar, dissenyar, produïr i servir 
un producte o servei de Qualitat, el qual ha de ser:

§ El més econòmic possible
§ Útil
§ Sempre satisfactori per al client o l’usuari

Per tal d’assolir aquest compromís d’una manera 
pràctica, s’implanten i utilitzen els sistemes de gestió
de la qualitat.



Què és un Sistema de Gestió de la 
Qualitat?

Dins aquest sistema, gestionar la qualitat representarà
planificar, controlar i millorar les activitats que tenen lloc
a l’empresa en relació a la qualitat:

Un Sistema de Gestió de la Qualitat es pot definir com:

Conjunt de polítiques, procediments i eines que fan 
possible gestionar la qualitat d'una manera eficaç i eficient
per tal d'aconseguir els objectius fixats en matèria de 
Qualitat.

PLANIFICACIÓ CONTROL MILLORA

GESTIÓ DE LA QUALITAT



Què és un Sistema de Gestió de la 
Qualitat?

PLANIFICACIÓ CONTROL

MILLORA

Qui són els clients?

Quines són les seves necessitats?

Quines han de ser les característiques
del producte o servei per a respondre
a aquestes necessitats?

Evaluar comportament real de la Qualitat

Comparar el comportament real
amb els objectius de qualitat

Actuar sobre les diferències

Sistema d’identificació de necessitats de millora

Recursos personals i materials per a motivar i  formar
els equips perquè: detectin, controlin i solucionin

GESTIÓ DE LA QUALITAT 



Atenent que el sistema es basa en la ISO 9001:2000 i d’acord
amb la seva orientació a processos, es pot visualitzar el 
Sistema de Gestió de la Qualitat en el seu conjunt com un 
procés:

Requisits
del Producte

Sistema
de Gestió

de la 
Qualitat

Producte

CLIENTS

Què és un Sistema de Gestió de la 
Qualitat?



El Sistema de Gestió de la Qualitat, a la vegada, estarà
integrat per diferents processos:

Realització
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Amb la definició i control d’aquests processos s’intenta gestionar
adequadament la qualitat

Què és un Sistema de Gestió de la 
Qualitat?



En què es basa aquest tipus de sistema?

Els principis bàsics del Sistema de Gestió de la Qualitat són:

1. Organització enfocada al client: Definir i satisfer les 
necessitats dels clients i els requisits establerts. 

2. Lideratge: Afavorir un ambient intern on tothom col·labori en la 
consecució dels objectius de l’organització.

3. Participació del personal: Aconseguir que totes les persones i 
equips de treball que formen part de l’organització desenvolupin 
les seves tasques d’acord amb la seva capacitat real i potencial.

4. Orientació a procés: Assimilar les activitats a processos per tal 
de facilitar-ne la seva gestió i la consecució de resultats.



En què es basa aquest tipus de sistema?

5. Orientació del sistema cap a la gestió: Identificar, entendre i 
gestionar un sistema de processos interrelacionats amb un 
objectiu establert: Millora de l’eficàcia i eficiència de 
l’organització.

6. Millora contínua: Intentar que totes les activitats persegueixin la 
millora global com a objectiu permanent.

7. Orientació cap a la presa de decisions: Analitzar les dades i la  
informació rellevant abans de prendre cap decisió.

8. Relació mútuament beneficiosa amb els proveïdors: Implicar 
als proveïdors externs en l’activitat de la pròpia empresa per 
millorar la capacitat i el funcionament comuns.



Factors que motiven la implantació d’un 
Sistema de Gestió de la Qualitat

Existeixen dos tipus principals de factors que generen 
la necessitat d’implantar un Sistema de Gestió de la 
Qualitat:

§ Factors externs
(Clients, proveïdors, societat, empreses competidores, ...)

§ Factors interns
(Treballadors, organització, processos interns, ...)



Factors externs

Els principals factors externs són:

§ Client:

- El mercat demana un servei o un producte de major qualitat.  
- El client demana un millor servei en el producte ofert.
- El client exigeix un sistema de qualitat.

§ Empreses competidores:

- Increment de la competència (globalització, major oferta que demanda).
- Accés a nous mercats.

§ Societat:

- Lleis i normatives.
- Es vol millorar l’impacte de l’empresa a la societat.



Factors interns

§ L’evolució de la cultura d’empresa.

§ El compromís de millora.

§ La necessitat d’eines per a la millora interna i 
l’augment de la competitivitat.

El principal factor intern és la cultura i el sistema organitzatiu
adoptats per l’empresa, que es manifesta en:



Quins requisits ha de complir el sistema?

El Sistema de Gestió de la Qualitat ha de complir una sèrie de 
requisits fonamentals, de tal manera que sigui:

§ UNIVERSAL: Afecta a totes les persones que formen part de 
l’empresa.

§ OBERT: Ha de ser entenedor i accessible a totes les persones 
que formen part de l’empresa.

§ INTEGRADOR: Ha d’integrar funcions, processos i sistemes per 
aconseguir un objectiu comú.

§ RIGORÓS: Ha de ser creat i aplicat de manera coherent segons 
els objectius de l’empresa.



Quins mitjans es requereixen?

Principalment, es requereixen:

§ MITJANS TÈCNICS: 

- Sistemes de treball i procediments d’actuació
establerts.
- Recursos materials: instal·lacions, maquinària, 
equipament, ...

§ MITJANS HUMANS: 

- Canvi cultural i d’actuació.
- Avaluació de les capacitats reals i potencials del 
personal.
- Determinació de les habilitats de cada treballador.



Com s’estructura un Sistema de Gestió de 
la Qualitat?

L’estructura necessària per garantir el bon funcionament del 
sistema dependrà del tipus i mida de l’empresa, però en 
qualsevol cas, haurà d’afavorir:

§ Implicació i col·laboració de la Direcció.
§ Responsabilitat assumida per qualsevol membre de 

l’empresa.
§ Interaccions efectives entre les diferents àrees 

funcionals.



Com s’estructura un Sistema de Gestió de 
la Qualitat?

Esquema bàsic de l’estructura per a gestionar la qualitat
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Integrants de l’estructura del sistema

1. Comitè de qualitat

2. Direcció de qualitat

3. Equips de millora

Els principals integrants de l’estructura del Sistema de 
Gestió de la Qualitat són:



Comitè de Qualitat

El Comitè de Qualitat representa el grup líder a més alt 
nivell. Inclou com a membres a la Direcció General, els 
responsables de cada departament i el director o 
responsable de qualitat.

Requereix un compromís ferm envers el funcionament del 
sistema de qualitat, sobretot en:

§ Vetllar perquè s’apliqui la política de qualitat,
determinant les funcions i recursos necessaris.

§ Revisar periòdicament la situació del sistema per detectar 
comportaments erronis.

§ Fixar objectius i vetllar perquè es compleixin per
tal de contribuir efectivament a la millora contínua.



Direcció de Qualitat

La Direcció de Qualitat és el principal responsable del 
sistema de gestió de qualitat. Pot tractar-se d’un únic 
responsable de qualitat o bé d’un departament format per 
més d’una persona.

Dirigeix i controla el procés d’implantació del sistema de 
qualitat i el manteniment del sistema implantat, tant pel 
que fa el funcionament general (activitats, reunions, 
processos) com la documentació i generació de registres.



Equips de Millora

Els Equips de Millora són grups de persones de 
qualsevol departament de l’empresa que normalment 
realitzen les tasques operatives. Els principals tipus de 
grups són:

§ Cercles de qualitat: Es constitueixen de forma voluntària per 
resoldre problemes concrets que apareixen a les seves àrees de 
treball.

§ Grups de millora: Grups de persones designades per la direcció per 
tal de resoldre un problema puntual i que es dissolen en solucionar-se 
aquest.

§ Grups d’actuació: Grups del mateix estil que els anteriors però que 
es constitueixen per a tractar temes urgents.



Què cal fer per implantar el sistema?

El procés de posta en marxa d’un Sistema de Gestió de la 
Qualitat consta d’una sèrie de fases i activitats:

ANÀLISI
- Estudiar les funcions i processos de l'empresa i la seva adequació a 

la norma.
- Definir els processos normalitzats i els documents associats (manuals, 

procediments, instruccions, registres...).

DESENVOLUPAMENT
- Desenvolupament de tots els elements del sistema de qualitat de

l'empresa (Manual de qualitat, procediments específics, instruccions,...).



Què cal fer per implantar el sistema?

§IMPLANTACIÓ
- Activitats d'implantació del sistema de qualitat (Formació, implantació, 

verificació,..).

§AVALUACIÓ
- Avaluació del sistema de qualitat i auditoria interna.

§CERTIFICACIÓ
- Avaluació del sistema de qualitat i el seu funcionament per auditoria 

externa.



ETAPES D’IMPLANTACIÓ DEL SGQ

ELABORACIÓ DELS
PROCEDIMENTS

ESPECÍFICS

DECLARACIÓ DE
QUALITAT DE
L’EMPRESA

PRESA DE DADES I
PLANIFICACIÓ DE
LES ACTIVITATS

AVALUACIÓ DE
LA QUALITAT PER
UN CONSULTOR

CERTIFICACIÓ PER
ORGANISME ACREDITAT

AUDITORIES DE
QUALITAT

IMPLANTACIÓ
DEL SISTEMA DE

QUALITAT

ELABORACIÓ DE
LES INSTRUCCIONS

TÈCNIQUES

ELABORACIÓ DEL
MANUAL DE QUALITAT

Què cal fer per implantar el sistema?



Què és la documentació del Sistema 
de Gestió de la Qualitat?

Conjunt de documents generats com a conseqüència 

de qualsevol activitat que afecti la Qualitat, així com 

aquella documentació que provingui de l’exterior i tingui 

rellevància per al Sistema de Gestió establert segons la 

Norma ISO 9001:2000.



Documents inicials del Sistema de Gestió
de la Qualitat

DESIGNACIÓ DEL RESPONSABLE DE QUALITAT

Document que manifesta per escrit la voluntat del Director Gerent 
d'assignar la responsabilitat de gestionar, controlar i dirigir el 
sistema de gestió de qualitat de l'empresa a una determinada 
persona.

POLÍTICA DE QUALITAT

Declaració de principis o bones intencions de l’empresa que 
deixa constància escrita del compromís adquirit per l’empresa 
en general i pel Director Gerent en particular envers la qualitat i 
la millora contínua.



Documents inicials del Sistema de Gestió
de la Qualitat

Primera temporització aproximada que fa el Director Gerent de la 
durada del projecte. Considera les tasques bàsiques necessàries
per dur a terme la implantació de la norma ISO 9001:2000

PLANIFICACIÓ INICIAL DE LA QUALITAT

PLANIFICACIÓ DETALLADA DE LA QUALITAT

Temporització més acurada de les activitats a realitzar que fa 
el responsable de Qualitat a partir de la primera planificació
aproximada feta anteriorment pel Director Gerent. Enumera 
concretament les tasques previstes que permetran dur a terme
la implantació de la norma ISO 9001:2000.



Documents inicials del Sistema de Gestió
de la Qualitat

DIAGRAMA DE PROCESSOS DE L’EMPRESA

Enumeració dels processos i activitats que tenen lloc a 
l’empresa i les seves interrelacions.

LLISTAT DELS PROCEDIMENTS DE L’EMPRESA

Enumeració dels procediments a desenvolupar en 
funció dels processos definits per l’empresa.



Documents principals del Sistema de 
Gestió de la Qualitat
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Manual de qualitat

Document principal del Sistema de Gestió de la Qualitat on es descriuen:

- Trets generals de l’empresa.
- Sistema de gestió de la qualitat, el seu abast, els principis en què es basa.
- Procediments establerts i les seves interaccions per aconseguir definir el 
funcionament del sistema. 

Normalment, el manual fa referència, com a mínim a:
- La política de qualitat.
- Les responsabilitats, una relació de les persones que dirigeixen, 
efectuen, verifiquen o revisen els treballs que tenen una incidència sobre 
la qualitat.
- Els procediments i les instruccions de treball del sistema de qualitat.
- Disposicions per revisar, posar al dia i gestionar el manual.



Manual de qualitat

Sol estar estructurat en els següents punts: 
- Introducció, amb l'índex del contingut i el compromís de l'organisme 
amb la qualitat com a declaració de principis.
- Descripció de la política de qualitat. 
- Objectius a assolir amb la qualitat.
- Objecte i camp d'aplicació del manual. (Un sol centre de treball, varis, 
totalitat de l'organisme...).
- Enumeració i breu descripció dels procediments desenvolupats.

És el primer document que se sol·licita per avaluar un sistema de qualitat, 
ja que menciona, de forma general i sense detalls, tota la metodologia de 
la qualitat de forma ordenada i coherent. 

Sol tenir una dimensió d’unes 50 pàgines, estructurades i ordenades 
segons els requeriments de la norma ISO 9001:2000.



Procediments de qualitat

Documents que descriuen de forma detallada i clara la manera de 
fer per a obtenir la qualitat, dels quals es fa menció en el contingut 
del manual de qualitat. 

Expliquen, completant el manual de qualitat amb 
més detalls:

- Com funciona un departament, una secció, un servei,...
- Qui fa què, com ho fa, amb qui ho fa, amb quins 
recursos es compta
- Com es regula el procés productiu, les exigències, el 
subministrament, l’emmagatzematge, venda, serveis, 
manteniment, disseny, especificacions, condicions, 
formació,...



Procediments de qualitat

Els procediments hauran de reflectir l’esperit de la norma i ajustar-se a 
les seves exigències. 

Cada part de l'organització estarà reflectida en un o més d’un procediment, 
que hauran d'estar relacionats entre ells per tal de definir el funcionament 
global de l’empresa.

El conjunt dels  procediments sovint s’anomena manual de
procediments.

Entre d’altres aspectes, els procediments serveixen per a:

§ Preservar els coneixements de l’empresa.
§ Sistematitzar les tasques.
§ Assegurar resultats homogenis i la repetibilitat de les tasques 
realitzades en diferents períodes o per persones diferents.



Procediments de qualitat

En general, un procediment tindrà els següents apartats:

§ Objectiu: Descripció d’allò que es vol obtenir amb el procediment. 
§ Abast: Àrea d’aplicació del procediment (productes, serveis, 
departaments, ... ) 
§ Documents de referència: Procediments relacionats, especificacions
tècniques, etc.
§ Responsabilitats: Delimitació de les responsabilitats de totes les 
activitats descrites en el procediment
§ Execució del procediment: Què, qui, quan i on han de portar-se a 
terme cada procediment. Generalment es descriu cronològicament. 
§ Registres: Formats necessaris per tal de portar a terme un procediment. 
§ Annexes: Si és necessari s’adjunta la informació addicional necessària 
per a portar a terme el procediment (plànols addicionals, diagrames, ...) 



Instruccions de treball

Documents que deriven dels procediments de qualitat i que 
defineixen exactament la manera de procedir a l’hora de realitzar 
una determinada activitat o acció dins els Sistema de Gestió de la 
Qualitat. 

Solen ser documents en els que es descriu com utilitzar una 
màquina, com realitzar un tipus d’anàlisi, com mantenir net el lloc 
de treball... 

Poden presentar-se en diferents formats:

- Documents explicatius escrits.
- Documents molt simplificats a mode de resum esquemàtic.
- Documents gràfics a peu de màquina o procés.



Formats i registres de qualitat

Models de documents que deriven dels procediments de qualitat i 
les instruccions de treball on cal anotar els resultats de les 
activitats realitzades: control de Tª, factura, gràfic resultant d’una 
anàlisi... 

Formats omplerts amb la corresponent informació per deixar 
constància de la correcta realització de l’activitat definida al 
procediment o instrucció de treball.
Poden presentar-se en format paper o informàtic.

FORMATS DE QUALITAT

REGISTRES DE QUALITAT



Com es gestiona aquesta documentació?

La documentació del Sistema de Gestió de la Qualitat ha de ser 
gestionada segons l’apartat 4.2 de la norma ISO 9001:2000:

4. SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT:

4.1. Requisits generals.

4.2. Requisits de la documentació.
- Generalitats.
- Manual de la Qualitat.
- Control dels documents.
- Control dels registres de Qualitat.



Com es gestiona aquesta documentació?

Segons el que estableix aquest apartat de la norma i les 
responsabilitats assignades es desenvoluparan les diferents
accions relacionades amb la documentació:

Aprovar els documents 
abans de la seva emissió

Revisar i actualitzar 
els documents

Identificar els canvis i l’estat de 
revisió dels documents

Assegurar que els documents 
estan disponibles pel seu ús

Assegurar que els documents 
romanen llegibles i identificables

Prevenir l’ús de 
documents obsolets



L’auditoria

Examen metòdic i independent que es realitza per:

1. Determinar si les activitats i resultats relatius a la 
qualitat satisfan les disposicions prèviament 
establertes.

2. Comprovar que aquestes disposicions es porten 
realment a terme i que són adequades per arribar als 
objectius previstos.

Com podem avaluar un Sistema de Gestió
de la Qualitat ???



Què és una auditoria?

Una AUDITORIA serà un examen:

§ METÒDIC: Examen exhaustiu i documentat.

§ INDEPENDENT: Realitzat per persones que no 
tinguin responsabilitat directa en els sectors que 
s’han d’auditar.



Finalitat de l’auditoria

L’Auditoria del Sistema de Gestió de la Qualitat tindrà
com a finalitat comprovar: 

§Adequació del sistema de gestió de Qualitat en 
relació a una norma de referència predeterminada, 
per exemple la norma ISO 9001:2000.

§Conformitat de les activitats que es duen a terme a 
l’empresa i de l’efectivitat del sistema de qualitat en 
relació amb el nivell desitjat.



Finalitat de l’auditoria

Quan, mitjançant l’observació objectiva, s’observin 
desviacions en qualsevol dels casos, l’auditoria servirà per:

§Detectar i identificar punts febles del sistema.

§Ajudar a determinar accions correctives.

§Verificar l’eficàcia de les accions correctives. 



Finalitat de l’auditoria

Aquesta observació objectiva, permetrà detectar NO 
CONFORMITATS com ara:

§Actuacions diferents a les que recullen els procediments escrits.
§Punts de la norma no reflectits al sistema de gestió.
§Manca de procediments exigits per la norma.
§Utilització de documents obsolets. 
§Registres no omplerts correctament.
§Registres no conservats.



Qui participa en una auditoria?

CLIENT: 
Persona o organització que sol·licita l’auditoria. Pot ser:

§ Comprador potencial: que vol avaluar la capacitat d’un 
subministrador determinat per proveir-li productes o serveis

§ Comprador: que vol establir auditories periòdiques dels seus 
proveïdors habituals

§ Propi auditat



Qui participa en una auditoria?

AUDITAT:
Persona o organització objecte de l’auditoria.

AUDITOR: 
Persona qualificada per realitzar auditories de qualitat. Pot 
ser:

§ Auditor en cap: auditor designat per dirigir, planificar i actuar 
com interlocutor principal informant de les desviacions trobades i 
avaluant les accions correctives.

§ Auditor auxiliar: persona que realitza tasques auxiliars de 
l’auditoria, sota la direcció de l’auditor en cap.



Tipus d’auditoria

Les auditories es poden classificar en base a:

§ Abast de l’auditoria:

- DE SISTEMA
- DE PRODUCTE
- DE PROCÉS

§ Relació entre auditat i auditor:

- INTERNES
- EXTERNES



Responsabilitats
AUDITOR:

§ Actuar d’acord amb els requisits aplicables a l’auditoria (normes, etc.).

§ Mantenir la INDEPENDÈNCIA I OBJECTIVITAT respecte a l’organització
auditada.

§ Preparar amb cura les LLISTES DE COMPROVACIÓ i els formats a 
utilitzar.

§ Preparar i realitzar amb eficàcia el PLA D’ACTIVITATS.

§Comunicar i aclarir els REQUISITS DE L’AUDITORIA.

§Consignar les OBSERVACIONS.

§ Verificar L’EFICÀCIA DE LES ACCIONS CORRECTIVES preses com a 
conseqüència d’anteriors auditories.

§ Participar en l’elecció d’altres membres de l’equip auditor.

§ Informar de forma clara dels RESULTATS DE L’AUDITORIA i elaborar-ne 
un INFORME.



Responsabilitats

AUDITAT:

§Nomenar a la PERSONA RESPONSABLE per acompanyar a l’auditor.

§ FACILITAR L’ACCÉS a l’auditor a les dependències, arxius i altres fonts 
d’informació.

§Revisar les EVIDÈNCIES I DEFICIÈNCIES DETECTADES a l’auditoria 
per assegurar un informe objectiu.

§Dur a terme les ACCIONS CORRECTIVES sense demores indegudes.

§NO INTERFERIR indegudament en l’auditoria.



Realització de l’auditoria

La realització de l’auditoria tindrà com a ETAPES o FASES:

§ PREPARACIÓ DE L’AUDITORIA: 

- Determinació de l’objecte i abast de l’auditoria.
- Preparació de les llistes de comprovació i formularis.
- Elaboració del pla d’auditoria.
- Distribució del pla d’auditoria i notificació de la mateixa.

§ EXECUCIÓ DE L’AUDITORIA:

- Reunió inicial.
- Avaluació de l’objecte de l’auditoria.
- Reunió post-auditoria.
- Esborrany de l’informe de l’auditoria.
- Revisió de l’esborrany per part de la direcció de l’empresa auditada.



Realització de l’auditoria

§ REDACCIÓ DE L’INFORME D’AUDITORIA:

- Elaboració de l’informe definitiu de l’auditoria.

- Lliurament de l’informe definitiu al client i auditat.

- Decisió sobre les accions correctives a aplicar.

- Planificació d’auditories de seguiment, quan es consideri necessari.

- Tancament de l’auditoria.



Informe final d’auditoria

L’informe final d’auditoria haurà de ser PRECÍS I COMPLERT.

Es prepararà sota la direcció de l’auditor en cap.
Aquest tindrà la responsabilitat de determinar el consens de l’equip 
auditor sobre l’acceptabilitat del sistema de gestió auditat.

NIVELLS D’ACCEPTABILITAT:
- Aprovació incondicional
- Aprovació condicional
- Desaprovació incondicional



Informe final d’auditoria

En quant a CONTINGUT l’informe inclourà:

- DATA de l’informe
- Signatura de l’auditor en cap
- OBJECTIU, ABAST i PLA de l’auditoria
- Identificació dels membres de l’equip auditor i de l’organisme 

auditat
- Notificació de les dates de realització de l’auditoria
- Identificació dels DOCUMENTS DE REFERÈNCIA utilitzats
- OBSERVACIONS DE NO CONFORMITAT
- Necessitat D’ACCIONS CORRECTIVES O DE MILLORA, 

aportant els detalls que es considerin necessaris
- VALORACIÓ de l’equip auditor sobre el sistema auditat
- CONCLUSIONS



La certificació

Acte pel qual una tercera part testifica que un sistema, 
producte o servei compleix amb unes determinades 
normes o especificacions. 

Com podem demostrar que un Sistema de 
Gestió de la Qualitat és correcte ?



Què és la certificació?

CARACTERÍSTIQUES:

§És de caràcter voluntari
§Representa un avantatge diferencial
§Garanteix una continuïtat d’actuació

TIPUS DE CERTIFICACIONS EXISTENTS:

1. Productes i serveis 
2. Personal
3. Empreses



Exemples de certificacions

§ Marca “N”: Conformitat del producte/servei o 
família de productes amb certes normes UNE, 
seguint els reglaments particulars de la marca.

§ Marca “S”: Conformitat  del producte o família 
amb les característiques de seguretat 
requerides en normes UNE o Directives 
comunitàries que especifiquin "mínims de 
seguretat dels productes a certificar".



Exemples de certificacions

§ Marca "de compatibilitat electromagnètica":
Conformitat del producte que en funcionar podria crear 
pertorbacions electromagnètiques, o ser-ne afectat. 
Aquesta certificació obliga a complir prèviament els 
requeriments "N" i "S".

§ Marca "medi ambiental": Conformitat de productes 
amb normes i criteris ecològics.

§ Certificat de conformitat: Conformitat de productes 
amb els requisits d’algun tipus d'especificació tècnica no 
contemplada en normes internacionals.



Certificació de producte

S’estableix un sistema particular de certificació que conté:

1. Criteris per a la concessió del dret 
d’ús de la marca.

2. Exigències que ha de complir el 
producte i el sistema de l’empresa.



Certificació del Sistema de Gestió de la 
Qualitat

De totes les normes de la sèrie ISO 
9000:2000, l’única norma certificable és la 
ISO 9001:2000.

Certificar la gestió de la qualitat representa certificar el 
comportament de l’empresa envers la qualitat.

Respecte la ISO 9000:2000 :



Certificació del Sistema de Gestió de la 
Qualitat

Acte pel qual una tercera part testifica la conformitat 
del sistema d’assegurament de la qualitat d’una 
empresa respecte els requisits de la norma ISO 
9001:2000.

Certificació ISO 9001:2000 d’empresa:

Certificat ISO 9001:2000 :

Document que testimonia que el Sistema de Gestió de 
la Qualitat de l’empresa compleix els requisits 
establerts per la norma ISO 9001:2000.



Entitats implicades en la certificació del 
Sistema de Gestió de la Qualitat

Com a entitats implicades en la certificació de la qualitat es troben:

EMPRESES 
CERTIFICADES

EMPRESES 
CERTIFICADORES 

ACREDITADES

ORGANISMES 
ACREDITADORS



Organismes acreditadors

Organisme acreditador: Institució no lucrativa constituïda 
amb la finalitat de verificar, dins l’àmbit estatal, el 
compliment de les condicions i requisits exigits a les 
empreses certificadores.

A Espanya, la institució oficial que té la 
potestat d’acreditar les diferents empreses 
certificadores és ENAC (Entidad Nacional 
de Acreditación).



Organismes acreditadors

Organismes acreditadors a diferents països :

TGAAlemanya

SINCERTItàlia

SWEDACSuècia

RVCHolanda

RABEstats Units

NAC-QSBèlgica

NACCBGran Bretanya

NANoruega

JASANKAustràlia / Nova Zelanda

FINASFinlàndia

DANAKDinamarca

COFRACFrança

ORGANISMEPAÍS



Organismes acreditadors

L’organisme acreditador comprova que l’empresa certificadora 
compleix els requisits en funció de la norma que li sigui d’aplicació:

§ Laboratoris d'assaig i calibració UNE-EN ISO/IEC 17025
§ Organismes de certificació de productes UNE-EN 45011
§ Organismes de certificació de Sistemes 

de la Qualitat UNE-EN 45012
§ Organismes de certificació de persones UNE-EN ISO/IEC 17024
§ Entitats d'inspecció UNE-EN ISO/IEC 17020

Per aconseguir la seva acreditació, les empreses certificadores
hauran de satisfer els criteris generals i altres requisits sobre 
formació dels auditors, manteniment i revisions del certificat, tipus 
d’informes generats, infrastructura mínima de l’empresa,..., 
recollits a la norma UNE-EN 45012



Empreses certificadores acreditades

Empresa certificadora acreditada: Empresa que ha rebut 
de l’organisme acreditador la competència tècnica per 
inspeccionar, auditar i certificar el sistema de qualitat d’una 
tercera empresa i donar la certificació de conformitat amb 
les normes ISO 9000.

A Espanya, ENAC acredita les empreses certificadores, 
però també hi poden operar empreses acreditades a altres 
països ja que es tracta d’un mercat globalitzat.



Empreses certificadores acreditades

Algunes empreses certificadores que operen a Espanya:

Acreditació ENAC (www.enac.es):
- Asociación Española De Normalización Y Certificación (AENOR) 
- Bureau Veritas Quality International (BVQI)
- Det Norske Veritas (DNV) 
- Instituto Valenciano De Certificación (IVAC) 
- Laboratori General D’Assaigs I Investigacions (LGAI) 
- Lloyd’s Register (LRQA)
- SGS – ICS Ibérica Aeie
- Entidad De Certificación Y Aseguramiento (ECA)



Empreses certificadores acreditades

Algunes empreses certificadores que operen a 
Espanya:

Altres acreditacions:

- Germanischer Lloyd
- Tüv Product Service 
- Tüv Rheinland Ibérica, 
Sa 



Empreses certificades

Empresa certificada: Empresa que disposa d’un Sistema de 
Gestió de la Qualitat que ha estat inspeccionat, auditat i validat 
per una empresa certificadora, atorgant-li el corresponent 
certificat.

L’elecció de l’empresa certificadora es realitzarà tenint en 
compte factors com ara:

- Reconeixement nacional o internacional del certificat
- Nacionalitat del client
- Prestigi reconegut



Empreses certificades

Una vegada certificada l’empresa, aquesta queda inscrita al 
“Registre d’Empreses”, que testimonia la conformitat del 
sistema d’assegurament de la qualitat adoptat i utilitzat.

L’empresa certificada podrà utilitzar la marca de 
“Registre d’Empresa”, ER, en catàlegs, 
documentació i a qualsevol lloc de l’empresa.

No podrà utilitzar-la directament als seus 
productes.



Procés de certificació del Sistema de 
Gestió de la Qualitat

INFORMACIÓ

SOL·LICITUD FORMAL

EXAMEN DE LA 
DOCUMENTACIÓ

PLANIFICACIÓ DE L’AUDITORIA

RENOVACIÓ (3 ANYS)

ACCIONS 
CORRECTORES

DESIGNACIÓ DELS 
AUDITORS

AUDITORIA

AUDITORIA DE SEGUIMENT 
(ANUAL)

LLIURAMENT DEL 
CERTIFICAT

RESULTAT


