
 

 

 

 

 
Curs 

d’introducció  
ISO 9001:2015 

3 

desembre 

2015 

PQiMC 



 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

Projecte 
Educatiu, 
lideratge i 
estratègia 

Processos 

Persones, 
recursos, 

coneixement i 
comunicació 

Planificació, 
funcionament 

del centre i 
serveis 

Avaluació i 
Millora 

1. Conèixer la norma, els principis de la qualitat i els canvis 

2. Interpretar els nous requisits 

3. Sensibilitzar, formar  i conscienciar a les persones del centre envers 

l’acompliment dels requisits de qualitat 

4. Planificar la implementació de la norma i els nous requisits 

5. Actualitzar el sistema de gestió 

6. Auditar 

7. Millorar 

El 

repte 



 

 

Principis 
Qualitat 

ISO 
9001:2015 

Orientació 
al client 

Lideratge 

Compromís 
de les 

persones 

Enfocament 
basat en 

processos 
Millora 

Presa de 
decisions 
basada en 
les proves 

Gestió de 
les 

relacions 
 

 

 

ISO 9001:2015 

https://youtu.be/Lp6xP-We5yY
https://youtu.be/dJM4Xv4bRyo
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso_9000.htm


 

 

1. Donar suport a les organitzacions en la implementació dels seus sistemes de gestió per 

als propers anys. 

2. Harmonització de les normes de gestió per a facilitar la seva integració (els mateixos 10 

punts que estructuren a norma) i simplificar la comprensió de la norma. 

3. Promoure la gestió (de)  per processos per tal d’assolir els objectius esperats. 

4. Fa un pas més enllà de la prevenció en determinar i gestionar els riscos i oportunitats de 

l'organització, la qual cosa requereix conèixer el context o l’entorn general i específic de 

l’organització.  

5. Desapareix procediment preventiu però apareix el control dels riscos i èmfasis en la 

planificació i en tots els processos. 

6. Emfatitzar els requisits de conèixer i entendre les necessitats i expectatives dels clients i 

també dels grups d’interès. El lideratge i compromís és de la direcció i no es pot delegar. 

7. La norma es refereix a béns (productes) i ara també a serveis. 

8. Reduir la importància de la documentació. No es contemplen les exclusions. Més control 

de les externalitzacions dels processos, dels productes i serveis proporcionats 

externament. 

9. Donar importància a la gestió del canvi, del coneixement i la flexibilitat en les 

organitzacions. 

10. Incidir en la necessitat de la millora contínua. 

 OBJECTIUS DELS CANVIS 
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ANNEX A  

• Aclariments estructura, 
terminologia i conceptes 

ANNEX B  
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 4. Context de l'organització 
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 4. Context de l'organització 

4.1 Comprensió de l'organització i el seu context 
Determinar les causes internes i externes que poden impactar en l'estratègia i el SGQ. 

4.2 Comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades 
Cal determinar qui són els grups d'interès i els requisits rellevants per al SGQ. 

4.3 Determinació de l'abast del sistema de gestió de la qualitat 
Productes i serveis coberts pel sistema de gestió de la qualitat i justificació quan no es pot assegurar l’acompliment d’un 

requisit. 

4.4 sistema de gestió de la qualitat i els seus processos 
L'organització ha d'establir, implementar, mantenir i millorar contínuament un SGQ, incloent els processos necessaris i les 

seves interaccions, de conformitat amb els requisits d’aquesta norma Internacional. 

L'organització ha de determinar els processos necessaris per al sistema de gestió de la qualitat i la seva aplicació en tota 

l'organització i determinarà: 

- les entrades necessàries i els resultats esperats d'aquests processos; la seqüència i interacció; els criteris, mètodes, 

incloent mesuraments i indicadors d'acompliment relacionats necessaris per garantir el funcionament eficaç, i el 

control d'aquests processos; els recursos necessaris així com garantir la seva disponibilitat; l'assignació de les 

responsabilitats i autoritats; els riscos i oportunitats, d'acord amb els requisits de 6.1, i planificar i executar les 

mesures adequades per fer –los front; els mètodes de vigilància, mesurament, l'avaluació , i, en cas necessari, els canvis 

en els processos per  tal d’assegurar que s'assoleixen els resultats esperats. Les oportunitats de millora dels processos i el 

sistema de gestió de qualitat.  

L'organització ha de mantenir la informació documentada en la mesura necessària per donar suport al funcionament dels 

processos i conservar informació documentada, en la mesura necessària , per a tenir confiança que els processos es 

duen a terme segons el previst. 



 

 El punt 4 de la norma 

ISO 9001:2015 

4.1 Comprendre l'organització i el seu context 

 

L'organització ha de determinar les qüestions externs i interns que són rellevants per al seu 

propòsit i la seva direcció estratègica i que afecta la seva capacitat per aconseguir el resultat 

desitjat (s) del seu sistema de gestió de qualitat. 

 

L'organització ha de controlar i revisar la informació sobre aquestes qüestions externes i 

internes. 

 

NOTA 1 Els problemes poden incloure factors o condicions positives i negatives per a la seva 

consideració. 

 

NOTA 2 Entendre el context extern pot ser facilitada per qüestions que consideren derivats 

d'entorns jurídics, tecnològics, competitius, de mercat, culturals, socials i econòmics, ja sigui 

internacional, nacional, regional o local. 

 

NOTA 3 Comprendre el context intern es pot facilitar en considerar els temes relacionats amb 

els valors, la cultura, el coneixement i l'acompliment de l'organització. 

nou 
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9001:2015 

Exemple DAFO i 

Matriu 



 

 
El punt 4 de la norma ISO 

9001:2015 

Pla Estratègic / PdD 



 

 El punt 4 de la norma 

ISO 9001:2015 

4.2 Comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades 

 

A causa del seu efecte o el possible efecte sobre la capacitat de 

l'organització per proporcionar de forma coherent productes i serveis que 

satisfacin al client i els legals i reglamentaris aplicables, l'organització ha de 

determinar: 

 

a) les parts interessades que són rellevants per al sistema de gestió de la 

qualitat; 

b) els requisits d'aquestes parts interessades que són rellevants per al 

sistema de gestió de qualitat. 

 

L'organització ha de controlar i revisar la informació sobre aquestes parts 

interessades i els requisits rellevants. 

nou 



 

 El punt 4 de la norma 

ISO 9001:2015 
Parts 

interessades, 

rellevants i 

ordenades 
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Revisió i 
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Cursos i títols oficials, 

atenció, orientació; 

equips, formació, carta 

de compromisos, ... , 

Qualitat 

Formació, 

acompanyament, 

orientació, ... 

Superar els cursos, 

inserir-se al mercat 

laboral, passar d’etapa, 

aprendre, créixer, ... 

RxD, actualitzat en 

2016/17 

Professorat 

Famílies 

Empreses 

Institucions / 

societat 

Socis 

Proveïdors 

Centres superiors 

Centres 

procedència 



 

 El punt 4 de la norma ISO 9001:2015 

4.3 Determinar l'abast del sistema de gestió de la qualitat 

 

L'organització ha de determinar els límits i l’aplicabilitat del sistema de gestió de qualitat per 

establir el seu àmbit d'aplicació. 

Quan l'organització determini aquest àmbit, ha de considerar: 

a) els problemes externs i interns que es refereix l'4,1; 

b) els requisits de les parts interessades pertinents esmentades en el punt 4.2; 

c) els productes i serveis de l'organització. 

 

L'organització ha d'aplicar tots els requisits d'aquesta norma internacional si són aplicables en 

l'àmbit determinat del seu sistema de gestió de qualitat. 

 

L'abast del sistema de gestió de qualitat de l'organització ha d'estar disponible i ser mantingut 

com a informació documentada. L'àmbit d'aplicació ha d'indicar els tipus de productes i serveis 

coberts, i proporcionar justificació per a qualsevol requisit d'aquesta norma que l'organització 

determina que no és aplicable a l'abast del seu sistema de gestió de qualitat. 

 

La conformitat amb aquesta norma només podrà ser reclamat si els requisits determinats, per no 

ser aplicable, no afecten a la capacitat o responsabilitat de l'organització per assegurar la 

conformitat dels seus productes i serveis i la millora de la satisfacció del client. 

MID 



 

 El punt 4 de la norma ISO 9001:2015 

4.3 Determinar l'abast del sistema de gestió de la qualitat: exemple 

 

Al Projecte Educatiu s’estableix que el centre s’organitza per processos i manté un sistema 

de gestió de qualitat per assolir una elevada satisfacció de necessitats i expectatives dels 

seus grups d’interès i la millora continua del servei proporcionat. A les NOFC s’explicita el 

desplegament organitzatiu d’aquest punt. 

 

L’oferta educativa del centre i el conjunt de l’oferta de la carta de serveis es troba dins de 

l’abast del sistema de gestió de qualitat. 

 

Els requisits pertinents de les parts interessades es troben descrits al capítol x del PEC. 

 

En aquest sistema que compleix amb els requisits previstos a la norma internacional de 

sistemes de gestió de la qualitat ISO 9001 no està previst aplicar el punt 8.3 de disseny i 

desenvolupament de productes i serveis donat que és el Departament d’Ensenyament qui 

dissenya l’estructura, continguts i recursos necessaris per impartir els cursos. 



 

 El punt 4 de la norma ISO 9001:2015 
4.4 Sistema de gestió de la qualitat i els seus processos 

 

4.4.1 L'organització ha d'establir, implementar, mantenir i millorar contínuament un sistema de gestió de 

qualitat, incloent-hi els processos necessaris i les seves interaccions, de conformitat amb els requisits 

d'aquesta norma internacional. 

 

L'organització ha de determinar els processos necessaris per al sistema de gestió de qualitat i la seva 

aplicació en tota l'organització, i ha de: 

a) determinar les entrades necessàries i els resultats esperats d'aquests processos; 

b) determinar la seqüència i interacció d'aquests processos; 

c) determinar i aplicar els criteris i mètodes (inclosa la vigilància, mesures i indicadors d'acompliment 

relacionats) és necessari per garantir el funcionament i el control d'aquests processos eficaços; 

d) determinar els recursos necessaris per a aquests processos i garantir la seva disponibilitat; 

e) assignar les responsabilitats i autoritats per a aquests processos; 

f) abordar els riscos i oportunitats, definits d’acord amb els requisits de 6.1; 

g) avaluar aquests processos i implementar els canvis necessaris per assegurar que aquests processos 

arribin els resultats previstos; 

h) millorar els processos i el sistema de gestió de qualitat. 

 

4.4.2     En la mesura necessària, l'organització ha de: 

a) mantenir la informació documentada per donar suport a l'operació dels seus processos; 

b) conservar la informació documentada per aportar confiança en que els processos es duen a terme 

segons el previst. 

MID 

nou 



 

 El punt 4 de la norma ISO 9001:2015 



 

 

5 Lideratge 
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5 Lideratge 

5.1 Lideratge i compromís 

Per tal d’assegurar que el SGQ s’enfoca realment a satisfer les necessitats i expectatives 

dels grups d’interès (i clients) i acompleix amb eficàcia la política, els objectius, és coherent amb 

l'estratègia, desenvolupa la comunicació, la integració dels requisits del SGQ en l'organització,  

l’enfocament per processos, proporciona recursos necessaris, afavoreix l'apoderament de les 

persones, la millora contínua, l’aplicació a totes les àrees de gestió i l’alliberament de 

productes i serveis conformes i d’acord amb els aspectes legals i reglamentaris. 

 

5.2 Política de la qualitat 

Establir, revisar, mantenir, estar comunicada i disponible una Política de Qualitat adequada i de 

compromís en l’acompliment dels requisits i la millora contínua. 

 

5.3 Rols de l'organització, les responsabilitats i autoritats 

La direcció assegura l’assignació i comunicació de les funcions i responsabilitats per tal de 

garantir que el SGQ actua  d’acord amb els requisits de la norma, que els processos 

proporcionen els resultats previstos, informa sobre les oportunitats de millora i d’innovació, el 

client se situa en el focus de l’organització, i manté en tot moment la integritat del SGQ. 



 

 Punt 5. ISO 9001:2015 

5.1 Lideratge i compromís 

5.1.1 General 

L'alta direcció ha de demostrar el seu lideratge i compromís pel que fa al sistema de gestió de la 

qualitat a través de: 

a) prendre la responsabilitat per a l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat; 

b) garantir que els objectius de la política de qualitat i la qualitat s'estableixen per al sistema de 

gestió de qualitat i són compatibles amb el context i la direcció estratègica de l'organització; 

c) garantir la integració dels requisits del sistema de gestió de qualitat en els processos de negoci de 

l'organització; 

d) promoure l'ús de l'enfocament basat en processos i el pensament basat en el risc; 

e) vetllar perquè els recursos necessaris per al sistema de gestió de qualitat estiguin disponibles; 

f) comunicar la importància d’una gestió de qualitat eficaç que estigui d'acord amb els requisits 

establerts per al propi sistema de gestió; 

g) garantir que el sistema de gestió de qualitat assoleix els resultats previstos; 

h) participar, dirigir i donar suport a les persones per contribuir a l'eficàcia del sistema de gestió de la 

qualitat; 

i) la promoció de la millora; 

j) el suport a altres funcions de gestió de les seves àrees de responsabilitat. 

 

NOTA: la referència al "negoci" en aquesta norma, pot interpretar-se com allò que dona sentit a les 

activitats que són fonamentals per als propòsits de l'existència de l'organització, si l'organització és 

pública, privada, amb finalitats de lucre o sense. 

nou 
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5.1.2     Enfocament al client (cal entendre l’alumnat o en algun cas, com per 

exemple el primer cicle de l’ESO, les famílies) 

 

L'alta direcció ha de demostrar el seu lideratge i compromís pel que fa a 

l'orientació al client, assegurant que: 

a) els requisits del client, així com els legals i reglamentaris que li són 

d’aplicació, es determinen, es comprenen i es proporciona una resposta 

consistent; 

b) els riscos i les oportunitats que poden afectar la conformitat dels productes i 

serveis, així com la capacitat de millorar la satisfacció del client es determinen i 

s'aborden; 

c) Es manté el focus en la millora de la satisfacció del client. 

nou 



 

 Pla de transició de la 

ISO 9001:2008 a 2015 

5.2 Política 

5.2.1 Desenvolupament de la política de qualitat 

L'alta direcció ha d'establir, implementar i mantenir una política de qualitat 

que: 

a) és adequada al propòsit i el context de l'organització i recolza la seva 

direcció estratègica; 

b) proporciona un marc per a l'establiment d'objectius de qualitat; 

c) inclou un compromís de complir amb els requisits aplicables; 

d) inclou un compromís de millora contínua del sistema de gestió de qualitat.  

 



 

 Pla de transició de la 

ISO 9001:2008 a 2015 

5.2.2     Comunicar la política de qualitat 

La política de qualitat ha de: 

a) estar disponible i ser mantinguda com informació documentada; 

b) es comunicarà, s’assegurarà que es comprèn i és d’aplicació dins de 

l'organització; 

c) estar a disposició de les parts interessades pertinents, segons 

correspongui. 

MID 



 

 Pla de transició de la 

ISO 9001:2008 a 2015 

5.3 Funcions, responsabilitats i autoritats de l’organització 

L'alta direcció s'ha d'assegurar que les responsabilitats i autoritats per a les 

funcions pertinents s'assignen, són comunicades i enteses dins de 

l'organització. 

L'alta direcció ha d'assignar la responsabilitat i autoritat per: 

a) garantir que el sistema de gestió de qualitat està d'acord amb els requisits 

d'aquesta norma Internacional; 

b) garantir que els processos estan proporcionant els resultats previstos; 

c) informar sobre el desenvolupament del sistema de gestió de qualitat i les 

oportunitats de millora (vegeu 10.1), en particular a l'alta direcció; 

d) garantir l’adequada orientació al client en tota l'organització; 

e) assegurar que la integritat del sistema de gestió de la qualitat es manté 

quan es planifiquen i implementen canvis en el sistema. 

nou 



 

 



 

 
6 Planificació del sistema de gestió de la qualitat 

      

      

PLAN 



 

 6 Planificació del sistema de 

gestió de la qualitat 

6.1 Accions per abordar els riscos i oportunitats 

Determinar els riscos i oportunitats de l'entorn per tal d’assegurar que el SGQ 

acomplirà amb els seus objectius, previndrà efectes no desitjats, i assolirà la millora 

contínua; la qual cosa requereix planificar les accions necessàries integrant -les en els 

processos així com avaluar els resultats assolits. 

 

6.2 Objectius de la qualitat i la planificació per assolir-los 

Cal establir objectius (SMART) pertinents en funcions, nivells i processos coherents 

amb la Política de la Qualitat, supervisar i comunicar resultats i mantenir informació 

documentada. Caldrà determinar què? qui? Quan ? Com? I especificar els recursos. 

 

6.3 Planificació dels canvis 

Els canvis es faran de manera sistemàtica i planificada, tenint en compte els objectius 

dels canvis i els efectes que produiran, l’assegurament de la integritat del SGQ, els 

recursos necessaris, l'adequada assignació de funcions i responsabilitats. 
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ISO 9001:2015 

6 PLANIFICACIÓ 

 

6.1 Accions per fer front als riscos i oportunitats 

6.1.1 Quan es planifica per al sistema de gestió de qualitat, l'organització ha de 

considerar les qüestions esmentades en 4.1 i els requisits esmentats en el punt 

4.2, determinar els riscos i les oportunitats,  que han de ser dirigits a: 

 

a) proporcionar garantia que el sistema de gestió de la qualitat pot aconseguir el 

seu resultat (s) previst; 

b) millorar els efectes desitjables; 

c) prevenir o reduir els efectes no desitjats; 

d) aconseguir una millora. 

nou 
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6.1.2 L'organització ha de planificar: 

a) mesures per fer front a aquests riscos i oportunitats; 

b) la forma de: 

1) integrar i posar en pràctica les accions en els processos del sistema de gestió de 

qualitat (vegeu 4.4); 

2) avaluar l'eficàcia d'aquestes accions. 

Les accions adoptades per abordar els riscos i oportunitats seran proporcionals a 

l'impacte potencial sobre el conformitat dels productes i serveis. 

 

NOTA 1 Opcions per abordar els riscos poden incloure evitar riscos, l’acceptació dels 

riscos per tal de perseguir oportunitats, l'eliminació de la font de risc, el canvi de la 

probabilitat o de les conseqüències, compartint el risc, o l’assumpció del risc per decisió 

documentada. 

NOTA 2: Les oportunitats poden donar lloc a l'adopció de noves pràctiques, el llançament 

de nous productes, obrint nous mercats, abordant nous clients, la creació d'associacions, 

utilitzant les noves tecnologies i altres possibilitats plausibles i interessants, per tal de fer 

front a les necessitats dels seus clients i/o de l'organització. 
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6.2 Objectius de qualitat i la planificació per assolir-los 

6.2.1 L'organització ha d'establir objectius de qualitat a les funcions pertinents, els nivells 

i els processos necessaris per al sistema de gestió de qualitat. 

 

Els objectius de qualitat han de: 

 

a) ser coherents amb la política de qualitat; 

b) ser mesurables; 

c) tenir en compte els requisits aplicables; 

d) ser rellevants per a la conformitat dels productes i serveis i per a la millora de la 

satisfacció del client; 

e) ser supervisats; 

f) ser comunicats; 

g) s'actualitzarà segons correspongui. 

 

L'organització ha de mantenir la informació documentada sobre els objectius de qualitat. 

MID 
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6.2.2 En planejar la forma d'aconseguir els seus objectius de qualitat, 

l'organització ha de determinar: 

 

a) el que es farà; 

b) els recursos que es requereixen; 

c) qui serà responsable; 

d) quan es completarà; 

e) com s'avaluaran els resultats. 
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6.3 Planificació dels canvis 

 

Quan l'organització determina la necessitat de canvis en el sistema de 

gestió de qualitat, els canvis es duran a terme de manera planificada 

(veure 4.4). 

 

L'organització ha de tenir en compte: 

a) el propòsit dels canvis i les seves possibles conseqüències; 

b) la integritat del sistema de gestió de la qualitat; 

c) la disponibilitat de recursos; 

d) l'assignació o reassignació de responsabilitats i autoritats. 

nou 
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6.3 Planificació dels canvis 

Canvis Plan 

Què? Modificar (o actualitzar / revisar) les programacions 

didàctiques... 

Possibles 

conseqüències? 

Millora, o pèrdua, de qualitat de l'aprenentatge de 

l’alumnat 

Com pot afectar a la 

integritat del SGQ? 

Per exemple incomplint els requisits de la impartició 

dels continguts del títol corresponent. O bé la manca 

d’accions pedagògiques per atendre la diversitat 

Quins recursos són 

necessaris? Hi són? 

No s’han de programar activitats didàctiques de les 

quals no hi ha recursos. O bé s’han de fer amb 

recursos aliens (socis) 

Estan clares les 

responsabilitats? 

Professorat  cap departament  direcció 



 

 Anàlisi i priorització dels Riscos : 

eina DAFO 

Cal identificar... 

 



 

 Anàlisi i priorització dels Riscos: 

eina Matriu DAFO 

Cal relacionar i 

puntuar... 

 



 

 Anàlisi i priorització dels Riscos: 

eina matriu de riscos 

Matriu Riscos

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20 Risc alt

Impacte 3 3 6 9 12 15 Risc mig

2 2 4 6 8 10 Risc baig

1 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5

Probabilitat

ProblemaRisc que la qualitat s'implanti de manera incorrecta als centres

Impacte Probabilitat Valor Risc Accions Prioritat Curs

1 No s'ha consensuat amb el Claustre 5 1 5 baix Portar el tema al Claustre i votar l'adhesió al PQiMC mig 2017/18

2 Modifica la cultura del centre sense debat 5 3 15 mig Debatre els temes importants al Consell de direcció alta 2016/17

3 No s'explica la nova documentació 4 2 8 baix Explicar la documentació a les reunions de caps de departamentsmig 2018/19

4 La direcció no s'implica en el desenvolupament del SGQ 5 4 20 alt Crear la Comissió de qualitat alta 2015/16

5 Rebuig del Claustre 5 3 15 mig Crear un equip de millora alta 2015/16



 

 Anàlisi i priorització dels Riscos : 

eina AMFE 

AMFE

ProblemaImplementació exitosa de la gestió de la qualitat als centres

Impacte

Probabilit

at que 

succeixi

Probabilita

t que no es 

detecti

Valor Risc Prioritat Curs

1 No s'ha consensuat amb el Claustre 5 1 1 5 baix Portar el tema al Claustre i votar l'adhesió al PQiMC

2 Modifica la cultura del centre sense debat 5 3 3 45 mig Debatre els temes importants al Consell de direcció

3 No s'explica la nova documentació 4 2 2 16 baix Explicar la documentació a les reunions de caps de departaments

4 La direcció no s'implica en el desenvolupament del SGQ 5 4 3 60 mig Crear la Comissió de qualitat

5 Rebuig del Claustre 5 3 1 15 baix Crear un equip de millora

1 2 3 4 5

5 5 20 45 80 125

4 4 16 36 64 100  1-25 Risc alt

3 3 12 27 48 75  26-75 Risc mig

2 2 8 18 32 50  76-125 Risc baig

1 1 4 9 16 25

0 1 2 3 4 5

Possibles errades Accions



 

 
Eines i exemples de gestió dels Riscos 

Eines riscos 

i qualitat 

Vídeo 

introducció 

riscos 1 

Vídeo 

introducció 

riscos 2 



 

 

  

 

 

 



 

 7 Suport 

Comunicació 

Competència 

Consciència 

Informació 

Recursos 

(processos) 

Persones, 
infraestructures, 

ambient, 
coneixement de 
l'organització, ... 

+ tangibles 

+ intangibles 



 

 7 Suport 



 

 7 Suport / recursos 

7.1 Recursos 
Cal que s’assignin els recursos necessaris (generals, persones, infraestructures, ambient, de 

mesura i coneixement)  tenint en compte les capacitats internes i la necessitat d’obtenir-los a través de 

proveïdors externs.  

 

7.2 Competència 
Cal determinar les competències necessàries, garantir que es posseeixen i/o adquireixen, avaluar les 

mesures adoptades i mantenir informació documentada.  

 

7.3 Consciència (informació, sensibilització, compromís, ...) 
Les persones han de tenir en compte la Política de Qualitat, els objectius, la seva contribució, els 

beneficis que comporta i les conseqüències en cas de no acomplir amb els requisits del SGQ.  

 

7.4 Comunicació 
Cal determinar la comunicació interna i externa necessària incloent què? quan? qui? i com? 

 

7.5 Informació documentada 
Ha d’incloure la informació requerida per la norma, la determinada per l'organització., la qual s’ha de 

controlar en l’elaboració, actualització i distribució.  (i la legal i reglamentària) 



 

 

7 SUPORT 

7.1 Recursos 

7.1.1 General 

L'organització ha de determinar i proporcionar els recursos necessaris per a 

l'establiment, implementació, manteniment i millora contínua del sistema de 

gestió de qualitat. 

L'organització ha de tenir en compte: 

a) la capacitat, i les limitacions, dels recursos interns existents; 

b) el que cal obtenir dels proveïdors externs. 

7 Suport / recursos 



 

 

7.1.2 Persones 

L'organització ha de determinar i proporcionar les 

persones necessàries per a l'aplicació efectiva del seu 

sistema de gestió de qualitat i per a l'operació i control 

dels seus processos. 

7 Suport / recursos 



 

 

7.1.3 Infraestructura 

L'organització ha de determinar, proporcionar i mantenir la infraestructura 

necessària per al funcionament dels seus processos i assolir la conformitat 

dels productes i serveis. 

 

NOTA  

Infraestructura pot incloure: 

a) Els edificis i serveis associats; 

b) l'equip, incloent maquinari i programari; 

c) els recursos de transport; 

d) la informació i la tecnologia de la comunicació. 

7 Suport / recursos 



 

 

7.1.4 L’ambient de treball i les operacions dels processos 

 

L'organització ha de determinar, proporcionar i mantenir les condicions 

necessàries per al funcionament dels seus processos i assolir la conformitat 

dels productes i serveis. 

 

NOTA  

Un entorn adequat pot ser una combinació de persones i factors físics, com 

ara: 

a) social (per exemple no discriminatòria, ambient agradable i no conflictiu); 

b) psicològica (per exemple, no propiciar l'estrès, la prevenció de burnout, 

emocionalment saludable); 

c) física (per exemple, temperatura, calor, humitat, llum, corrents d’aire, la 

higiene, el soroll). 

 

Aquests factors poden diferir substancialment depenent dels productes i 

serveis proporcionats. 

7 Suport / recursos 



 

 

7.1.5  Recursos de seguiment i mesura 

7.1.5.1 General 

L'organització ha de determinar i proporcionar els recursos necessaris 

per garantir resultats vàlids i fiables en el seguiment o mesurament 

que s'utilitza per verificar la conformitat dels productes i serveis a les 

necessitats. 

 

L'organització ha d'assegurar que els recursos proporcionats: 

a) són adequats per al tipus específic de les activitats de seguiment i 

mesurament estan duent a terme; 

b) es mantenen per assegurar la seva idoneïtat continuada per al seu 

propòsit. 

 

L'organització conservarà informació documentada apropiada dels 

recursos de seguiment i mesurament com a prova d'adequació per al 

seu propòsit. 

7 Suport / recursos 
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7.1.5..2     Traçabilitat 
 

Quan la traçabilitat de la mesura és un requisit, o és considerat per l'organització com 

una part essencial per tal de proporcionar confiança en la validesa dels resultats de les 

mesures, l'equip de mesurament haurà de ser: 

 

a) calibrats o verificats, o tots dos, en els intervals especificats o abans del seu ús, en 

relació a normes o patrons de mesurament nacionals o internacionals; quan no hi hagi 

tals patrons, la base utilitzada per al calibratge o verificació es mantindrà com a 

informació documentada; 

 

b) identificada amb la finalitat de determinar el seu estat; 

 

c) protegir-se contra ajustos, danys o deteriorament que puguin invalidar l'estat de 

calibratge i resultats dels mesuraments posteriors. 

 

L'organització ha de determinar si la validesa dels resultats de mesurament anteriors 

s'ha vist afectada negativament quan l'equip de mesurament es troba per ser aptes per 

al seu ús previst, i adoptarà les mesures apropiades segons sigui necessari. 
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7.1.6     Coneixement organitzacional 
 

L'organització ha de determinar els coneixements necessaris per a l'operació dels seus 

processos i assolir la conformitat dels productes i serveis. 

Es mantindrà aquest coneixement i es posarà a disposició en la mesura necessària. 

En abordar les necessitats canviants de l’organització i les tendències del sector, 

l'organització ha de considerar el seu coneixement actual i determinar la forma 

d'adquirir o accedir a qualsevol nou coneixement i les actualitzacions necessàries. 

 

NOTA 1 coneixement organitzacional és el coneixement específic de  cada 

organització; s'adquireix amb l’experiència. És la informació que s'utilitza i es 

comparteix per assolir els objectius de l'organització. 

 

NOTA 2: coneixement organitzacional es pot basar en: 

a) fonts internes (per exemple, la propietat intel·lectual, els coneixements adquirits per 

l'experiència, les lliçons apreses dels fracassos i projectes reeixits, capturar i compartir 

coneixements explícits i les competències com a resultat de les experiències i el 

coneixement tàcit, els resultats de les millores en els processos, productes i serveis); 

b) fonts externes (per exemple, normes, institucions acadèmiques, conferències, 

trobades de coneixement dels clients o proveïdors externs). 

7 Suport / recursos 

nou 



 

 

7.2    Competència 

 

L'organització ha de: 

a) determinar la competència necessària de la persona (s) que fa la feina sota 

el seu control i que afecta el rendiment i l'eficàcia del sistema de gestió de la 

qualitat; 

 b) assegurar-se que aquestes persones són competents en la base a 

l'educació, la formació o l'experiència; 

c) si s'escau, prendre accions per adquirir la competència necessària, i 

avaluar l'eficàcia de les accions preses; 

d) retenir la informació documentada apropiada com a evidència de la 

competència. 

 

NOTA accions aplicables poden incloure, per exemple, l'oferta de formació, la 

tutoria, o la reassignació de persones ocupades en l'actualitat; o bé la 

contractació de persones competents. 

7 Suport / recursos 
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7.3 Presa de consciència 
 

L'organització ha d'assegurar que les persones que fan la feina sota el control 

de l'organització són conscients de: 

 

a) la política de qualitat; 

b) els objectius de qualitat pertinents; 

c) la seva contribució a l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat, incloent els 

beneficis d'un millor acompliment; 

d) les conseqüències que no s'ajustin als requisits del sistema de gestió de 

qualitat. 

7 Suport / recursos 

nou 



 

 

7.4 Comunicació 

 

L'organització ha de determinar les comunicacions internes i externes 

relacionades amb el sistema de gestió de qualitat, incloent: 

a) què es comunicarà; 

b) quan es comunicarà; 

c) amb qui es comunicarà; 

d) la forma en la que es comunicarà; 

e) i què comunicarà 

7 Suport / recursos 

nou 



 

 7.4 Comunicació 



 

 

7.5 Informació documentada 

7.5.1 General 

 

El sistema de gestió de qualitat de l'organització ha d'incloure: 

a) la informació documentada requerida per aquesta Norma Internacional. 

b) la informació documentada determinada per l'organització com a 

necessària per assolir l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat. 

 

NOTA  

L'abast de la informació documentada per un sistema de gestió de la qualitat 

pot diferir d'una organització a una altra causa de: 

- La mida de l'organització i del seu tipus d'activitats, processos, productes i 

serveis; 

- La complexitat dels processos i les seves interaccions; 

- La competència de les persones. 
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7.5.2 Creació i actualització 
 

Quan l'organització crea i actualitza la informació documentada, ha 

d'assegurar-se que els camps següents siguin correctes: 

 

a) identificació i descripció (per exemple, un títol, data, autor, o el nombre de 

referència); 

b) format (per exemple, l'idioma, la versió de programari, gràfics) i els suports 

(per exemple, paper, electrònic); 

c) la revisió i aprovació respecte la idoneïtat i l’adequació. 

7 Suport / recursos 



 

 

7.5.3 Control de la informació documentada 

 

7.5.3.1 La informació documentada requerida pel sistema de gestió 

de qualitat i per aquesta Norma Internacional s’ha de controlar per tal 

d’assegurar: 

a) que està disponible i és adequada per al seu ús, on i quan sigui 

necessari; 

b) que està protegida de manera adequada (per exemple, de la 

pèrdua de confidencialitat, ús indegut o pèrdua d'integritat). 
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7.5.3..2 Per al control de la informació documentada, l'organització ha d’abordar a les 

següents activitats, segons correspongui: 

a) la distribució, accés, recuperació i ús; 

b) emmagatzematge i conservació, incloent la preservació de la llegibilitat; 

c) el control dels canvis (per exemple, control de versions);  

d) la retenció i disposició.  

 

La informació documentada d'origen extern que l'organització determina que és 

necessària per a la planificació, i el funcionament del sistema de gestió de la qualitat, 

s'ha d'identificar i controlar segons correspongui. 

 

La informació documentada serà conservada com a prova de conformitat i estarà 

protegida contra alteracions no desitjades. 

 

NOTA 

L'accés a la informació documentada pot implicar una decisió sobre la seva 

autorització, o el permís i l'autoritat per veure i canviar la informació documentada. 

7 Suport / recursos 
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 8 Funcionament 
8.1 Planificació i control Operacional 
PDCA dels processos: determinant requisits, objectius, criteris d’acceptació, recursos, controls, mantenint 

informació documentada. Control i gestió dels canvis. 

8.2 Determinació dels requisits per als productes / serveis 
Comunicació amb  la part interessada (client), definir requisits del servei inclosos legals i reglamentaris, mantenir 

informació documentada de la revisió dels requisits. 

8.3 Disseny i desenvolupament de productes i serveis (no aplica???) 
Si aplica, cal implementar i mantenir un pla del disseny i desenvolupament: entrades, resultats, controls, revisions del 

procés, verificació del  procés i validació; assegurant que es compleixen les entrades, són les adequades, es controlen i els 

resultats són els esperats i estan alineats amb  la missió. Es conservarà informació documentada. 

8.4 Control dels processos, productes i/o serveis externs 
Es controlarà que els processos, productes i serveis externs compleixen amb els requisits especificats. Es 

mantindrà informació documentada. Compres, proveïdors, ... Cal assegurar que els proveïdors coneixen els requisits i 

requeriments. 

8.5 Producció i prestació del servei 
Controlar la producció i prestació del servei (seguiment i control procés, informació documentada, recursos, 

infraestructures, persones, revisions del procés, ...) control dels canvis, Identificació i traçabilitat, control,  cura de la 

propietat del client i proveïdors externs, activitats posteriors a l’alliberament del servei. 

8.6 Alliberament de productes i serveis 
Assegurament dels criteris d’acceptació abans d’alliberar el  producte/servei. 

8.7 Control dels processos (i sortides/resultats) no conformes dels 

productes i serveis identificació i control del servei NC, actuació NC i mantenir informació documentada. 



 

 ISO 9001:2015, punt 8 

8 FUNCIONAMENT 
8.1 Planificació i control operacional 

L'organització ha de planificar, implementar i controlar els processos (veure 4.4) necessaris per a 

complir amb els requisits determinats en la prestació dels productes i serveis, i per posar en pràctica 

les accions determinades en el punt 6, per: 

a) la determinació dels requisits per als productes i serveis; 

b) l'establiment de criteris per a: 

1) els processos; 

2) l'acceptació dels productes i serveis; 

c) determinar els recursos necessaris per aconseguir la conformitat amb els requisits del producte i de 

serveis; 

d) l'aplicació del control dels processos d'acord amb els criteris; 

e) determinar, mantenir i conservar la informació documentada en la mesura necessària: 

1) per tenir confiança en què els processos s'han dut a terme tal com estava previst; 

2) per demostrar la conformitat dels productes i serveis amb les seves especificacions.  

  

NOTA:  "Mantenir" implica tant el manteniment com la retenció d'informació documentada.  

El resultat, o sortida, d'aquesta planificació ha de ser adequada per a les operacions de l'organització. 

L'organització ha de controlar els canvis planificats i revisar les conseqüències dels canvis no desitjats, 

prenent l'adopció de mesures per mitigar els efectes adversos, segons sigui necessari. 

L'organització ha d'assegurar que els processos externalitzats es controlen (veure 8.4). 

externs. 

MID 



 

 Pla de transici 

8.2 Requisits per als productes i serveis 

 

8.2.1 Comunicació amb el client 
La comunicació amb els clients ha d'incloure: 

a) proporcionar la informació relativa als productes i serveis; 

b) maneig de consultes, contractes o comandes, inclosos els canvis; 

c) obtenir retroalimentació dels clients sobre els productes i serveis, 

incloent queixes dels clients; 

d) la manipulació o el control de la propietat del client; 

e) l'establiment de requisits específics per a les accions de 

contingència, quan sigui pertinent. 

ISO 9001:2015, punt 8 



 

 Pla de transició de la 

8.2.2     Determinació dels requisits relacionats amb els productes i serveis 

A l’hora de determinar els requisits per als productes i serveis que s'oferiran 

als clients, l'organització s'ha d'assegurar que: 

a) els requisits per als productes i serveis es defineixen, incloent: 

1) tots els requisits legals i reglamentaris aplicables; 

2) els que es considerin necessaris per l'organització; 

b) l'organització tingui la capacitat per a complir amb les característiques 

declarades sobre els productes i serveis que ofereix. 

ISO 9001:2015, punt 8 
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8.2.3     Revisió dels requisits relacionats amb els productes i serveis 

8.2.3.1    L'organització ha d'assegurar-se que té la capacitat per complir amb els 

requisits per als productes i serveis que s'ofereixen als clients. L'organització ha de dur 

a terme una revisió abans de comprometre’s a subministrar productes i serveis a un 

client, que inclouen: 

a) els requisits especificats pel client, incloent els requisits per al lliurament dels 

productes o serveis i les activitats posteriors al lliurament; 

b) els requisits no establerts pel client, però necessaris, o destinats, per a l'ús 

especificat quan aquest sigui conegut; 

c) els requisits especificats per l'organització; 

d) els requisits legals i reglamentaris aplicables als productes i serveis; 

e) les diferències existents entre els requisits del contracte o comanda i els expressats 

prèviament. 

L'organització ha d'assegurar que les diferències entre els requisits del contracte o 

comanda i els expressats anteriorment es resolen. 

Els requeriments del client hauran de ser confirmats per l'organització abans de 

l'acceptació, quan el client no proporciona una declaració documentada dels seus 

requisits. 

 NOTA:   En algunes situacions, com ara les vendes per Internet, una revisió formal per 

a cada comanda és irrealitzable. En el seu lloc, la revisió pot cobrir la informació 

pertinent del producte, com ara catàlegs o el material publicitari. 
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8.2.3.2 L'organització ha de retenir la 

informació documentada, segons correspongui: 

a) sobre els resultats de la revisió; 

b) sobre qualsevol nous requisit per als 

productes i serveis. 

 

8.2.4 Canvis en els requisits per als productes i 

serveis 

L'organització ha d'assegurar-se que, quan es canviïn els 

requisits per als productes i serveis, la informació 

documentada rellevant per al sistema de gestió serà 

modificada, i que les persones implicades seran 

conscients dels requisits modificats. 

MID 



 

 

ISO 9001:2015, punt 8 

8.3 Disseny i desenvolupament 

dels productes i serveis 

8.3.1 Generalitats 

  

L'organització ha d'establir, 

implementar i mantenir un procés 

de disseny i desenvolupament 

que sigui apropiat per a 

assegurar la posterior provisió de 

productes i serveis. 
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8.3.2 Planificació del disseny i desenvolupament 
Al determinar les etapes i els controls per al disseny i el desenvolupament, l'organització ha de 

considerar: 

a) la naturalesa, la durada i la complexitat de les activitats de disseny i desenvolupament; 

b) les etapes del procés requerides, incloent les aplicables a les revisions del disseny i 

desenvolupament; 

c) les activitats requerides de verificació i validació del disseny i desenvolupament; 

d) les responsabilitats i autoritats involucrades en el procés de disseny i desenvolupament; 

e) les necessitats de recursos interns i externs per al disseny i desenvolupament de productes i 

serveis; 

f) la necessitat de controlar les interfases entre les persones involucrades en el procés de 

disseny i desenvolupament; 

g) la necessitat de participació dels clients i usuaris en el procés de disseny i desenvolupament; 

h) els requisits per al seu posterior subministrament de productes i serveis; 

i) el nivell de control per al procés de disseny i desenvolupament esperat pels clients i altres 

parts interessades pertinents; 

j) la informació documentada necessària per tal de demostrar que els requisits de disseny i 

desenvolupament s'han complert. 
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8.3.3 Entrades del disseny i desenvolupament 
L'organització ha de determinar els requisits essencials per als tipus específics de productes i 

serveis que s’han de dissenyar i desenvolupar. L'organització ha de tenir en compte: 

a) els requisits funcionals i de rendiment; 

b) la informació derivada de les activitats prèvies de disseny i desenvolupament similars; 

c) els requisits legals i reglamentaris; 

d) les normes o codis de bones pràctiques que l'organització s'ha compromès a implementar; 

e) les possibles conseqüències d'una fallada a causa de la naturalesa dels productes i 

serveis. 

 

Les entrades han de ser adequades per als propòsits del disseny i desenvolupament, han de 

ser completes i precises.  

Els possibles conflictes o contradiccions en les entrades de disseny i desenvolupament 

hauran de ser resoltes. 

L'organització ha de retenir la informació documentada sobre les entrades de disseny i 

desenvolupament. 

MID 



 

 

8.3.4 Control del disseny i desenvolupament  
L'organització ha d'aplicar controls al procés de disseny i desenvolupament per garantir 

que: 

a) els resultats que s'han d'assolir estan definits; 

b) es realitzen les revisions per avaluar la capacitat dels resultats del disseny i 

desenvolupament per tal de complir amb els requisits; 

c) es duen a terme activitats de verificació per assegurar que les sortides i els resultats 

del disseny i desenvolupament compleixen els requisits de les entrades; 

d) es duen a terme les activitats de validació per assegurar que els productes i serveis 

resultants compleixen amb els requisits per a l'aplicació especificada o ús previst; 

e) es pren qualsevol acció necessària sobre els problemes determinats durant les 

revisions o les activitats de verificació i validació; 

f) es manté la informació documentada d'aquestes activitats. 

 

NOTA:  Les revisions, la verificació i la validació del disseny i desenvolupament tenen 

propòsits diferents. Es poden dur a terme per separat o en qualsevol combinació, 

depèn de com sigui d’adequat per als productes i serveis de l'organització. 
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8.3.5 Resultats, i sortides, del disseny i desenvolupament 

 
L'organització ha d'assegurar que les sortides del disseny i desenvolupament: 

a) compleixen amb els requisits de les entrades; 

b) són adequades per als processos posteriors de provisió de productes i serveis; 

c) inclou o fa referència als requisits de seguiment i mesura, segons escaigui, i als 

criteris d'acceptació; 

d) especifica les característiques dels productes i serveis que són essencials per al fi 

previst i el seu subministrament segur i correcte. 

 

L'organització ha de retenir la informació documentada sobre les sortides del disseny i 

desenvolupament. 

MID 
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8.3.6 Canvis del disseny i desenvolupament 

 
L'organització ha d'identificar, revisar i controlar els canvis realitzats durant el disseny i 

desenvolupament de productes i serveis, o amb posterioritat, en la mesura necessària 

per garantir que no hi ha un impacte advers sobre la conformitat dels requisits. 

L'organització ha de retenir (conservar) la informació documentada sobre: 

a) els canvis del disseny i desenvolupament; 

b) els resultats de les revisions; 

c) l'autorització dels canvis; 

d) les mesures adoptades per prevenir els impactes adversos. 

MID 
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8.4 Control dels processos, productes i serveis proporcionats externament  
8.4.1 Generalitats 

L'organització ha d'assegurar que els processos, productes i serveis prestats 

externament compleixen amb els requisits. 

L'organització ha de determinar els controls que s'aplicaran als processos, productes i 

serveis proporcionats externament, quan: 

a) els productes i serveis de proveïdors externs estan destinats a incorporar-se en 

productes i serveis propis de l'organització; 

b) els productes i serveis són proporcionats directament als clients pels proveïdors 

externs en nom de l'organització; 

c) un procés, o una part d'un procés, és proporcionat per un proveïdor extern com a 

resultat d'una decisió de l'organització. 

L'organització ha de determinar i aplicar criteris per a l'avaluació, la selecció, el 

seguiment dels resultats, i la re-avaluació dels proveïdors externs, en funció de la seva 

capacitat per proporcionar processos o productes i serveis d'acord amb els requisits. 

L'organització ha de retenir la informació documentada d'aquestes activitats i de 

qualsevol acció necessària que es derivi de les avaluacions. 

els efectes desitjats. 

MID 
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8.4.2 Tipus i abast del control. L'organització ha d'assegurar-se que els processos, 

productes i serveis prestats externament no afectin negativament la capacitat de 

l'organització per lliurar productes i serveis conformes de manera coherent als seus 

clients. 

 

L'organització ha de: 

a) assegurar que els processos subministrats externament romanen sota el control del 

seu sistema de gestió de qualitat; 

b) definir tant els controls que s'hagin d'aplicar a un proveïdor extern i els que es 

proposa aplicar a les sortides resultants; 

c) tenir en compte: 

1) l'impacte potencial dels processos, productes i serveis prestats externament 

sobre la capacitat de l'organització per complir regularment els requisits del client i 

els legals i reglamentaris aplicables; 

2) l'eficàcia dels controls aplicats pel proveïdor extern; 

d) determinar la verificació, o altres activitats necessàries, per garantir que els 

processos, productes i serveis prestats externament compleixen amb els requisits. 
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8.4.3 Informació per als proveïdors externs 
L'organització s’ha d'assegurar de l'adequació dels requisits abans de la 

comunicació al proveïdor extern. 

L'organització comunicarà als proveïdors externs els seus requisits per a: 

a) els processos, productes i serveis que se li subministraran; 

b) l'aprovació de: 

1) els productes i serveis; 

2) els mètodes, processos i equips; 

3) el llançament de productes i serveis; 

c) la competència, incloent qualsevol qualificació requerida de les persones; 

d) les interaccions dels proveïdors externs amb l'organització; 

e) el control i seguiment de l'acompliment dels proveïdors externs que s'aplicaran 

per l'organització; 

f) les activitats de verificació o validació que l'organització, o el seu client, té la 

intenció de realitzar en les instal·lacions dels proveïdors externs. 
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8.5 Producció i realització del servei 

8.5.1 Control de la producció i realització del servei 

L'organització ha d'implementar la producció i la prestació del servei sota condicions 

controlades. Les condicions controlades han d'incloure, segons correspongui: 

a) la disponibilitat d'informació documentada, la qual defineix: 

1) les característiques dels productes que es produeixen, els serveis que es prestaran, 

o les activitats a realitzar; 

2) els resultats que s'han d'assolir; 

b) la disponibilitat i ús adequat de la vigilància i la mesura dels recursos; 

c) l'execució de les activitats de seguiment i mesura en les etapes apropiades per verificar 

que s'han complert els criteris per al control de processos, o les seves sorties, i els criteris 

d'acceptació per als productes i serveis; 

d) l'ús de la infraestructura, i l’ambient adequat, per a l’operació dels processos; 

e) la designació de persones competents, inclòs qualsevol requisit de qualificació; 

f) la validació i revalidació periòdica, de la capacitat per assolir els resultats planificats dels 

processos de producció i prestació de serveis, quan els productes, o sortides, resultants no 

poden ser verificats mitjançant seguiment o mesuraments posteriors; 

g) l'aplicació de mesures per prevenir els errors humans; 

h) la implementació de les activitats d’alliberament o lliurament del producte o servei, i també 

les posteriors al lliurament. 

MID 
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8.5.2 Identificació i traçabilitat 

 

L'organització ha d'utilitzar mitjans adequats per identificar les sortides, quan 

sigui necessari, per garantir la conformitat de productes i serveis. 

L'organització ha d'identificar l'estat de les sortides pel que fa als requisits de 

seguiment i mesura al llarg de la producció i la prestació del servei. 

L'organització ha de controlar la identificació única de les sortides quan la 

traçabilitat sigui un requisit, i conservarà la informació documentada 

necessària per permetre la traçabilitat. 
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8.5.3 Els béns pertanyents als clients o proveïdors 

externs 

L'organització ha de tenir cura dels béns pertanyents 

als clients o proveïdors externs mentre estiguin sota 

el control de l'organització o s’estiguin utilitzant per la 

mateixa. 

L'organització ha d'identificar, verificar, protegir i 

salvaguardar sempre la propietat dels clients, o 

proveïdors externs, per a la seva utilització o 

incorporació en els productes i serveis. 

Quan la propietat d'un client o proveïdor extern es 

perdi, es deteriori, o es consideri inadequat per al seu 

ús, l'organització ha d'informar al client o proveïdor 

extern i retenir informació documentada sobre el que 

ha passat. 

 NOTA:  La propietat del proveïdor extern de client o 

poden incloure materials, components, eines i equips, 

instal·lacions, la propietat intel·lectual i les dades 

personals. 
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8.5.4 Manteniment 

 

L'organització ha de preservar les 

sortides durant la producció i la 

prestació de serveis, en la mesura 

necessària per garantir la 

conformitat amb els requisits. 

 

NOTA:   

Preservació pot incloure la 

identificació, manipulació, control 

de la contaminació, envasat, 

emmagatzematge, transmissió o 

transport, i la protecció. 
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8.5.5 Activitats posteriors al lliurament 

L'organització ha de complir amb els requisits per a les 

activitats posteriors al lliurament associats amb els productes i 

serveis. 

En determinar l'abast de les activitats posteriors al lliurament 

que es requereixen, l'organització ha de considerar: 

a) els requisits legals i reglamentaris; 

b) les possibles conseqüències no desitjades associades als 

seus productes i serveis; 

c) la naturalesa, l'ús i la vida útil prevista dels seus productes i 

serveis; 

d) els requisits del client; 

e) la retroalimentació del client. 

 

NOTA:   

Les activitats posteriors al lliurament poden incloure accions 

cobertes per la garantia, obligacions contractuals com serveis 

de manteniment, i serveis suplementaris com el reciclatge o la 

disposició final. 

nou 
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8.5.6 Control dels canvis 

L'organització ha de revisar i controlar els canvis sobre la producció o la realització del 

servei, en la mesura necessària per tal d’assegurar la continuïtat de la conformitat amb 

els requisits. 

L'organització ha de retenir la informació documentada que descriu els resultats de la 

revisió dels canvis, les persones que autoritzen el canvi i de qualsevol acció necessària 

que es derivi de la revisió. 
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8.6 Alliberament de productes i serveis 
L'organització ha d'aplicar els plans previstos, en les etapes apropiades, per verificar 

que s'han complert els requisits dels productes i de serveis. 

El llançament de productes i serveis al client no és procedent fins que les mesures 

previstes s'han realitzat satisfactòriament, a menys que sigui aprovat per una autoritat 

pertinent i, segons correspongui, pel mateix client. 

L'organització ha de retenir la informació documentada sobre l'alliberament dels 

productes i serveis. La informació documentada ha d'incloure: 

a) evidència de conformitat amb els criteris d'acceptació; 

b) la traçabilitat de les persones que autoritzen l'alliberament. 

nou 
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8.7 Control de les sortides no conformes 
8.7.1 L'organització ha d'assegurar que els productes que no s'ajustin als seus requeriments són 

identificats i controlats per prevenir el seu ús o lliurament no intencional. 

L'organització ha de prendre les accions apropiades segons la naturalesa de la no conformitat i el 

seu efecte sobre la conformitat de productes i serveis. Això s'aplica també als productes i serveis 

no conformes detectats després del lliurament dels productes, durant o després de la prestació de 

serveis. 

L'organització ha de tractar els productes, o sortides, no conformes d’una o més de les següents 

formes: 

a) la correcció; 

b) la segregació, la contenció, la devolució o suspensió de la prestació de productes i serveis; 

c) informar el client; 

d) l'obtenció de l'autorització per a l'acceptació sota concessió. 

Ha de verificar-se la conformitat amb els requisits quan es corregeixen els resultats, o sortides, no 

conformes. 

 

8.7.2 L'organització ha de retenir la informació documentada que: 

a) descriu la no conformitat; 

b) descriu les mesures adoptades; 

c) descriu les solucions obtingudes; 

d) identifica l'autoritat que decideix l'acció respecte a la no conformitat. 
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Sortides no conformes: 

 

- Incompliment requisits del client 

- Incompliment legals i reglamentaris 

- Incompliment criteris acceptació processos 

- Incompliment compromisos 

- Insatisfacció sostinguda i significativa dels grups 

d’interès... 

- Incompliment requisits de la norma ISO 9001 

- Altres que consideri el centre 

- ... 

 

 

 

 



 

 
9 Avaluació de l’acompliment 

9.1 Monitorització, mesura, anàlisi i avaluació 
Cal definir que cal monitoritzar, com, quan, qui, la realització  de l'avaluació i millora i l’impacte i/o canvi en el 

sistema; inclòs la qualitat i eficàcia del SGQ, la percepció del client, la seva veu, i la satisfacció respecte del servei. 

 

9.2 L'auditoria interna 
Cal realitzar auditories internes planificades, assegurar que les aportacions s'incorporen al SGQ i mantenir informació 

documentada. 

 

9.3 Revisió a càrrec de la direcció 
La direcció revisa el SGQ de manera planificada, el resultat inclou decisions i accions que s’incorporen al SGQ i es 

manté informació documentada. 



 

 

2. Satisfacció del 
client 

1. Seguiment i 
mesura 

3. Anàlisi i 
avaluació 

4. Auditoria 
interna 

5. Revisió a 
càrrec de la 

direcció 
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9 AVALUACIÓ DE LA REALITZACIÓ DEL PRODUCTE O SERVEI 

 

9.1 Seguiment, mesura, anàlisi i avaluació 

9.1.1 Generalitats 

L'organització ha de determinar: 

a) el que necessita ser monitoritzat i mesurat; 

b) els mètodes de vigilància o seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació necessaris 

per garantir resultats vàlids; 

c) quan es durà a terme el seguiment i mesurament; 

d) quan s'analitzen i avaluen els resultats del seguiment i mesurament. 

L'organització ha d'avaluar el rendiment i l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat. 

L'organització conservarà informació documentada apropiada com a evidència dels 

resultats assolits. 



 

 

9.1.2 Satisfacció del client 

 

L'organització ha de fer el seguiment i comprovar la percepció, i grau, de 

satisfacció dels clients en relació al compliment de les seves necessitats i 

expectatives envers el servei/producte proporcionat. L'organització ha de 

determinar els mètodes per a l'obtenció, el seguiment i la revisió d'aquesta 

informació. 

 

NOTA:   

Exemples de monitorització o seguiment de les percepcions dels clients 

poden incloure enquestes, comentaris dels clients sobre els productes i 

serveis lliurats, reunions amb clients, anàlisi de la quota de mercat, 

felicitacions, les garanties i els informes dels agents comercials. 
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9.1.3 Anàlisi i avaluació 
L'organització ha d'analitzar i avaluar apropiadament les dades i la informació 

que sorgeixen del seguiment i el mesurament. 

Els resultats de l'anàlisi s'utilitzaran per avaluar: 

a) la conformitat dels productes i serveis; 

b) el grau de satisfacció dels clients; 

c) el rendiment i l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat; 

d) si la planificació s'ha aplicat de manera efectiva; 

e) l'eficàcia de les mesures adoptades per fer front als riscos i oportunitats; 

f) l'acompliment dels compromisos dels proveïdors externs; 

g) la necessitat de millores en el sistema de gestió de qualitat. 

 

NOTA:  

Els mètodes per analitzar les dades poden incloure tècniques estadístiques. 
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9.2 Auditoria interna 

 

9.2.1 L'organització ha de realitzar 

auditories internes a intervals 

planificats per proporcionar 

informació sobre si el sistema de 

gestió de qualitat: 

a) compleix amb: 

1) els propis requisits de 

l'organització sobre l’establert al 

sistema de gestió de la qualitat; 

2) els requisits d'aquesta norma 

internacional; 

b) s'ha implementat el sistema de 

gestió i es manté de manera eficaç. 
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9.2.2 L’organització ha de: 

a) planificar, establir, implementar i mantenir els programes d'auditoria, inclosa la 

periodicitat, els mètodes, les responsabilitats, els requisits de planificació i presentació 

d'informes, que haurà de tenir en compte la importància dels processos de què es tracti, 

els canvis que afecten l'organització i els resultats de l'anterior auditories; 

b) definir els criteris d'auditoria i l'abast de cada auditoria; 

c) seleccionar els auditors i determinar la conducta a les auditories per tal d’assegurar 

l'objectivitat i imparcialitat del procés d'auditoria; 

d) garantir que els resultats de les auditories s’informen a la direcció; 

e) realitzar les correccions adequades i entomar les accions correctives adequades sense 

dilacions indegudes; 

f) conservar la informació documentada com a evidència de l'execució del programa 

d'auditoria i els resultats obtinguts a l'auditoria. 

 

NOTA:  

Vegeu ISO 19011 per rebre orientació. 
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9.3 Revisió per la direcció 

9.3.1 Generalitats 

 

L'alta direcció ha de revisar el sistema de gestió de qualitat de l'organització a 

intervals planificats, per tal d’assegurar la seva contínua conveniència, 

adequació, efectivitat i alineació amb la direcció estratègica de l'organització. 
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9.3.2 Entrades de la revisió per la direcció 

La revisió per la direcció ha de ser planejada i duta a terme tenint en compte: 

a) l'estat de les accions de les revisions per la direcció prèvies; 

b) els canvis externs i interns que afecten i són rellevants per al sistema de gestió de la 

qualitat; 

c) la informació sobre el rendiment i l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat, incloent 

les tendències en relació a: 

1) la satisfacció del client i la retroalimentació pertinent de les parts interessades; 

2) el grau en què s'han complert els objectius de qualitat; 

3) la realització dels processos i la conformitat dels productes i serveis; 

4) les no conformitats i accions correctives; 

5) els resultats del seguiment i mesura; 

6) els resultats de les auditories; 

7) l'acompliment dels proveïdors externs; 

d) l'adequació dels recursos; 

e) l'eficàcia de les mesures adoptades per abordar els riscos i oportunitats (vegeu 6.1); 

f) les oportunitats de millora. 
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9.3.3 Sortides de la revisió per la direcció 

Les sortides de la revisió per la direcció han d'incloure decisions i accions 

relacionades amb: 

a) les oportunitats de millora; 

b) qualsevol necessitat de canvis en el sistema de gestió de qualitat; 

c) les necessitats de recursos.  

L'organització conservarà informació documentada com a evidència dels 

resultats de les revisions per la direcció. 
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Millora contínua 

No conformitat i 
accions 
correctives 

 
Oportunitats 
de millora 



 

 

Punt 10. ISO 9001:2015 

10.1 Generalitats 

Seleccionar i implementar millores per augmentar l'eficàcia del SGQ i la 

satisfacció del client. 

 

10.2 No conformitat i accions correctives 

Resolució de NC abordant  les causes  i assegurant  l'eficàcia de les solucions i 

els canvis  incorporats al SGQ. 

 

10.3 Millora contínua 

Cal incorporar  la millora contínua per a mantenir l’eficàcia del SGQ, per 

exemple com a conseqüència de l’anàlisi de causes (NC, avaluació de 

processos, veus, auditories, ...) , la revisió per la direcció, o la detecció 

d’oportunitats de millora. 



 

 

10 MILLORA 

10.1 Generalitats 

L'organització ha de determinar, seleccionar i implementar les accions i oportunitats de 

millora necessàries per tal de complir amb els requisits del client i millorar la seva 

satisfacció. 

Aquestes inclouran: 

a) la millora de productes i serveis per a complir amb els requisits, així com per fer front a 

les necessitats i expectatives de futur; 

b) corregir, prevenir o reduir els efectes no desitjats; 

c) millorar l’acompliment i l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat. 

 

NOTA:   

Exemples de millora poden incloure la correcció,  

acció correctiva, la millora contínua,  

la innovació i la reorganització. 
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nou 

10.2 No conformitats i accions correctives 
10.2.1  Quan es produeix una no conformitat, incloent qualsevol derivada, per exemple, de les 

queixes; l'organització ha de: 

a) reaccionar a la no conformitat i, si escau: 

1) prendre mesures per controlar-la i corregir-la; 

2) fer front a les conseqüències; 

b) avaluar la necessitat d'adoptar mesures per eliminar la/les causa/es de la no conformitat, per 

tal que no torni a passar o es produeixen en altres llocs, a traves de: 

1) la revisió i l'anàlisi de la no conformitat; 

2) determinar les causes de la no conformitat; 

3) determinar si existeixen no conformitats similars, o existeix la possibilitat que es podrien 

produir; 

c) implementar qualsevol acció necessària; 

d) revisar l'eficàcia de les mesures correctives adoptades; 

e) si escau, actualitzar els riscos i oportunitats que  es determinats durant la planificació; 

f) realitzar els canvis en el sistema de gestió de la qualitat, si escau. 

 

Les accions correctives han de ser apropiades d’acord amb els efectes de les no conformitats 

trobades. 

10.2.2  L'organització conservarà informació documentada com a evidència de: 

a) la naturalesa de les no conformitats i de qualsevol acció presa posteriorment; 

b) els resultats de qualsevol acció correctiva. 
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10.3 Millora contínua 

L'organització ha de millorar contínuament la idoneïtat, adequació i eficàcia del sistema de 

gestió de qualitat. 

L'organització ha de tenir en compte els resultats de l'anàlisi i l'avaluació, i les sortides de 

la revisió per la direcció, per tal de determinar si hi ha necessitats o oportunitats que 

s’hauran d’abordar com a part de la millora contínua. 
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Ha quedat tot clar? 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Auditoria: 

Procés sistemàtic, independent i 

documentat per tal d’obtenir 

evidències1  i avaluar-les de manera 

objectiva amb el fi de determinar el 

grau d’acompliment del SGQ i 

l’assoliment dels objectius. 
1 registres, declaracions o altra informació verificable d’acord amb el conjunt de polítiques, procediments o requisits determinats per la 

norma i/o l’Institut 

DEFINICIÓ 



 

 

Auditoria: 

- Interna, externa, de proveïdors, ... 

- De sistema, de producte, de servei, reglamentària 

 

Formes d’auditar: 

- Processos 

- Procediments 

- Checklist 

- ... 

TIPUS 



 

 
 AUDITORIES INTERNES 

- Definició d’auditoria. 

- Fases de l’auditoria. 

- Pla d’auditoria. 

- Equip auditor. 

- Desenvolupament de l’auditoria: punts auditables. 

- Informe de l’auditoria. 

- Tractament de les NC. 



 

 
 Fases de l’auditoria 

Preparació 

Realització 

Informe 

Seguiment 

Pla d’auditoria 

Preparació de la documentació 

Reunió inicial 

Desenvolupament 

Reunió final 

• Abast  i responsabilitats de 

l’auditoria 

• Revisió de documentació i 

registres 

• Entrevistes amb els participants 

a l’auditoria 

• Observació directa d’activitats 

• Comprovació de l’eficàcia de 

accions implantades 

anteriorment 

No conformitats 

Recomanacions 

Punts forts 

Accions correctives 

Accions de millora 



 

 Equip auditor I 

Funcions i responsabilitats 

 AUDITOR: 

 Comunicar i clarificar els requisits de l’auditoria. 

 Preparar i realitzar el programa d’activitats assignades. 

 Evidenciar les observacions. 

 Conèixer i aplicar el procediment d’auditories del centre a auditar. 

 Elaborar l’informe. 

 Verificar l’eficàcia de les accions correctives d’anteriors auditories. 

 Conservar els documents que pertanyen a l’auditoria. 

 Cooperar amb l’equip auditor. 

 AUDITOR EN CAP (a més de les responsabilitats anteriorment mencionades): 

 Responsable de preparació de l’informe. 

 Ha de dirigir la reunió inicial i final. 



 

 

Perfil de l’equip auditor 

 Cada organització estableix uns requisits mínims per establir la 

competència de l’equip auditor intern, sense deixar de banda: 

 Educació formal mínima. 

 Formació en sistemes de qualitat. 

 Formació com a auditor. 

 Experiència com a auditor. 

 Coneixement del sector que s’ha d’auditar. 

 Atributs: ètic, diplomàtic, versàtil, observador, ... 

Equip auditor II 



 

 

- L’objectiu és trobar evidències, qui ens les proporcionarà? 

- Confiança, cortesia, amabilitat, ... 

- Centrada en el que és important 

- Escoltar més que parlar 

- Començar amb qüestions generals fins a més concretes -5W+How?- 

- Ser persistent en comprovar l’acompliment i trobar evidències 

- No discutir, criticar, imposar, dir com s’ha de fer, ... 

- No ser reservat i distant ni tampoc massa amistós 

- Explicar per què es prenen notes 

- Vigilar amb la comunicació no verbal 

COM HEM DE FER REALMENT 

UNA AUDITORIA? 



 

 

Auditoria per processos: 

Controlar l’aplicació del cicle PDCA 

als processos 



 

 

MAPA DE PROCESSOS 



 

 

FITXA DE PROCÉS 

- Què? per què? i per a què? 

- Objectius i criteris d’acceptació 

- Acompliment  normatiu 

- Funcions i responsabilitats 

- Procediments associats 

- Entrades –interrelacions- 

- Sortides –interrelacions, clients- 

- Recursos, infraestructures, documents i guies. 

- Registres 

- Resultats obtinguts –eficàcia- 

- Millores –eficiència, aprenentatge i innovació- 



 

 FITXA DE PROCÉS 



 

 

diem el 
que 

farem 

PROCÉS E/A 

Planificació: 

- Projecte Educatiu i concrecions curriculars 

- Professorat 

- Recursos (pressupost, inventari, materials didàctics, etc.) 

- Informació i comunicació 

- Funcions i responsabilitats (NOFC) 

- Calendari (PGAC): classes, avaluacions, equips docents, 

auditoria, seguiment curs, revisió curs, validació curs, ... 



 

 
PROCÉS E/A 

Desenvolupament: 

- Manual de servei 

- Seguiment programacions 

- Avaluacions i equips docents 

- Actes reunions i seguiments dels acords 

- Procediments associats (FCT, TR, ACI, etc.) 

- Registres procés i procediments 

- Registres legals i reglamentaris diem el 
que 

farem 

Fem el que 
hem dit que 

faríem 



 

 

PROCÉS E/A 

Avaluació: 

- Avaluació del seguiment i resultats dels objectius del procés 

- Avaluació de la idoneïtat i acompliment de  l’establert a les 

programacions i manual de servei 

- Avaluació dels grups pels equips docents 

- Avaluació dels resultats acadèmics 

- Avaluació de les programacions pel departament didàctic 

- Avaluació de les enquestes de satisfacció de l’alumnat i el 

professorat 

- Avaluació de les accions de millora implementades 

- Avaluació de les accions correctives i preventives 

- Altres 

diem el que 
farem 

Fem el que hem dit 
que faríem 

Comprovem 
que hem fet 
el que hem 

dit que faríem 



 

 PROCÉS E/A 

Millora: 

- Millora en l'organització curricular 

- Modificacions en les programacions 

- Millores metodològiques 

- Millores didàctiques 

- Millores en materials, espais i recursos 

- Millores en els resultats del procés 

- Millores en els procediments del manual del servei 

- Millores en els procediments associats 

- D’altres 
diem el que 

farem 

Fem el que 
hem dit que 

faríem 

Comprovem 
que hem fet el 

que hem dit 
que faríem 

Millorem el 
que hem fet 



 

 Informe d’auditoria 



 

 Retroalimentació 



 

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

 

https://youtu.be/NH3iadZt6KY

