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INTRODUCCIÓ 
 

El primer Sistema de Garantia Intern de Qualitat  (SGIQ) de la Universitat de Vic, es va dissenyar 

l'any 2009 seguint les directrius del programa AUDIT d'AQU Catalunya.  Aquell primer SGIQ que 

donava cobertura als 5 centres del Campus Vic, va ser revisat per primer cop l'any 2012. 

 

La revisió de l'SGIQ del 2012, va permetre incorporar-hi  el marc VSMA i modificacions resultat 

dels primers anys d'implantació del sistema, i de les observacions que  AQU havia anat apuntant 

en els diferents informes de seguiment emesos entre el 2010 i el 2012. 

 

La segona revisió del sistema, al 2014, va ser fruit de la federació entre la Fundació Universitària 

Balmes i la Fundació Universitària del Bages que donà naixement a la Universitat de Vic- 

Universitat Central de Catalunya.  El primer repte va ser fer possible un únic sistema de garantia 

de la qualitat que recollís les especificitats de cada un dels dos campus: Vic i Manresa, en un 

moment en que els dos SGIQ ( el de la UVic i el de la UManresa), ja comptaven amb un recorregut 

consolidat, i la cultura de la qualitat ja era al sí de les dues institucions. 

 

Al 2017, la revisió que es va portar a terme recull les necessitats de la institució detectades ens 

els darrers anys, que principalment  i de manera visible, es concreten en el desplegament de 

l'SGIQ de l'Escola de Doctorat.  Són també necessitats de la institució les derivades de la millora 

contínua; en aquest sentit, es tira endavant un projecte per a millorar l'accés a la informació del 

propi sistema. 

 

Aquesta revisió de l’SGIQ de la UVic-UCC contemplava tenir el màxim abast i servir per assegurar 

la qualitat de totes les titulacions, unitats i serveis de la institució i per tenir cura de totes les 

dimensions de la qualitat. És per això que el seu disseny no es va limitar a la docència, sinó que 

va contemplar també l’assegurament de la qualitat en la recerca, la gestió i els serveis. 

 

AQU Catalunya inicia el curs 2018-2019 el seu programa per a les certificacions de la implantació 

dels Sistemes de Garantia Interns de Qualitat de les universitats catalanes (RD 420/2015, de 29 

de maig, de creació, autorització i acreditació d’universitat i centres universitaris). La certificació 

de la implantació dels SGIQ és un requisit perquè els centres universitaris puguin sol·licitar  
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l’Acreditació Institucional i puguin, per tant, conduir ells mateixos processos de verificació i  

acreditació de titulacions.  

 

Per això, en començar el curs 2018-2019, el Rector en funcions Joan Masnou i el Rectorat, veient 

que calia certificar també en el conjunt de la UVic-UCC la implantació de l’SGIQ per avançar cap 

a l’Acreditació Institucional dels centres, va fer el encàrrec al Dr. Pere Quer d’elaborar un Pla de 

Qualitat (2019-2023) que establís nous objectius de qualitat i contingués els aspectes bàsics per 

fer avançar la millora contínua a la Universitat. 

 

Aquest informe que es presenta, recull la revisió del sistema, emmarcada dins els objectius 

marcats en el Pla de Qualitat, entès com a pla de millora del sistema i en el l’anàlisi dels resultats 

del sistema. 
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OBJECTIUS DEL PLA DE QUALITAT- REVISIÓ SGIQ 
 

El punt de partida en aquesta revisió són les accions de l’àmbit de l’SGIQ proposades en el Pla 

de Qualitat, en les que s’ha anat avançant, i s’ha contrastat cadascuna amb les accions 

transversals dels Plans de Millora dels centres, donant com a resultat aquest informe de revisió 

del sistema basat en el procediment  PE04_U_Pr05 Revisió del sistema. 

 

Objectiu 1 - ACREDITACIÓ INSTITUCIONAL 
 
Projecte - Certificació de la implantació dels SGIQ 

El projecte de certificar la implantació dels SGIQ és estratègic per a la institució i caldrà afrontar-

lo de manera immediata. El motiu de la immediatesa és que aquesta certificació és un dels 

requisits legals per tal de poder sol·licitar l’Acreditació Institucional. 

En aquest moment l’SGIQ de la UVic-UCC està definit però s’ha treballat irregularment, ja que 

s’ha anat desenvolupant al llarg de diversos cursos i s’ha anat concretant i treballant segons les 

necessitats que han anat sorgint. 

 

ACCIONS 

Implementar un 

programari de gestió de 

l’SGIQ 

Els objectius de qualitat de la UVic-UCC fins a l’última revisió de 

l’SGIQ s’havien centrat en el disseny, publicació i desplegament 

del sistema de gestió de la qualitat a nivell d’universitat i en 

l’assoliment de les fases i accions pautades en el projecte DAM. 

La millora contínua de l’SGIQ i la cerca d’una eina no només per 

a facilitar la gestió del propi sistema, sinó també el seguiment, 

avaluació i millora de les titulacions i el lligam que s’estableix 

entre els dos processos a través del Pla de Millora de la Qualitat 

del centre, ens porta a pensar en la gestió global de la qualitat 

en els centres i a reconsiderar la viabilitat del projecte DAM. 

És per això que la institució ha optat per convocar un 

procediment negociat per a l’adquisició d’una eina informàtica 

de suport a la gestió de la qualitat en centres universitaris 

basada en la gestió per processos. 
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Revisar i adaptar els 

processos transversals 

UVic-UCC 

Segons recomanació d'AQU Catalunya, abans d’emprendre la 

certificació de la implantació dels diferents SGIQ, siguin de 

l’abast que siguin, convé revisar primer aquells processos de 

l’SGIQ que siguin transversals, és a dir, comuns a tota la UVic-

UCC i avaluar-ne la implantació. 

Fruit d’aquesta revisió (PE04_U_Pr01 Seguiment del SGIQ ) és 

planteja, en consonància amb el següent objectiu (objectiu 2/ 

Acció: fer evolucionar el mapa de processos de l’SGIQ) redefinir 

els processos del mapa actual, tot centrant-nos en els 

processos transversals, quedant pendent desenvolupar els 

procediments centrats en el centre. 

 

Objectiu 2 - TRANSVERSALITZACIÓ I EXTENSIÓ DE L’SGIQ I IMPULS A LA 
CULTURA DE LA MILLORA DE LA QUALITAT 

 
Projecte - Desplegament del mapa de processos UVic-UCC actual 

El mapa de processos actualment vigent per a l’SGIQ és el resultat de diverses fases i revisions 

en les quals s’han anat descrivint els processos estratègics, clau i de suport que el conformen. 

Aquesta mecànica ha portat a certes desigualtats quan es mira el mapa en el seu conjunt, tant 

en les àrees que hi són representades com en la profunditat i la minuciositat de les descripcions. 

En afrontar la certificació d’implantació del sistema i, sobretot, si es vol que l’SGIQ tingui un 

paper central en l’activitat de la Universitat, caldrà fer evolucionar aquest mapa, reequilibrar-lo 

allà on calgui, donar-lo a conèixer, baixar-lo a nivell de centres, etc., per tal de garantir que 

reflecteix amb la màxima fidelitat possible els processos imprescindibles per a l’avaluació de la 

qualitat i per a la millora contínua de cada centre. 

 

ACCIONS 

Fer evolucionar el mapa de 

processos de l’SGIQ 

Cal fer evolucionar el mapa de l’SGIQ perquè reflecteixi millor 

l’aplicació que els centres fan a les titulacions de les quals són 

responsables. 

Aquest canvi de perspectiva del mapa, tot tenint en compte la 

gestió singular de la nostra universitat, ens porta a considerar  
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 fer evolucionar el mapa actual de processos de la UVic-UCC i 

treballar a la vegada en dues propostes: 

- Mapa de processos 2019 (veure annex I): és la revisió 

que focalitza en el àmbit de la docència i s’aplicarà per tal 

d’afrontar les acreditacions programades el curs 2019-2020, 

on considerem no tant processos transversals i processos de 

centre sinó redefinir la cadena de responsabilitats, on parts de 

la gestió dels processos es desplega sobre càrrecs, 

responsables o tècnics del centre; però també, gran part de la 

cadena de responsabilitats recau sobre òrgans de govern o 

unitats, àrees i/o serveis centrals. 

També es canvia la denominació dels processos abans 

anomenats “Clau” i passen a dir-se “Operatius” per no 

desmerèixer amb la denominació “Clau” altres processos 

estratègics o de suport importants. 

Alhora, aquesta revisió, demana la simplificació d’alguns 

processos, compactació de procediments i reducció de 

registres i evidències documentables (veure annex II). 

- Mapa de processos 2020 (veure annex III): aquesta 

revisió és amb la que afrontarem la Certificació de l’SGIQ de 

cadascuns dels centres (un cop superada l’avaluació dels 

processos transversals) i pretén anar d’un sistema genèric a 

partir del qual els centres anirien desenvolupant els seus 

propis SGIQ, realitzant les adaptacions adequades a la realitat 

de la seva pròpia gestió. En aquest mapa es pretén diferenciar 

els processos tranversals (tan estratègics com a operatius) dels 

propis dels centres, on la majoria dels procediments dels 

processos transversals són el mateixos que es reflecteixen en 

l’annex II i que formen part del Mapa de Processos 2019. 

L’aplicació de l’SGIQ que configura aquest nou mapa de 

processos, es començarà a desplegar en el primer centre que 

sol·licitarà l’acreditació institucional i es preveu anar aplicant-

lo a la resta dels centres de la UVic-UCC per assolir l’acreditació. 
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 Tal i com reflecteix la darrera revisió, fins aquest moment, 

l’SGIQ es limitava a la definició de processos. Fins ara, els 

procediments, les activitats concretes que la universitat duia a 

terme per avançar cap al final dels seus processos, no es 

documentaven en detall. En aquesta darrera revisió, es 

contemplen els principals procediments inclosos en cada 

procés. 

 

Projecte - Integració SGIQ. Harmonització d’instruments d’anàlisi i adaptació de 

procediments 

Només es podrà avançar en la integració si s’harmonitzen els instruments d’anàlisi i si s’adapten 

els procediments de les diferents unitats, actualment heterogenis, al marc de l’SGIQ. També cal 

incorporar a les àrees i serveis la perspectiva de la qualitat i fer que els responsables i els comitès 

que han d’intervenir en l’esforç d’integració des de les unitats i els centres tinguin més ben 

definit el seu paper. 

 

ACCIONS 

Reorganització òrgans de 

Qualitat 

Amb data 19/12/2019 s’aprova en CGU el reglament que 

estableix la creació, organització i funcionament dels òrgans de 

qualitat de la UVic-UCC necessaris per garantir el seguiment de 

l’SGIQ, per tal d’assegurar-ne l’adequació i eficàcia, i adapta 

l’estructura i les funcions d’aquests òrgans als nous 

requeriments externs (per exemple AQU Catalunya).  

Així, en aquest reglament es substitueixen les Comissions de 

Qualitat de Campus i el Comitè Tècnic de Qualitat per una única 

Comissió de Qualitat de la UVic-UCC. Es manté el Comitè de 

Qualitat de Centre i es crea el Comitè de Qualitat d’Àrees i 

Serveis de la UVic-UCC. 

Harmonitzar processos i 

procediments 

Per documentar els diferents processos i procediments 

necessaris que garanteixen la qualitat de la formació 

universitària, s’actualitzen les respectives fitxes, tot posant 

especial atenció en la selecció dels camps que donaran 
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 resposta als requeriments d’AQU envers la Certificació de 

l’SGIQ dels centres (veure annex VI). 

 

Objectiu 3 - OPTIMITZACIÓ DELS INDICADORS I TREBALL AMB RÀNQUINGS 
 
Projecte - Elaboració d’un quadre de comandament integral multinivell 

El primer projecte d’aquest tercer objectiu és l’elaboració d’un quadre de comandament que 

integri dades de la Universitat, dels centres i de les titulacions. La gran majoria d’aquestes dades 

existeixen ja actualment, però caldrà que conformin un sol quadre de comandament.  

Aquest projecte encara no presenta resultats que es puguin declarar en aquest informe, però 

des de l’Àrea de Qualitat de la UVic-UCC s’està treballant per tal de donar-hi resposta. 

 

Projecte - Observació permanent de dades comparatives dins del Sistema Universitari 

de Catalunya 

Un segon projecte sobre la gestió d’indicadors consisteix en l’observació permanent dels 

indicadors del Sistema Universitari de Catalunya (SUC) i la comparació amb els indicadors UVic-

UCC, amb dues finalitats: la d’ajudar a la gestió de la Universitat detectant en quines àrees 

evoluciona favorablement o desfavorable en relació amb la tendència del SUC i la de generar un 

discurs comunicatiu cap a la societat. 

Com en el cas anterior, aquest projecte tampoc presenta resultats que es puguin declarar en 

aquest informe, tot i així s’especifica una acció que forma part del projecte i que s’ha portat a 

terme en la revisió. 

 

ACCIONS 

Millorar la presentació 

pública dels indicadors 

Actualment es publiquen de manera regular indicadors sobre 

les titulacions (publicació gestionada des del VOA) i sobre les 

dades acadèmiques generals de la UVic-UCC (publicació 

gestionada des de l’AdQ). En tots dos casos, el lloc web UVic-

UCC enllaça amb repositoris externs d’indicadors: Winddat  
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 (http://winddat.aqu.cat) o EUC (http://estudis.aqu.cat). 

Aquesta darrera qüestió ha estat esmentada com a millorable 

en alguns informes que ha rebut darrerament la UVic-UCC en 

processos d’acreditació de les titulacions. També en altres 

informes s’assenyala que la informació pública sobre altres 

aspectes de l’SGIQ és millorable i que caldria fer-hi visibles més 

grups d’interès. 

Aprofitant la revisió de l’abast de l’SGIQ que es busca en 

aquesta revisió del sistema, i les millores en el Mapa de 

Processos, es farà també un pas important en termes de 

presentació pública amb la següent proposta: 

- Publicació dels indicadors propis de la universitat. 

- Millores en l’estructura de la informació de l’SGIQ de la 

web de la universitat. 
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Annex I - Mapa de processos 2019 
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Annex II - Descripció de la revisió processos i procediments Mapa 2019 
 

Procés/procediment Canvis introduïts 

Processos i procediments de 

l’Escola de Doctorat 

S’eliminen del Mapa de Processos els processos i procediments de 

l’Escola de Doctorat, atès que es posa de manifest que pot considerar-se 

un centre més, amb procediments però també processos operatius 

específics. 

PE09_UCC Xarxes associatives 

PE10_UCC Convenis i contractes 

S’eliminen del Mapa de Processos els processos PE09_UCC Xarxes 

associatives i el PE10_UCC Convenis i contractes, atès que es considera 

que no responen a les dimensions sol·licitades per AQU en la certificació 

de la implantació del SGIQ. 

Processos de Formació Contínua S’eliminen del Mapa de Processos els processos de l’àmbit de la 

“Formació” desplegats dins la Formació Contínua. Aquests processos no 

tenien definits cap procediment. 

No obstant, es contempla que es desplegui l’àmbit de Formació Contínua 

quan es cregui convenient i els recursos ho permetin. 

Processos i procediments del  

CT-BETA i OTRI 

S’eliminen del Mapa de Processos els processos i procediments de l’àmbit 

de la “Recerca i Transferència” desplegats dins el centre de recerca CT-

BETA o l’Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement 

(OTRI), atès que es considera que surten d’aquesta mirada, al no 

considerar-se centres directament vinculats a l’àmbit de la docència.  

En el cas dels procediments de l’OTRI es contemplarà incloure’ls en el 

Mapa de Processos 2020, dins els processos de suport, a mesura que es 

vagin desplegant els processos de les àrees i serveis de la universitat. 

PE01_UCC_Pr02 Definició i 

revisió d'objectius i política de 

qualitat 

 

Es procedeix a la redefinició del procediment per tal de contemplar com 

arriba als centres la definició de la política de qualitat a nivell de centre  

PE01_U_PR03 Disseny i revisió de 

la política de RRHH 

Es defineix un nou procediment de política de Recursos Humans, que 

contempla el PDI i el PAS. 
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Procés/procediment Canvis introduïts 

PE02_U Mapa de titulacions Els processos PE02_UCC_Disseny i oficialització de noves titulacions i 

PE03_UCC_Extinció de titulacions es fusionen en un nou procés 

anomenat PE02_U Mapa de titulacions on l’anterior PE03 passa a ser el 

procediment PE02_Pr05. 

PE04_U_Pr01 Seguiment del 

SGIQ 

El PE04_UCC_Pr01 Disseny i manteniment de l'SGIQ passa a denominar-

se PE04_U_Pr01 Seguiment de l’SGIQ ja que és aquí on es revisen els 

processos i procediments i se’n creen de nous si és el cas. 

PE04_U_Pr05 Revisió del sistema PE04_UCC_Pr05 Seguiment de l'SGIQ passa a denominar-se PE04_U_Pr05 

Revisió del sistema ja que d’aquest procediment és d’on sorgeixen els 

informes de revisió periòdics. 

PE07_UCC Seguiment, avaluació 

i millora del centre 

El PE07_UCC Seguiment, avaluació i millora de les titulacions oficials 

passa a denominar-se PE07_UCC Seguiment, avaluació i millora del 

centre. D’aquesta manera pren més rellevància la gestió des dels centres 

en el procés. 

PE07_U_Pr02 Seguiment de la 

qualitat dels títols oficials de 

grau i de màster del centre 

Aquest és un nou procediment que sorgeix de la fusió dels procediments 

PE07_UCC_Pr01 Seguiment de titulacions oficials de grau i de màster i 

PE07_UCC_Pr02 Seguiment del Centre. 

Anualment i amb caràcter ordinari, els centres docents desenvolupen un 

informe de seguiment d’on se n’extreu un pla de millora (PMQ) que 

inclou accions directes sobre processos de l’SGIQ vinculats als 

subestàndards (dimensions) d’acreditació i que és l’instrument vehicular 

per dur a terme la millora contínua de les titulacions oficials.  

PE14_UCC Recollida d’informació 

per a l’anàlisi i millora 

Aquest és un nou procés que sorgeix de la fusió dels procediments PE05 

Gestió d’estadístiques i indicadors, PE06 Gestió de queixes i suggeriments 

i PE11 Satisfacció dels Grups d'Interès; amb l’objectiu de centralitzar la 

recollida de resultats i els processos que donen veu als grups d’interès 

tant en la millora estratègica com en la dels programes formatius. 
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Procés/procediment Canvis introduïts 

PS03_U Disseny i gestió 

d'infraestructures físiques i 

digitals 

Buscant la simplificació s’han unit els processos de suport dins l’àmbit 

Infraestructures i Recursos Materials: PS02_UCC Disseny, gestió i millora 

d’infraestructures i espais i PS03_UCC Disseny, gestió i millora de 

materials. 

PS04_U Gestió dels serveis 

d’orientació i suport a la 

formació 

S’ha canviat la denominació del procés anomenat PS04_UCC Disseny, 

gestió i millora de serveis a la docència i als grups d'interès, per ajustar-

se millor a les dimensions sol·licitades per AQU en la certificació de la 

implantació del SGIQ. 

Àmbit: Recursos Materials, 

Digitals i Serveis 

Es crea un nou àmbit “Recursos materials, digitals i serveis” i s’hi inclouen 

els processos: PS03_U Disseny i gestió d'infraestructures físiques i 

digitals, PS04_U Gestió dels serveis d’orientació i suport a la formació i el 

PS05_U Orientació professional i inserció laboral. 

PS06_UCC Gestió documental 

PS07_UCC Arxiu 

 

Tots dos processos, tot i estar publicats en el SGIQ actual, no estan 

desenvolupats. Es posposa el seu desenvolupament i es contempla que 

es despleguin dins l’àmbit de la “Gestió de la Informació” quan es cregui 

convenient i els recursos ho permetin. 

PS08_U Gestió de la informació i 

rendició de comptes 

S’ha canviat la denominació del procés anomenat PS08_UCC Informació 

pública i rendició de comptes, per ajustar-se millor a les dimensions 

sol·licitades per AQU en la certificació de la implantació del SGIQ. 

Aquest procés, tot i estar publicat en el SGIQ actual no estan 

desenvolupats els procediments que el defineixen. 

PS08_U_Pr01 Publicació 

Institucional i  PS08_U_Pr01 

Publicació del Sistema de gestió 

de la qualitat del centre 

Es desenvolupa el procediment del procés PS08. 
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Resum de canvis en els processos i procediments- Mapa 2019 
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Annex III - Mapa de processos 2020 
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Annex IV - Harmonització processos i procediments 
 

Per documentar els diferents processos i procediments necessaris que garanteixen la 
qualitat de la formació universitària, es redefineixen i unifiquen les “Fitxes de Processos i 
Procediments” en què es considera, per a cada un d'ells, diferents aspectes a tenir en 
compte.  

Processos  

A la primera pàgina s’identifica el procés, la seva versió actual (resum de revisions) i els 

responsables de l’elaboració i l’aprovació del procés. 

- Objectiu: s'indica la finalitat que persegueix l'execució del conjunt de procediments que 
configuren el procés.  
- Àmbit d’aplicació: estableix els límits o influència de l’aplicació del procés.   
- Propietari:  identifica el propietari del procés, entès com la persona o el càrrec 
responsable del procés i amb potestat de proposar modificacions quan ho estimi 
convenient.   
- Grups d’interès: descriu les persones a les quals afecta el procés i a les que cal tenir 
informades de tots els canvis que és produeixin en el mateix i que, en general, hauran 
d'aportar dades per fer el seguiment dels indicadors.  
- Indicadors: conjunt de dades que serveixen per mesurar objectivament un procés. Els 
resultats dels indicadors són l'eina que s’utilitzarà en fer la revisió dels processos i 
proposar accions que portin a una millora dels mateixos.  
- Procediments associats: llistat dels procediments associats al procés.  
- Fluxograma: representació gràfica de tots els passos que es donen en el procés.  

 
Procediments 

A la primera pàgina s’identifica el procediment, la seva versió actual (resum de revisions) 

i els responsables de l’elaboració i l’aprovació del procediment. 

- Objectiu: s'indica la finalitat que persegueix l'execució del conjunt de tasques que 
configuren el procediment.  
- Àmbit d’aplicació: estableix els límits o influència de l’aplicació del procediment.   
- Gestor: identifica el gestor del procediment, entès com la persona/càrrec responsable 
del procediment o la unitat administrativa que fa el seguiment.  
- Cadena de responsabilitats:  indica quina responsabilitat recau en la persona o 
organisme que realitza cadascuna de les tasques definides en el procediment.  
- Descripció: desenvolupament seqüencial de les tasques necessàries per arribar al 
resultat que es persegueix. S’enumeren les accions que l'integren en ordre cronològic, 
precisant en què consisteix cada acció i qui l'executa.   
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- Documentació associada: la documentació en la que es fonamenta el desenvolupament 
del procediment i/o processos. Són normes, reglaments, legislació, estatuts o altres 
documents que estan relacionats, aclareixen o complementen el procediment que es 
redacta. 
- Evidències: registre de les activitats referides al procediment i el seu arxiu.   
- Arxiu: es defineix l’àrea o persona responsable de l’arxiu de les evidencies que genera 
l’execució del procediment i la forma o suport per al seu manteniment.   
- Altres processos o procediments relacionats: llistats de processos o procediments fora 
del mateix però que també hi intervenen.  
- Fluxograma: desenvolupament, pas a pas, de totes les fases que conformen el 
procediment, indicant les accions que es realitzen, les persones afectades i els resultats 
de les accions realitzades (notes, informes, expedients, enquestes, actes, ...). 


