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1. INTRODUCCIÓ 
 
 

ENTITAT 
 

GRUPS DE RECERCA I CENTRES D’INNOVACIÓ 
DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  

 
Adreça social: c/ de l’Escorxador s/n  

43003 Tarragona 
Telèfon:          977 55 80 21   
Fax:  977 55 80 22 

 
 

SERVEIS Generar coneixement i transferència de tecnologia a la 
societat, a través del desenvolupament de línies 
d’investigació orientades a la promoció de la recerca i 
aplicació industrial. 

CLIENTS  Membres dels grups de recerca o centres d’innovació 
 Investigadors 
 Universitat Rovira i Virgili (URV) 
 Empreses privades 
 Institucions governamentals 
 Comunitat Europea 
 Societat 

GRUPS D’INTERÈS Clients, proveïdors, personal, Comissió de Política 
Científica i de Transferència, Consell de Govern de la URV 
i altres institucions. 

RECURSOS HUMANS 21 grups de recerca i 3 centres d’innovació (17 sistemes 
de gestió) amb un total de 240 treballadors 
aproximadament.             
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2. GENERALITATS 
 
 
2.1. PROPÒSIT DEL MANUAL 

 
 L’objecte del present Manual del sistema de gestió de la qualitat d’R+D+i (a partir d’ara Manual) 
és definir les línies generals del sistema de gestió de la qualitat, de les activitats de recerca, 
desenvolupament, innovació, transferència i consultoria (a partir d’ara SGQ d’R+D+i) de la URV, 
que desenvolupen els grups de recerca i centres d’innovació inclosos en l’abast del present 
Manual - annex III “Grups dins l’abast de l’SGQ d’R+D+i”.  

 
El Manual, és el document bàsic de l’SGQ d’R+D+i i estableix la política i les línies directives de 
la qualitat, mitjançant la definició del què s'ha de fer i per a qui s’ha de fer. Aquest document 
descriu les activitats que porten a terme els grups de recerca i centres d’innovació (a partir 
d’ara Grups) per complir amb la norma ISO 9001:2008. 
 
Cada Grup elaborarà el seu propi manual de qualitat, el qual inclourà les línies prioritàries de 
treball i particularitats del Grup. 
 
L’SGQ d’R+D+i es desenvolupa seguint els requisits de la norma ISO 9001:2008 “Sistemes de 
gestió de la qualitat. Requisits”. 
 
La terminologia utilitzada en aquest Manual es correspon amb la terminologia de la norma ISO 
9000 “Sistemes de gestió de la qualitat. Principis bàsics i vocabulari”. Aquesta terminologia 
també es manté a la resta de la documentació del sistema de gestió de la qualitat de 
l’organització. 
 
Aquest Manual és propietat de la Universitat, i la informació que conté és d’us i propietat 
exclusiva dels Grups de la URV. 

 
 
2.2. ABAST I EXCLUSIONS DEL SISTEMA 
 

        L’abast de l’SGQ d’R+D+i són les activitats de recerca, desenvolupament innovació, 
transferència de coneixement i tecnologia.  
 
A l’annex III “Grup dins l’abast de l’SGQ d’R+D+i” es descriu la relació de Grups que treballen 
sota les premisses d’aquest sistema. 
 
En aquest manual no queda exclòs cap requisit de la norma ISO 9001:2008. En tot cas, si hi 
ha un Grup que tingui alguna exclusió ho reflectirà i justificarà en el seu manual de qualitat. 
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3. ESTRUCTURA DE L’SGQ D’R+D+I 

 
      La URV dissenya un sistema de qualitat que està format per una estructura organitzativa, 
uns responsables, uns recursos i uns procediments que permeten gestionar i coordinar, dirigir 
i controlar els productes i serveis prestats, de manera que compleixen els requisits de qualitat 
especificats. Així es pot arribar a aconseguir una satisfacció i orientació al client, i el compliment 
dels principis estratègics de la política científica de l’organització. 

 
 
3.1. PROCESSOS 
 

        L’SGQ d’R+D+i estableix un enfocament basat en processos per al creixement, 
implantació i millora de l’eficàcia i eficiència del seu SGQ amb la finalitat de satisfer tots els 
grups d’interès (investigadors, empreses externes, societat, etc.). 
 
Es poden diferenciar els següents tipus de processos: 

 

PROCESSOS ESTRATÈGICS 
Analitzen les necessitats i els condicionants de tots els grups 
d’interès. Estableixen polítiques, normes i directrius per al 
funcionament de la resta de processos. 

PROCESSOS CLAU 
Processos operatius que impacten directament en el client. Són els 
processos clau dels grups de recerca i centres d’innovació per 
oferir els serveis, estan lligats al flux de serveis i informació. 

PROCESSOS DE SUPORT 
 

Proveeixen a l’organització de tots els recursos materials o 
immaterials necessaris per generar el valor afegit desitjat pels 
clients. 
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MAPA DE PROCESSOS (*) 
SGQ R+D+I 

 

 
(*) El mapa anterior reflecteix la realitat de tots els Grups. Cada Grup inclourà en el seu manual de qualitat el mapa de processos que 
respongui a les seves activitats. 
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3.2. ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL SISTEMA 
 

        Els documents bàsics que formen el sistema de gestió de la qualitat són: 
 

DOCUMENTS GENERALS  [Codificació: DG] 

Són documents bàsics que descriuen l’SGQ d’R+D+i de la URV en coherència amb la ISO 
9001:2008, com poden ser el Manual, la Política, ... 

PROCEDIMENTS GENERALS [Codificació: PG] 

Són documents que descriuen els processos i l’operativa general relativa a la qualitat, en 
coherència amb la ISO 9001:2008. 

PROCEDIMENTS OPERATIUS [Codificació: PO] 

Són documents que descriuen els processos i l’operativa particular dels grups. 

PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL [Codificació: PNT] 
Recullen el conjunt d’instruccions necessàries que afecten als llocs de treball i són necessàries 
per complir la política i els compromisos del sistema de gestió de qualitat establert. Són 
documents tècnics utilitzats per cada grup. 

REGISTRES [Codificació: RG – RO] 

Documents que proporcionen evidència objectiva de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. 

 
 

La documentació del sistema de gestió de la qualitat general i comuna per tots els Grups, es 
troba en un espai comú de treball, denominat BSCW.  
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3.3. ORGANITZACIÓ, RESPONSABILITATS I AUTORITATS 
 

ORGANIGRAMA 

 

 
 

 
 

 
       En aquest manual es descriuen les funcions i responsabilitats relatives a la qualitat del 
sistema general; la descripció de l’estructura organitzativa i les funcions de cada Grup es 
definiran als seus Perfils de lloc de treball.  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Àmbit GrupÀmbit URV
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3.3.1. ORGANITZACIÓ, RESPONSABILITATS I AUTORITATS EN L’ÀMBIT DE LA URV 
 
DIRECCIÓ L’alta direcció de l’SGQ correspon al Consell de Govern de la URV d’R+D+i. 

Les seves competències relacionades amb la qualitat són: 
a) Aprovar la planificació estratègica de la Universitat en els àmbits de la 

docència, la recerca, la transferència de coneixements, el 
desenvolupament i la innovació, la gestió i l’administració. 

b) Aprovar i avaluar els plans estratègics i els programes de millora de la 
qualitat dels centres, departaments, instituts universitaris de recerca, 
serveis i, si escau, altres estructures de la Universitat. 

El Consell de Govern de la URV té delegades en la Comissió de Política 
Científica i de Transferència les funcions relacionades amb el sistema de 
gestió de la qualitat dels grups de recerca. 
 
La Comissió de Política Científica i de Transferència està copresidida per el/la 
Vicerector/a de Política Científica i de Recerca. Li competeixen el 
desplegament del Pla Estratègic de Recerca, les convocatòries d’ajuts a la 
recerca, la infraestructura científica, l’avaluació de la recerca, la transferència 
de la tecnologia, la innovació i l’emprenedoria i el sistema de gestió de 
qualitat de la recerca. 

El/la Vicerector/a de Política Científica i de Recerca, en representació de la 
Comissió de Política Científica i de Transferència, és el màxim responsable 
del funcionament de l’organització i, junt amb els responsables de cada grup, 
assegura la implantació de l’SGQ d’R+D+i.  
Les seves responsabilitats i funcions són: 
a) Aprovar la política i les estratègies de l’SGQ del  d’R+D+i. 
b) Assegurar que s’estableixen els objectius generals de l’SGQ d’R+D+i en 

matèria de qualitat, i proveir els mitjans tècnics i humans necessaris per 
aconseguir-los. 

c) Analitzar els resultats de la revisió per la direcció global de l’SGQ d’R+D+i, 
i si s’escau prendre les decisions que corresponguin.   

RESPONSABLE 
QUALITAT          
SGQ D’R+D+I 
 

El/la Vicerector/a de Política Científica i de Recerca designa al Responsable 
de Qualitat de l’SGQ d’R+D+i  com el seu representant i li atorga tota 
l’autoritat necessària per portar a terme la implantació i manteniment del 
Sistema de Gestió de Qualitat. 
Les funcions del responsable de qualitat de l’SGQ d’R+D+i estan definides a 
la fitxa de lloc de treball que es troba a l’annex V del present Manual.  

TÈCNIC 
QUALITAT           
SGQ D’R+D+I 

Les funcions del tècnic de qualitat de l’SGQ d’R+D+i estan definides a la fitxa 
de lloc de treball que es troba a l’annex VI del present Manual. 

 
 
 Comitè Qualitat SGQ d’R+D+i: 

Es crearà un Comitè de Qualitat de l’SGQ d’R+D+i, presidit pel responsable de qualitat de l’SGQ 
d’R+D+i i un membre representant de cada grup de recerca i/o centre d’innovació. La 
composició del Comitè de Qualitat, així com el funcionament, es descriu en el procediment 
PG0502 “Funcionament Comitè de Qualitat”. 
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3.3.2. ORGANITZACIÓ, RESPONSABILITATS I AUTORITATS EN L’ÀMBIT DELS GRUPS 
 
DIRECTOR GRUP  
 

Compromís de la direcció 
Els grups de recerca i centres d’innovació dins l’abast d’aquest sistema 
evolucionen amb la vocació d’oferir uns serveis de qualitat als seus 
clients; per aconseguir-ho fomenta un enfocament de gestió basat en uns 
conceptes fonamentals, que són: 

- Orientar el client. El Grups realitzen accions per fidelitzar el client 
mitjançant una orientació cap a les necessitats dels clients. 

- Orientar cap als resultats. Els Grups defineix els seus indicadors més 
significatius per millorar la satisfacció de tots els seus grups d’interès. 

- Establir uns objectius alineats amb les principals estratègies de 
l’organització; entre elles, cal destacar la política científica. 

- Basar-se en la gestió per processos amb la finalitat d’establir una 
sistemàtica efectiva en totes les seves activitats. 

- Proporcionar aprenentatge i millora contínua. La premissa de 
l’organització és compartir el coneixement dins d’una cultura 
d’aprenentatge. 

- Desenvolupar aliances. Establir relacions amb diversos socis aporta 
un benefici afegit. 

- Assegurar el compliment de la normativa aplicable tant en el marc de 
les activitats desenvolupades com en altres aspectes com el medi 
ambient i la seguretat. 

Les funcions bàsiques del director de grup són: 
a) Establir i mantenir al dia l’organigrama de l’organització en funció 

de les necessitats de cada moment. 
b) Establir els objectius específics del grup, alineats amb els objectius 

generals d’R+D+i en matèria de qualitat establerts per la Comissió 
de Política Científica i de Transferència. 

c) Nomenar un representant de la direcció com a responsable de 
qualitat de l’SGQ del grup. 

d) Participar activament en les revisions globals que fa Direcció.  

COMITÈ QUALITAT 
DE GRUP 

Cada Grup ha de constituir el seu Comitè de Qualitat.  
La composició del Comitè de Qualitat de Grup així com les responsabilitats 
i funcions està reflectit en el procediment PG0502 “Funcionament Comitè 
de Qualitat”. 
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3.4. COMUNICACIÓ INTERNA 
 

        Existeixen a l’organització els canals de comunicació per transmetre la informació 
necessària per dur a terme les activitats. Aquesta comunicació es realitza mitjançant reunions 
de treball, correu electrònic, notes informatives, cartells, etc.  
 
El quadre següent defineix els canals establerts per assegurar la comunicació interna de forma 
intergrupal i intragrupal, referent als processos de l’SGQ d’R+D+i.  

 
 Canal de comunicació 

 Intergrupal i Intragrupal 
Informació comunicada 

Comunicació 
descendent 

 Comunicats interns 
 Reunions 
 Taulell d’anuncis 
 e-mails 
 Espai informàtic 

 Política de la qualitat 
 Objectius de la qualitat 
 Seguiment d’indicadors 
 Resultats obtinguts 

Comunicació 
horitzontal  Comunicats interns 

 Reunions grups de millora 
 e-mails 

 Informació processos 
 Informació grups de millora 
 Seguiment d’indicadors 
 Accions correctives i preventives 

Comunicació 
ascendent  Reunions de tot el personal 

 Grups de millora 
 Comunicats interns 
 e-mails 

 Suggeriments 
 Accions correctives i preventives 
 Resultats obtinguts 
 Seguiment d’indicadors 
 Notes internes 
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ANNEX I – POLÍTICA DE QUALITAT 
 
Forma part del compromís de la URV construir el futur generant, transformant i transmetent 
coneixements, de manera que contribueixi al desenvolupament de les persones i al progrés de 
la societat. Per aconseguir-lo, la seva qualitat organitzativa i institucional es desenvolupa en un 
sistema integrat en el seu funcionament, que permetin mesurar, avaluar, assegurar i millorar 
la qualitat. 
 
Els Grups de Recerca i Centres d’Innovació de la URV dins l’abast del Sistema de Gestió 
de la Qualitat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (SGQ d’R+D+i) dissenyen els 
seus processos per atendre les necessitats dels seus grups d’interès, per complir els requisits 
de la norma internacional ISO 9001; sense perdre de vista l’alineació de la seva política de 
qualitat amb la de la URV. Entenen com a grups d’interès, els investigadors, personal dels grups, 
empreses, institucions governamentals, Comunitat Europea i la societat en general. 
 

Els Grups de Recerca i Centres d’Innovació de la URV dins l’abast l’SGQ d’R+D+i 
tenen com a missió generar coneixement i transferir-los a la societat, a través del 
desenvolupament de línies d’investigació orientades a la millora de la seva posició 
competitiva en els diferents àmbits d’actuació. 

 
Els Grups de Recerca i Centres d’Innovació de la URV dins l’abast l’SGQ d’R+D+i 
tenen com a visió desenvolupar una recerca de qualitat, de manera que li permeti 
aconseguir un reconeixement i una visibilitat internacional d’excel·lència dins de l’àmbit 
de la investigació i el seu entorn socioeconòmic.  
 
Els valors promoguts per la Direcció, alineats a aquesta política són: 
 

 Orientació als grups d’interès: Proporcionar formació als investigadors de la URV i 
d’altres universitats, així com prestar serveis de qualitat superior a empreses, 
institucions i altres organismes. 

 
 Participació: Afavorir que tot el personal docent investigador de la URV s’incorpori a 

algun grup. 
 
 Millora contínua: Establir una cultura de qualitat total a l’organització dels grups de 

recerca. 
 
 Eficiència: Donar un servei eficient a tots els nostres grups d’interès. 
 
 Compromís: Treballar en equip, amb responsabilitat, mantenint presents els principis 

estratègics de la política científica de la URV. 
 
 Flexibilitat: Donar respostes ràpides a les oportunitats i demandes de l’entorn. 
 
 Seguretat: Vetllar per la seguretat de les persones que fan ús de les instal·lacions de 

la URV. 
 
 Innovació: Visibilitat científica en continu progrés i recerca permanent de projectes 

en activitats necessàries en un futur. 
 
 Col·laboració: Afavorir el treball conjunt entre els diferents grups de recerca, centres 

d’innovació i amb altres universitats i institucions a nivell nacional i internacional. 
La Direcció, conscient del compromís amb les necessitats dels grups d’interès, ha establert un 
sistema de gestió de la qualitat (SGQ) amb els següents principis, que estan alineats amb els 
principis essencials de la política científica de la URV: 
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 Adquirir el compromís de complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a 

l’organització. 
 
 Portar a terme activitats que estiguin en concordança amb les necessitats dels grups 

d’interès, tenint en compte les perspectives de creixement i les necessitats canviants en 
l’àmbit científic i tecnològic, sempre que estigui alineada a l’estratègia de recerca de la URV. 

 
 Establir un procés continu de millora dels processos i activitats, per assolir els objectius i 

les fites marcades per cada grup de recerca o centre d’innovació dins l’SGQ. 
 
 Garantir unes activitats que es percebin fiables, eficaces i eficients per a tots els grups 

d’interès. 
 
 Implicar, motivar i comprometre el personal, amb l’objectiu de buscar la seva participació 

en la gestió, desenvolupament i aplicació de l’SGQ. 
 
 Proporcionar els recursos tècnics, materials i humans per cada grup de recerca i centre 

d’innovació. 
 
 Definir i implantar les necessitats de formació per mantenir i millorar les competències 

professionals del personal dels grups de recerca i centre d’innovació.  
 
 Forjar una coordinació estructural amb altres entitats per donar resposta a possibles 

necessitats conjunturals que es puguin presentar. 
 

 Garantir que les activitats que desenvolupen els Grups de Recerca i Centres d’Innovació de 
la URV dins l’abast l’SGQ d’R+D+i contemplin criteris de sostenibilitat, buscant evitar o 
minimitzar els possibles impactes ambientals mitjançant el compliment de la política 
ambiental de la URV.  

 
Així doncs, les accions que s’inclouen en la política de qualitat de l’SGQ d’R+D+i potencien i 
faciliten el canvi adaptatiu, la millora continuada i la innovació de procés, per tal d’assolir el 
nivell de qualitat que determina la mateixa política de qualitat de la URV. 
 
És per això que la Direcció posa en coneixement de tots els seus treballadors i investigadors 
aquesta política de qualitat i es compromet a facilitar els mitjans i a vetllar perquè no hi hagi 
inconvenients a l’hora de complir el que disposa el Manual de qualitat de l’SGQ d’R+D+i de la 
Universitat Rovira i Virgili, així com les successives revisions, i la resta de documents que se’n 
derivin. 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA*. La present Política de Qualitat és una còpia de la Política de Qualitat que es troba al document general DG02. 

 



 MANUAL DE L’SGQ D’R+D+I 
Revisió: 08 

Data: 03-07-2017 

Pàgina: 14 de 19 
 

Aquest document en suport paper es considera document no controlat 

ANNEX II – OBJECTIUS DE QUALITAT 
 
 
Objectius de qualitat de l’SGQ d’R+D+i, alineats amb la Política Científica de la URV: 

OBJECTIU 1 

Millora de la Qualitat dels recursos dedicats a la Recerca 

OBJECTIU 2 

Millorar l'activitat de recerca i transferència del grup 

OBJECTIU 3 

Millorar la productivitat científica i la visibilitat dels resultats de la recerca del grup 
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ANNEX III – GRUPS DINS L’ABAST DE L’SGQ D’R+D+I 
 

DEPARTAMENT  NOM Grup 
recerca 

Centre 
Innovació 

DBB 
Dept. Bioquímica i 
Biotecnologia 

Nutrigenòmica / Bioactivitat Molecular dels Aliments / 
Quimioinformàtica i Nutrició (NG/MoBioFood/QiN) 

  

Grup Biotecnologia Enològica (BE)    

Grup de Vitivinicultura (VTV)    
DMiC 
Dept. Medicina i 
Cirurgia 

Unitat de Recerca de Lípids i Arteriosclerosi (URLA)   

DEQ 
Dept. Enginyeria 
Química 

Grup d’Anàlisi i Gestió Ambiental (AGA)    
Centre de Tecnologia de Membranes i Enginyeria de 
Processos (METEOR), format pel grup de recerca   

- Meteorgrup (METEOR)    
Intensificació de Processos, Simulació i Tecnologia del 
medi ambient (PISET) 

  

Food Innovation & Engineering (FOODIE)   
Centre d'Avantguarda Tecnològica per la Innovació 
(ATIC). Àrees de Biotecnologia, Salut, Bioinformatica i 
Ciència de Dades; formades pels següents grups de 
recerca: 

 

 

 Nanobiotechnology & Bioanalysis Group (NBG),    
 Grup de recerca reconegut Interfície 

físico/biològica (Interfibio),  
 Bioinformatics & Computational Environmental 

Engineering (BIOCENIT). 

 
 
 
 

 

DQAQO 
Dept. Química 
Analítica i 
Química Orgànica 

Grup de Cromatografia. Aplicacions Mediambientals 
(CROMA)  

  

Instrumental Sensometry (iSens)   
Grup Síntesis Orgànica Estereoselectiva (SINTCARB)   
Grup de Polímers Sostenibles (SUSPOL)   

DCMB 
Dept. Ciències 
Mèdiques 
Bàsiques 

Grup de Farmacobiologia. Divisió estrès oxidatiu 
(FAR.OX)  

  

Centre de Tecnologia Ambiental Alimentària i Toxicològica 
(TecnATox), format pel grup:   

- Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental (LTSM)   
 
DQFI 
Dept. Química 
Física i Inorgànica 

   
Grup de recerca en química verda (GREENCAT)     
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ANNEX IV – CORRESPONDÈNCIA ENTRE LA DOCUMENTACIÓ DE L’SGQ D’R+D+I i LA NORMA  
ISO 9001:2008 
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5.5.1 
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6.2.1 
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7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.3.1 

7.3.2 

7.3.3 

7.3.4 

7.3.5 

7.3.6 

7.3.7 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.5.1 

7.5.2 

7.5.3 

7.5.4 

7.5.5 

8.2.1 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

Manual de Qualitat X X X   X X  X X X X X    X X X X X X X X X                 X  X X X X   X X 

Política de Qualitat      X  X  X                                       X   

PG0401 “Control documentació i 
requisits legals“    X                   X                             

PG0402 “Control dels registres“     X                                               

PG0501 “Revisió per la direcció”      X  X X X    X X X                           X X X X X X X   

PG0502 “Funcionament del Comitè 
de Qualitat”           X                                         

PG0601 “Formació del personal”                  X X                                 

PG0602 “Gestió dels recursos 
humans”           X X      X X  X                               

PG0603 “Conservació materials del 
laboratori”                    X                                

PG0604 “Manteniment i seguretat 
equipament informàtic”                    X                                

PG0605 “Manteniment altres 
infraestructures”                    X                                

PG0701 “Màrqueting i comunicació”                         X                           

PG0702 “Relació amb els clients”                         X                           

PG0704 “Avaluació resultats i 
satisfacció del client”                                           X         

PG0705 “Ús i control d’equips”                    X                     X           

PG0706 “Calibratge i verificació 
d’equips”                    X                     X           

PG0707 “Gestió de les compres”                                 X X X                 

PG0708 “Avaluació dels proveïdors”                                 X X                  

PG0709 “Disseny projectes 
competitius”                          X X X X X X X      X              
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7.5.1 
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8.5.1 

8.5.2 

8.5.3 

PG0710 “Disseny projectes no 
competitius”                          X X X X X X X      X              

PG0711 “Prestació de serveis”                                    X X X X X            

PG0801 “Control i tractament de no 
conformitats”                                          X     X   X X 

PG0803 “Auditories internes”                                          X  X        

PG0804 “Seguiment i mesura dels 
processos” x                                         X   X X  X X   
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ANNEX V – PERFIL LLOC DE TREBALL  
RBLE. QUALITAT DE L’SGQ D’R+D+I 

 

NOM:                        RESPONSABLE QUALITAT DE L’SGQ D’R+D+I. 

REQUISITS MÍNIMS 

- Estar en possessió del títol de llicenciat/ada, d’arquitecte, d’enginyer o 
equivalent. 

- Experiència en la implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat segons 
la norma ISO 9001:2008. 

- Curs sobre la norma ISO 9001:2008. 
- Elevat coneixement de català i castellà a nivell escrit i parlat. 
- Coneixements generals d’ofimàtica. 

FORMACIÓ I/O 
CAPACITACIÓ 
RECOMANADA 

- Experiència en tasques relacionades amb el seu lloc de treball. 
- Certificat d’aprofitament auditor intern en ISO 9001:2008. 

CARACTERÍSTIQUES 
PERSONALS 
DESITJABLES 

- Capacitat per treballar en equip. 
- Capacitat de comunicació. 
- Capacitat de lideratge. 
- Capacitat d’organització i planificació.  
- Capacitat per resoldre problemes de forma efectiva. 

FUNCIONS I 
RESPONSABILITATS 

El responsable de l’SGQ d’R+D+i és el representant de la direcció.  

Les seves funcions i responsabilitats es defineixen a continuació: 

a. Implantar i verificar el compliment de l’SGQ d’R+D+i 
b. Assegurar que els processos de l’SGQ d’R+D+i són establerts, 

implementats i mantinguts. 
c. Elaborar i mantenir actualitzats el Manual de Qualitat de l‘SGQ 

d’R+D+i, els documents i procediments generals i altres documents 
que siguin competència del seu càrrec. 

d. Proposar els Objectius generals, seguint les directrius establertes per 
la Comissió de Política Científica i de Transferència. 

e. Preparar i presidir les reunions del Comitè de Qualitat de l’SGQ 
d’R+D+i (convocatòries, actes, acords, etc..).  

f. Elaborar el Pla Anual d’Auditories. 
g. Gestionar la realització de les auditories internes i externes.  
h. Comprovar la correcta actuació en l’obertura i tancament de les no 

conformitats, accions correctives i preventives preses, derivades del 
resultat de les auditories. 

i. Donar suport en la formació dels responsables de qualitat dels grups 
de recerca en matèria de qualitat.    

j. Col·laborar, conjuntament amb els Grups, en l’estudi de millores per 
l’SGQ d’R+D+i. 

k. Informar i reportar del funcionament de l’SGQ d’R+D+i al   Vicerector/a 
de Política Científica i de Recerca a fi que la revisi i serveixi com a base 
per a la millora del sistema de qualitat. 
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ANNEX VI – PERFIL LLOC DE TREBALL  
TÈCNIC QUALITAT DE L’SGQ D’R+D+I 

 

NOM:                        TÈCNIC QUALITAT DE L’SGQ D’R+D+I. 

REQUISITS MÍNIMS 

- Estar en possessió del títol de diplomat/da, d’enginyer/a o 
d’arquitecte tècnic o equivalent.  

- Curs sobre la norma ISO 9001:2008. 
- Elevat coneixement de català i castellà a nivell escrit i parlat. 
- Coneixements generals d’ofimàtica. 

FORMACIÓ I/O 
CAPACITACIÓ 
RECOMANADA 

- Experiència en tasques relacionades amb el seu lloc de treball. 
- Experiència en implantació de Sistemes de Gestió de Qualitat segons 

la norma ISO 9001:2008. 
- Certificat d’aprofitament auditor intern en ISO 9001:2008. 

CARACTERÍSTIQUES 
PERSONALS 
DESITJABLES 

- Capacitat per treballar en equip. 
- Capacitat de comunicació. 
- Capacitat d’organització i planificació.  
- Capacitat per resoldre problemes de forma efectiva. 

FUNCIONS I 
RESPONSABILITATS 

a. Realitzar el seguiment de l’SGQ d’R+D+i. 
b. Assessorar en la implantació de l’SGQ d’R+D+i de cada grup. 
c. Elaborar i actualitzar la documentació i registres generals.  
d. Actualitzar la relació de documents vigents.  
e. Elaborar les actes de reunió del Comitè de Qualitat de l’SGQ d’R+D+i. 
f. Realitzar el manteniment de la documentació general del sistema 

(revisió i millora, incorporació de canvis, nous documents, etc...) 
g. Revisar íntegrament tota la documentació general com a mínim cada 

tres anys. 
h. Participar activament en les reunions de Revisió per la Direcció i del 

Comitè de Qualitat de l’SGQ d’R+D+i. 
i. Donar suport tècnic durant el desenvolupament d’auditories. 

 
 
 

 
 


