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1. FINALITAT 

La finalitat del present procés és establir la forma en què la Facultat de Nàutica de  

Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya revisa, actualitza i millora la 

seva política i objectius de qualitat, d’acord amb la seva missió dintre la societat, 

els seus objectius estratègics i la disponibilitat dels recursos pel seu assoliment. 

 

2. ABAST 

El present document fa referència al Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat 

(SAIQ), que ha estat definit d’acord amb les directrius del programa AUDIT i tenint 

en compte els requisits de la norma ISO 9001:2008. Es d’aplicació als estudis que 

imparteix la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de 

Catalunya. 

 

3. REFERÈNCIAS / NORMATIVES 

 Programa AUDIT 

 Conveni STCW-95 - Actualització 2010 (Manila) 

 Norma ISO 9001:2008 

 

Per al marc normatiu extern al centre veure el “Llistat de documents externs” 

FOR-2.0.0/02. 

 

4. DEFINICIONS 

Assegurament de qualitat: Totes aquelles activitats planificades i sistemàtiques 

per donar confiança en la qualitat interna /externa del servei donat. En aquest cas,  

accions dirigides a assegurar la qualitat dels ensenyaments desenvolupats pel 

centre i a generar i mantenir la confiança dels estudiants, dels professors i de la 

societat. 

 

Col·lectius d’interès: Tota aquella persona, grup o institució que té interès en el 

centre, en els ensenyaments o en els resultats obtinguts. Aquests col·lectius 

inclouen als estudiants, als egressats, al professorat, al personal d’administració i 

serveis, a les administracions públiques, a les empreses i la societat en general. 
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Indicador: Expressió qualitativa o quantitativa per mesurar fins a quin punt 

s’assoleixen els objectius fixats prèviament en relació als diferents criteris a valorar 

del programa formatiu. 

 

Manual SAIQ: Document que especifica el sistema de gestió de qualitat d’una 

organització. 

 

Millora contínua: Concepte utilitzat en els models de gestió, que implica un esforç 

continuat de l’organització per tal d’avançar en la qualitat. 

 

Objectius de qualitat: Relació d’aspectes, propostes i intencions a assolir amb el 

propòsit de millorar la institució, l’oferta formativa, la unitat o els serveis que 

s’ofereixen. 

 

Política de Qualitat: Conjunt d’intencions globals i orientació de la Facultat, 

relatius a la qualitat i la millora continua, que expressa formalment els 

compromisos de la direcció del Centre (el Degà i el seu Equip Directiu), amb la 

societat i els col·lectius d’interès. 

 

Pla estratègic: Document que recull el conjunt de directrius que fixen l’orientació 

de la Facultat, i conté, entre d’altres, els objectius i les accions planificades en 

relació a la qualitat. 

 

Procediment: Forma específica documentada, per a dur a terme una activitat o un 

procés. 

 

Procés: Conjunt d’activitats mútuament relacionades o que interactuen, les quals 

transformen elements d’entrada en resultats. 

 

 

5. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS 

L’Equip Directiu és responsable de la revisió anual de les polítiques i objectius de 

qualitat recollits en el Pla Estratègic del centre. En cas de que sigui necessari 

elaborarà, sota la direcció del Responsable del SAIQ, les propostes de modificació 

que calguin, igualment revisarà anualment el Sistema SAIQ, analitzarà els resultats 
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dels objectius de qualitat, el Manual de Qualitat i els processos i procediments que 

se’n derivin. La revisió d’aquests documents i les seves modificacions es sotmetrà a 

la consideració de la Comissió de Qualitat, la aprovació correspondrà a la Comissió 

Permanent i requerirà la ratificació de la Junta de Facultat. Tant les polítiques i 

objectius de qualitat, com el Manual SAIQ i els seus processos i procediments, 

seran públics, a partir del moment de la seva aprovació, a través de la web de la 

Facultat. 

 

Anualment el Cap dels Serveis de Gestió i Suport presentarà a l’Equip Directiu, el 

tancament econòmic de l’any anterior i la proposta de distribució del pressupost de 

l’any següent. Tots dos seran debatuts i aprovats per la Comissió Permanent.  

 

Anualment el Secretari Acadèmic elaborarà la Memòria del centre, que  haurà 

també d’incloure els indicadors relatius a l’assoliment dels objectius de qualitat 

proposats en el Pla Estratègic i l’evolució del SAIQ . La Memòria serà presentada 

per la seva sanció a la Junta de Facultat i serà posteriorment publicada en la web 

de la Facultat. 

 

6. SEGUIMENT I MESURA 

A partir de l’anàlisi dels resultats dels objectius de qualitat i indicadors de 

processos, l’Equip Directiu proposarà la revisió dels processos associats i la 

modificació, si escau, d’objectius i procediments. 

Anualment el Secretari Acadèmic recollirà, en la Memòria del Centre, els indicadors 

relatius a l’assoliment dels objectius de qualitat definits en el Pla Estratègic.  

 

7. EVIDÈNCIES  

Identificació document  
o  registre 

Suport 
d’arxiu 

Responsable 
custòdia 

Temps de 
conservació 

Política de Qualitat Informàtic Responsable del 
SAIQ 

Fins a nova 
proposta 

Manual de Qualitat Informàtic Responsable del 
SAIQ 

Fins a nova 
proposta 

Processos i procediments Informàtic Responsable del 
SAIQ 

Fins a nova 
proposta 
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Informe de revisió SAIQ Informàtic Responsable del 
SAIQ 

Fins a nova 
proposta 

Pla Estratègic Informàtic Degà 3 anys 

Tancament econòmic de 
l’any anterior i proposta de 
pressupost anual 

Informàtic Cap dels Serveis de 
Gestió i Suport 2 anys 

Memòria anual Informàtic Secretari Acadèmic 6 anys 

Actes Comissió de Qualitat 
Informàtic Secretari Acadèmic Mínim 6 anys 

Actes Comissió Permanent Informàtic Secretari Acadèmic  Mínim 6 anys 

Actes Junta de Facultat  Informàtic Secretari Acadèmic  Mínim 6 anys 

 

8. RESPONSABILITATS 

 

Equip Directiu (Equip Deganal): Garanteix el compromís del centre amb la 

política de qualitat. Responsable de l’aplicació i de mantenir vigent el Sistema 

d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ). Responsable de l’elaboració i 

seguiment del Pla Estratègic, la Memòria anual, presenta la proposta del tancament 

econòmic i la de distribució del pressupost de l’any següent.  

 

Comissió de Qualitat: S’encarrega de revisar les propostes de millora de qualitat 

o de documentació del SAIQ, que li presenti l’Equip Directiu, i que afectin a les 

titulacions del Centre.  

 

Comissió Permanent: Debat i proposa a la Junta de Facultat, el Pla Estratègic, la 

documentació del SAIQ, el tancament econòmic i la distribució del pressupost de 

l’any següent, a proposta de l’Equip Directiu.  

 

Junta de Facultat: S’encarrega de debatre i aprovar el Pla Estratègic en el marc 

de la Planificació Estratègica de la UPC, el Sistema d’Assegurament Intern de la 

Qualitat (SAIQ), i la Memòria, a proposta  de l’Equip Directiu. 
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Responsable del SAIQ: S’encarrega de coordinar l’elaboració i revisió dels 

Objectius de Qualitat, del Manual SAIQ i dels processos i procediments que fa 

l’Equip Directiu. Representa l’Equip Directiu en els aspectes relacionats amb la 

Qualitat, informant sobre la evolució el sistema SAIQ i dels requisits a complir.  

 

Secretari acadèmic. Responsable de l’elaboració de la Memòria de la Facultat per 

a la seva aprovació per la Junta de Facultat. 

 

Cap dels Serveis de Gestió i Suport: Coordina i supervisa el tancament 

econòmic del pressupost i fa la proposta de distribució del pressupost de l’any 

següent. 
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9. FITXA RESUM 

 
ÒRGAN RESPONSABLE Equip Directiu 

C
O

L·
LE

C
TI

U
S

  
D

’I
N

TE
R

ÈS
 

IMPLICATS I 
MECANISMES DE 
PARTICIPACIÓ 

 Professors, Estudiants i PAS:  
Mitjançant els seus representants en la 
Comissió de Qualitat, en la Comissió 
Permanent i en la Junta de Facultat. 

 Equip Directiu: Mitjançant la seva 
participació en la Comissió de Qualitat, en 
la Comissió Permanent i en la Junta de 
Facultat, així com amb les seves reunions i 
documents derivats de l’exercici de les 
seves responsabilitats de direcció. 

 Administracions Públiques: Amb 
l’elaboració dels marcs normatius que són 
la seva competència. 

 Societat: Se li fa partícip del rendiment de 
comptes dels diferents processos 
mitjançant la publicació dels objectius 
establerts i el grau d’assoliment, reflectits 
en els diferents indicadors recollits en la 
memòria anual, que es fa pública a través 
de la web. Igualment participa, amb 
l’opinió de professionals o empreses del 
sector, via comissions o enquestes, en la 
valoració dels indicadors que li siguin 
escaients. 

RENDICIÓ DE COMPTES 

L’Equip Directiu, la Comissió de Qualitat, la 
Comissió Permanent i la Junta de Facultat, 
vetllaran per la difusió dels resultats dels 
diferents processos i de les iniciatives de 
revisió i millora dels mateixos. 

MECANISMES PRESA DE 
DECISIONS 

Descrits en els apartats 5 i 6 de la descripció 
del procés. 

RECOLLIDA I ANÀLISI 
D’INFORMACIÓ 

L’anàlisi dels processos estarà basat en els 
objectius de qualitat, indicadors definits pel 
centre, la resta d’informació que aporti el 
SAIQ, així com en el seguiment de l’execució 
del pressupost. 

SEGUIMENT, REVISIÓ I 
MILLORA 

L’Equip Directiu proposa als Òrgans 
col·legiats, que corresponguin en cada cas, 
els mecanismes més adequats pel seguiment 
de les polítiques i objectius de qualitat del 
centre, aportant l’anàlisi dels indicadors 
establerts i proposant accions de revisió i 
millora quan calgui. 
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Inici

Revisió SAIQ 
Política i objectius de qualitat 

Equip Deganal
Responsable del SAIQ

S’aprova ?

No
Si

Debat i aprovació de la 

Política i objectius de qualitat  

Equip Deganal
Comissió Permanent

Cal modificar - los?

Elaboració nova
política i objectius

Equip Deganal
Responsable del SAIQ

Si

Revisió SAIQ - Manual

Equip Deganal
Responsable SAIQ

S’aprova ?
No

Si

Debat i aprovació del 
manual SAIQ

Equip Deganal
Comissió de Qualitat

Cal modificar - lo ?

Elaboració nou manual
SAIQ

Equip Deganal
Responsable SAIQ

Si

No

1
No

Acta Comissió Permanent
Política i objectius de  

qualitat

Acta Comissió de Qualitat

Manual SAIQ

Manual SAIQ

Política i objectius UPC
Política i objectius centre
Pla Estratègic

PROCÉS
280.1.5.1

Informes de revisió / 
       seguiment

 

10. FLUXOGRAMA 



 
280.1.0.1 DEFINICIÓ POLÍTICA I OBJECTIUS DE 

QUALITAT 
 

 

280.1.0.1 – Rev. 3 Facultat de Nàutica de Barcelona 9/12 
 

2

1

Revisió de processos i 
procediments del SAIQ

Equip Deganal
Responsable del SAIQ

S’aprova ?
No

Si

Debat i aprovació de 
Processos i procediments

Equip Deganal

Cal modificar - lo?

Elaboració proposta 
modificació processos i 

procediments SAIQ
Equip Deganal

Responsable del SAIQ

Si

Revisió Pla Estratègic

Equip Deganal

No

Si

Debat i aprovació 
Pla Estratègic

Equip Deganal
Comissió Permanent

Cal actualitzar-lo?-

Modificacions
Pla Estratègic

Equip Deganal

Si

No

No

Acta Comissió Permanent

Processos i procediments 
SAIQ

S’aprova?

Acta Comissió Permanent
Pla Estratègic

Comissió Permanent

Pla de estratègic
Manual SAIQ
Processos i procediments

Marc de referència UPC
Pla estratègic Facultat
Reglament Facultat

Comissió de Qualitat

Acta Comissió de Qualitat
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2

Proposta de pressupost de 
l’any següent 
Equip Deganal

Cap dels Serveis de 
Gestió i Suport

Elaboració Memòria anual

Equip Deganal

Aprovació del tancament 
econòmic de l’any i 

proposta de pressupost
de l’any següent 
Equip Deganal

Comissió Permanent

Acta Comissió Permanent  

Fi

Equip Deganal
Junta de Facultat

Debat i ratificació de: 

Pla Estratègic, Sistema de 
Qualitat (SAIQ) i Memòria 

Acta Junta Facultat

Memòria anual

Pressupost UPC
Pressupost anterior Facultat

Tancament econòmic de l’any 

Tancament econòmic i 
proposta de pressupost anual

PROCESSOS
280.1.1.1
280.1.2.1
280.1.5.1
280.1.6.1 
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ANNEX I 
 
POLÍTICA DE QUALITAT DE LA FACULTAT DE NÀUTICA DE  
BARCELONA 
 
La Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) és conscient de la seva responsabilitat 
en la formació acadèmica en l’àmbit de les titulacions de nàutica, marina i 
d’enginyeria de sistemes i tecnologia naval, amb l’obligació de proporcionar al seu 
estudiantat els coneixements i habilitats necessaris, tant per permetre l’èxit en la 
seva incorporació al mercat laboral, com per proporcionar la base necessària per a 
assolir amb garanties els diferents processos de formació continuada, que, sense 
dubte, abordarà al llarg de la seva carrera professional.  D’altra banda, el fet de 
pertànyer a una universitat pública l’obliga a utilitzar de forma eficient i responsable 
els recursos que les institucions li proporcionen, i adaptar la seva formació a les 
necessitats del seu entorn social. 
 
La FNB, atenent a la seva responsabilitat, ha participat de forma pro-activa en 
l’assoliment dels objectius plantejats per la UPC, recollits en els diferents processos 
de planificació estratègica abordats en la institució. I ho ha fet amb un esperit de 
foment de la qualitat i la millora continua.  
 
La FNB disposa actualment d’un Sistema de Qualitat, certificat pel Lloyd’s Register 
Quality Assurance, segons la norma ISO 9001:2008 el qual compleix també 
l’establert en el Conveni Internacional STCW (International Convention on 
Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) relatiu a la 
formació i titulació del personal que desenvolupa la seva tasca professional en un 
vaixell.  Aquest Sistema de Qualitat s’ha fusionat amb les directrius recollides en els 
processos del programa AUDIT de les agències de qualitat universitària AQU i 
ANECA per tal d’obtenir un SAIQ (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat) 
propi de l’FNB que satisfaci els requeriments de tots dos sistemes. 
 
Des del punt de vista de la qualitat, resulta obvi que l’assoliment dels objectius 
plantejats per la UPC i els processos de millora contínua que la FNB es plantegi, han 
d’anar orientats a satisfer les expectatives dels nostres col·lectius d’interès: 
estudiantat, egressats, personal docent i investigador, personal d’administració i 
serveis, administració pública, empreses i la societat en general. 
 
Per tant, el degà i la totalitat de l’equip directiu prenen el compromís de treballar en 
el sentit de millorar dia a dia en tots els àmbits en què són competents, utilitzant 
les eines de que disposen (Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat) per tal de 
garantir la consecució dels objectius que siguin definits. 
 
Amb l’objectiu d’assegurar que aquesta política de qualitat és entesa, aplicada i 
mantinguda al dia per tots els nivells de l’organització, s’exposa en les 
instal·lacions i web de la pròpia FNB. 
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ANNEX II  FULL DE CONTROL DE REVISIÓ I MODIFICACIONS 
 
 

Motiu Data ELABORAT/ 
MODIFICAT Data REVISAT Data APROVAT 

Edició inicial 08/09/11 J. Verdiell 12/09/11 S. Ordás 12/09/11 S. Ordás 
Revisió, integració  
del Sistemes de 
Qualitat d’acord 
amb AUDIT i ISO 

20/07/12 P.Casals 25/07/12 S. Ordás 25/07/12 S. Ordás 

Canvi de nom de la 
Comissió de Qualitat 

09/12/13 P.Casals 25/07/13 S. Ordás 11/12/13 S. Ordás 

Eliminació del 
terme enginyeria 
en les titulacions 
de nàutica i 
marina 

21/10/16 R. M. 
Fernández 

16/11/16 S. Ordás 18/11/16 S. Ordás 

       
       
       
       
       
       

 
 


