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Introducció

• El meu projecte s’inicia amb la creació de l’àrea de Qualitat en una empresa TIC on
s’escull i proporciona la formació adient al Responsable del Departament de Qualitat
que s’escull a partir d’una persona interna seleccionada directament per la Direcció
General.

• Un cop creada l’àrea de qualitat, aquesta té com a primer objectiu, assolir la certificació
en la norma ISO 9001:2008. Per assolir aquest objectiu, s’estableix un pla d’acció que
aborda la definició, diagnòstic, implantació, formació i certificació del Sistema de Gestió
de la Qualitat (SGQ) basat en la norma ISO 9001:2008. Tot aquest procés, encara que
serà liderat pel Responsable del Departament de Qualitat, en tot moment seràserà liderat pel Responsable del Departament de Qualitat, en tot moment serà
supervisat i es contarà amb l’ implicació de la Direcció General, sense el suport de la
qual, seria impossible aconseguir aquest objectiu dins la companyia.

• El projecte també aborda la selecció i qualificació d’un equip d’auditors interns que
col·laboraren en les auditories internes del SGQ.

• L’empresa tipus en la que he realitzat l’ implantació “teòric - pràctica” és una empresa
d’enginyeria de software, o el que actualment es denomina TIC. L’empresa és una
multinacional, amb 3 seus a Espanya (Barcelona, Madrid i València) que conta amb
aproximadament 1000 persones on la seva seu social està a Barcelona.

• Encara que el TFC ha tingut una temporització de 3 mesos per la necessitats pròpies de
la UOC, a la realitat, aquest procés, seria impossible dur-lo a terme en menys de 9
mesos i crec que la seva duració ideal seria aproximadament un any.
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Objectius

• Els dos objectius principals del projecte són:

– Establir un Departament de Qualitat amb la formació i competències adequades.

– Aconseguir la certificació ISO 9001:2008.

• Aquests es poden dividir en els següents sub-objectius:

– Planificació general

– Creació del Departament de Qualitat i capacitació del seu responsable– Creació del Departament de Qualitat i capacitació del seu responsable

– Aconseguir l’ implicació de la Direcció

– Selecció de la formació adient dins la companyia

– Establir l’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat

– Avaluació inicial de la situació de la companyia vers ISO 9001:2008

– Establir el pla d’acció a dur a terme

– Elaboració de documentació i registres adients

– Selecció d’una entitat certificadora i certificació de la companyia
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Planificació i Lliurables

• Planificació general

• Principals lliurables
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Detall Activitats desenvolupades
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Creació àrea de qualitat (fase 2)

• Durant aquesta fase, he establert una reunió, on la Direcció General, a partir del perfil
del Responsable del Departament de Qualitat definit per RRHH escull una persona
interna per a ser el Responsable del Departament de Qualitat quedant així creada l’àrea
de qualitat dintre de la companyia.

• Un cop escollida la persona, he establert una altra reunió, on Direcció General, es
reuneix amb ella per a establir conjuntament les funcions del seu càrrec i els objectius
de l’àrea de qualitat. A més a més, s’estableix la formació que haurà de rebre el
Responsable del Departament de Qualitat.Responsable del Departament de Qualitat.

• Com a productes d’aquesta fase he creat:
– Acta de reunió Nº 1� L’ordre del dia ha estat:

• Revisió dels requisits de formació, experiència i competències del Responsable del Departament de Qualitat aportats per RRHH

• Selecció del Responsable del Departament de Qualitat

• Primera definició dels objectius a assolir per l’àrea

– Acta de reunió Nº 2 � L’ordre del dia ha estat:
• Presentació oficial a la Direcció del Responsable del Departament de Qualitat

• Establiment de les seves funcions i responsabilitats

• Auditors de Qualitat Interns

– Perfil del Responsable del Departament de Qualitat �Contenint en detall:
• Formació homologada, formació complementària, experiència requerida i competències requerides,

• Descripció del lloc de treball i

• Cursos necessaris (objectius, continguts, duració, requisits per a realitzar-lo i cost aproximat).
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Diagnòstic inicial (fase 3)

• Durant aquesta fase, he establert una reunió, on la Direcció General, amb la
col·laboració del Responsable del Departament de Qualitat, decideixen l’abast
inicial del Sistema de Qualitat i de la Certificació, consensuant el calendari
establert i assegurant els recursos necessaris per a dur a terme aquest objectiu
tan ambiciós.

• A partir d’aquest moment, he elaborat un qüestionari detallat per punt de la
norma per a tenir visibilitat de l’estat de definició, procedimentació,
implantació e institucionalització de cadascun d’ells. Per a poder obtenirimplantació e institucionalització de cadascun d’ells. Per a poder obtenir
aquesta informació, he establert un calendari amb els interlocutors pels
diferents punts de la norma.

• Un cop fetes les entrevistes he pogut tenir una foto “típica” del que podria ser
el grau d’implantació del Sistema de Qualitat a una empresa “tipus” del sector
i un pla d’accions amb responsables assignats.

• En aquest punt del procés he desenvolupat un pressupost del cost del procés.
• I com sempre, he realitzat una reunió, amb la seva acta, per a donar visibilitat

a la Direcció de l’avanç i dels resultats d’aquesta fase.
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Diagnòstic inicial (fase 3) cont.

• Com a productes d’aquesta fase he creat:
– Acta de reunió Nº 3 � L’ordre del dia ha estat:

• Aprovació de la formació escollida pel Responsable del Departament de Qualitat
• Definició de l’abast del Sistema de Qualitat
• Presentació d’un calendari per aconseguir d’implantació de la ISO 9001:2008
• Revisió dels requisits de formació, experiència i competències de l’Auditor de Qualitat Intern aportats per RRHH (veure apartat 1 del document

Perfil Auditor de Qualitat Intern)
• Selecció dels Auditors Interns

– Plantilla Qüestionari diagnòstic � He creat una taula Excel amb la següent informació:
• Punt de la norma
• Requisits per punt de la norma i en que lliurable es podria convertir
• Cada punt es pot marcar com que NA (no aplica), NO (no contemplat), En definició, Procedimentat, Implementat, Institucionalitzat
• Comentaris• Comentaris

– Calendari interlocutors per punt de la norma � He creat un taula Word amb la següent informació:
• Àrees o Departament de la companyia (he suposat una organització TIC tipus) als quals els hi he assignat els diferents punts de la norma

– Qüestionari diagnòstic amb el resultats de les entrevistes � He emplenat la plantilla amb el que podrien ser les respostes tipus
d’una empresa TIC en procés de certificació i amb això he obtingut:

• Un percentatge de l’estat d’assoliment de cada requisit de la norma (i de cada sub-requisit) així com un percentatge global de com estem front
compliment de la norma ISO 9001. M’ha sortit un 28% de compliment.

• Alhora, en el qüestionari he afegit comentaris, per a poder tenir clar, de cara al pla d’accions, què s’ha trobat i que no.

– Pla d’accions i responsables � Amb els punts febles trobats en l’apartat anterior he establer un pla d'acció amb la següent
informació:

• Acció a realitzar, Responsable, Data inici, data fi i estat de l'acció i Punt de la norma associat

– Pressupost inicial dels costos per assolir la certificació � He obtingut la quantitat d' aproximadament 25.000 euros:
• S’ha tingut en compte el cost: formació externa, compra de materials (norma, llibres, etc.), empresa certificadora, dietes (viatges, desplaçaments)
• S’ha obviat: cost del personal intern involucrat (molt variable i difícil calcular la seva dedicació), cost eines (varia molt si es un producte amb licències

o un desenvolupament a mida intern).

– Acta de reunió Nº 4 � Aquesta reunió, és compartida per la fase 3 i 4. L’ordre del dia ha estat:
• Avenç del Calendari d’implantació ISO 9001
• Seguiment e impressions de les reunions realitzades pels membres de la Direcció amb el seu personal.
• Revisió funcions, responsabilitats i formació a rebre pels Auditors de Qualitat Intents (veure document Perfil Auditor de Qualitat Intern)
• Impressions del Responsable de Q respecte a les entrevistes als candidats a Auditors de Qualitat Interns
• Selecció definitiva dels Auditors de Qualitat Interns
• Aprovació del pressupost per aconseguir la certificació ISO 9001 (veure document Pressupost SGQ)
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Selecció del auditors de Qualitat Interns (fase 4)

• Durant aquesta fase, he establert que, amb l’ajuda del Responsable de RRHH, s’estableix
el Perfil de l’Auditor Intern de Qualitat i amb el suport de la Direcció, el Responsable del
Departament de Qualitat, fa una selecció dels candidats a auditors interns i els
selecciona definitivament desprès d’entrevistar-los.

• Es procedirà a donar els passos pertinents per a completar la formació dels Auditors
Interns i que estiguin capacitats per a fer la seva nova tasca.

• Com a productes d’aquesta fase he creat:• Com a productes d’aquesta fase he creat:
– Perfil del Responsable de l’Auditor de Qualitat Intern �Contenint en detall:

• Formació homologada, formació complementària, experiència requerida i competències requerides,

• Descripció del lloc de treball i

• Cursos necessaris (objectius, continguts, duració, requisits per a realitzar-lo i cost aproximat).

– Acta de reunió Nº 4 � Aquesta reunió, és compartida per la fase 3 i 4. L’ordre del dia ha estat:
• Avenç del Calendari d’implantació ISO 9001

• Seguiment e impressions de les reunions realitzades pels membres de la Direcció amb el seu personal.

• Revisió funcions, responsabilitats i formació a rebre pels Auditors de Qualitat Intents (veure document Perfil Auditor de Qualitat Intern)

• Impressions del Responsable de Q respecte a les entrevistes als candidats a Auditors de Qualitat Interns

• Selecció definitiva dels Auditors de Qualitat Interns

• Aprovació del pressupost per aconseguir la certificació ISO 9001 (veure document Pressupost SGQ).
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Implantació del Sistema de Qualitat (fase 5)

• Amb el Pla d’Accions establert, he iniciat l’elaboració de tota una sèrie de documentació
necessària per aconseguir tenir correctament definit i procedimentat un SGQ. Ex.: Manual de
Qualitat, Política de Qualitat, Objectius de Qualitat, Definició Mapa de Processos, etc.

• Antigament, la gestió dels documents del SGC (tant els que formen part dels processos com
el que formen part de la gestió de les auditories/no conformitats/accions), es duia a terme
amb paper, lo que feia molt laboriosa la seva gestió, actualització i distribució. Actualment,
amb el grans avenços en les eines amb accés intranet o o web, ha facilitat enormement
aquesta feina implantant en elles funcionalitats que automatitzen el procés. Per això, heaquesta feina implantant en elles funcionalitats que automatitzen el procés. Per això, he
identificat, les funcionalitats bàsiques que haurien de tenir aquestes eines.

• Un cop definits els processos i documents del SGC, les persones que hi participin en ells els
han de conèixer a més de conscienciar-los en els principis bàsics de la Qualitat. Per això he
establert un calendari de formació/conscienciació a nivell global i desprès un altre per anar
transmetent-lo a les noves incorporacions.

• Finalment, per acabar aquesta fase, he suposat que es duu a terme una auditoria interna per
comprovar el grau de compliment dels processos i de cobertura de la norma de referència
(ISO 9001:2008). D’aquesta auditoria en sortirà un Informe d’Auditoria amb les seves accions
corresponents.
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Implantació del Sistema de Qualitat (fase 5) cont 1

• Com a productes d’aquesta fase he creat:
– Llista documentació a elaborar:

• He identificat 22 documents a elaborar (19 processos i subprocessos + Manual de Qualitat + Política de Qualitat + Mapa de Processos)

• Les plantilles a elaborar dependran del contingut del processos i de les necessitats de la companyia

– Manual de Qualitat:
• He creat el Manual de Qualitat amb 17 pàgines dividides pels capítols de la norma ISO 9001:2008

• En cada capítol he descrit l’objectiu del punt i l’enfoc en l'organització fent referència al procés que el descriu en detall

– Política de Qualitat:
• He creat una possible política tipus basada en els requisits que ha de tenir aquest document segons la ISO 9001:2008 i el tipus de companyia

– Definició del Mapa de Processos:
• He dibuixat un possible Mapa de Processos on mostro l' interacció entre els diferents processos de la companyia

• Està format per 3 tipus de processos: operatius (3 processos), suport (7 processos) i estratègics (6 processos)

– Plantilla Pla de Qualitat:
• He creat un document de 25 pàgines que podria servir una plantilla d’un Pla de Qualitat d’un projecte

• En cada apartat he donat les directrius del que hauria de contenir a mes d’un possible text estàndard

– Reunió Revisió del Sistema de Qualitat per la Direcció:
• He definit dels assistents, periodicitat i continguts d’entrada i sortida de la reunió

– Exemples d’Objectius e Indicadors de Processos:
• He definit dos objectius de qualitat amb el següent contingut: introducció (raó de l'objectiu), indicadors (per controlar la seva evolució i assoliment) i

accions (responsable, data i accions que s’han de realitzar per assolir-lo)

• He definit 6 indicadors relacionats amb els processos definits: nom indicador, procés associat, mètode de càlcul, valor esperat (meta), data objectiu
(quan s’ha d’assolir la meta), periodicitat de la mesura, responsable del indicador.
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Implantació del Sistema de Qualitat (fase 5) cont 2

• Com a productes d’aquesta fase he creat (continuació):
– Descripció d’eines per la Gestió del Sistema de Qualitat amb les seves funcionalitats:

• Eina de Gestió Documental:

– Diagrama de funcionament

– Descripció detallada de les seves 7 funcions principals i Alertes del Sistema (5)

• Eina d’Auditories (inclou gestió de no conformitats i accions):

– Diagrama de funcionament

– Descripció detallada de les seves 8 funcions principals i Alertes del Sistema (3)

– Pla de formació i conscienciació ISO 9001:2008:
• Inicial: Durant el procés d’implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat s’han de dur a terme formació, informació, conscienciació a diferents• Inicial: Durant el procés d’implantació del Sistema de Gestió de la Qualitat s’han de dur a terme formació, informació, conscienciació a diferents

nivells i en diferents nivells.

– He definit 12 tipus d’accions formatives amb els seus continguts, calendari, a qui va dirigida i mètode emprat

• Manteniment: Un cop realitzada tota la formació/conscienciació que apareix en l’apartat anterior com a Inicial, s’ha de continuar donant aquesta
formació al nou personal que s’incorpori a la companyia.

– He definit 2 tipus d’accions formatives amb els seus continguts, calendari, a qui va dirigida i mètode emprat

– Pla d’auditoria interna:
• Per les 8 àrees principals de la companyia he establert:

– Els punts de la norma ISO 9001 que se’ls ha d’auditar

– Que auditors faran l’auditoria i quan

– Informe d’auditoria interna:
• He establert una plantilla amb els capítols i part de text estàndard on hi apareix: Àrees auditades, Ubicacions (seus), Interlocutors, Aclariments, No

Conformitats, Observacions i Recomanacions de millora.

– Pla d’accions:
• He establert una plantilla amb els capítols i part de text estàndard on hi apareix: Àrea (a la que afecta), Origen (breument com s’ha detectat) i

Descripció de l'acció (descripció detallada del problema o origen, causa, reparació, acció correctora, calendari, responsable de l'execució, data de
verificació de l’eficàcia i responsable de la verificació).
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Certificació (fase 6)

• En aquesta fase s’escull l’empresa que ens ha de certificar. Totes les que estan
acreditades tenen un procés similar de certificació, és qüestió de decidir quina ens
interessa més segons la nostra companyia, perspectives futures o entorn.

• Un cop firmada l’oferta amb la companyia certificadora, s'estableix el Pla d’Auditoria on
tindrem els continguts, dates, seus, calendari, etc.

• Un cop realitzades les entrevistes d’auditoria, elaborat el PAC (Pla d’Accions
Correctores) i valorat el conjunt per l’entitat certificadora, aquesta emet el certificat en
ISO 9001 amb l’abast auditat i per una vigència de tres anys, amb un seguiment anualISO 9001 amb l’abast auditat i per una vigència de tres anys, amb un seguiment anual
obligatori.

• Com a productes d’aquesta fase he creat:
– Proposta de 2-3 empreses de certificació en ISO 9001 que hi ha al mercat amb una comparativa entre elles:

• He comparat AENOR, BVC i BSI

• La comparació l’he basada en: Entitat amb que te acreditat el certificat ISO 9001, Prestigi de l’entitat certificadora, Preu, Tamany de l’entitat
certificadora i Acreditació de l’entitat en altres normes en que podria estar interessada la nostra companyia en certificar-se posteriorment.

– Fases del procés de certificació:
• He establert, amb la informació existent en les diferents pàgines de les empreses certificadores, el procés de certificació estàndard per la ISO 9001.

• Les principals fases (que he detallat en el document específic) són tres: Sol·licitud de Certificació, Oferta de Certificació i Acceptació, Auditoria.

• Dintre de la Fase d’Auditoria podem distingir 4 sub-fases: Auditoria 1ª fase, Auditoria 2ª fase, Elaboració PAC (Pla d’Accions Correctores) i Concessió
de la Certificació.

– Pla d’auditoria:
• Encara que cada entitat de certificació te un Pla d’Auditoria diferent, els punts en comú son: Elements de l’organització que seran objecte de

l’avaluació, Pla d’entrevistes, Auditors que hi assistiran i què elements revisaran, Punts de la norma què són abast de l’auditoria i Seus.
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Resultats

• Amb tota la documentació elaborada, he establert les bases principals per a poder
obtenir la certificació ISO 9001:2008 sense gaires problemes en una empresa TIC.

• Gairebé tota la documentació es directament aprofitable, únicament s’hauria de
personalitzar a l’organització al nivell del detall dels processos (on no he entrat més que
a nombrar-los).

• Crec que he demostrat que es relativament senzill obtenir la certificació ISO 9001:2008
en una empresa TIC si es parteix del compromís real de la Direcció i de la implicació deen una empresa TIC si es parteix del compromís real de la Direcció i de la implicació de
la resta dels nivells.

• Com sempre, les eines son molt importants i he volgut recalcar que gestionar amb
papers i manualment tota la documentació, és una feina que no aparta més que una
font d’errades, problemes d'accés i molta pèrdua de temps. I les eines en una TIC ha de
ser una realitat.

• Encara que s’ha elaborat molta documentació i a la realitat ens quedaria molta més, per
a poder assentar un procés i divulgar-lo, es fonamental tenir-lo ben definit i per això es
indispensable tenir-lo per escrit.
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Conclusions

• El projecte presentat i exposat es perfectament assolible i crec que la seva durada ideal
seria d’ aproximadament un any. Els punts clau són una alta implicació de la direcció i
establir els recursos necessaris, tant econòmics com humans.

• El cost econòmic rondaria aproximadament els 25000 euros si no contem el cost del
personal intern de la companyia ni cap eina que ens ajudi en la gestió del Sistema.

• Com a línees de futur per a mi, seria:
– Consolidar el SGQ � S’ha implantat, institucionalitzat i certificat el Sistema de Gestió de la Qualitat.– Consolidar el SGQ � S’ha implantat, institucionalitzat i certificat el Sistema de Gestió de la Qualitat.

No obstant, si no es vol que el Sistema mori o es quedi obsolet dintre de l’organització, s’ha de seguir
apostant per ell amb la implicació de la Direcció, la millora continua, l’assignació de recursos, etc.

– Aconseguir alguna altra certificació � La ISO 9001 és un bon punt de partida per a assentar les bases
principals per a l’organització ja que arriba a totes les àrees i departaments que tenen a veure amb la
Qualitat del nostre producte o servei. I son gairebé totes. No obstant, és necessari o molt
recomanable, implantar normes o models més específics del sector de les tecnologies de l’
informació, com poden ser:

• ISO/IEC 27001:2007 � Tecnologia de la informació. Tècniques de seguretat. Sistemes de Gestió
de la Seguretat de la Informació (SGSI).

• ISO/IEC 20000-1:2007 � Tecnologia de la informació. Gestió del servei. Part 1: Especificacions.

• CMMi � Capability Maturity Model. Model de Maduresa del Procés Software.
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