
 
 

 

PEQ 010. DESPLEGAMENT DE LA POLÍTICA I ELS OBJECTIUS DE QUALITAT DEL CENTRE 

1. DEFINICIÓ I OBJECTIU DEL PROCEDIMENT 

La política de qualitat i els objectius de qualitat marquen l’orientació del centre i el seu sistema de gestió interna de la qualitat. Els objectius de qualitat són 

reptes que estableix el centre per aconseguir i mantenir el que declara en la seva política de qualitat.  

El sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU) de l’ESCAC és l’instrument a partir del qual es definiran els procediments implicats en el compliment 

d’aquests objectius i, per tant, serà el mecanisme per garantir la qualitat del centre.  

Objectiu: Establir la sistemàtica que s’ha de seguir per definir, aprovar, revisar i millorar la política i els objectius de qualitat del centre, seguint l’orientació 

marcada per la política i els objectius de qualitat establerts per la Universitat de Barcelona. 

 

2. DESENVOLUPAMENT DELS PROCEDIMENTS 

QUÈ COM RESPONSABLE 

Definició de la política i dels 
objectius de qualitat 

La Comissió de qualitat redacta una primera proposta sobre la política i els objectius 
de qualitat del centre 

Comissió de qualitat 

Anàlisi i aprovació de la 
proposta de política i objectius 
de qualitat 

La Junta de l’ESCAC analitza i aprova el document proposat per la Comissió de 
qualitat 

Junta de l’ESCAC 

Publicació i difusió del 
document de política i objectius 
de qualitat del centre 

A través de la web del centre Responsable de comunicació 

Seguiment i millora Revisar, anualment, la política i els objectius de qualitat del centre Comissió de qualitat 
Junta de l’ESCAC 

 



 
 

3. SEGUIMENT I MILLORA 

Revisió de la política de qualitat del centre anualment 

Anàlisi del grau de compliment dels objectius de qualitat del centre.  

 

4. REGISTRES I/O EVIDÈNCIES 

Evidència/document Suport d’arxivament Responsable de la custòdia Temps de conservació 

Política i objectius de qualitat 
del centre 

Informàtic i paper Secretària d’estudis 
Web 

 

Acta d’aprovació de la 
política i dels objectius de 
qualitat 

Paper Secretària d’estudis  

 

5. NORMATIVA APLICABLE 

Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats. 

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya 

Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. 

Estatut de la UB. 

Política i objectius de qualitat de la UB. 

Estàndards i directrius per a l’assegurament de la qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ENQA, 2005).  

 

 


