
Processos estratègics

Processos clau

Processos de suport

Gestió de la mobilitat de 
l'estudiant

Desenvolupament de 
l'ensenyament

Gestió de la qualitat

 PR-FE-016 Control 
documental i registres

 PR-FE-009 Desenvolupament 
de l'ensenyament

 PR-ICENTER-001 Gestió dels estudiants 
entrants

 PR-ICENTER-002 Gestió dels estudiants 
sortints

Orientació a l'estudiant  PR-FE-013 Orientació a l’estudiant
PR-OOU-001 Orientació professional

Consultes, queixes, reclamacions, 
suggeriments i felicitacions

 PR-FE-015 Consultes, queixes, reclamacions, 
suggeriments i felicitacions (CQRSF)

Gestió del TFG/TFM

 PR-FE-019 Gestió del Treball de Fi 
de Grau/Treball de Fi de Màster

Gestió de les pràctiques 
externes curriculars

 PR-FE-010 Gestió de les pràctiques 
externes curriculars

Accés, admissió i matrícula de 
l’estudiant

 PR-FE-014 Definició del perfil d’ingrés, accés, 
captació, admissió, matrícula i acollida dels 
estudiants de màster

 PR-FE-020 Definició del perfil d’ingrés, captació, 
matrícula i acollida dels estudiants de grau

PR-ADOC-001 Planificació i organització de la 
matrícula

PR-SGA-003 Execució de la matrícula
PR-SGA-001 Difusió de la informació als estudiants
PR-ADOC-008 Avaluació de la satisfacció de l’usuari

Gestió dels recursos 
materials i serveis

 PR-FE-017 Gestió dels recursos materials i
serveis (centre)

PR-SRM-001 Incidències gestió integral d’edificis
PR-SRITIC-001 Incidències informàtiques

Gestió dels recursos docents

 PR-FE-021 Gestió dels recursos docents
Selecció, contractació i acollida del PDI
Vida laboral del PDI
Avaluació i promoció del PDI
Gestió de nòmines
Gestió de la Seguretat Social
PR-SRH-087 Gestió del Pla de Pensions
PR-SRH-097 Difusió interna
PR-ICE-001 Formació del PDI

Per accedir a la fitxa de cada procés s’ha de clicar damunt del seu títol.
En cursiva s’identifiquen els processos transversals de la URV dels quals la Facultat n’és usuària.

Mapa de processos del SIGQ de la Facultat d’Enologia
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Elaboració i revisió de 
la política i els 

objectius de qualitat

 PR-FE-001 Elaboració i 
revisió de la política i 
els objectius de qualitat

Definició, 
revisió i millora 

del SIGQ

 PR-FE-008 
Definició, revisió i 
millora del SIGQ

Definició de 
polítiques de 

personal

 PR-SRH-034 
Manteniment 
plantilles i 
planificació docent

Garantia de la qualitat dels programes formatius

 PR-FE-002 Planificació de titulacions
PR-GPQ-001 Planificació del disseny de noves titulacions i 

valoració tècnica de les propostes
PR-GPQ-002 Programació i autorització d’implantació d’estudis
PR-SREd-001 Concreció i implementació del model de docència 

no presencial de les titulacions 
 PR-FE-003 Seguiment i millora de titulacions
 PR-FE-004 Modificació de titulacions
 PR-FE-005 Suspensió de titulacions
 PR-FE-006 Acreditació de titulacions
 PR-FE-007 Publicació d’informació sobre titulacions

https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-016-Control%20documental%20i%20registres_rev%201.0.pdf?_t=1669878991
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-009-Desenvolupament%20de%20l'ensenyament_rev%203.0.pdf?_t=1669878943
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-ICENTER-001%20Gesti%C3%B3%20dels%20estudiants%20entrants.pdf?_t=1669890148
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-ICENTER-002%20Gesti%C3%B3%20dels%20estudiants%20sortints.pdf?_t=1669890148
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-013-Orientaci%C3%B3%20a%20l'estudiant_rev%203.0.pdf?_t=1669878964
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-OOU-001%20Orientaci%C3%B3%20professional.pdf?_t=1669890148
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-015-Consultes%2C%20queixes%2C%20reclamacions%2C%20suggeriments%20i%20felicitacions_rev%203.0.pdf?_t=1669878981
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-019-Gesti%C3%B3%20del%20TFG_TFM_rev%201.0.pdf?_t=1669879012
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-010-Gesti%C3%B3%20PE_rev%203.0.pdf?_t=1669878956
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-014-Definici%C3%B3%20perfil%20ingr%C3%A9s%2C%20acc%C3%A9s%2C%20captaci%C3%B3%2C%20admissi%C3%B3%2C%20matr%C3%ADcula%20i%20acollida%20estudiants%20m%C3%A0ster_rev%203.0.pdf?_t=1669878973
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-020-Definici%C3%B3%20perfil%20ingr%C3%A9s%2C%20captaci%C3%B3%2C%20matriculaci%C3%B3%20i%20acollida%20estudiants%20grau_rev%203.0.pdf?_t=1669879022
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-ADOC-001%20Planificaci%C3%B3%20i%20organitzaci%C3%B3%20de%20la%20matr%C3%ADcula.pdf?_t=1669890149
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-SGA-003%20Execuci%C3%B3%20de%20la%20matr%C3%ADcula.pdf?_t=1669890148
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-SGA-001%20Difusi%C3%B3%20de%20la%20informaci%C3%B3%20als%20estudiants.pdf?_t=1669890148
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-ADOC-008%20Avaluaci%C3%B3%20de%20la%20satisfacci%C3%B3%20de%20l'usuari.pdf?_t=1669890149
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-017-Gesti%C3%B3%20dels%20recursos%20materials%20i%20serveis_rev%203.0.pdf?_t=1669879001
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-SRM-001%20Incid%C3%A8ncies%20gesti%C3%B3%20integral%20edificis.pdf?_t=1669890149
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-SRITIC-001%20Incid%C3%A8ncies%20inform%C3%A0tiques.pdf?_t=1669890149
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-021-Gesti%C3%B3%20dels%20recursos%20docents_rev%201.0.pdf?_t=1669879031
https://rovira.sharepoint.com/:f:/s/GT_RH_ISO9001/ElMtGHiz4_Beh2gh_R98fzoBFm4MFpihiouCUXn-SGvIPw?e=3AIIrN
https://rovira.sharepoint.com/:f:/s/GT_RH_ISO9001/EqPKcMG5H7ZZkdY-SwiCwY0Bk34uu7E0MPPKHdicxzLJsw?e=1Yhymo
https://rovira.sharepoint.com/:f:/s/GT_RH_ISO9001/Ep5b5UZcVbxUhKfhO6eqik8Bv6uwlHSbt5B0Hoq6H6muHw?e=P7c2y6
https://rovira.sharepoint.com/:f:/s/GT_RH_ISO9001/Elhc12g7YKpQn7En6A29uNYB0UUeUNpD4I6TypLW0R6K-A?e=2SRuG6
https://rovira.sharepoint.com/:f:/s/GT_RH_ISO9001/Ek5bCwOjslJUmbfhnd9IRBQBriLd2tgZah_IX1tAQZbM1g?e=Pyj6gz
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-SRH-087%20Gesti%C3%B3%20del%20pla%20de%20pensions.pdf?_t=1669890149
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-SRH-097%20Difusi%C3%B3.pdf?_t=1669890149
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-ICE-001%20Gesti%C3%B3%20de%20la%20formaci%C3%B3%20del%20PDI.pdf?_t=1669890149
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-001-Elab%20i%20revisi%C3%B3%20pol%C3%ADtica%20i%20obj%20de%20qualitat_rev%203.0.pdf?_t=1669878861
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-008-Definici%C3%B3%2C%20revisi%C3%B3%20i%20millora%20del%20SIGQ_rev%202.0.pdf?_t=1669878934
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-SRH-034%20Manteniment%20plantilles%20i%20planificaci%C3%B3%20docent.pdf?_t=1669890149
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-002-Planificaci%C3%B3%20de%20titulacions_rev%204.0.pdf?_t=1669878872
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-GPQ-001%20Planificaci%C3%B3%20i%20aprovaci%C3%B3%20interna%20titulacions.pdf?_t=1680076717
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-GPQ-002%20Programaci%C3%B3%20i%20autoritzaci%C3%B3%20d%27implantaci%C3%B3%20d%27estudis_vdef.pdf?_t=1680076679
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/Processos%20transversals%20URV/PR-SREd-001%20Concreci%C3%B3%20i%20implementaci%C3%B3%20del%20model%20de%20doc%C3%A8ncia%20no%20presencial.pdf?_t=1669890148
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-003-Seguiment%20i%20millora%20de%20titulacions_rev%204.0.pdf?_t=1669878883
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-004-Modificaci%C3%B3%20de%20titulacions_rev%204.0.pdf?_t=1669878891
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-005-Suspensi%C3%B3%20de%20titulacions_rev%203.0.pdf?_t=1669878901
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-006-Acreditaci%C3%B3%20de%20titulacions_rev%202.0.pdf?_t=1669878911
https://www.fe.urv.cat/media/upload/domain_1617/arxius/Qualitat/3.%20Fitxes%20processos%20SIGQ/PR-FE-007-Publicaci%C3%B3%20d'informaci%C3%B3%20sobre%20titulacions_rev%203.0.pdf?_t=1669878925
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