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1. El responsable del procés elabora la 
documentació del SQ:descripció de 
procediments i impresos, si cal.  

2. Un cop elaborada la documentació, aquesta és 
revisada pel Responsable de Qualitat, revisada  
i aprovada pel Comitè de Direcció i Qualitat 
(CDQ).  

3. Quan s’han aprovat els documents es 
numeren utilitzant la nomenclatura PNT XXX 
revisió X1 i IMP XXX A, s’inclouen en la llista 
de control de documents i es distribueix a les 
persones interessades (preferentment en 
format electrònic mitjançant e-mail). 

 
4. La distribució física de la documentació ha 

quedat substituïda per la publicació de la 
mateixa a la intranet del GRIB, on tots els 
membres del centre tenen accés.  

 
5. Quan s’identifica un document com a obsolet, 

això determina de nou l’inici d’aquest 
procediment. 

 
6. La Secretaria guardarà una còpia de la  

documentació obsoleta, indicant clarament a 
totes les pàgines la paraula “Obsolet”. Això 
implicarà l’actualització de la intranet, on 
només hi haurà publicats els documents 
vigents. La documentació obsoleta es 
conservarà per un període de tres anys. 

 
7. En el cas de rebre documentació externa 

rellevant pel funcionament del grup, es 
mantindrà una còpia del document (normativa, 
manual, etc.) a Secretaria. 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
2,6 CDQ Revisió i aprovació de la documentació. Identificació de la documentació obsoleta. 
2 Director del GRIB Visat de la documentació aprovada. 
3,4,5 RQ Revisió i actualització a la web de la documentació. Manteniment l’arxiu físic de qualitat. 
 

 
1. Elaboració de la documentació 

4. Arxiu d’una còpia impresa a 
l’arxiu físic de qualitat i 
actualització en las llistes de 
control de documents 

2. Revisió 

3. Publicació a la 
intranet 

Reunions CDQ: revisió de 
la documentació vigent 

OK? 

És actual? SI 

NO 

SI 

NO 

5. Documentació obsoleta 

6. Arxiu documentació obsoleta i 
baixa a la intranet 
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