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1.    Un cop finalitzat un projecte i lliurat l’informe 

final, s’envia el qüestionari de satisfacció de 
clients en català (IMP-009) o en anglès (IMP-
019) a la persona de contacte del client. El 
qüestionari s’enviarà en un termini màxim de 2 
mesos després de la fi del projecte. 

 
2. Les respostes dels qüestionaris de satisfacció 

són analitzades pel Comitè de Qualitat i els 
comentaris i suggeriments estudiats per tal de 
veure quins han estat els punts febles des del 
punt de vista del client. Si cal, ens posem en 
contacte amb el client per tal d’aconseguir més 
informació sobre les possibles queixes que 
pugui tenir. 
També es tindran en compte el comentaris 
favorables per part del client per tal de 
continuar pel mateix camí. 

 
 
3. Tant en el cas de respostes favorables com 

desfavorables, s’analitzaran les respostes i 
se’n derivaran accions de millora, que es 
documentaran a l’imprès d’accions de millora 
(IMP-011). 
Si el client manifesta algun punt feble o es 
detecta internament com a resultat de l’anàlisi, 
es posa en marxa el PNT-007 d’accions 
correctives / preventives. 

 
4. En funció del resultat de l’anàlisi es decidiran 

les mesures preventives o correctives a seguir, 
i s’informarà al client si s’estima necessari. 

 
 

RESPONSABILITATS 
FASE RESPONSABLE ACCIONS 
1 Secretaria Enviar formulari al client via fax o e-mail i esperar confirmació. 
2,3,5 Responsable de Qualitat Analitzar les respostes i comentaris. Enviar cartes al client. 
4 Comitè Qualitat Decidir accions correctives dels problemes detectats. 
 

 

 
Finalització d’un projecte 

1. Enviar qüestionari 

2. Anàlisi de les respostes i 
comentaris del client 

4. PNT-007 Accions 
correctives / preventives 

Qüestionari de satisfacció 
de clients (IMP-009 català 

IMP- 019 anglès) 

Tot 
correcte? 

NO SI 
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