
   Fitxa del procés  
 

Nom Gestionar les incidències, reclamacions i suggeriments 

Codi E6_1 

Versió / Data Versió 8 / Febrer-Març 2019 

Abast Estudiants 

Tipologia (  ) Estratègic     (  ) Clau             ( X ) De suport 

Responsable Responsable de qualitat 

Unitat administrativa que 
en fa seguiment 

Servei de Qualitat, Aprenentatge i Innovació (SQAI) 

Objectiu Oferir un canal per poder informar de les incidències, reclamacions i suggeriments 
al Tecnocampus. 

Resultats del procés Tenir un espai on recollir els comentaris i suggeriments sobre diferents serveis. 
Atenció a les incidències, reclamacions i suggeriments per part dels responsables 
assignats. 
Plantejament de la millora de processos, en els casos que sigui necessari. 

Documentació associada 
(entre parèntesi, 
ubicació de la 
documentació) 

El propi aplicatiu de gestió permet supervisar en tot moment l’estat de les peticions 
entrades. 

Indicadors Nombre d’incidències, reclamacions i suggeriments. 
Satisfacció amb la resposta donada. 

Mecanisme de qualitat 
del procés 

Procés associat al Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la Docència. E6. 
Qualitat dels resultats dels programes formatius. Validat pel programa AUDIT. 
Directriu 6. Resultats de la formació.   
El procés incorpora els mecanismes del cicle de qualitat. 

Normativa Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics 
Article 31 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitat. 
Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, modificat pel Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal 

Aplicatius de gestió Aplicatiu en el Campus virtual i la web 

 Difusió Campus virtual i web 

Observacions Aquest sistema permet la traçabilitat de tot el procés i garantia de qualitat de 
resposta.  
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Estat: (  ) En elaboració ( x ) Validat. Responsable de qualitat (*)anualment
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