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0.  GESTIÓ DEL PROCEDIMENT.

Realitzat per: Revisat per: Aprovat per:

Nom i cognom Núria Vives Torrelles Eva Cuello Peralta Xavier Tresserra Barba

Càrrec Secretària Coordinadora de Qualitat
Direcció/Comissió de

Qualitat

Data 27/02/2019 28/02/2019 01/03/2019

Llistat de les modificacions

Núm. Revisió Data Descripció de la modificació Distribució

01 25/10/2016 S’afegeix registre d’incidències, com i quan utilitzar-lo Web

02 01/03/2019

Canvi de codificació del procés per adaptació al nou 
mapa de processos amb nou model fitxa de procés.
Canvi del nom del procés associat com a documentació 
de referència, degut a l’adaptació al nou mapa de 
processos.

Web
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1. OBJECTIU

Organitzar les compres del centre de tal manera que es garanteixi que hi ha disponibilitat econòmica

per afrontar-les, que efectivament es reben en condicions de qualitat  i  que les quantitats i  preus

facturats corresponen als pactats al moment de fer la compra

2. ABAST

Aquest procediment s’aplicarà a totes les compres de material fungible i material inventariable. La

direcció dotarà als departaments i coordinacions de centre d’un determinat pressupost anual.

3. DOCUMENTACIÓ DE FEFERÈNCIA

Aquest procediment ha estat elaborat d’acord amb: 

- La normativa de Departament d’Ensenyament.

- PS03_Gestió dels recursos, materials i compres

4. RESPONSABILITAT

L’elaboració, manteniment i distribució d’aquest procediment és responsabilitat del secretari/a  del

centre. La revisió és responsabilitat del Coordinador/a de Qualitat i l’aprovació és responsabilitat de la

direcció.

5. VOCABULARI

D’acord amb la família de la norma de SGQ ISO 9001
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6. DESCRIPCIÓ DEL PROCEDIMENT

MECANISMES DE COMPRA

- Material demanat a proveïdors mitjançant comanda telefònica o per internet.

- Material comprat directament pels caps de departament, responsables de Taller, coordinadors

de centre amb coordinacions dotades de pressupost i/o professors de la matèria. 

El registre de les compres ha de constar a dos llocs:

 Secretaria del centre, factura original.

 Departament  corresponent,  en  la  carpeta  anomenada  Gestió  de  Compres,  on  anirà  la

fotocòpia de la factura i/o albarà.

6.1 COMPRA CONFORME

És competència del Secretari autoritzar i aprovar les despeses. El director delega en els caps de

departament  i  coordinadors  de  centre  la  responsabilitat  de  les  partides  pressupostàries.  Quan

detecten la necessitat d’un bé o d’un servei, efectuen o autoritzen la compra o la comanda, sempre i

quan la disponibilitat  econòmica del seu departament ho permeti.  Si  el saldo del departament és

insuficient, s’ha de posposar la compra o s’ha de sol·licitar autorització expressa al secretari. 

Perquè la compra sigui conforme el material ha d’estar certificat amb el segell CE per identificar que

aquest producte compleix la normativa europea en prevenció de riscos laborals i mediambientals. 

Un  cop  realitzada  la  compra  i  quan  els  bens  comprats  arriben  a  l’institut,  es  recepcionen  a

consergeria i el destinatari/a verifica.

6.2 COMPRA NO CONFORME

Si  la  compra no és conforme,  el  professorat  responsable  de la  compra anotarà  la  incidència  al

registre  de  incidències  de  rebuda  de  comandes,  es  posarà  en  contacte  amb  el  proveïdor  per

solucionar la incidència i en farà el seguiment que quedarà anotat en aquest registre.

L’acumulació d’incidències en un mateix proveïdor pot donar lloc a la revocació de la condició de

proveïdor homologat, si aquest la té.   
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6.3 DIAGRAMA DE FLUX 

7. REGISTRES

- Registre incidències rebuda comandes 

8. ANNEXOS
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