
 

NON CONFORMIDADES, ACCIÓNS CORRECTIVAS E 

PREVENTIVAS OU DE MELLORA, RECLAMACIÓNS 

OU SUXESTIÓNS 

PQMA-05 

Folla 1 de 1 

Edición: 1 

 

NON CONFORMIDADES, QUEIXAS, ACCIÓNS 

CORRECTIVAS E PREVENTIVAS. 

 

NÚM. REV. DATA MODIFICACIÓNS CON RESPECTO Á EDICIÓN ANTERIOR 

0 01/02/10 Modifícase o procedemento e pásase a Edición 0 con motivo da 

adaptación ós requisitos da norma UNE EN ISO 14001:20004 e 

Regulamento EMAS e tradución ó galego 

1 26/07/2012 Modifícase o procedemento e pásase a Edición 1 con motivo da 

adaptación ós requisitos da norma UNE EN ISO 187001:2011. 
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1. OBXETO 2. ALCANCE 

Definir a sistemática de actuación das praias 

incluídas dentro do alcance do Sistema para 

a xestión das non conformidades, as accións 

de mellora, tanto correctoras como 

preventivas e as reclamacións das partes 

interesadas. 

Todas as actividades e todo o persoal das 

praias incluídas dentro do Alcance do 

Sistema de Xestión 

3. ANEXOS 4. REFERENCIAS 

� FQMA-05-01Informe de non conformidade e 

accións correctivas e preventivas 

� FQMA-05-02 Folla de queixas e reclamacións 

 

• Manual do Sistema de Xestión. 

• Norma UNE 187001:2011. Apartado 3 

Procesos da Dirección. 

• Norma ISO 14001:2008 Apartado 4.5.3. Non 

conformidades, accións correctivas e 

preventivas  

• Regulamento (CE) nº 1221 / 2009 de 25 de 

novembro de 2009 polo que se permiten que 

as organizacións adhiranse con carácter 

voluntario a un sistema comunitario de 

xestión e auditorías ambientais. 

• Norma UNE EN 150104:2008 Guía para a 

implementación de Sistemas de Xestión 

ambiental conforme UNE EN ISO 14001 en 

praias 

 

 



 

NON CONFORMIDADES, ACCIÓNS CORRECTIVAS E 

PREVENTIVAS OU DE MELLORA, RECLAMACIÓNS 

OU SUXESTIÓNS 

PQMA-05 

Folla 3 de 3 

Edición: 1 

 

 

 

 

Condición adversa ao sistema de xestión: desviación respecto do especificado no 

Sistema de Xestión.  

Non Conformidade (aplicado a praias): Desviación sobre os requisitos especificados 

na política de calidade e ambiental da organización, incumprimento dos requisitos 

legais ou outros requisitos de carácter ambiental suscritos voluntariamente pola 

organización, incumprimento dos procedementos e instrucións documentadas do 

SGCMA etc. 

Acción Correctiva: acción tomada para eliminar as causas dunha condición adversa, 

ou calquera outra situación indesexable existente, e para impedir a súa repetición.  

Acción Preventiva ou de mellora: acción tomada para eliminar as causas dunha 

condición adversa posible, ou calquera situación non desexable, para previr que se 

produza. 

 

5. DEFINICIÓNS. 
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7. DESENVOLVEMENTO 

 

7.1 IDENTIFICACIÓN 

Todo o persoal asignado á praia pode identificar unha condición adversa ó sistema de xestión 

que supoña unha non conformidade, acción correctiva, preventiva ou unha oportunidade de 

mellora, sexa cal fora a súa orixe. 

 

7.2 COMUNICACIÓN 

A persoa que identifique unha non conformidade, acción correctiva, preventiva ou unha 

oportunidade de mellora comunicarao ó responsable do seu servizo. 

 

7.3 VALORACIÓN DO PROBLEMA E APERTURA DO INFORME: 

Unha vez recibida a comunicación, no caso de que poida tratarse dunha non conformidade o 

responsable de servizo abrirá un informe (FQMA-05-01) e transmitirao ó Responsable do 

Sistema de Xestión.  

O Responsable do Sistema de Xestión xunto co responsable do servizo afectado valorarán a 

magnitude do problema e determinarán se se trata dunha Non  Conformidade, Acción 

correctiva, preventiva ou unha acción de mellora.  

No caso de propostas de accións de mellora estudarán a viabilidade da mesma. Se a acción de 

mellora non é viable desestimarase, pechando o informe e comunicándoo ao responsable do 

servizo que iniciou o informe e á persoa que realizou a comunicación. 

 

7.4 DETERMINACIÓN DE ACCIÓNS DE MELLORA: 

Se se detecta que o problema é grave darase unha solución inmediata ao mesmo.  

O responsable do servizo afectado xunto co Responsable do Sistema de Xestión proporán as 

accións de mellora que estimen oportunas.  

O Responsable Técnico do Sistema de Xestión aprobará ou desestimará as accións propostas.  

As accións, os responsables de executalas e os prazos de implantación documentaranse no 

informe de non conformidade, acción correctiva, preventiva ou unha oportunidade de 

mellora (FQMA-05-01) 



 

NON CONFORMIDADES, ACCIÓNS CORRECTIVAS E 

PREVENTIVAS OU DE MELLORA, RECLAMACIÓNS 

OU SUXESTIÓNS 

PQMA-05 

Folla 6 de 6 

Edición: 1 

 

 

7.5 VERIFICACIÓN E PECHE DAS ACCIÓNS: 

O Responsable do Sistema de Xestión verificará a implantación das accións e determinará se o 

resultado das mesmas é positivo ou non mediante as evidencias necesarias (FQMA-05-01).  

 

7.6 ENTRADA DUNHA RECLAMACIÓN OU SUXESTIÓN 

Os usuarios poden expresar a súa opinión a través da folla oficial de reclamacións. 

 

7.7 ANÁLISIS DA RECLAMACIÓN OU SUXESTIÓN 

Unha vez recibida a reclamación ou suxestión relacionada coas praias obxecto do alcance do 

sistema de xestión será canalizada ao responsable correspondente para o seu tratamento e 

actuarase conforme aos puntos que a continuación se detallan, así mesmo será comunicada 

ao responsable do sistema de xestión. 

1.- Valoración do problema e apertura do informe. 

2.- Determinación de accións de mellora  

3.- Verificación e peche das accións 

En caso de que se considere necesario procederase á apertura de unha acción correctiva, para 

eliminina-la causa que orixinou dita reclamación. Neste caso no informe de queixa ou 

reclamación (FQMA-05-02) indicarase o número da acción correctiva que deriva da mesma, 

para garantiza-la trazabilidade da reclamación á hora de analiza-la súa efectividade e facer un 

seguemento da mesma. 

 

7.8 RESPOSTA Ó USUARIO 

Unha vez analizada a reclamación/suxestión, contestarase por escrito ao usuario conforme ao 

descrito no Manual de Sistema de Xestión para a realización e control de comunicacións 

internas e externas. 

 


