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AUDITORETZA PLANA 

 
Auditoretza aldez aurretik planifikatu behar da, eta horrek ahalegin handia eskatzen du. 
Aurreko kapituluan esan dugun bezala, irismena giltzarria da auditoretzaren plana egoki 
egiteko. 

Honako hauek dira auditoretza definitzen duten eta aintzat hartu behar diren alderdiak: 

- Zein den auditoretzaren xedea. 
- Zein sistema edo sistemaren zein elementu ikuskatuko den. 
- Zein funtzio eta jarduera hartuko dituen bere baitan. 
- Zein diren inplikatutako kokalekuak. 
- Zein baliabide erabiliko diren. 

Auditoretza bat planifikatzean, xede eta helmuga argiak izan behar ditugu, irmoki ezarriak, 
hurrengo etapetan horiei jarraitu ahal izateko. 

 

Auditoretza plana prestatzea 
Enpresak izendatutako ikuskatzaileak (normalean APPCC taldekoa) egingo du Auditoretza 
Plana eta berak ezarriko du zein metodo erabiliko den auditoretza egiteko. 
 
Auditoretza egiten den bitartean, langile inplikatuek libre egon behar dute; beraz, aurretik 
jakin beharko dute. Nahiz eta aldez aurretik planifikatuta egon, auditoretza-planak malgua 
izan behar du, eta auditoretza-prozesuaren beharren arabera aldatu ahal izan beharko da. 

 
Auditoretza plana 
Plana auditoretzarako eskuragarri dauden baliabideak kudeatzeaz arduratuko da. Honako 
hauez arduratuko da: inplikatutako langileak, auditoretza egiteko dagoen denbora eta 
beharrezko baliabideak. 
 
Planean zer sartu behar den erabakitzeko, bi zatitan pentsatu behar da plana. Lehenengo 
zatia uki daitezkeen gauzek osatuko dute eta bigarrena ukitu ezin direnak. 
 
Uki daitezkeen gauzen artean honako hauek ditugu, besteak beste: 
 

 Pertsonak. 
 Agiriak. 
 Aztertu behar diren arloak, kokalekuak edo instalazioak. 
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 Ikuskatu behar diren teknika- edo antolaketa-unitateak. 

Ukitu ezin direnen artean, besteak beste, honako hauek daude: 

 Auditoretzaren ordutegia. 
 Bilkuren ordutegia. 
 Hitzorduak ikuskatutako langileekin. 
 Txostenak egiteko datak. 

 

Auditoretza planaren edukia 
Auditoretza-plan baten edukia inguruabarren arabera alda daiteke. 

Honako hauek dira Auditoretza Planaren ohiko eredu baten edukiak: 

 Auditoretza-mota. 

 Auditoretzaren xedeak. 

 Funtzio- eta antolaketa-unitateak identifikatzea. 

 Erakundearen barruko langileen zereginak identifikatzea. 

 Sistemaren elementuak identifikatzea. 

 Prozedurak eta fluxu-diagramak. 

 Erreferentziazko agiriak. 

 Auditoretza egiteko ekintza nagusien aurreikusitako iraupena, datak eta lekua. 

 Auditoretza-taldea identifikatzea. 

 Konfidentzialtasun-baldintzak. 

 Auditoretzaren txostenaren formatua eta edukia, eta banaketa-zerrenda. 

 Agiriak mantentzeko baldintzak. 

 


