
5. LA GESTIÓ DE LA QUALITAT TOTAL 

 
El concepte de Gestió de la Qualitat Total es pot definir de moltes formes, 
ara bé, totes elles tenen  els següents elements clau comuns: Compromís i 
liderat de l'alta direcció, Planificació i organització, Utilització d'eines i 
tècniques, Educació i formació, Implicació dels empleats, Treball en equip, 
Mesura a través d'indicadors i retroalimentació i Canvi cultural. Una altra 
forma d’entendre la Gestió de la Qualitat Total és com un conjunt 
d'assumpcions, principis, intervencions i pràctiques en matèria de gestió 
empresarial. Aquestes son: 
 
Assumpcions: 
- Sobre qualitat: Produir productes i serveis de qualitat no és solament 

menys costós, sinó que a més és absolutament essencial per a la 
supervivència de les organitzacions a llarg termini. 

- Sobre les persones: Els empleats es preocupen per la qualitat del treball 
que fan i prendran iniciatives per a millorar-la. 

- Sobre les organitzacions: Les organitzacions són sistemes amb parts 
altament interdependents on els problemes han de resoldre's amb la 
participació de les diferents àrees. 

- Sobre la direcció: La qualitat és en últim terme una responsabilitat de 
l'alta direcció. 

 
Principis: 
- Èmfasi en els processos de treball: La qualitat dels productes o serveis 

depèn molt dels seus processos de disseny i producció. 
- Anàlisi de la variabilitat: Una variància incontrolada en els processos o en 

els resultats és la causa primària dels problemes de qualitat. 
- Gestió a partir dels fets (“management by fact”): Necessitat de recollir 

sistemàticament tots les dades per a la resolució dels problemes. 
- Aprenentatge i millora contínua. 
 
Intervencions: 
- Identificació explícita i mesura dels requeriments dels clients. 
- Creació d'una forta relació de col·laboració amb els proveïdors. 



- Ús d'equips multifuncionales per a identificar i resoldre problemes de 
qualitat. 

- Utilització de mètodes científics per a analitzar els processos de treball i 
identificar punts potencials de millora (eines estadístiques). 

- Ús de procediments heurístics per a augmentar l'efectivitat dels grups de 
millora. 

 
Pràctiques: 
- Creació d'equips per a la resolució de problemes. 
- Formació 
- Desenvolupament de relacions amb els proveïdors. 
- Obtenció de dades sobre els clients. 
 
Models 
 
Els models d'avaluació de la Gestió de la Qualitat Total, desenvolupats en 
principi per a poder disposar d'una sèrie de criteris a l'hora de concedir els 
Premis a la Qualitat, han tingut una repercussió important i són utilitzats 
com eina d’autoavaluació per moltes organitzacions. Els principals són el 
Premi Deming, el “Malcolm Baldrige National Quality Award” i el Model 
EFQM.  
 
La declaració de principis en els quals es basa dit model és la següent: “La 
satisfacció del client, els empleats i la satisfacció i impacte en la societat 
s'aconsegueixen mitjançant iniciatives de liderat, política i estratègia, gestió 
del personal, recursos i processos que duen finalment a l'excel·lència en 
resultats empresarials”. Aquests principis queden plasmats en nou criteris, 
dels quals cinc es denominen “agents” i quatre “resultats”. Els criteris agents 
estan relacionats amb la forma amb la qual l'organització enfoca cadascun 
dels següents subcriteris: 
 
- Liderat: Com inspira l'equip executiu als altres directius i condueix la 

Qualitat Total com el procés fonamental de millora contínua de 
l'organització. 

- Política i estratègia: La missió, valors i direcció estratègica de 
l'organització i la forma que arriba a les persones. 



- Persones: Com utilitza l'organització el ple potencial dels seus recursos 
humans per a millorar contínuament. 

- Aliances i Recursos: Com es gestionen els recursos de l'organització en 
suport de la seva política i estratègia. 

- Processos: Com es gestionen totes les activitats que generen un valor 
afegit. 

 
Mentre que els criteris resultats, valoren què ha aconseguit la organització 
respecte a : 

 
- Resultats de clients: Què aconsegueix l'organització respecte a la 

satisfacció de les expectatives i necessitats dels seus clients externs. 
- Resultats en les persones: Què aconsegueix l'organització respecte a la 

satisfacció de les persones que la componen. 
- Resultats en la societat: Què aconsegueix l'organització per a satisfer les 

necessitats i expectatives de la comunitat en la qual es troba. 
- Resultats clau: Què aconsegueix l'organització en relació a satisfer a 

aquells que tenen algun interès financer en la mateixa, així com en 
l'assoliment dels objectius planificats. 

 
Cada criteri es valora de forma numèrica. El total màxim de punts a obtenir 
(1000 punts) es reparteix entre els diversos criteris d'agents i resultats sobre 
la base d'una ponderació ja predeterminada. Existeix un únic Model EFQM 
amb tres versions (Empreses; Petites i Mitjanes Empreses; i Sector Públic i 
Organitzacions del Voluntariat).  
 
Eines 

A més dels models, existeixen també un gran nombre d’eines considerades 
clau per tal d’aconseguir la tan apreciada Gestió de la Qualitat Total. Aquest 
tipus d’eines, a diferència de les set eines bàsiques de la Qualitat , intenta 
anar més enllà del control numèric i estadístic del producte, del servei o de 
les activitats. Així pretenen ser d’utilitat per tal d’analitzar situacions 
complexes, identificar oportunitats de millora i permetre el desenvolupament 
de plans de millora contínua de la qualitat.  



Entre les principals i més utilitzades eines de millora trobem les següents: 
Brainstorming, Cercles de qualitat, Benchmarking, 6 Sigma, 5 S, AMFE, Poka 
Yoke i el QFD. 
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Gestió de la Qualitat Total o TQM 
(Total Quality Management)

Inclou la gestió no tan sols de l’organització, sinó també
dels  proveïdors i els clients. 

Accentua el compromís de la direcció per a que tota la 
organització camini cap a l’excel·lència en tots els aspectes 
referents als productes i serveis oferts que siguin important 
per als consumidors.



Els 14 punts de Deming

1) Crear constància i consistència dels objectius, amb 
l’ànim de ser més competitius, estar en el negoci, i 
crear llocs de treball

2) Adoptar la nova filosofia
3) Eliminar la dependència de la inspecció en massa
4) Acabar amb la pràctica de concedir els contractes 

exclusivament pel seu preu
5) Millorar constantment els sistemes productius i de 

serveis
6) Instituir la formació en el lloc de treball
7) Instituir el liderat



Els 14 punts de Deming

8) Apartar els temors 
9) Derivar les barreres entre els departaments i àrees 

de personal
10)Deixar de sermonejar als treballadors, eliminant 

objectius no realitzables
11)Eliminar quotes numèriques, substituint-les pel 

liderat
12)Eliminar barreres que impedeixin estar orgullós del 

treball realitzat i que no dignifiquin la professió
13)Instaurar un rigorós programa de formació i millora 

continuada
14)Actuar per a que tot el personal de l’organització

treballi en la transformació



Principals eines de millora

Les eines de millora més utilitzades, tot i que n’hi ha moltes 
altres, són:

§ Cercles de qualitat

§ Benchmarking

§ Braimstorming

§ 6 Sigma

§ 5 S

§ AMFE

§ Poka Yoke

§ QFD

Eines de millora de la Qualitat



1. Cercles de Qualitat

Un cercle de qualitat és un grup de persones d’una 
organització que resol els problemes puntuals que es 
presenten relacionats amb la qualitat

§Grups de 6 a 12 persones, que pertanyen a la mateixa 
àrea de treball.
§El grup es reuneix regularment per solucionar problemes 
relacionats amb el treball, per exemple 4 hores al mes.
§El “leader” del grup ajuda en formació dels membres i en la 
organització de reunions.



Els participants a cada Cercle formen un grup natural de treball, 
on les activitats dels seus integrants estan d’alguna forma 
relacionades com a part d’un procés o treball. 

La tasca de cadascun d’ells, encapçalada per un supervisor, 
consisteix en estudiar qualsevol problema de producció o de 
servei que es trobi dins l’àmbit de la seva competència.

A la majoria dels casos, un Cercle comprèn un projecte d’estudi 
que pot solucionar-se en un període d’uns tres mesos. Aquest 
període no és mai superior als sis mesos.

Generalment s’aplica a la millora contínua en l’àmbit de Gestió
de Qualitat Total. 

S’aconsegueixen millores de qualitat de processos i sistemes, 
augment de la productivitat, disminució de costos, implicació i 
motivació de les persones.

1. Cercles de Qualitat



El concepte Benchmarking prové del terme anglès 
”benchmark” que vol dir marca utilitzada com a referència.

En termes empresarials, es fixa un estàndard sobre el qual 
realitzar la comparació de la nostra empresa. 

D’aquesta manera, per millorar intentem comparar-nos amb les 
empreses competidores que són líders en el nostre sector, 
considerant-les com a exemple a seguir, aconseguir i superar.

Representa un procés continu de mesura de productes, 
serveis i pràctiques entre els competidors més durs o aquelles 
companyies reconegudes com a líders de la indústria.

2. Benchmarking (Punts de referència)



2. Benchmarking (Punts de referència)

Selecció d’un estàndard provat, que representi el millor de 
tots els resultats obtinguts en un procés o activitat 
determinada.

§ Determinar a quina àrea s’aplicarà el punt de referència
§ Formar un equip que analitzi la referència
§ Identificar socis de l’equip de benchmarking
§ Reunir i analitzar la informació sobre el punt de 

referència.
§ Realitzar les accions precises per arribar o sobrepassar 

el punt de referència.



2. Benchmarking (Punts de referència)
És necessari:

1.Conèixer-se a sí mateix: Cada empresa ha d’analitzar la seva 
forma d’operar i estudiar a fons els seus processos i mètodes per 
descobrir els seus PUNTS FORTS i sobretot els DÈBILS, així es 
coneixeran els aspectes que cal subsanar mitjançant 
l’aprenentatge d’altres empreses líders de la competència. 
També els punts forts propis que és poden estendre.

2.Conèixer la competència: Avaluar la competència en resultats, 
formes d’operar, punts forts. Descobrir qui són els líders del 
sector i en què destaquen, per considerar-los com a referència en 
l’aprenentatge. 

Descoberta una deficiència, caldrà saber com la solucionen d’altres 
empreses que no cal que siguin de la competència directa. 



3. Brainstorming

Es reuneix a un grup no 
excessivament nombrós, de 6 a 8 
persones, perquè de forma ordenada 
aportin idees originals. 

El Brainstorming o tempesta d’idees és una tècnica que pot 
utilitzar-se com a suport de moltes eines de gestió i que 
persegueix la generació d’idees per part d’un grup de persones 
reunides per a tal fi.

En tractar-se d’una tècnica que pretén generar moltes idees dins 
un grup, requereix la participació espontània de tots els 
participants per tal d’aconseguir noves idees i solucions creatives 
i innovadores, trencant paradigmes establerts. 



3. Brainstorming

No es rebutja cap idea, totes s’admeten per estranyes que 
semblin.

Emeses totes les idees, s’analitzen i se seleccionen les més 
efectives i viables per resoldre la situació sotmesa a estudi.

S’utilitza freqüentment en processos de millora, detecció
d’obstacles i establiment de causes d’algun problema.

Les idees que es generen es van anotant a un 
lloc visible per permetre la inspiració contínua 
de noves idees.



4. 6 Sigma

La tècnica 6 Sigma, més que una eina, és un enfocament de 
treball per millorar la qualitat.

S’utilitza a l’empresa per millorar radicalment els processos i 
aconseguir en breus terminis de temps:

§ Augmentar la satisfacció dels clients
§ Incrementar els beneficis de l'empresa
§ Introduir una manera de pensar estructurada que s'aplicarà

habitualment

6σEs tracta d’un enfocament estructurat i 
sistemàtic, basat en la mesura i l'anàlisi de 
dades, per millorar els resultats de tots els 
processos.



4. 6 Sigma

σ (sigma) = símbol de la desviació estàndard, és a dir, paràmetre 
estadístic de dispersió que expressa la variabilitat d’un conjunt de 
valors respecte al seu valor mig.

A l’escala de qualitat de 6 σ es mesura el 
nombre de sigmes que caben dins 
d’interval definit pels límits 
d’especificació del client, de manera 
que: 

D’aquesta manera es facilita una unitat de mesura que permet 
comparar diferents processos entre sí.

nombre de sigmes valor de sigma nombre de defectes



5. 5 S

Les 5 S corresponen a una pràctica de qualitat 
amb origen al Japó a principis de la dècada 
dels 70 que fa referència al manteniment 
integral de l’entorn de treball a l’empresa.

Aquestes 5 S corresponen a les inicials dels següents conceptes 
japonesos:

§Seiri

§Seiton

§Seiso

§Seiketsu

§Shitsuke



5. 5 S

§Seiri: Classificació i destriat (“Tingues tan sols allò que sigui 
necessari i en la quantitat correcta”

§ Seiton: Organització (“Un lloc per a cada cosa i cada cosa al 
seu lloc”)

§Seiso: Neteja (“Els treballadors es mereixen el millor entorn i 
ambient de treball”)

§Seiketsu: Estandardització i visualització (“Estandarditzar 
assenyalant visualment tot allò que sigui útil”)

§Shitsuke: Disciplina i compromís (“Crear costums d’eficiència i 
mantenir-los”)



5. 5 S

Aquesta tècnica representa el compromís de millora integral de 
l’entorn i les condiciones de treball per part de qualsevol 
treballador.

Aplicant-la, l’empresa nota el canvi d’una situació:

5S Consisteix en la determinació d’ORGANITZAR el 
lloc de treball, MANTENIR-LO ORDENAT, 
NETEJAR-LO i tenir la DISCIPLINA necessària per 
fer bé la seva tasca.

MOLTA GENT NO ES 
PREOCUPA PER LA BRUTÍCIA 
I LA INSALUBRITAT DE 
L’ENTORN DE TREBALL

TOTS I CADASCUN DELS TREBALLADORS 
PARTICIPEN ACTIVAMENT EN EL 
MANTENIMENT ADEQUAT DELS MATERIALS, 
EQUIPAMENT I LLOCS DE TREBALL

IMPORTANT REDUCCIÓ DE COSTOS.



6. AMFE

L’AMFE (Anàlisi Modal de Fallades potencials i els seus 
Efectes) és una tècnica preventiva de treball en equip que 
pretén identificar, avaluar i minimitzar els riscos potencials que 
poden afectar la qualitat d’un producte o procés, per tal 
d’avançar-se a la seva aparició.

És una tècnica molt útil a l’hora de millorar contínuament un 
procés o un producte anticipant-se als problemes que es puguin 
ocasionar.

Generalment, s’utilitza per tal de poder identificar el risc de que 
es produeixi un defecte potencial, valorar aquest risc per tal 
d’establir un ordre de prioritat d’actuació i així poder planificar 
l’aplicació de mesures correctores per tal de reduir el risc fins a 
eliminar-lo.



6. AMFE

A l’hora d’aplicar aquesta tècnica cal realitzar una sèrie d’etapes: 

§Formar un equip de treball interdisciplinari amb persones que 
coneguin suficientment el producte/procés, des de tots els punts 
de vista (disseny, producció, financer etc).
§Establir subdivisions concretes per tal d’identificar i avaluar els 

defectes potencials o fallades.
§ Identificar les fallades i els seus efectes, causes que les 

provoquen i sistemes de detecció.
§Valorar les fallades establint un índex de gravetat, ocurrència i 

detecció.
§Calcular l’Índex de Prioritat de Risc (IPR), avaluant la gravetat, 

l’ocurrència i la detecció de la fallada.



6. AMFE

§Analitzar l’Índex de Prioritat de Risc per tal de decidir les 
actuacions a realitzar.
§Planificar les mesures correctores en funció de les accions 

corresponents.
§Dur a terme les mesures correctores planificades.
§Realitzar un seguiment de l’eficàcia de les mesures aplicades.



7. Poka Yoke

S’anomena Poka-Yoke a aquells sistemes, mecanismes o 
dispositius que permeten assegurar l’absència de defectes o 
errades al procés de producció.

Aquest tipus de sistema intenta:

§Evitar oblits o errades humanes com a orígens de les 
causes de defectes.

§Detectar defectes.

§Garantir un nivell de qualitat del 100%. 

Les seves funcions bàsiques es donen en situacions com ara identificar 
ítems per les seves característiques (pes, dimensions…) o detectar 
desviacions de valors fixats i actuen en forma de:

ATURADA                          CONTROL                        AVÍS



7. Poka Yoke

En tractar-se de mecanismes o dispositius destinats a evitar 
errades inadvertides que qualsevol persona podria cometre. 
Generalment estan instal·lats en llocs de producció, per tal 
d’evitar al cent per cent els defectes encara que es cometin 
errors.

EXEMPLE:

Abans de la millora: Després de la millora:
Es podia donar la possibilitat 
de deixar una operació de 
mecanitzat sense fer.

S’ha instal·lat una bàscula que 
detecta, per diferència de pes, la 
peça que no està foradada.



8. QFD
El QFD pot definir-se com un sistema estructurat que facilita el 
mitjà per identificar necessitats i expectatives dels clients
(veu del client) i traduir-les al llenguatge de l’organització, això és, 
a requeriments de qualitat interns.

Es desplega en l’etapa de planificació amb la participació de totes 
les funcions que intervenen en el disseny i desenvolupament del 
producte o servei.

Té dos propòsits:

§ Desplegar la qualitat del producte o servei. És a dir, el disseny 
del servei o producte sobre la base de les necessitats i 
requeriments dels clients.
§ Desplegar la funció de qualitat en totes les activitats i funcions 

de l’organització.



8. QFD

L’element bàsic del QFD és l’anomenada Casa de la Qualitat
(House of Quality). És la matriu d’on se’n derivaran totes les 
altres. Aquest enfocament matricial és el que caracteritza el 
mètode, de manera que el desplegament de la qualitat utilitzarà
un ampli nombre de matrius i de taules relacionades entre sí.
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Models per a la Gestió de la Qualitat Total

§ Model Deming

§ Model Baldrige

§ Model EFQM

Els models per a la Gestió de la Qualitat Total, o models 
d’excel·lència, més exitosos son:



Model EFQM: Introducció

Model per a la gestió de la Qualitat Total que té com a 
objectiu reconèixer a aquelles companyies que 
demostren un nivell alt de compromís amb la qualitat.

Va ser creat el 1991 per iniciativa de la EFQM 
(Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat) i 
assenyala uns criteris en els quals es basa la gestió de 
la qualitat en una organització.

Es valora la consecució de resultats mitjançant 
l'estratègia, els recursos, la gestió, la satisfacció dels 
clients, del personal de l'empresa i de l'impacte social 
positiu.



Model EFQM: Criteris
El model comporta uns criteris (no estàtics en el temps) per 
avaluar les empreses que es presentin al Premi Europeu de 
la Qualitat.

Els criteris es classifiquen en:
- CRITERIS FACILITADORS: Identifica com s’obtenen els 

resultats.
Són aquells que fan referència a com enfoca l’organització
dels criteris, com els gestiona i en quin grau de 
desplegament. Es valoren els següents:

- Liderat
- Gestió dels recursos humans
- Política i estratègia
- Recursos
- Processos



Model EFQM: Criteris

- CRITERIS DE RESULTATS: Identifiquen què ha obtingut 
la organització.

Es valoren els següents aspectes:

- Satisfacció dels clients
- Satisfacció del personal
- Impacte social
- Resultats empresarials



Model EFQM: Avaluació de criteris

Avaluació segons les respostes als criteris

Les empreses que aspiren a obtenir el Premi Europeu a la 
Qualitat, són puntuades en funció dels seus mèrits, d’acord 
amb els criteris establerts, donant a cadascun el 50% de la 
puntuació total. És a dir, es dóna el mateix pes a allò que 
s’obté i als mitjans utilitzats per obtenir-los.

La puntuació màxima és de 1000 punts, repartits en parts 
iguals per als criteris facilitadors (500) i de resultats (500)



Model EFQM: Avaluació dels criteris
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Model EFQM versus ISO9000

ISO 9000 EFQM
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Model EFQM: Criteris
Criteri 1: Liderat

Els líders desenvolupen i faciliten la consecució de la missió i 
visió, desenvolupen els valors i sistemes necessaris per a que la 
organització trobi un èxit sostingut mitjançant les seves accions i 

comportaments

§Els líders desenvolupen la missió, visió, valors i principis ètics i actuen 
com a model de referència d’una cultura d’excel·lència.

§Els líders s’impliquen personalment per garantir el desenvolupament, 
implantació i millora contínua del sistema de gestió de l’organització.

§Els líders interactuen amb els clients, partners i representants de la 
societat.

§Els líders reforcen una cultura d’excel·lència entre les persones de 
l’organització

§ Els líders defineixen i impulsen el canvi de l’organització



Model EFQM: Criteris

Criteri 2: Política i estratègia

Les organitzacions excel·lents implanten la seva missió i 
visió desenvolupant una estratègia centrada en els seus 

grups d'interès i en els que es tenen en compte en el 
mercat i sector on treballen.

§ La política i estratègia es basa en les necessitats i 
expectatives actuals i futures dels grups d’interès.

§ La política i estratègia es basa en la informació dels 
indicadors de rendiment, la investigació, l’aprenentatge i 
les activitats externes.

§ La política i estratègia es desenvolupa, revisa i actualitza.

§ La política i estratègia es comunica i desplega mitjançant 
un esquema de procés clau.



Model EFQM: Criteris

Criteri 3: Recursos humans

Com els directors de l’organització es desenvolupen i 
alliberen el coneixement i ple potencial de la seva gent. 

§ Planificació, gestió i millora dels recursos humans.

§ Identificació, desenvolupament i manteniment del 
coneixement i la capacitat de les persones de 
l’organització.

§ Existència d’un diàleg entre les persones i l’organització.

§ Recompensa, reconeixement i atenció a les persones de 
l’organització.



Model EFQM: Criteris

Criteri 4: Aliances i recursos

Les organitzacions planifiquen i gestionen les aliances 
externes, els seus proveïdors i recursos interns per tal de 

recolzar a la seva política i estratègia i  a l'eficaç
funcionament dels seus processos.

§Gestió de les aliances externes.

§Gestió dels recursos econòmics i financers.

§Gestió dels edificis, equips i materials.

§Gestió de la tecnologia.

§Gestió de la informació i del coneixement.



Model EFQM: Criteris

Criteri 5: Processos

Les organitzacions excel·lents dissenyen, gestionen i milloren els 
seus processos per satisfer plenament als seus clients i altres 
grups d’interès,  generant cada vegada major valor per a ells.

§ Disseny i gestió sistemàtica dels processos.

§ Introducció de les millores necessàries en els processos 
mitjançant la innovació, a fi de satisfer plenament als clients i 
altres grups d’interès, generant cada vegada major valor.

§ Disseny i desenvolupament dels productes i serveis basant-se 
en les necessitats i expectatives dels clients.

§ Producció, distribució i servei d’atenció, dels productes i serveis.

§ Gestió i millora de la relació amb els clients.



Model EFQM: Criteris

Criteri 6:Clients

Les organitzacions mesuren de manera exhaustiva i 
aconsegueixen resultats excel·lents respecte als seus 

clients.

§S’utilitzen índexs que mesuren: 

§Percepció: La imatge general, les característiques dels 
productes  i serveis oferts, les vendes i serveis d’atenció
i la fidelitat dels clients.

§Rendiment: Imatge externa, les característiques dels 
productes  i serveis oferts, les vendes i serveis d’atenció
i la fidelitat dels clients.



Model EFQM: Criteris

Criteri 7: Personal

Les organitzacions mesuren de manera exhaustiva i 
aconsegueixen els resultats excel·lents respecte a les 

persones que l’integren.

§ S’utilitzen índexs que mesuren:

§ Percepció: Motivació i satisfacció de les persones

§ Rendiments: Objectius assolits, implicació, 
satisfacció i serveis que la organització proporciona 
als seus treballadors



Model EFQM: Criteris

Criteri 8: Resultats de la societat

Les organitzacions mesuren de manera exhaustiva i 
aconsegueixen resultats excel·lents respecta a la societat.

§S’utilitzen índexs que mesuren:

§Percepció: Imatge general, activitats de l’organització
com a membre responsable de la societat, implicació
en les comunitats on opera, activitats encaminades a 
reduir i evitar les molèsties provocades per la seva 
activitat i informació sobre les activitats de la 
organització que contribueixen a la preservació i 
manteniment dels recursos

§Rendiment: Relació amb les autoritats, premis rebuts i 
intercanvi d’informació sobre bones pràctiques, 
auditories i informes públics 



Model EFQM: Criteris

Criteri 9: Resultats empresarials

Les organitzacions mesuren de manera exhaustiva i 
aconsegueixen resultats excel·lents respecte als elements 

clau de la seva política i estratègia.

§S’utilitzen índexs que mesuren:

§Percepció: Econòmics i financers 

§Rendiment: Econòmics i financers i  d’altres no 
financers



Model EFQM: Valoració i qualificació

VALORACIÓ

Els premis valoren la implantació efectiva d’un sistema de gestió de la 
qualitat documentat adequadament amb un manual, i els procediments 
relacionats.

S’entén per implantació efectiva aquella de la qual en resulti una millora 
real de la qualitat del producte o del procés de fabricació. Per a 
l’avaluació d’aquesta millora es té en compte la reducció dels costos de la 
no-qualitat obtinguda i les repercussions positives en el mercat que se’n 
puguin derivar.



Model EFQM: Valoració i qualificació

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Consisteix en l’avaluació d’uns qualificadors de tipus principal i 
secundari, d’unes activitats complementàries i d’una auditoria del 
sistema de qualitat.



Model EFQM: Exemple Valoració (I)

CRITERI 1 - LIDERAT
Sub criteri

1a Els líders desenvolupen la missió, visió, valors i principis ètics i actuen com a 
model de referència d’una cultura d’excel·lència.

1b Els líders s’impliquen personalment per garantir el desenvolupament, 
implantació i millora contínua del sistema de gestió de l’organització.

1c Els líders interactuen amb els clients, partners i representants de la societat.

1d Els líders reforcen una cultura d’excel·lència entre les persones de l’organització

1e Els líders defineixen i impulsen el canvi de l’organització

ENS PREGUNTEM: 

Líders? 
Què fan?
Com ho fan?
Quines àrees en l'organització afecten?



Model EFQM: Exemple Valoració (II)

1d Els líders reforcen una cultura d’excel·lència entre les 
persones de l’organització

Això pot incloure els següents aspectes:
§ Comunicació personal de la missió de l’organització, visió, valors, 

política i estratègia, plans, objectius i objectius per habitar
§ Ser accessible i actiu, escoltar i respondre a la gent
§ Ajudar i donar suport a la gent per aconseguir els seus plans i 

objectius 
§ Animar i permetre a la gent participar en activitats de millora
§ Reconèixer tant els esforços d’equip com els individuals, en tots els 

nivells dins de l'organització



PUNTUACIÓ

§ Per cada ítem es valora:

§ Gens d’evidència o anecdòtic  0%
§ Una mica d’evidència 25%
§ Evidència 50%
§ Evidència clara 75%
§ Evidència completa 100%

Model EFQM: Exemple Valoració (III)



Model Malcom Baldrige

USA Baldrige Natinal Quality Award (1999)

Criteris per a 
l’excel·lència 

§Liderat (125 punts)

§Planificació i estratègia (85)

§Clients i Focus de mercat (85)

§Informació i anàlisi (85)

§Recursos humans (85)

§Procés de direcció (85)

§Resultats de negoci (450)



CONTROL QUALITAT

Orientació al producte
Cost i resultats
Detecció d’errors
La qualitat augmenta el cost
Les causes especials
Control
Primes individuals per quantitat
Burocràcia
Manteniment correctiu
Estoc com a coixí
Inspecció per part del Dep. qualitat
Taylorisme

TQM (Gestió de la Qualitat Total)

Orientació al client
Qualitat del procés
Prevenció d’errors
Qualitat = menys cost i més 
productivitat
Les causes comunes
Tots els membres de l’organització
Millora contínua i treball en equip
Enfocament horitzontal; flexibilitat
Manteniment preventiu 
Estoc zero
Prevenció i autocontrol
Direcció participativa

Control de Qualitat versus Gestió de la 
Qualitat Total


