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Els títols de la 
col·lecció “La 
gestió de la qualitat 
en els serveis 
assistencials” són 
els següents:

1. Fonaments de la qualitat 
assistencial

2. Models de certificació i 
acreditació per a centres 
assistencials

3. Millora contínua i 
indicadors de gestió 
assistencial

4. Gestió per processos en 
l’àmbit assistencial

5. Gestió de riscos per a la 
seguretat del pacient

6. Lean Healthcare

7. Eines per a la gestió de la 
qualitat assistencial

En el seu esforç per consolidar 
i difondre el coneixement 
aconseguit en aquests anys 
d’experiència, Comtec ha 
editat la col·lecció de llibres 
“La gestió de la qualitat en 
els serveis assistencials”, a la 
qual pertany aquest exemplar.

El terme “qualitat” està profundament arrelat a l’àmbit assistencial; tanmateix, si 
demanem a un professional del sector que enumeri els paràmetres que el defineixen 
obtenim tantes respostes com interlocutors i, sovint, la resposta no és prou convincent 
o acurada.

Aquest llibre vol ajudar a definir el significat del terme “qualitat” en l’àmbit dels serveis 
assistencials. De manera planera però rigorosa, es vol fer entendre quins elements el 
composen i com es pot objectivar i mesurar. El llibre també proposa eines bàsiques per 
a la planificació i gestió estratègica de la qualitat assistencial.

Els continguts s’estructuren en tres parts diferenciades. En la primera part, s’endinsa el 
lector en els fonaments conceptuals de la “qualitat assistencial”, desgranant els termes 
“qualitat” i “qualitat assistencial”, i repassant les principals corrents i interpretacions 
fetes al respecte. En la segona part, l’autor presenta un model propi que estudia tots 
els elements i dimensions que constitueixen la qualitat assistencial. Aquest model 
suposa una ajuda excel•lent per estructurar o analitzar la gestió de la qualitat d’un servei 
assistencial. En la tercera part, s’explica com dissenyar les bases estructurals per a la 
planificació de la qualitat d’un servei assistencial, introduint els conceptes de “política 
de la qualitat”, “objectius de la qualitat” i “plans de la qualitat”.

L’explicació teòrica s’acompanya d’exemples pràctics, per tal de facilitar la comprensió 
i l’aplicació de tot allò que s’exposa.

Comtec Quality, s.a. està format per un equip especialitzat en serveis de consultoria d’estratègia i 
excel·lència, sistemes de gestió i operacions amb 20 anys d’experiència. La seva especialitat és el sector 
salut i benestar i ha treballat tant en Atenció Primària, Hospitalització d’Aguts, Atenció Sociosanitària i Salut 
Mental com en investigació i docència, entre d’altres. Ajuden a millorar la gestió i el desenvolupament de les 
organitzacions amb l’objectiu de potenciar la millora dels seus resultats.
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1. EL CONCEPTE “QUALITAT”

El concepte de 
“QUALITAT”

Abans d’endinsar-se en el concepte “qualitat assistencial”, cal conèixer amb 
profunditat el terme “qualitat”, doncs si bé s’utilitza habitualment per la majoria 
de la gent existint una creença generalitzada de conèixer el seu significat, la 
realitat és que hi ha un desconeixement general del seu significat i del seu abast.

Un cop es tingui clar el seu significat serà més fàcil entendre la seva aplicació a 
l’entorn assistencial.

1
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1.1. Definició del concepte “Qualitat”

El diccionari de la “Real Academia Española de la Lengua” estableix les 
següents definicions del terme “qualitat”:

Qualitat (Del lat. qualĭtas, -ātis, i aquest calc del gr. ποιότης):
1. f. Propietat o conjunt de propietats inherents a quelcom, que permeten jutjar el seu valor. 
2. f. Bona qualitat, superioritat o excel·lència. 
3. f. Caràcter, geni, índole.
4. f. Condició o requeriment que es posa en un contracte.

(...)

Tanmateix, si hom cerca una definició més acotada en relació a allò que ens 
ocupa, es troba la definició que aporta la norma ISO 9000:2005: 

Qualitat: grau en què un conjunt de característiques (trets diferencials) inherents compleixen amb 
els requeriments (necessitats o expectatives establertes, generalment implícites o obligatòries).

Nota 1 – El terme “qualitat” pot utilitzar-se acompanyat d’adjectius com pobre, bona o 
excel·lent.

Nota 2 – “Inherent”, en contraposició a “assignat”, significa que existeix en quelcom, 
especialment com una característica permanent.

Les següents definicions i interpretacions del concepte “qualitat” aportades pels 
gurús al llarg del temps complementen les anteriors definicions:

Walter A. Shewhart
“Qualitat és quelcom difícil de mesurar, doncs implica traduir les necessitats futures dels usuaris 
en característiques mesurables, perquè un producte pugui dissenyar-se i produir-se per donar 
satisfacció a un preu que l'usuari pagarà”.

William E. Deming
“Qualitat és allò que dóna satisfacció al client”.

Joseph M. Juran
“Qualitat és l’adequació a l’ús”.

Peter F. Drucker
“Qualitat és allò que el client està disposat a pagar en funció d'allò que obté i valora”.

Philip B. Crosby
“Qualitat és la conformitat amb els requeriments (especificació de les característiques) que la 
pròpia empresa ha establert per als seus productes, basant-se directament en les necessitats dels 
clients”. 
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Kaoru Ishikawa
“Qualitat és dissenyar, produir i lliurar un bé o servei que sigui útil, el més econòmic possible i 
sempre satisfactori pel client”.

Armand V. Feigenbaum
“Qualitat és el conjunt de característiques del producte de màrqueting, enginyeria, fabricació i 
manteniment, mitjançant les quals el producte en ús satisfà les expectatives del client”. “Qualitat és 
el millor per a les condicions d’ús del client i de preu de venda”.

Genichi Taguchi
"Qualitat és la pèrdua que un producte imposa a la societat després de sortir a la venda".

Gerald M. Weinberg
“Qualitat és allò que suposa valor per a alguna persona”.

Noriaki Kano
“Qualitat és allò que assoleix o supera les expectatives dels usuaris”. 

David A. Garvin
“Qualitat és una excel·lència innata, reconeguda de forma absoluta i universal, quelcom que no és 
possible definir amb precisió i que s’aprèn a distingir només mitjançant l’experiència”.

American Society for Quality Control de la Qualitat (A.S.Q.C.)
“Qualitat és el conjunt de característiques d’un producte, procés o servei que li confereixen la seva 
aptitud per a satisfer les necessitats del usuari o client”.

European Organization for Quality (EOQ)
“Qualitat és el grau en què un producte o servei cobreix les exigències del client a qui va destinat, 
i és el resultat de la qualitat de disseny i la qualitat de fabricació”.

L’anàlisi d’aquestes definicions constata la complexitat d’intentar acotar el 
concepte “qualitat” però també permet identificar diverses perspectives que 
faciliten la comprensió del seu significat en les seves diverses dimensions:

• Perspectiva d’apreciació subjectiva: és una visió que afirma que la definició 
de la qualitat mai no pot ser precisa, ja que es tracta d’una apreciació subjectiva 
que es configura mitjançant l’experiència i el transcurs del temps.

• Perspectiva de conformitat amb les especificacions: és una visió de la qualitat 
des d’una perspectiva interna de l’empresa, entenent-la com el compliment de 
les especificacions i l’adequació a l’ús. Aquest enfocament es fonamenta en 
paràmetres objectivables que no estan subjectes directament a la percepció del 
client.
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• Perspectiva d’aportació de valor al client: és una visió més progressista 
de la qualitat en què definida en la seva totalitat per l’usuari i està basada 
en la seva avaluació i en la seva experiència completa com a usuari. En 
definitiva, la qualitat la determinen els clients i l’objectiu és la satisfacció de 
les expectatives. Per tant, en aquest enfocament la percepció del client aporta 
un vessant més subjectiu i variable.

• Perspectiva de correspondència amb el preu: és una visió en què s’entén la 
qualitat com un atribut o conjunt d’atributs que poden afectar tant al producte 
com al servei i a la seva relació amb el preu. Aquest enfocament condiciona 
la qualitat i la satisfacció de les expectatives del client al preu de venda del 
producte o servei. Per tant, s’estableix una correspondència de relació entre 
qualitat i preu.

• Perspectiva d’eficiència: és una visió de la qualitat fonamentada en el cost que 
implica la producció. Per a poder ser competitius no hi ha prou amb satisfer 
les exigències dels clients, sinó que cal fer-ho productivament (és a dir, amb el 
mínim cost, eliminant tots els possibles malbarataments). Aquest enfocament 
es fonamenta en aconseguir la qualitat amb la màxima productivitat.

1.2. La qualitat aplicada als serveis

Per poder aplicar el concepte “qualitat” als serveis, primer cal aclarir el concepte 
“servei” i diferenciar-lo del “bé de consum”. 

Gabbot i Hogg (1994) suggereixen que s’ha de diferenciar entre “producte”, “bé 
de consum” i “servei”:

Producte = Bé de consum + Servei

El “producte” és el concepte més general i inclou tant el “bé de consum” 
com el “servei”. El “bé de consum” és aquella part del “producte” formada 
exclusivament per propietats físiques, mentre que el “servei” està relacionat 
amb els aspectes intangibles.
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Això implica pensar en “paquets de producte” que inclouen dos components: un 
tangible o físic (el “bé de consum” o allò que s’ofereix) i un altre intangible (el 
“servei” o el com s’ofereix).

Així doncs, el concepte de “producte híbrid” cada cop és més predominant, doncs 
potencia l’aportació de valor al client, ja sigui en empreses que comercialitzen 
béns de consum i que els recolzen amb un servei o en empreses de serveis que 
els recolzen amb elements tangibles.

A continuació s’enumeren algunes de les característiques més rellevants que 
defineixen els serveis i els diferencien dels béns de consum:

• Intangibilitat: fa referència al fet que, realment, en els serveis, malgrat que 
només són possibles gràcies a elements tangibles, allò que es compra és una 
acció (és a dir, un procés de prestació de servei). Els usuaris no poden tocar, 
mirar o degustar un servei, sinó només experimentar-lo. 

• Simultaneïtat: s’associa al fet que la prestació del servei sol estar unida al seu 
mateix ús (són inseparables). L’usuari està present mentre se li presta el servei, 
pel que existeix una gran manca d’estandardització. La persona que contracta 
un servei pot determinar, en part, quin tipus de servei es prestarà i com es durà 
a terme. 

• Heterogeneïtat: està vinculat amb què els serveis són prestats per persones i 
van dirigits a persones i, per tant, el servei pot variar en funció dels participants 
en el mateix, proveïdor i usuaris, així com pel moment en què es du a terme. 

• Caràcter perible: el caràcter perible dels serveis està relacionat amb el temps 
real que els caracteritza. Els serveis, al contrari que els béns de consum, no 
es poden emmagatzemar. La impossibilitat de mantenir un estoc dificulta 
l’afrontament de les fluctuacions en les demandes. El moment temporal en 
què l'usuari decideix utilitzar un servei és crític pel que respecta al rendiment 
i a l’avaluació que se’n fa de l’ús.

• Manca de propietat: els compradors de serveis adquireixen un dret (a rebre 
una prestació), ús, accés o arrendament de quelcom, però no la seva propietat. 
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Malgrat que ocasionalment es pot donar el cas en què el servei vagi acompanyat 
d’un bé de consum i que aquest sí pugui adquirir-se en propietat, generalment 
després de la prestació del servei només queden experiències viscudes.

Entendre aquestes característiques esdevé fonamental per entendre els models 
aplicats a la qualitat dels serveis, així com per establir criteris per a l’avaluació 
de la qualitat dels serveis.

1.3. Models aplicats a la qualitat dels serveis

Després de conèixer els atributs dels serveis es pot apreciar com la seva avaluació 
és més difícil que la dels béns de consum, degut a la seva intangibilitat i a les 
seves característiques sovint difícils de definir.

Per tant, és necessari fer un breu repàs a alguns dels diferents models 
desenvolupats i aplicats a la qualitat dels serveis.

Els dos models principals aplicats a la qualitat dels serveis són els designats 
com tradició europea (Escola Nòrdica de Màrqueting de Serveis) i tradició 
nord-americana (Escola Nord-americana o Institut de Ciències del Màrqueting 
–“Marketing Science Institute”–).

La tradició nord-americana és la més coneguda, pel seu gran desenvolupament 
i divulgació, realçant la interacció social entre client i empleats. Per la seva 
part, la tradició europea, anterior a l’americana però represa recentment per 
alguns autors, destaca la necessitat tant de la interacció social com dels aspectes 
tangibles del servei per una adequada gestió de la qualitat. 

Per tant, cal destacar que són dues maneres diferents d’entendre la qualitat de 
servei, tot i que ambdues podrien ser complementàries, i així obtenir una àmplia 
visió sobre la qualitat del servei i de la seva gestió.

1.3.1. Tradició Europea: el model d’imatge de Grönroos

L’Escola Nòrdica de Màrqueting de Serveis, també coneguda com tradició 
europea, cronològicament anterior a la tradició nord-americana i amb Grönroos 
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com a màxim exponent, proposa el següent:

a) L’existència de dos sub-processos en la percepció del servei, anomenats: 

• Rendiment instrumental: és el resultat tècnic del procés de prestació del 
servei, dimensió tècnica del producte. Requeriment previ per a aconseguir 
un client satisfet, però no suficient.

• Rendiment expressiu: és el procés de prestació del servei, durant el qual 
es crea el rendiment instrumental; és a dir, està relacionat amb el procés 
d’interacció entre client i proveïdor del servei, inclòs el contacte del client 
amb els diversos recursos i activitats de l’empresa de serveis. Si no en té un 
nivell adequat, el client no se sentirà satisfet, independentment de la cura 
que es pugui tenir del rendiment instrumental.

b) Que el contingut d’allò avaluat a la qualitat dels serveis es pugui 
composar bàsicament de les següents dimensions: 

•  La qualitat tècnica o resultat del procés de prestació del servei: és allò 
que els clients reben, què s’ofereix en el servei. És a dir, la qualitat tècnica 
s’enfoca en un servei tècnicament correcte i que condueix a un resultat 
acceptable (suport físic, els medis materials, l’organització interna, etc.). És 
el que Grönroos anomena la dimensió del “què” (allò que el consumidor rep). 
Correspon amb el sub-procés de rendiment instrumental citat anteriorment i 
sol ser més fàcil de valorar pels clients en disposar de més criteris objectius.

• La qualitat funcional es refereix a l’experiència del client amb el procés 
de producció del servei. En paraules de Grönroos, és la dimensió del “com” 
(com el consumidor rep el servei). Està relacionada directament amb la 
interacció del client amb el personal de servei; és la relació client-empleat. 
Està associada al sub-procés de rendiment expressiu esmentat anteriorment.

• La qualitat organitzativa o imatge corporativa, és a dir, la qualitat que 
perceben els clients de l’organització. Relacionada amb la imatge del servei, 
formada a partir d’allò que el client percep del servei. Construïda a partir 
de la qualitat tècnica i funcional, de gran importància a l’hora d’entendre 
la imatge de l’empresa. Serveix de filtre entre expectatives i percepcions.
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Per tant, la qualitat del servei percebuda per part del client es veu influïda pel 
resultat del servei, però també per la manera com ho rep i la imatge corporativa 
(veure figura 1). 

c) La qualitat del servei és el resultat d’un procés d’avaluació, anomenat 
qualitat de servei percebuda, on el client compara les seves expectatives 
amb la seva percepció del servei rebut. És a dir, el nivell de qualitat 
total percebut no està determinat realment pel nivell objectiu de les 
dimensions de la qualitat tècnica i funcional, sinó que està donat per les 
diferències que existeixen entre la qualitat desitjada i l’experimentada, 
paradigma de la desconfirmació.

Dit d’una altra manera, segons el Model Grönroos (veure figura 2), la qualitat 
percebuda del servei per part del client està vinculada al resultat del servei, 
però també a la forma en què ho rep i a la imatge corporativa. 

Imatge 
Corporativa

Qualitat 
tècnica

Qualitat 
funcional

Qualitat del 
servei

Figura 1. Dimensions per a l’avaluació 
de la qualitat del servei
Font: Grönroos
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Per tant, la qualitat percebuda depèn de dues variables: el servei esperat i el 
servei rebut. 

Qualitat percebuda del servei = Servei rebut - Servei esperat

El servei esperat (expectatives) és la percepció de la qualitat tècnica i 
funcional dels serveis que presta una organització, tenint efecte sobre la 
percepció global del servei. Les expectatives o qualitat esperada, segons 
Grönroos, estan relacionats amb factors com la comunicació de màrqueting, 
recomanacions (comunicació boca-orella), imatge corporativa/local i les 
necessitats del client.

La imatge influeix directament en la formació de les expectatives dels clients, 
es relaciona amb la qualitat i es converteix en un element bàsic per a mesurar 
la qualitat percebuda. Això provoca que expectatives poc realistes (és a dir, 
massa altes) contrastades amb qualitat experimentada bona, poden donar lloc 
a una qualitat total percebuda baixa.

Figura 2. Model de la imatge
Font: Grönroos (1984)
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La figura 2 representa el model Grönroos o Model de la imatge, on la qualitat 
percebuda pel clients és la integració de la qualitat tècnica (què es dóna) i 
la qualitat funcional (com es dóna), i aquestes es relacionen amb la imatge 
corporativa. Per tant, el client està influenciat pel resultat del servei, però 
també per la forma en què ho rep i la imatge corporativa. Tot això estudia 
transversalment les diferències entre servei esperat i percepció del servei.

d) Mitjançant el model d’oferta de serveis incrementada, Grönroos 
(1994) proposa analitzar el servei considerant-t’ho com un producte 
tangible, és a dir com un producte desenvolupat, produït, distribuït, 
comercialitzat i consumit. Aquest model s’explica a partir de quatre 
elements fonamentals:

• Desenvolupament del concepte de servei: constitueix les intencions 
bàsiques de l’organització que ho presta. És la base sobre la qual es recolza 
el disseny i desenvolupament de l’oferta en si. 

• Desenvolupament d’un paquet bàsic de serveis: es composa de tres tipus 
de servei. El primer és el servei essencial que es refereix i representa la raó 
de ser de l’organització que ho presta. El segon es refereix als serveis que 
faciliten l’ús del servei essencial. Els tercers, els serveis de recolzament, 
són de caràcter auxiliar i la seva principal utilitat es fa patent a l’hora 
d’augmentar el valor i diferenciar el servei dels principals competidors que 
actuen en el mateix mercat.

• Desenvolupament d’una oferta de serveis incrementada: l’autor destaca 
tres elements bàsics que, combinats, conformen tal oferta: 

- Accessibilitat (està relacionada amb la localització i disseny de 
l’establiment, el nombre d’empleats, la seva preparació, l’horari 
d’atenció al públic, etc.).

- Interacció amb l’organització (que es produeix entre els empleats 
i els clients o usuaris del servei, o a través dels sistemes i equips, o 
bé amb les instal·lacions, o fins i tot amb altres clients que reben el 
servei). 

 - Participació de l’usuari a la prestació del servei.
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• Gestió de la imatge i de la comunicació: en aquest sentit, des del punt 
de vista de l’autor, la imatge actua com un filtre a la qualitat del servei 
percebuda. Així, una imatge positiva incrementa la qualitat del servei, 
mentre que una imatge negativa la deteriora. És important destacar que, a 
partir d’aquest model, s’estableix que la comunicació de màrqueting influeix 
tant en les expectatives com en les percepcions d’execució del servei.

Figura 3. Model d’oferta de serveis incrementada
Font: Grönroos (1984)
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1.3.2. Tradició nord-americana: el model de discrepàncies SERVQUAL

Aquest corrent s’associa als treballs de Parasuraman, Zeithaml i Berry, que 
van desenvolupar el seu model conceptual basant-se, en part, en el treball de 
Grönroos. Aquests autors van desenvolupar un model conceptual basat en 
discrepàncies i que va culminar amb el desenvolupament d’un instrument de 
mesura denominat SERVQUAL.

Hi ha certes similituds entre les dues tradicions (l’europea i la nord-americana), 
doncs ambdues conceben la qualitat de servei com una discrepància entre les 
expectatives i les percepcions dels clients, així com també ambdues consideren 
dues dimensions rellevants: la dimensió de resultat o tangible i la dimensió de 
procés o intangible.

En canvi, com a principals trets diferencials trobem que la tradició nord-
americana no dóna tanta importància a la dimensió dels tangibles (però, en 
canvi, ha suposat un punt de referència per avaluar les dimensions intangibles), 
i que la tradició europea considera en major mesura la distinció entre servei 
i organització de serveis (és a dir, malgrat que el component de servei és de 
caràcter intangible, en la gran majoria de les ocasions es produeix un producte-
paquet que inclou tant allò tangible, bé de consum, com allò intangible, servei).

Si hom s'endinsa en el model de Parasuraman, Zeithaml i Berry, observa que es 
fonamenta en les següents premisses, esquematitzades en la figura 4:

a) La qualitat del servei es defineix com la diferència o discrepància que existeix 
entre les expectatives i les percepcions dels usuaris.

b) Hi ha alguns factors clau que condicionen les expectatives dels consumidors: 
comunicació boca–orella, necessitats personals, experiències i comunicacions 
externes.

c) Els criteris d’avaluació que utilitzen els consumidors per valorar la qualitat 
d’un servei es fonamenten en deu dimensions (veure figura 5).

d) El desenvolupament d’un instrument de mesura de la qualitat del servei 
anomenat SERVQUAL.
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Figura 4. Model de qualitat de servei
Font: Parasuraman, Zeithaml i Berry
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Figura 5. Dimensions per a l’avaluació de la qualitat de servei
Font: Parasuraman, Zeithaml i Berry

1. Elements tangibles: aparença de les instal·lacions físiques, equips, personal i materials de 
comunicació.

2. Fiabilitat: habilitat per executar el servei promès de forma fiable i curosa.

3. Capacitat de resposta: disposició d’ajudar els clients i proveir-los d’un servei ràpid.

4. Professionalitat: possessió de les habilitats requerides i coneixement de l’execució del servei.

5. Cortesia: atenció, consideració, respecte i amabilitat del personal de contacte.

6. Credibilitat: veracitat, creença, honestedat en el servei que es proveeix.

7. Seguretat: inexistència de perills, riscos o dubtes.

8. Accessibilitat: accessible i fàcil de contactar.

9. Comunicació: mantenir als clients informats utilitzant un llenguatge que puguin entendre, així 
com escoltar-los.

10. Comprensió del client: fer l’esforç de conèixer els clients i les seves necessitats.
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El model conceptual de qualitat del servei, o model de les discrepàncies (veure 
figura 6), representa les causes potencials de deficiències en la qualitat dels 
serveis:

Analitzant la figura, s'observen diferents “gaps” (buits):

• GAP 1: Discrepància entre les expectatives dels clients i les percepcions que 
l’empresa té en relació a aquestes expectatives. Aquesta discrepància es produeix 
quan l’empresa no coneix amb precisió què és allò que els clients esperen del servei 
(si no es coneixen les expectatives dels clients és difícil poder satisfer-les). 

Figura 6. Model de discrepàncies SERVQUAL
Font: Parasuraman, Zeithaml i Berry
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• GAP  2: Discrepància entre la percepció que els directius tenen sobre 
les expectatives dels clients i les especificacions de qualitat. Aquesta 
discrepància es produeix quan, tot i tenir informació suficient i precisa 
sobre les expectatives dels clients, les empreses no poden satisfer aquestes 
expectatives, doncs les especificacions establertes de qualitat dels serveis no 
són conseqüents amb les percepcions que es tenen envers les expectatives dels 
clients (és a dir, que les percepcions no es tradueixen en estàndards orientats 
al client).

• GAP 3: Discrepància entre les especificacions de qualitat i el servei 
realment ofert. Aquesta discrepància es produeix quan, tot i disposar-se de 
directrius que reflecteixen amb exactitud les expectatives dels clients, no es 
garanteix la prestació del corresponent nivell de qualitat del servei, doncs no 
s’aconsegueix complir amb els estàndards establerts.

• GAP 4: Discrepància entre el servei real i el comunicat als clients. Aquesta 
discrepància es produeix quan les promeses fetes als clients (mitjançant la 
comunicació de màrqueting) no són conseqüents amb el servei subministrat, 
generant unes expectatives massa elevades i que, per tant, seran difícils de satisfer. 

• GAP 5: Discrepància entre les expectatives i percepcions dels consumidors. 
Aquesta discrepància pot estar originada per qualsevol de les anteriors 
discrepàncies o per una combinació d’elles.

Com s’ha comentat anteriorment, el model de Parasuraman, Zeithaml i Berry 
culmina amb el desenvolupament d’un instrument de mesura de la qualitat del 
servei denominat SERVQUAL.

SERVQUAL (SERVice QUALity) és un qüestionari de qualitat del servei de 
22 ítems amb dues escales que permeten mesurar les expectatives i percepcions 
dels usuaris respecte a les diferents dimensions de l’avaluació de la qualitat 
dels servei, de tal manera que pot ajudar a determinar a on s’estan produint els 
possibles desequilibris o discrepàncies.

Aquesta eina agrupa les deu dimensions esmentades anteriorment, en les que 
es fonamenten els criteris d’avaluació de la qualitat dels serveis, reduint-les a 
només cinc (veure figura 7).
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1. Elements tangibles: aparença de les instal·lacions físiques, equips, personal i materials de 
comunicació.

2. Fiabilitat: habilitat per executar el servei promès de forma fiable i curosa.

3. Capacitat de resposta: disposició d’ajudar als clients i proveir-los d’un servei ràpid.

4. Seguretat: coneixements i atenció mostrats pels empleats i les seves habilitats per inspirar 
credibilitat i confiança.

5. Empatia: atenció individualitzada que ofereixen les empreses als seus consumidors.

Per aconseguir-ho, les quatre primeres dimensions (elements tangibles, fiabilitat, 
capacitat de resposta i seguretat) es mantenen intactes (tot i que la dimensió de 
seguretat ara inclou també professionalitat, cortesia, i credibilitat) i s’afegeix 
una cinquena dimensió anomenada “empatia” (que inclou accessibilitat, 
comunicació i comprensió de l’usuari).

1.3.3. Altres models

Posteriorment a les tradicions europea i nord-americana (Model Grönroos i 
Model SERVQUAL), s’han desenvolupat altres orientacions i models de qualitat 
de servei. A continuació es presenten alguns dels més significatius.

1.3.3.1. El Model de “Servucció” d'Eiglier i Langeard (1989)

La teoria de la servucció va aparèixer com un intent de sistematitzar la producció 
del servei (el procés de creació i fabricació del servei), i el terme “servucció” 
(servei + producció) va ésser desenvolupat amb la intenció d’establir un terme 
equivalent a la producció de productes tangibles, però aplicats als serveis.

Segons els seus iniciadors, la “servucció” és l’organització sistemàtica i coherent de tots els 
elements físics i humans de la relació client-empresa necessària per la realització d’una prestació 
de serveis amb unes característiques comercials i nivells de qualitat que ja han estat determinats.

Figura 7. Dimensions SERVQUAL per a l’avaluació de la qualitat de servei.  
Font: Parasuraman, Zeithaml i Berry
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Els defensors d’aquest model (veure figura 8) són Eiglier i Langeard (1989), 
que afirmen que la qualitat del servei dependrà de la qualitat que tinguin aquells 
elements que intervinguin en el procés de prestació dels serveis i de la coherència 
existent entre ells. Aquests elements són:

• El suport físic: és el suport material necessari per la producció del servei, bé 
perquè els instruments posats a disposició del client o del personal en contacte 
(objectes, mobles, màquines expenedores, etc.) i que faciliten la realització del 
servei, o bé perquè l’entorn constituït per tot allò que es troba al voltant dels 
instruments (localització, decorat, senyalització, clima, etc.). 

• El personal: són les persones contractades per l’empresa i la seva feina 
requereix estar en contacte directe amb el client. La qualitat del personal a les 
empreses de serveis ve donada per la seva qualificació, l’actitud de servei i el 
seu compromís, a més de la seva presència física. En ocasions pot no existir 
en algunes servuccions, que són realitzades únicament pel client mitjançant la 
utilització d’elements d’autoservei. 

• Els clients: es tracta del consumidor del servei, coproductor del mateix, 
resultat de la seva comunicació i interacció amb el prestador; és l’element 
clau del sistema ja que sense client no hi ha servei. La qualitat del servei està 
vinculada a l'homogeneïtat o similitud entre els mateixos, ja que es facilita el 
servei a molts usuaris, quan és el mateix client qui participa en tot el procés de 
producció i consum.

• El servei: és el resultat de la interacció dels tres elements anteriors.Aquest 
resultat constitueix el benefici que ha de satisfer la necessitat del client, amb 
la major qualitat possible, i constitueix l’objectiu del model de la Servucció.
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El servei, com succeeix amb la fabricació d’un producte, es tracta d’un sistema 
mitjançant el qual es produeixen una sèrie de relacions entre tots els elements, que 
produeixen una sèrie d’efectes indirectes sobre aquest, amb les conseqüències 
que això comporta sobre la concepció i la posada en funcionament del servei i 
la seva qualitat. 

Així, en el cas del suport físic i el personal en contacte és necessari tenir en 
compte que només són la part visible de l’empresa que presta el servei i existeix 
a la majoria de casos una organització interna (és a dir, els objectius perseguits, 
l’estructura adoptada, les operacions que efectua l’empresa; en definitiva 
l’administració, la part no visible pel client) que condiciona el propi sistema. 

També s’ha de tenir en compte a la resta de clients ja que la seva conducta pot 
influenciar en el nivell de satisfacció experimentat. En tota “servucció” hi ha 
relacions entre clients, que poden influenciar en la qualitat del servei prestat i 
la satisfacció obtinguda en propiciar la creació d’unes expectatives, positives o 
negatives, que no siguin acords amb la realitat oferta per l’empresa.

Considerant aquests elements, s’estableixen tres tipus de relacions que es 
produeixen a la prestació del servei:

• Relacions primàries: són les relacions base del sistema; és a dir, la interacció 
dels elements de l’empresa de servei amb el mercat. 

Figura 8. Elements de la “servucció”
Font: Eigler i Langeard (1989)
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• Relacions internes: mostren la interacció dels elements de l’empresa que 
presta el servei.

• Relacions de concomitància: tenen lloc degut a la presència de diversos 
clients a l’empresa de serveis. Són les interaccions que es produeixen entre 
clients i les conseqüències que afecten als respectius serveis. 

1.3.3.2. El Model SERVPERF (1992)

Els precursors d'aquest model van ser Cronin i Taylor, l'any 1992. La principal 
diferència entre SERVQUAL i SERVPERF es basa en l’escala utilitzada: el 
primer utilitza una escala a partir de les percepcions i expectatives i el segon 
empra, únicament, les percepcions.

Cronin i Taylor (1992; 1994) consideren que la qualitat del servei s’ha de 
conceptualitzar només a partir de les percepcions dels clients. Segons aquests 
autors, concebre la qualitat de servei com a discrepància (model SERVQUAL) 
crea ambigüitat perquè es confon amb les definicions clàssiques de satisfacció. 
Senyalaven que només s’havien de mesurar les percepcions, fet que donava lloc 
a la defensa de l’ús de l’escala desenvolupada per Parasuraman, Zeithaml i Berry 
(1988), però només la part relativa a aquelles percepcions (SERVPERFORM, 
és a dir, rendiment del servei). Tret d’algunes excepcions (v. g., l’atractiu visual 
de les instal·lacions), centren l’atenció en determinats atributs dels serveis, els 
quals han d’acomplir les funcions que tenen encomanades, és a dir, que siguin 
útils.  

1.3.3.3. El Model dels Tres Components de Rust i Oliver (1994)

A l’any 1994, Rust i Oliver varen presentar una conceptualització no provada, 
però que fonamenta allò plantejat per Grönroos. 

El model es composa de tres elements: el servei i les seves característiques 
(service product), el procés d’enviament del servei o entrega (service delivery) 
i l’ambient que envolta el servei (environment). El seu plantejament inicial va 
ser per productes físics. En aplicar-ho al servei, canvia el centre d’atenció, però, 
com ells afirmen, s’està parlant d’empreses de serveis o de productes, que són 
els tres elements de la qualitat del servei sempre estan presents.
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El servei i les seves característiques es refereixen al disseny del servei abans 
de ser entregat al client. Les característiques específiques s’inclouen aquí. 
Els elements es determinen segons el mercat objectiu, és a dir, segons les 
expectatives. Aquestes expectatives poden estar lligades a benchmarks com 
paràmetres de comparació, independentment d'allò que la indústria decideixi o 
del fet de no acomplir amb l‘estàndard. El punt clau és la determinació de les 
característiques rellevants o especificacions a oferir (Rust i Oliver, 1994).

L’ambient del servei està subdividit en dues perspectives: la interna (del proveïdor 
del servei) i l’externa. L’ambient intern s’enfoca a la cultura organitzacional 
i a la filosofia de l’eliminació, mentre que l’extern s’orienta principalment a 
l’ambient físic de la prestació del servei (Rust i Oliver, 1994).

1.3.3.4. La concepció utilitarista-hedonista de la qualitat del servei (1993)

La concepció utilitarista-hedonista de la qualitat del servei es desenvolupa a la 
dècada dels anys 90, tenint a Oliver com a un dels seus principals exponents, 
i es genera a partir d’una visió del concepte de satisfacció on se sostenen les 
següents premisses: 

Figura 9. Model dels Tres Components de Rust i Oliver
Font: Rust i Oliver (1994)
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Per una banda, la satisfacció està associada a la sensació d'"estar content" que 
es correspon amb una visió utilitarista del comportament de consum, ja que la 
reacció del subjecte és conseqüència d’un processament d’informació i de la 
valoració de l’acompliment de les funcions que té assignades un determinat bé 
de consum o servei.

Per una altra banda, la satisfacció com a sorpresa suposa l’existència d’un ésser 
humà que busca un plaer, hedonista, difícil d’anticipar i valorar a priori. 

Així doncs, es considera la satisfacció com el conjunt de dues perspectives:

• Perspectiva cognitivista: es considera la satisfacció com una avaluació 
emocional post-compra o post-ús, que és conseqüència d’un processament 
de la informació rellevant (comparació entre les expectatives dels subjectes i 
el rendiment que perceben, comparació social de costos-beneficis, processos 
d’atribució que realitzen els subjectes, etc.).

• Perspectiva emotiva: inclou l’afecte, entenent-lo com a primordial per una 
adequada comprensió de la satisfacció. Es considera que durant l’experiència 
de compra apareixen una sèrie de fenòmens mentals relacionats amb sentiments 
subjectius, que van acompanyats d‘emocions i estats d’ànim. Des d’aquesta 
perspectiva, es defensa la distinció entre satisfacció i afecte, essent aquest 
últim com un antecedent de la primera (Mano i Oliver, 1993; Westbrook 
i Oliver, 1991). En aquests estudis, seguint a Hunt (1977), es considera la 
satisfacció com una avaluació de les emocions experimentades.

La conceptualització i medició de la qualitat de servei s’ha vist condicionada per 
aquesta doble visió del comportament humà: la utilitarista-hedonista. 

La visió utilitarista ni tan sols es planteja la possibilitat de tenir en compte aspectes 
emocionals de la qualitat, associant la seva definició i mesura exclusivament a 
allò cognitiu. Des d’aquesta perspectiva es considera la qualitat com un servei 
instrumental (és a dir, utilitarista). D’aquesta manera existirà qualitat quan el 
servei acompleixi, des de la perspectiva del client, la seva funció (Mano i Oliver, 
1993). Malgrat tot, no hi ha acord a l’hora d’entendre quin és el procés cognitiu 
que porti als individus a valorar que un servei acompleix o no amb la seva funció. 
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Des de la concepció hedonista, la qualitat de servei s’associaria a la presència 
de propietats agradables intrínseques al servei avaluat (Mano i Oliver, 1993). En 
aquesta línia, alguns autors (Ruyter, Lemmink, Wetzels i Mattsson, 1997; Fiore i 
Damhorst, 1992) diferencien aquesta dimensió de la utilitarista, suggerint que la 
qualitat de servei hedonista s’associï al valor intrínsec que sorgeix de l’emoció 
experimentada durant el procés de la prestació del servei. En canvi la qualitat 
de servei funcional o pràctica, és a dir, des d’una perspectiva utilitarista, faria 
referència a la utilitat de la recepció del servei per aconseguir determinats objectius.   

La proposta integradora (utilitarista-hedonista) ha anat guanyant acceptació 
entre els investigadors a l’hora de considerar el procés que porta a la satisfacció 
(Oliver, 1994; Taylor, 1996). S’assumeix que té aquell doble vessant i tant 
els conjunts de constructes cognitius com els afectius contribueixen a la seva 
formació. Hi ha dos mecanismes que actuen conjuntament. Un primer suposa 
la mesura dels resultats funcionals o comparatius (què em dóna el servei o el bé 
de consum) i l’altre fa referència a com el bé de consum o el servei influeix en 
l’afecte (com el producte bé de consum provoca emocions).  

Per tant, la satisfacció de l’usuari o del consumidor seria a partir del 
processament cognitiu de la informació, tot i que també pot ser conseqüència de 
l’experimentació d’emocions durant el procés de consum; es podria definir com 
una avaluació post-consum i/o post-ús, susceptible de canvi a cada transacció, 
font de desenvolupament i canvi de les actituds davant l’objecte de consum i/o 
ús, i que és el resultat de processos psicosocials de caràcter cognitiu i afectiu.  

Així mateix, la qualitat de servei suposa la valoració de la utilitat d'un producte, 
en referència a que acompleix amb allò que tenia encomanat, però també que 
proporciona sensacions agradables. La qualitat de servei pot definir-se com 
l’avaluació actitudinal envers el servei; és a dir, si aquest servei acompleix amb 
els objectius que té encomanats, associant-les a propietats agradables per a la 
persona/individu que es pot actualitzar a cada transacció, rendiment percebut, 
influenciant sobre la satisfacció experimentada per l’usuari.
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Els títols de la 
col·lecció “La 
gestió de la qualitat 
en els serveis 
assistencials” són 
els següents:

1. Fonaments de la qualitat 
assistencial

2. Models de certificació i 
acreditació per a centres 
assistencials

3. Millora contínua i 
indicadors de gestió 
assistencial

4. Gestió per processos en 
l’àmbit assistencial

5. Gestió de riscos per a la 
seguretat del pacient

6. Lean Healthcare

7. Eines per a la gestió de la 
qualitat assistencial

En el seu esforç per consolidar 
i difondre el coneixement 
aconseguit en aquests anys 
d’experiència, Comtec ha 
editat la col·lecció de llibres 
“La gestió de la qualitat en 
els serveis assistencials”, a la 
qual pertany aquest exemplar.

El terme “qualitat” està profundament arrelat a l’àmbit assistencial; tanmateix, si 
demanem a un professional del sector que enumeri els paràmetres que el defineixen 
obtenim tantes respostes com interlocutors i, sovint, la resposta no és prou convincent 
o acurada.

Aquest llibre vol ajudar a definir el significat del terme “qualitat” en l’àmbit dels serveis 
assistencials. De manera planera però rigorosa, es vol fer entendre quins elements el 
composen i com es pot objectivar i mesurar. El llibre també proposa eines bàsiques per 
a la planificació i gestió estratègica de la qualitat assistencial.

Els continguts s’estructuren en tres parts diferenciades. En la primera part, s’endinsa el 
lector en els fonaments conceptuals de la “qualitat assistencial”, desgranant els termes 
“qualitat” i “qualitat assistencial”, i repassant les principals corrents i interpretacions 
fetes al respecte. En la segona part, l’autor presenta un model propi que estudia tots 
els elements i dimensions que constitueixen la qualitat assistencial. Aquest model 
suposa una ajuda excel•lent per estructurar o analitzar la gestió de la qualitat d’un servei 
assistencial. En la tercera part, s’explica com dissenyar les bases estructurals per a la 
planificació de la qualitat d’un servei assistencial, introduint els conceptes de “política 
de la qualitat”, “objectius de la qualitat” i “plans de la qualitat”.

L’explicació teòrica s’acompanya d’exemples pràctics, per tal de facilitar la comprensió 
i l’aplicació de tot allò que s’exposa.

Comtec Quality, s.a. està format per un equip especialitzat en serveis de consultoria d’estratègia i 
excel·lència, sistemes de gestió i operacions amb 20 anys d’experiència. La seva especialitat és el sector 
salut i benestar i ha treballat tant en Atenció Primària, Hospitalització d’Aguts, Atenció Sociosanitària i Salut 
Mental com en investigació i docència, entre d’altres. Ajuden a millorar la gestió i el desenvolupament de les 
organitzacions amb l’objectiu de potenciar la millora dels seus resultats.
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