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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.

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

Rambla Catalunya 39, 2n 1a 
08007 Barcelona 
Tel. 934874656

info@comtecquality.com
www.comtecquality.com

Actualment són moltes les organitzacions prestadores de serveis assistencials que 
incorporen a la seva gestió una orientació a processos, ja sigui pel convenciment de la 
seva utilitat o perquè és quelcom requerit pels principals models i normes de certificació 
(ISO 9001, Acreditació Sanitària de Catalunya, Model EFQM d’Excel·lència,...).

Tanmateix, també és cert que existeixen diferents graus d’implantació de la gestió per 
processos i que són poques les organitzacions que l‘han aconseguit implementar, com 
una eina de gestió i millora, de manera global, estructurada, sistemàtica i integrada a la 
seva gestió.

En aquest llibre no només es presenten els aspectes més operatius vinculats al seguiment 
dels indicadors i a la millora contínua per reduir la variabilitat dels resultats dels 
processos. També es plantegen els reptes vinculats a la necessitat d’integrar aquest nou 
sistema, amb una visió transversal multidisciplinària, a la pròpia estructura de gestió 
del centre, tant jeràrquica com funcional, possibilitant així un nou model de lideratge i 
facilitant la coordinació i la presa de decisió.

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en dues parts. En la primera part s’introdueix 
al lector als termes i conceptes més teòrics de la gestió per processos. En la segona, es 
presenten les claus per a la seva implantació, detallant els principals aspectes i eines per 
aconseguir una millora dels resultats amb la gestió per processos.

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. 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.

Pau Negre Nogueras és soci i director 
executiu de Comtec Quality, s.a., llicenciat 
en Administració d’Empreses per la 
Universitat Internacional de Catalunya i 
PDG (Programa de Direcció General) per 
l’IESE Business School, és Màster Europeu 
en Total Quality Management i Màster 
en Gestió de la Qualitat en l’Empresa per 
la UPC, així com avaluador acreditat i 
llicenciatari d’EFQM pel Club Excelencia 
en Gestión. Disposa d’una dilatada 
experiència en el camp de la consultoria 
d’estratègia i d’excel·lència, els sistemes de 
gestió de la qualitat, la gestió per processos, 
la gestió d’operacions i la millora contínua, 
en l’àmbit sanitari, sociosanitari i de la 
dependència. Ha impartit classes en la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC), la Universitat de Barcelona (UB), 
la Universitat de Girona (UdG), a la Unió 
Consorci Formació (UCF) i la Associació 
Catalana d’Establiments Sanitaris 
(ACES). També ha realitzat nombroses 
presentacions i articles per a diversos 
llibres i revistes.

José María López Sánchez és consultor 
de Comtec Quality, s.a., diplomat en 
Arquitectura Tècnica per la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), Màster 
en Gestió de la Qualitat en l’Empresa per 
la UPC, avaluador acreditat i llicenciatari 
d’EFQM pel Club Excelencia en Gestión, 
auditor intern en sistemes de gestió de 
la qualitat ISO 9001 i diplomat Green 
Belt per Programes de Millora Six 
Sigma pel Departament d’Estadística i 
Investigació Operativa de la UPC. Disposa 
d’experiència en el camp de la consultoria 
d’excel·lència, els sistemes de gestió de la 
qualitat, la gestió per processos i la millora 
contínua en l’àmbit sanitari. 
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Introducció a la gestió per 
processos

L’enfocament basat en processos es promou, des de les principals normes i models 
de gestió, la família de normes iso 9000 i el model eFQm d’excel·lència, com 
a eina de gestió que potencia la millora dels resultats. a continuació s’introdueix 
el lector en els aspectes fonamentals de la gestió per processos.

1
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1.1. Definició del concepte “procés”

el diccionari de la real academia española de la Lengua estableix les següents 
definicions del terme “procés”:

Procés (Del lat. processus):
1. m. Acció d’anar cap endavant. 
2. m. Transcurs del temps. 
3. m. Conjunt de les fases successives d’un fenomen natural o d’una operació.
 (...)

Real Academia Española de la Lengua

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 i el model 
eFQm d’excel·lència 2013:

Procés:
Conjunt d’activitats mútuament relacionades o que interactuen, les quals transformen elements 
d’entrada en resultats. 
 ISO 9000:2005

Conjunt d’activitats que interactuen entre si on la sortida d’una activitat es converteix en entrada 
d’una altra. Els processos afegeixen valor transformant elements d’entrada en resultats, utilitzant 
recursos.

Model d’Excel·lència EFQM 2013

En resum, de les definicions anteriors es desprèn que un procés és, bàsicament, 
un conjunt d’activitats interrelacionades. evidentment aquestes activitats tenen 
la finalitat d’aportar valor, doncs això és el que justifica la seva existència.

Procés = Conjunt d’activitats interrelacionades que aporten valor.

el fet d’aportar valor necessàriament requereix de recursos que ho facin possible, 
ja siguin econòmics, materials, humans, etc. 

per exemple, un procés d’atenció ambulatòria és un conjunt d’activitats que 
permeten atendre les necessitats assistencials dels pacients ambulatoris. per tant, 
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la seva aportació rau en transformar la situació d’un pacient que requereix una 
atenció ambulatòria en la situació d’un pacient visitat i, per tant, diagnosticat i, 
si s’escau, tractat i/o amb un tractament prescrit. per poder dur a terme aquestes 
activitats es requereix, per exemple, de recursos físics (consulta amb els seus 
equipaments, aparells, materials i medicaments), recursos humans (personal 
mèdic, d’infermeria, auxiliars i/o administratius) i recursos de sistemes 
d’informació (història clínica).

com més recursos o millor gestió es faci dels recursos existents, més capacitat 
d’aportar valor tindrà el procés.

1.2. Elements clau del procés (ICOM)

independentment de les activitats que el formen o els objectius que persegueix, 
qualsevol procés d’una organització o entitat assistencial està format per 4 
elements clau que permeten definir i gestionar el procés completament. Els 
4 elements clau es defineixen per l’acrònim ICOM, Input-Control-Output-
Mechanism (entrades-elements de control-sortides-recursos). A la figura 1 es 
mostren gràficament aquests elements:

• “INPUT” (Entrades): els elements que s’incorporen al procés i formen part 
de la cadena de valor. en un procés d’atenció ambulatòria, la persona amb un 

Input
(Entrades)

Mechanism
(Recursos)

Output
(Sortides)

Control
(Elements de control)

PROCÉS
(conjunt d'activitats)

Figura 1. Estructura ICOM
Font: Programa ICAM, Força Aèria dels EEUU
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problema de salut és un dels “inputs” ja que rep en ella mateixa el servei i és a 
qui se li apliquen les activitats i els recursos per aportar un valor afegit.

• “CONTROL” (Elements de control): els elements que condicionen i 
estableixen de quina forma s’han d'executar les activitats del procés, ja 
siguin d’origen intern (protocols mèdics, guies clíniques, etc.) o extern (lleis, 
normatives, reglaments, etc.). en un procés d’atenció ambulatòria serien 
elements de control, per exemple, la Llei orgànica de protecció de Dades 
de caràcter personal que condiciona el tractament de les dades dels pacients, 
un protocol d’administració d’injectables que estableixi les pautes per fer-ho 
de forma segura, o un procediment o pauta per informar el pacient sobre el 
tractament proposat per tal de recollir el seu consentiment informat.

• “OUTPUT” (Sortides): els elements que surten del procés com a resultat final 
de la cadena de valor. Seguint l’exemple de l’atenció ambulatòria, l’“output” del 
procés seria un pacient visitat, diagnosticat i, si s’escau, tractat i/o amb un tractament 
prescrit. L’aportació de valor es veu clarament quan es compara l’“input” amb 
l’“output”; és a dir, en el cas de l’atenció ambulatòria l’aportació de valor radica en 
diagnosticar, tractar, prescriure o derivar. És important entendre bé l’aportació del 
procés per entendre clarament la seva raó de ser o la seva principal funció.

• “MECHANISM” (Recursos): els elements que s’utilitzen per possibilitar 
la transformació “input-output” i l’aportació de valor. Aquests elements no 
s’incorporen a la cadena de valor i engloben tots els recursos materials i no 
materials requerits per poder realitzar les activitats del procés. com ja hem dit 
abans, a l’exemple del procés d’atenció ambulatòria els recursos serien les hores 
de dedicació del personal assistencial i administratiu, els aparells de diagnòstic i 
l’instrumental mèdic, la història clínica informatitzada, els recursos energètics, etc. 

1.3. Tipologia de processos

Establir una tipologia de processos ajuda a identificar i classificar els processos 
d’una organització. cada organització pot acollir-se a la tipologia de processos 
que més s’adeqüi a les seves característiques o necessitats, o bé pot establir 
qualsevol tipologia que s’adapti a les seves característiques. 
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a continuació s’exposen les tres tipologies més utilitzades per les organitzacions 
de l’àmbit assistencial: 

Primera tipologia:

• Processos estratègics: són els processos vinculats a l’àmbit de la gestió, 
direcció i planificació. Aquests processos marquen les directrius per assolir la 
visió de l’organització.

• Processos operatius: també coneguts com processos clau o processos de 
negoci, són aquells directament vinculats a la realització del producte i/o 
servei. aquests processos donen resposta a la missió de l’organització.

• Processos suport: són els processos que donen suport als processos operatius 
i, per tant, fan possible que es puguin dur a terme les activitats essencials 
d’una organització.  

A continuació es mostra la tipologia definida (veure figura 2):

Segona tipologia (vinculada als requeriments ISO 9001):

• Processos de planificació: són els processos vinculats a l’àmbit de 
l’establiment de polítiques, plans i objectius. 

Processos
Estratègics

Processos
Operatius

Processos
Suport

Processos
administratius

Processos
de relació 

amb l'usuari

Processos de 
serveis generals

Processos 
de suport 

assistencial

Processos 
d'hostaleria

Processos de govern de l'organització

Processos assistencials de 
prestació de servei

Processos de 
Gestió de Persones

Processos de 
Gestió de la Informació

Processos de Realització del 
Producte

Processos de Mesura, 
Anàlisis i Millora

Processos de 
Gestió de Recursos

Processos de planificació

Figura 2. Primera tipologia
Font: Comtec Quality, s.a.
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• Processos de gestió de recursos: són els processos que permeten definir, 
proporcionar i mantenir els recursos necessaris a l’organització.

• Processos de realització de producte: són els processos que permeten portar 
a terme la prestació del servei assistencial.

• processos de mesura, anàlisi i millora: són els processos que desenvolupen 
mecanismes per l’anàlisi, l’aprenentatge i la millora.

A continuació es mostra la tipologia definida (veure figura 3):

Tercera tipologia (exemple d’estructura adaptada a l’àmbit assistencial):

• Processos de govern de l’organització: comprèn processos com ara 
“Desplegament Estratègic”, “Control de Gestió”, “Relacions Institucionals”, etc.

• Processos assistencials o de prestació de servei: comprèn processos com ara 
“Atenció Urgent”, “Atenció Ambulatòria”, “Hospitalització”, etc.

• Processos de suport assistencial: comprèn processos com ara “Gestió del 
medicament”, “Ús de la sang i derivats”, “Proves complementàries”, etc.

• Processos d’hostaleria: comprèn processos com ara “Cuina”, “Bugaderia”,  
“Neteja”, etc.

Processos
Estratègics

Processos
Operatius

Processos
Suport

Processos
administratius

Processos
de relació 

amb l'usuari

Processos de 
serveis generals

Processos 
de suport 

assistencial

Processos 
d'hostaleria

Processos de govern de l'organització

Processos assistencials de 
prestació de servei

Processos de 
Gestió de Persones

Processos de 
Gestió de la Informació

Processos de Realització del 
Producte

Processos de Mesura, 
Anàlisis i Millora

Processos de 
Gestió de Recursos

Processos de planificació

Figura 3. Segona tipologia
Font: Comtec Quality, s.a.
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• Processos de relació amb l’usuari: comprèn processos com ara “Gestió de 
queixes i reclamacions”, “Assistència social”,  “Mesura de la satisfacció del 
client”, etc.

• Processos de serveis generals: comprèn processos com ara “Compres”, 
“Manteniment”, “Seguretat”, etc.

• Processos administratius: comprèn processos com ara “Contractació”, 
“Facturació”,  “Tresoreria”, etc.

• Processos de gestió de persones: comprèn processos com ara “Selecció i 
contractació”, “Avaluació del rendiment”, “Formació”, etc.

• Processos de gestió de la informació: comprèn processos com ara 
“Desenvolupament d’Aplicacions”, “Gestió d’incidències informàtiques”, 
“Gestió de l’Arxiu”, etc.

A continuació es mostra la tipologia definida (veure figura 4):

Processos
Estratègics

Processos
Operatius

Processos
Suport

Processos
administratius

Processos
de relació 

amb l'usuari

Processos de 
serveis generals

Processos 
de suport 

assistencial

Processos 
d'hostaleria

Processos de govern de l'organització

Processos assistencials de 
prestació de servei

Processos de 
Gestió de Persones

Processos de 
Gestió de la Informació

Processos de Realització del 
Producte

Processos de Mesura, 
Anàlisis i Millora

Processos de 
Gestió de Recursos

Processos de planificació

Figura 4. Tercera tipologia
Font: Comtec Quality, s.a.
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1.4. Beneficis de la gestió per processos

Un sistema de gestió amb un enfocament basat en processos proporciona 
l’organització que l’implanta, el manté i el millora diversos beneficis que 
potenciaran la seva capacitat per millorar els seus resultats, tant estratègics com 
operatius, i l’assoliment dels requeriments del client. Els beneficis obtinguts per 
aquest enfocament de gestió, tot i estar condicionats pel nivell d’implantació 
que cada organització decideix assumir, es poden dividir en els següents:

• Visió transversal: la gestió per processos ajuda a entendre les organitzacions per 
les activitats que desenvolupen, no pas per com s’estructuren jeràrquicament les 
persones que hi treballen o per les instal·lacions que formen l’organització. aquesta 
visió vertical tradicional, representada mitjançant l’organigrama, organitza 
verticalment establint nivells d’autoritat i àrees funcionals o departaments.  

La principal limitació que presenta la visió tradicional és el risc d’una gestió 
excessivament departamental, establint d’aquesta manera elements estancs i tancats 
sense relació entre ells que generen problemes de comunicació, descoordinació, 
manca d’alineament  d’objectius, etc. això pot generar friccions entre departaments 
o entre persones de diferents departaments, dificultant una bona relació i gestió. 
Aquest fenomen és conegut com l’efecte sitja (veure figura 5).

EFECTE SITJA

Gerència

Infermeria Serveis
 Mèdics

RRHH Eco-Fin

Figura 5.  Efecte sitja entre departaments
Font: Geary A. Rummler i Alan P. Brache
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L’enfocament principal a l’estructura jeràrquica fa que cada departament es 
gestioni internament sense tenir en compte les relacions i influències externes, 
limitant d’aquesta forma la visió global de tota l’organització. Un element clau 
per aconseguir aquesta visió global és el propi client, pacient o usuari del servei, 
origen i fi de les activitats que es desenvolupen en tota organització i, per contra, 
un element de difícil encaix en els organigrames funcionals.

en canvi, gràcies al seu focus en les activitats que es realitzen, la visió transversal 
trenca amb aquestes limitacions de la visió tradicional. aquestes activitats es 
mostren agrupades i relacionades entre si de tal forma que estiguin alineades 
amb els objectius estratègics i permetin definir un flux d’activitats capaç de 
donar valor afegit al client, pacient o usuari del servei. La gestió d’aquest flux 
d’activitats relacionades entre si és la base de la gestió per processos.

per aconseguir que una organització passi d’una visió tradicional a una visió 
transversal es requereix d’un profund canvi en la cultura de l’organització que 
s'ha d'assumir amb prudència i paciència, ja que aquests processos de canvi no 
són ràpids i poden arribar a generar fortes resistències. 

a l’àmbit assistencial fa temps que s’ha anat assimilant aquest enfocament 
transversal, tot i que només parcialment i sense anomenar-li gestió per 
processos. Un exemple d’això és un servei d’urgències hospitalàries o una 
unitat de cirurgia sense ingrés, composats per personal administratiu, mèdic, 
d’infermeria, auxiliars, etc. 

• Alineació d'objectius: en una organització amb una visió tradicional els 
departaments, entesos com a elements estancs que es gestionen sense tenir en 
compte la relació amb altres departaments, poden tenir assignats objectius que 
entrin en contradicció amb els objectius d’altres departaments (veure figura 6). 
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Aquestes contradiccions entre objectius suposen, en ocasions, conflictes entre 
persones de diferents departaments que, tot i defensar el millor per al seu 
departament i en conseqüència també per l’organització, no entenen perquè l’altre 
persona no coincideix en les mateixes decisions. en l’àmbit assistencial trobem 
diferents exemples, com el següent: un tècnic radiològic sol·licita un nou aparell de 
diagnòstic per la imatge, d’alta definició i amb les últimes novetats tecnològiques, 
vetllant per garantir la millor qualitat d’imatge que faciliti un diagnòstic eficaç, però 
pot trobar-se amb que el responsable del departament econòmic-financer consideri 
que hi ha altres possibilitats més econòmiques que realitzen les mateixes funcions; 
dues visions diferents i que vetllen pels interessos de l’organització, però que són 
contradictòries entre elles. 

Aquesta situació ve influïda per la limitada capacitat de visió global en l’enfocament 
tradicional. La manca d’alineació d’objectius limita la capacitat de l’organització 
per avançar en la seva evolució de forma eficient.

La gestió per processos facilita, a més de l’alineació d’objectius, la reducció del 
número d’aquests. Aquest efecte s’aconsegueix quan s’han de valorar transversalment 
i combinar tots els interessos implicats en un mateix procés (veure figura 7).

Direcció

Dep. Dep. Dep.

Figura 6. Esquema d’objectius contradictoris per departaments
Font: Comtec Quality, s.a
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La missió de l’organització defineix la seva raó de ser i es desplega amb 
l’estratègia mitjançant l’establiment d’objectius estratègics, que alhora 
requereixen dels processos per al seu assoliment. per tant, els processos 
defineixen objectius alineats amb els objectius estratègics. Aquesta alineació 
missió-estratègia-processos és bidireccional: per una banda es requereix 
un desplegament descendent per l’establiment d’objectius i, per l’altra, un 
desplegament ascendent per rendir comptes dels resultats i l’assoliment dels 
objectius (veure figura 8).

Direcció

Dep. Dep. Dep.

Figura 7. Esquema d’objectius alineats 
Font: Comtec Quality, s.a

MISSIÓ

ESTRATÈGIA

CONJUNT DE 
PROCESSOS

Figura 8. Esquema de la relació missió-processos  
Font: Comtec Quality, s.a
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- Millora contínua: la gestió per processos potencia la millora contínua 
amb l’aplicació estructurada de les fases del cicle PDCA (veure figura 9).

- Planificar (Plan): a la primera etapa es defineix el procés i s’estableixen 
els objectius.

- Executar (Do): la següent etapa consisteix a executar el procés per 
aconseguir els objectius i recollir dades per avaluar els resultats; és a dir, 
implementar les decisions de l’etapa anterior.

- Verificar (Check): a continuació es verifiquen els resultats obtinguts 
durant l’execució, comparant-los amb els objectius marcats a la primera 
etapa (pLan), i s’avalua tant l’adequació de l’enfocament plantejat com 
la seva correcta execució segons la planificació prevista.  

- Actuar (Act): finalment s’arriba a l’etapa d’actuació, en la que s’apliquen 
les actuacions que s’hagin establert com a oportunitats, fruit de l’anàlisi 
de la fase anterior. 

aquesta seqüència de 4 etapes, portada a la pràctica de manera cíclica, permet 
millorar els processos organitzatius de manera contínua (veure figura 10).

PLAN

ACT CHECK

DO

DEFINE
Definir abast i propòsit 
del projecte

MEASURE
Recollir dades per 
analitzar la causa arrel

CONTROL
Incorporar la solució com a 
nova manera de treballar

ANALYSE
“Brainstorming” sobre 
possibles causes arrel

IMPROVE
Implementar i 
monitoritzar la solució

Figura 9. Cicle PDCA 
Font: William E. Deming
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Figura 10. Esquema de millora contínua
Font: Kaoru Ishikawa
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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.

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

Rambla Catalunya 39, 2n 1a 
08007 Barcelona 
Tel. 934874656

info@comtecquality.com
www.comtecquality.com

Actualment són moltes les organitzacions prestadores de serveis assistencials que 
incorporen a la seva gestió una orientació a processos, ja sigui pel convenciment de la 
seva utilitat o perquè és quelcom requerit pels principals models i normes de certificació 
(ISO 9001, Acreditació Sanitària de Catalunya, Model EFQM d’Excel·lència,...).

Tanmateix, també és cert que existeixen diferents graus d’implantació de la gestió per 
processos i que són poques les organitzacions que l‘han aconseguit implementar, com 
una eina de gestió i millora, de manera global, estructurada, sistemàtica i integrada a la 
seva gestió.

En aquest llibre no només es presenten els aspectes més operatius vinculats al seguiment 
dels indicadors i a la millora contínua per reduir la variabilitat dels resultats dels 
processos. També es plantegen els reptes vinculats a la necessitat d’integrar aquest nou 
sistema, amb una visió transversal multidisciplinària, a la pròpia estructura de gestió 
del centre, tant jeràrquica com funcional, possibilitant així un nou model de lideratge i 
facilitant la coordinació i la presa de decisió.

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en dues parts. En la primera part s’introdueix 
al lector als termes i conceptes més teòrics de la gestió per processos. En la segona, es 
presenten les claus per a la seva implantació, detallant els principals aspectes i eines per 
aconseguir una millora dels resultats amb la gestió per processos.

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. 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.
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