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El concepte de millora contínua ha esdevingut reeixit en l'àmbit assistencial, doncs 
s’ha evidenciat la seva efectivitat per millorar la prestació del servei i per reduir costos, 
potenciant la implicació del personal i sense necessitar de grans despeses ni inversions. 

La millora contínua es fonamenta en la filosofia de la superació, en el convenciment 
que sempre hi ha quelcom per millorar i que s’ha de perseguir la millora en tot 
moment, implicant a tots els estaments de les organitzacions. És fruit d’una combinació 
perfecte entre la intel·ligència racional, fonamentada en el cicle de Deming o PDCA, i  
l’emocional.

Tant als projectes de millora contínua com també a la gestió assistencial és cabdal 
prendre decisions basades en fets i dades objectives. És per això que la gestió mitjançant 
indicadors és de vital importància en aquests dos àmbits. 

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en dues parts diferenciades. En la primera 
part, s’endinsa el lector en els fonaments conceptuals de la millora contínua, desgranant 
les principals metodologies per a la seva aplicació (PDCA, RADAR, DMAIC i A3). En 
la segona, es parla dels indicadors de gestió assistencial, aportant les bases teòriques 
necessàries i les pautes per al seu disseny i implantació.

L’explicació teòrica s’acompanya d’exemples pràctics, per tal de facilitar la comprensió 
i l’aplicació a l’entorn assistencial 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. 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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La millora contínua

La millora contínua és un motor que permet la introducció de canvis a les 
organitzacions a partir de l’anàlisi i l’aprenentatge, per tal de millorar els seus 
resultats. a continuació es presenten diferents metodologies per a l’aplicació de 
la millora contínua, i per tant amb diferents enfocaments. 

1
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1.1. Definició i orígens de la “millora contínua”

La norma iso 9000:2005 i el model eFQM d’excel·lència 2013 estableixen les 
següents definicions del concepte “millora contínua”:

Millora contínua:

Activitat recurrent per augmentar la capacitat per complir els requisits. 
ISO 9000:2005

Millora continuada de processos que es dirigeix cap a l’assoliment de nivells excel·lents de 
rendiment mitjançant un canvi incremental.

Model d’Excel·lència EFQM 2013

El concepte “millora contínua” és, si més no, l’evolució natural del conegut 
mètode científic, definit segons l’Oxford English Dictionary com:

Mètode científic:
Un mètode o procediment que ha caracteritzat la ciència natural des del segle XVII, que consisteix 
a l’observació sistemàtica, la mesura, l’experimentació, la formulació, l’anàlisi i la modificació de 
les hipòtesis.

Oxford English Dictionary

Un dels considerats com a pares de l’empirisme, el filòsof i escriptor Francis 
Bacon, va exercir una influència decisiva en la definició del mètode científic, 
que va dividir en les següents fases: 

• observació
• inducció
• Hipòtesi
• experimentació
• demostració o refutació (antítesi)
• Tesi o teoria científica

des dels seus inicis, en la segona meitat del segle XX, la millora contínua 
es defineix com un procés estructurat en el qual participen totes les persones 
d’una organització amb l’objectiu d’incrementar la qualitat (zero defectes), la 
competitivitat i la productivitat en un entorn canviant. 



7

1. La MiLLora contínua
La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
MiLLora contínua i indicadors de gestió assistenciaL

el seu origen està al cicle de deming (edwards deming), també conegut com 
cicle Pdca, que està estructurat en quatre passes i es fonamenta en un concepte 
ideat per Walter a. shewhart.

tanmateix va ser a mitjans del segle XX, quan deming viatja al Japó, quan 
realment la millora contínua va adquirir la seva màxima dimensió, al combinar-
se la intel·ligència racional occidental amb la intel·ligència emocional oriental 
(la mil·lenària filosofia de superació). Això va donar lloc a l’estratègia de millora 
de la qualitat anomenada Kaizen, que etimològicament significa canvi a millor i 
que es tradueix com a millora contínua. 

La filosofia de millora contínua Kaizen es fonamenta en que en qualsevol 
organització sempre hi ha quelcom que millorar, que tot és millorable, i que per 
perseguir la millora total s’ha d’implicar a totes les persones de l’organització, 
doncs les millors idees i les millors propostes de millores, parteixen dels 
treballadors.

Alguns dels principals precursors del concepte “qualitat” al llarg del temps, 
també anomenats “gurus” (Juran, Joiner i Deming), ja van assentar les bases 
sobre com s’havia d’implantar un sistema de millora contínua eficient.

aquest procés de millora ja s’aplica naturalment en l’àmbit assistencial encara 
que potser no s’hagi identificat amb les mateixes paraules ni es realitzi d’una 
forma metòdica i estructurada que faciliti la implantació i seguiment de les 
millores per assolir els objectius marcats. 

un exemple d’això el trobem a la gestió de la seguretat del pacient, quan 
s’analitzen els resultats d’esdeveniments adversos o sentinelles i es proposen 
millores per tal de reduir-los (com per exemple les infeccions quirúrgiques) o 
a la gestió de la satisfacció de l’usuari, quan es prenen mesures per millorar els 
índex de satisfacció en aspectes concrets (com ara la satisfacció amb el menjar), 
o en el disseny de tractaments, quan es modifiquen protocols per optimitzar 
l’eficàcia dels tractaments. 
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1.2. Metodologies per a la millora contínua: PDCA, DMAIC, 
RADAR i A3

1.2.1. El cicle PDCA

William E. Deming va contribuir a la definició de la millora contínua amb el 
cicle de quatre etapes denominat Pdca: Plan – do – check – act.

• PLANIFICAR (Plan): la primera etapa consisteix al desenvolupament 
d’objectius i plans d’implementació, pel que caldrà conèixer i analitzar la 
situació actual de l’organització per seleccionar aquells projectes de millora 
més convenients.

• EXECUTAR (Do): la següent etapa consisteix a executar els plans per 
aconseguir els objectius i recollir dades per avaluar els resultats, és a dir, 
implementar les decisions de l’etapa anterior. 

• VERIFICAR (Check): a la tercera etapa 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 correcta 
execució d’aquest segons la planificació prevista. 

Figura 1. Cicle PDCA de Deming
Font: William E. Deming

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
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• 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 2).

aquesta metodologia de millora és aplicable i útil a tots els nivells de l’organització 
assistencial. La Pdca es pot fer servir a un nivell macro o estratègic per tal de 
planificar i avaluar l’activitat de l’organització en la seva capacitat per oferir els 
productes o serveis que se li encomanin, a més de funcionar en la resolució de 
problemes en la pròpia prestació del servei. És a dir, és aplicable a qualsevol 
situació en què calgui utilitzar un procés de millora. 

Per aplicar aquesta metodologia és de vital importància que es tinguin 
ben identificats els projectes o problemes sobre els quals cal aplicar-la. La 
determinació de la situació inicial per a qualsevol procés de millora és un fet 
clau degut a què és la base per realitzar l’anàlisi inicial i prendre les decisions 
per establir la planificació d’aquesta millora. Per tant, en primer lloc cal disposar 
de la informació necessària per conèixer la situació inicial. 

Figura 2. Esquema de millora contínua
Font: Kaoru Ishikawa
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aquesta informació inicial, en el cas dels serveis assistencials, ve establerta 
per les característiques intrínseques definides pel propi servei juntament amb 
la resta de condicionants que estableixi el client o usuari, sense oblidar tots 
aquells de referència legal i normativa aplicables. Quan no es tracta de serveis 
assistencials, com per exemple un procés de contractació i acollida de personal, 
caldrà contemplar els requeriments dels grups d’interès interns i externs, així 
com determinar els resultats d’eficiència i de qualitat del procés. 

el procés o aspecte que es vulgui sotmetre a la millora haurà de ser monitoritzat 
per obtenir informació que ens permeti primer conèixer la situació de partida i 
després avaluar l’assoliment dels objectius establerts. 

Un cop identificat el problema, s’ha de mirar d’entendre el procés o aspecte a 
millorar, s’han d’analitzar les relacions causa/efecte i s’han d’establir hipòtesis 
que ens ajudin a entendre el seu comportament, per tal de poder projectar, amb 
una base fonamentada, possibles actuacions que ens permetin assolir la millora. 

La metodologia Pdca tracta d'aplicar la lògica d’una forma estructurada i 
sistemàtica per a la resolució de problemes. És un procés que es repeteix un cop 
finalitza, tornant a iniciar el cicle i formant una espiral de millora contínua.

tota la resta d’eines per a la millora contínua que es presenten en aquest llibre 
estan clarament inspirades en el cicle Pdca.

Exemple PDCA

Problema:
El Cap del Servei d’Oncologia detecta que les sessions clíniques del seu servei, que ell s’encarrega 
personalment de coordinar,  s’allarguen excessivament, fins el punt que sovint no es poden acabar 
de tractar tots els punts de l’ordre del dia. També té la percepció que la metodologia amb què es 
gestionen no resulta especialment participativa ni estimulant pels assistents.

PLAN: 
Per tal de resoldre la problemàtica existent, el Cap del Servei d’Oncologia crea un petit equip de 
treball composat per ell mateix i dos facultatius del seu servei. Aquest equip de treball analitza la 
situació existent i consensua la següent proposta d’actuació:
1. Delegar a un/a administratiu/va la coordinació i programació de les sessions clíniques, 

tot i que la validació del programa correspondrà al Cap del Servei d’Oncologia, per tal 
d’aconseguir disposar d’un programa semestral de sessions clíniques al principi de cada 
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semestre i també d’un pla específic de cada sessió clínica (que inclourà objectius, temes a 
tractar i horari) que s’haurà d’avançar a tot l’equip facultatiu amb una antelació mínima de 
dues setmanes.

2. Implantar una sistemàtica de participació de tots els facultatius per proposar temes d’interès 
a presentar en les sessions clíniques, per tal de poder establir el programa semestral a partir 
d’aquestes. 

3. Establir un temps estàndard de presentació de cada ponent més un altre per a la discussió en 
grup.

4. Assignar a un facultatiu el rol de conducció i gestió del temps per a les sessions clíniques, per 
tal que vetlli pel compliment dels horaris planificats. 

DO:
Un cop determinat el pla d’actuació, el Cap del Servei procedeix a executar-lo. S’assigna a una 
administrativa les funcions de coordinar dates per a les sessions clíniques, recollir de propostes 
per a l’elaboració del programa semestral, presentar propostes al Cap de Servei per a la seva 
validació,  enviar el programa semestral i fer les convocatòries amb el pla de cada sessió clínica. 
També, tot i que no s’havia previst, es redacta un document on es recullen totes les funcions i 
responsabilitats de l’administrativa (corresponents a la gestió de les sessions clíniques) i que, en la 
seva absència, permetrà agilitzar la capacitació del seu substitut/a. 
L’administrativa comença a exercir les seves noves funcions, al mes de juny s’aprova el programa 
corresponent al segon semestre de l’any i s’envien les convocatòries corresponents a totes les 
sessions clíniques programades fins al mes de desembre.
També s’assigna a un facultatiu, de manera rotatòria, el rol de conducció de les sessions clíniques i 
de la gestió del temps. Aquesta mesura s’aplica també a totes les sessions clíniques dutes a terme 
durant el segon trimestre.

CHECK:
A final d’any es torna a reunir l’equip de treball constituït per dissenyar el pla de millora per tal de 
fer una valoració de l’eficàcia de les mesures implantades. 
Per fer una valoració més acurada, enquesten tots els facultatius sobre un seguit d’aspectes 
vinculats a les sessions clíniques. Els resultats de l’enquesta són els següents (amb un índex de 
resposta del 87% del total de facultatius):
- El 90% dels facultatius valora  positivament o molt positivament les millores introduïdes.
- El 78% dels facultatius enquestats manifesta que les sessions clíniques han guanyat en 

interès.
- El 84% dels facultatius enquestats manifesta que s’ha millorat en la gestió de la programació 

de la convocatòria de les sessions clíniques.
- El 30% dels facultatius enquestats manifesta que s’ha millorat en la gestió del temps de les 

sessions clíniques.
També s’analitzen altres dades:
- Només la primera  de les sessions clíniques realitzades va poder complir els horaris establerts.
- El 47% dels facultatius va participar fent propostes de continguts.

Analitzant aquesta informació i fent altres valoracions, l’equip de treball conclou el següent:
a) Les millores adreçades a millorar els continguts de les sessions mitjançant la participació han 

estat efectives.
b) La coordinació administrativa de les sessions clíniques ha permès millorar la seva 

programació i convocatòria.
c) Les mesures per agilitzar i millorar la gestió del temps durant les sessions clíniques no han 



12

1. La MiLLora contínua
La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
MiLLora contínua i indicadors de gestió assistenciaL

estat prou efectives. Es determinen com a possibles causes el fet que el personal facultatiu 
assignat no tenia directrius, pautes ni formació sobre com fer-ho. El fet que el rol assignat fos 
de caràcter rotatori no ha permès sumar experiència per afermar aquesta habilitat.

ACT:
Per tal de superar les dificultats existents per la gestió del temps, es determina el següent:
a) Definir pautes d’actuació per exercir el rol de gestor del temps adequadament i mitjançant 

eines concretes. En aquestes pautes s’establirà de forma didàctica com conduir les sessions i 
com informar els ponents sobre el seu consum del temps.

b) Assignar les funcions de conducció de les sessions i de gestió del temps només a dues 
persones, per tal que guanyin experiència, centrant els esforços de formació i reduint la 
variabilitat.

Les quatre fases descrites del cicle Pdca evidencien un esperit de prova i error. 
És per això que aquesta no és una eina que es limiti a objectivar i assolir resultats 
concrets, sinó que es té en compte que en l’avaluació de la implantació de la millora 
pot intervenir el factor subjectiu. Mentre que després d’implantar una millora podem 
desconèixer quantitativament el grau d’assoliment de la millora, podem, però, en 
canvi, saber que la millora ha estat efectiva encara que no la puguem objectivar; és a 
dir, sabem que s’ha millorat però no podem mesurar quant hem millorat.

1.2.2. La metodologia DMAIC

La metodologia DMAIC (veure figura 3) és l’eina de millora que s’utilitza en 
l’aplicació dels programes de millora six sigma (6 sigma).

six sigma (6 sigma) constitueix una metodologia de qualitat estructurada i 
sistemàtica basada en la mesura i anàlisi de dades. amb aquesta metodologia 
es persegueix la minimització de la variabilitat en els processos amb l’objectiu 
d’aconseguir béns i serveis amb uns estàndards de qualitat molt propers als 
requeriments dels clients, mantenint uns nivells de defectes molt propers a zero 
(3,4 defectes per milió d’oportunitats). 

aquest programa de millora, fonamentat en la mesura i l’anàlisi de dades, es 
centra en dos pilars principals que dirigeixen l’enfocament de les millores i que 
serviran per avaluar l’èxit en finalitzar la implantació: l’augment de la satisfacció 
del client i la reducció de les despeses de l’organització.
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L’aplicació del programa six sigma a una organització es realitza a través de 
la metodologia DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control), que es 
composa de les 5 etapes que es descriuen a continuació:

• DEFINIR EL PROBLEMA (Define): la primera etapa de la metodologia six 
Sigma consisteix a identificar aspectes dels nostres processos que no compleixen 
amb els requeriments dels clients (defectes). Un cop identificat el problema, 
cal establir quin hauria de ser l’ideal en aquest aspecte, és a dir, allò que els 
clients realment volen. A la finalització d’aquesta etapa es formalitzen les dades 
identificades i es realitza la planificació de la implantació de la millora.

• MESURAR (Measure): a continuació és imperatiu mesurar el problema, 
per la qual cosa cal determinar quins són els paràmetres que cal mesurar i 
com realitzar el mostreig de mesures. igualment cal interpretar d’on prové 
la variació obtinguda i analitzar el nivell sigma que té el procés en aquell 
moment en concret. En aquesta etapa s’utilitzen eines senzilles com gràfiques 
(estadística descriptiva) per establir relacions i patrons i estratificar les dades 
que ens ajudin a definir i quantificar amb més claredat la situació inicial.  

• ANALITZAR (Analyse): el següent pas és identificar les principals causes 
que donen lloc a la variació obtinguda, mitjançant la generació i verificació 

Figura 3. Metodologia DMAIC
Font: Motorola USA
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d’hipòtesis. En aquesta fase pot ser interessant classificar el tipus de projecte 
segons l’objectiu que persegueix. Per exemple: projectes problema (aquells 
projectes que es focalitzen en la resolució d’incidències, problemes, etc.) o 
projectes oportunitat (aquells projectes en els què es preveu que el procés 
afectat pot tenir un millor comportament i les solucions estan dirigides 
principalment al disseny o redisseny del procés). en aquesta etapa és útil 
utilitzar eines com el “brainstorming”, els diagrames de Pareto, els diagrames 
causa efecte, les correlacions i regressions, l’aMFe, etc.

• MILLoRAR (Improve): seguidament, cal generar idees per la solució de les 
causes arrel identificades durant el procés d’anàlisi. Amb aquest objectiu es 
poden utilitzar diferents mètodes com el “brainstorming” i els “benchmarks”. 
un cop generades, cal avaluar i seleccionar les millors idees, presentar les 
recomanacions pertinents i dur-les a terme. Per aquesta selecció seran útils eines 
de priorització, com la matriu de valoració o la matriu d’esforç-impacte, així 
com la possibilitat de realitzar una prova pilot abans de la implantació definitiva.

• CoNTRoLAR (Control): un cop s’han implementat les millores, és 
necessari estandarditzar-les, sistematitzar-les i establir els controls adients per 
comprovar que s’assoleixen els resultats esperats. una bona eina de control és 
l'sPc (statistic Process control) o control estadístic de Procés, que permet 
fer un seguiment gràfic dels resultats i de la seva variabilitat. És en aquest punt, 
un cop finalitzada la implantació de la millora, quan es valoren els resultats 
obtinguts amb els objectius previstos. 

Exemple DMAIC

DEFINE: 
El resultat de l’indicador “Estada mitja de pacients amb intervenció quirúrgica” és de 23 dies i porta 
dos seguiments fora de l’estàndard establert de 14 dies. Es desconeixen els motius ja que no hi ha 
hagut canvis de protocols ni canvis de personal. Aquesta situació, a més, incideix en l’augment de 
les penalitzacions econòmiques que realitzen les companyies d’assegurances quan el desviament 
supera els 20 dies. 

Es defineixen els objectius a assolir en:

1. Estada mitja de pacients amb intervenció quirúrgica = 14 dies
2. % de pacients intervinguts quirúrgicament amb estada inferior a 20 dies = 100%
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Es realitza el cronograma de les següents fases del projecte de millora començant la recollida de 
les dades el mes de setembre i finalitzant amb la monitorització i estandardització de les solucions 
adoptades al mes de gener. 

MEASURE:
Es prenen mesures per disposar d’una visió inicial clara de tots aquells elements que estan 
relacionats amb els dos objectius marcats. Els resultats són els següents:

1. Estada mitja de pacients amb intervenció quirúrgica = 23 dies (es recull la dada tenint a més 
en compte la segmentació per mesos, per tipus d’intervenció i per cirurgià).

2. % de pacients que són intervinguts d’urgències = 17%.
3. % de pacients reintervinguts = 0,9%.
4. % de pacients intervinguts quirúrgicament amb estada inferior a 20 dies = 63%
5. % de complicacions post-quirúrgiques = 1,8%.

Es revisen les dades obtingudes i se'n fa una primera anàlisi amb aquestes amb gràfiques tipus 
diagrama de Pareto, histograma, etc. i es decideix que de moment no es requereixen noves mesures.

ANALYSE:
Es revisen les dades obtingudes i es fa una anàlisi mitjançant gràfiques tipus diagrama de Pareto, 
histograma, etc.

  

De l’anàlisi més exhaustiva de les dades s’extreu que la causa més important de l’elevat percentatge 
de complicacions post-quirúrgiques són les infeccions en un 73% dels casos i que els pacients que 
les pateixen són el 85% dels casos amb estàncies superiors a 20 dies.

Per identificar la causa arrel que provoca aquest elevat nombre d’infeccions es realitza un diagrama 
causa-efecte.
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Les causes que s’identifiquen com a principals hipòtesis són:
1. No tot el personal d’infermeria realitza les cures de la mateixa forma.
2. Deficient neteja i/o desinfecció del material quirúrgic.

Mitjançant l’anàlisi de les dades es comprova que l’equip d’infermeria del torn de matí té menys 
pacients que pateixen infeccions post-quirúrgiques. Per altra banda, no s’obtenen dades rellevants 
per considerar que el procés de neteja sigui deficient.

IMPROVE:
S’estudia el protocol de cures que realitza l’equip d’infermeria del torn de matí per fer una prova 
pilot al torn de tarda per aplicar-lo de la mateixa manera. Aquesta prova pilot realitzada durant dues 
setmanes resulta satisfactòria i s’aconsegueix reduir el nombre d’infeccions.

Es decideix aplicar el nou protocol que comportarà un canvi en el procés d’Atenció hospitalària. 

CONTROL:
Es documenta el nou procés de cures per pacients quirúrgics per tal d’estandarditzar la nova 
metòdica a seguir en aquests casos. Tanmateix es decideix incorporar al quadre de comandament 
d’infermeria l’indicador de % d’infeccions post-quirúrgiques per mantenir controlat tot procés.

Es valora l’assoliment de la millora amb els resultats dels següents tres mesos a la completa 
implantació del nou protocol, obtenint-se les següents dades:
1. Estada mitja de pacients amb intervenció quirúrgica = 17 dies > objectiu (14 dies)
2. % de pacients intervinguts quirúrgicament amb estada inferior a 20 dies = 100%, compleix 

l’objectiu marcat.

La valoració del projecte de millora és satisfactòria en aconseguir-se el segon objectiu (% de pacients 
intervinguts quirúrgicament amb estada inferior a 20 dies), que tenia una afectació econòmica per al 
centre. En canvi, tot i que s’ha millorat en un 26% l’indicador d’estada mitja, no ha assolit l’objectiu 
inicial.

Es planteja a la direcció del centre que es planifiqui un altre projecte de millora per continuar amb 
la reducció del temps d’estada mitja i així assolir l’objectiu.

aquesta metodologia destaca per la seva marcada orientació a les dades i posa el 
focus en la mesura d’aquells aspectes relacionats amb l’objecte de la millora, tant 
si es disposa de les dades inicialment com si no. un cop es disposa de les dades, 
se’n fa una anàlisi exhaustiva amb l’objectiu d’identificar la causa arrel que motiva 
la variabilitat dels resultats respecte els estàndards desitjats. atacar els motius de 
la variabilitat permet reduir-la i, per tant, fer el procés més robust i fiable.
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1.2.3. La lògica RADAR

La lògica radar és l’eina de millora contínua que acompanya al Model 
eFQM d’excel·lència. És un marc d’avaluació dinàmic i una potent eina de 
gestió que proporciona un enfocament estructurat per examinar el rendiment 
d’una organització o d’una àrea de gestió de forma objectiva.   

 

La lògica RADAR (veure figura 4) estableix les següents dimensions:

• RESULTATS (Results): a la primera fase de la metodologia radar es pretén 
determinar els resultats que s’aspira a aconseguir com a part l’estratègia. 

• ENFOCAMENT (Approaches): a continuació es planifiquen i desenvolupen 
un conjunt d'enfocaments integrats i robustos que permetin obtenir els resultats 
desitjats tant ara com en un futur. 

• DESPLEGAR (Deploy): el següent pas es correspon amb el desplegament 
o implantació dels enfocaments de forma sistemàtica per garantir la seva 
correcta implementació de forma sostinguda en el temps.

• AVALUAR, REVISAR I PERFECCIONAR (Assess, Refine and Improve): 
el darrer pas de la lògica radar requereix d’avaluar, revisar i perfeccionar 
els enfocaments desplegats en base al monitoratge i l’anàlisi dels resultats 
assolits, la realització d’activitats d’aprenentatge i l’aplicació de millores.

Figura 4. Esquema lògica RADAR
Font: Model EFQM d’Excel·lència 2013
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es pot observar que el radar és pràcticament el mateix que el cicle Pdca, 
però donant un protagonisme inicial a la determinació dels resultats que es desitja 
obtenir. amb això es pretén incidir en la importància de la vocació a resultats. 

aquesta eina de millora contínua, tot i ser molt similar al cicle Pdca, és de gran 
utilitat per constituir una filosofia de treball que ajudi a orientar la gestió cap a 
la millora (veure figura 5):

a continuació es descriu com les fases de la lògica radar ajuden a estructurar 
un sistema de gestió orientat a la millora:

• Resultats: aquesta primera dimensió del radar està orientada a recolzar 
la definició d‘un conjunt de resultats clau que siguin rellevants i útils per 
avaluar la gestió, establir fites que permetin objectivar els rendiment i avaluar 
els resultats obtinguts a partir de l’anàlisi de la tendència, del compliment 
dels objectius, de la comparació externa i de la confiança en que aquest es 
mantinguin en el temps.

• Enfocament: la segona dimensió del radar està orientada a establir un 
enfocament que faci possible aconseguir els resultats plantejats. Per que sigui 

Figura 5. RADAR desplegat
Font: Model EFQM d’Excel·lència 2013
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possible, es requereix d’un enfocament que estigui justificat i sòlidament 
fonamentat, que tingui una lògica clara centrada en les necessitats presents i 
futures de l’organització, que s’estructuri mitjançant processos ben definits, 
que tingui una clara orientació a les necessitats dels seus grups d’interès i, a 
poder ser, que s’hagi perfeccionat al llarg del temps. a més, l’enfocament ha 
d’estar integrat, tenint una base clara en l’estratègia i estant vinculat a altres 
enfocaments, si s'escau.

• Desplegament: aquesta tercera dimensió del radar està orientada a garantir 
un bon desplegament de l’enfocament que permeti assolir els objectius 
plantejats, garantint que l’enfocament s’implementi a les àrees rellevants 
de forma ben estructurada, amb flexibilitat i agilitat, vetllant per que el 
desplegament es mantingui al llarg del temps.

• Avaluació, revisió i perfeccionament: aquesta quarta i darrera dimensió del 
radar està orientada a establir mecanismes i sistemàtiques per avaluar, revisar i 
perfeccionar, tant l’enfocament com el desplegament de l’enfocament. Per fer-ho 
possible, cal disposar d’un sistema de medició que permeti objectivar l’eficiència 
i l’eficàcia dels enfocaments i del seu desplegament, s’ha de promoure la reflexió, 
l’aprenentatge i la creativitat per generar  idees de millora i, finalment, s’ha 
d’identificar, prioritzar, planificar i implementar millores i innovacions

Exemple RADAR

RESULTS: 
Una entitat sanitària de l’àmbit de la salut mental es proposa minimitzar els resultats actuals 
d’errors totals de medicació i es marca un objectiu de reduir-los en un 30%. Aquest resultat aglutina 
tots els serveis i dispositius de l’entitat i, durant els darrers anys, ha anat augmentant gradualment 
amb un increment mig del 2% durant els darrers 4 anys. No es té la certesa que la dada sigui 
100% fiable, doncs el seu registre no està automatitzat. Per tant, els resultats reals poden ser 
sensiblement superiors.

Aquest resultat també es disposa de forma segmentada per dispositiu, torn i tipus d’error de 
medicació (prescripció, preparació, dispensació i administració).

APPROACH:
Per assolir els objectius establerts es crea un equip permanent de millora de la gestió del medicament, 
composat per representants dels principals col·lectius professionals implicats (metge/ssa, infermer/a, 
farmacèutic/a, auxiliar administratiu de compres/magatzem, etc.). Aquest equip té la responsabilitat 
d’analitzar els resultats, de promoure millores i de coordinar-se amb la Comissió de Farmàcia. 
Anualment redactarà un informe recollint i valorant la seva activitat i les principals mesures 
adoptades. Fruit de les millores implantades per aquest equip figuren les següents:
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1.2.4. La metodologia A3

La metodologia a3, dissenyada per toyota per documentar problemes o 
oportunitats de millora, és una de les eines de millora que s’utilitza per aplicar la 
metodologia Lean, metodologia coneguda en el sector assistencial com a Lean 
Healthcare.

el seu nom, a3, se’l deu al format del paper que s’utilitza per formalitzar la 
metodologia, un din-a3, on es plasmen totes les fases de la millora en un únic 
full de paper, fet que facilita la visualització i la comprensió de la informació. 
Això es potencia també amb la utilització de diagrames, gràfics, esquemes i 
fotografies.

el format a3 es divideix en diferents quadres que hauran de completar-se seguint 
un ordre i treballant cada un d’aquests quadres de forma sintètica i resumida. tot 
i que el nombre de quadres pot variar, els següents sempre hi hauran d’aparèixer:

- Recepta electrònica del medicament.
- Revisió de la Guia Farmacològica.
- Implantació del sistema d’unidosi a la totalitat dels serveis i dispositius.
- Sistema d’identificació del pacient resident de mitja i llarga durada mitjançant fotografia al 

carretó de medicaments.

DEPLOYMENT:
Les propostes de millora que fa l’equip no s’implanten fins que aquestes han estat validades per la 
Comissió de Farmàcia i han estat aprovades per la Direcció Assistencial. Posteriorment, sempre 
que és possible, es fa una prova pilot i, si és positiva, es modifiquen els procediments de treball, 
es comunica a tot el personal implicat per a la seva implantació i es verifica la seva correcta 
implantació mitjançant auditories internes. 

ASSESSMENT AND REFINE:
L’equip de millora de la gestió del medicament monitoritza els resultats obtinguts per poder avaluar 
adequadament l’eficàcia de les accions implantades. Per tant, amb l’ajuda del departament de 
sistemes de informació, han creat un quadre de comandament que els permet disposar en temps 
real de les dades relatives als errors de medicació, tant a nivell global com de forma segmentada 
pels criteris esmentats anteriorment.
L’equip de millora fa seguiment d’aquests resultats mensualment i analitza el seu comportament 
i les causes vinculades. Quan es requereix pensar en solucions específiques per resoldre 
problemes, s’implica a representants dels perfils professionals que executen les tasques on afecta 
el problema i s’apliquen tècniques de creativitat, per tal d'ampliar la capacitat d’obtenir bones idees. 
Un cop prioritzades les idees que es volen implantar, es segueix el flux esmentat anteriorment.
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• DEFINICIÓ DEL PROBLEMA: per iniciar la plantilla a3 és necessari 
definir els problemes de forma clara i amb les dades disponibles.

• SITUACIÓ ACTUAL: a continuació cal contextualitzar el problema allà on 
es produeix, explicant amb detall l’entorn on es produeix i totes les relacions 
que tingui i considerem que poden ser significatives per explicar aquesta 
situació problemàtica, tenint en compte, per tant, les activitats del procés i 
responsables afectats. És important en aquesta fase aportar totes les dades 
possibles que recolzin el problema identificat.

• OBJECTIUS: una vegada definida la situació actual, podem escollir entre 
definir els objectius desitjats o fer l’anàlisi de causa arrel. En tot cas, tant si 
s’estableixen en aquest moment els objectius com després de l’anàlisi de causa 
arrel, no iniciarem el pla d’accions fins a la finalització d’aquestes dues. En 
establir els objectius desitjats estarem tenint en compte les dades o els indicadors 
que apareixen a la situació actual per tal de poder fer l’avaluació final.

• ANÀLISI CAUSA ARREL: en aquest pas es realitza una anàlisi per identificar 
la causa o causes que originen el problema amb l’ús de diferents eines com els 
5 perquè, diagrames causa-efecte, anàlisi de 5s, etc. aquest és un pas crític 
en la metodologia a3, ja que el pla d’accions es desenvoluparà per donar 
solució a la causa o causes identificades i, en gran part, condicionarà l’èxit de 
la millora.

• PLA D’ACCIONS: a continuació es descriuen les accions a portar a terme 
per l’assoliment dels objectius plantejats i, per tant, per eliminar o limitar 
les causes que originen el seu incompliment, definint responsable i termini 
d’execució per cada una de les accions. A l’hora de definir les accions, és 
fàcil perdre’s en un llistat massa detallat d’accions de poc impacte en comptes 
d’agrupar diverses d’interrelacionades i definir accions més generals. Seguir 
el format a3 ens ajudarà a mantenir aquest equilibri.

• SEGUIMENT: és en aquest punt on es fa la implantació del pla d’acció definit 
al pas anterior. Es destaquen els temes més rellevants de les accions definides 
per tal d’identificar possibles desviaments que requereixin ajustaments o 
correccions, tant per les previsions dels terminis establerts com per l’eficàcia 
de les mateixes accions.
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• RESULTATS: un cop finalitzada la implantació del pla d’accions és el moment 
de realitzar la valoració dels resultats obtinguts respecte els objectius desitjats. 
El mateix projecte pot definir un període de temps entre la finalització de la 
implantació del pla de millora i la valoració dels resultats, ja que de vegades 
els resultats no són immediats.    

Exemple METODOLOGIA A3

TÍTOL A3:
Elevat nombre d’incidències en el servei de bugaderia.

1. CONTEXT: 
L’externalització del servei de bugaderia ha comportat problemes d’aprovisionament i qualitat.

2. SITUACIÓ INICIAL I PROBLEMES:
Situació inicial:
Professionals: 1 persona a bugaderia.
Horari: 7:00-13:30 dilluns i dissabte.
           14:00-20:00 dimarts a divendres.
Recursos: 6 armaris plantes, 2 gàbies, 3 carretons.
Es presenten fotografies dels recursos disponibles i el diagrama Value Stream Map.

Problemes:
- Organització de la roba del magatzem general difícil de mantenir.
- Quan ve el proveïdor no hi ha ningú a bugaderia.
- Manca de temps en fer les tasques a bugaderia.
- Molt temps en plegar i distribuir la roba neta.
- Es treballa des del passadís de fora del servei de bugaderia.
- Problemes els diumenges sense el responsable.

3. OBJECTIU/S BUGADERIA:
- Disminuir els problemes d’aprovisionament a Quiròfans i Plantes a 0, en 6 mesos.
- Reduir temps de no valor afegit a bugaderia.

4. ANÀLISI SERVEI BUGADERIA:
Es realitza anàlisi del lay-out amb aplicació de metodologia 5S i s’estudien els recorreguts del 
personal de bugaderia amb el diagrama d’espagueti.
Es presenten fotografies de la zona de bugaderia i un plànol per visualitzar els recorreguts del 
personal.

5. CONTRAMESURES I SITUACIÓ PROPOSADA:
Proposta de nova distribució d’espais al servei de bugaderia:
- Uniformes tots junts i que l’àrea d’uniformes permeti l’accés del personal.
- Àrea de distribució de roba neta als armaris i carretons, però sense accés del personal.
- Ubicació de carretons i armaris a l’interior del servei de bugaderia.
Es presenten fotografies de les zones esmentades en la proposta i el nou diagrama d’espagueti 
amb els recorreguts optimitzats.



23

1. La MiLLora contínua
La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
MiLLora contínua i indicadors de gestió assistenciaL

6. PLA D’ACCIONS:
Descripció de les principals accions, responsables, terminis i situació.

7. SEGUIMENT INDICADORS:
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aquesta eina de millora destaca per la seva capacitat per fer encabir tot l’anàlisi i 
resolució del problema, treballant el cicle Pdca, en un format que obliga a treballar 
tractar la informació de forma molt directa, concreta i visual (utilitzant eines com 
imatges, diagrames, gràfiques, etc.) per tal de facilitar una ràpida comprensió. 

això facilita la comunicació i el treball amb els equips multidisciplinaris 
que es formen habitualment en l’execució d’aquesta metodologia, ajudant a 
sensibilitzar totes les persones que pertanyen a l’equip per assumir les solucions 
que acabin implantant-se. 

1.2.5. Resum de les principals metodologies

Les principals metodologies definides en els apartats anteriors queden 
representades a la següent taula comparativa, per tal de destacar els principals 
punts que les caracteritzen:

  Cicle PDCA DMAIC Lògica RADAR Metodologia A3

William E. Deming el 
va popularitzar 
inspirat per un 
model ideat per 
Walter A. Shewhart..

Va ser dissenyada per 
Motorola i popularitzada 
per General Electric com a 
eina de millora Six Sigma 
(6 sigma).

Model EFQM d’Excel·lència. Va ser dissenyada 
per Toyota com a 
eina de Lean 
Management.

Orígens

- Plan (planificar)
- Do (executar)
- Check (verificar)
- Act (actuar)

- Define (definir el problema)
- Mesure (mesurar)
- Analyse (analitzar)
- Improve ( millorar)
- Control (controlar)

- Results (resultats)
- Approaches (enfocament)
- Deploy (desplegar)
- Assess, refine and Improve 
(avaluar, revisar i 
perfeccionar)

- Definició del problema
- Situació actual
- Objectius
- Anàlisi causa arrel
- Pla d’accions
- Seguiment
- Resultats

Etapes / 
Dimensions

És el que inspira a tota la 
resta.

Creat per reduir la 
variabilitat en els 
processos de producció.

Inspirat en el mètode 
científic, evidencia un 
esperit de prova i error.
 

Aplicació del PDCA amb una 
marcada orientació estadística 
per reduir la variabilitat.

Requereix d’un cert volum de 
dades per poder aplicar 
tractament estadístics amb 
fiabilitat.

Aplicació del PDCA amb 
una marcada orientació 
a resultats que marca 
l’enfocament de tot el 
cicle de millora.

Eina que estableix una 
pauta per a la gestió 
excel·lent.

Aplicació del cicle PDCA 
potenciant l’aspecte visual 
(din-A3) per facilitar una 
ràpida comprensió.

Foment del treball en 
equip, de la participació 
del personal i del treball 
en el “gemba”.

Principals 
trets 
característics
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1.3. Creativitat

La creativitat és el pensament original, constructiu i divergent per generar noves 
idees o conceptes. Per ser creatius ens obliguem de forma conscient a pensar 
diferent, intentant sortir de les solucions més habituals. això requereix d’un 
esforç per aportar noves idees que no estiguin condicionades per les limitacions 
de les nostres vivències, coneixement del sector, influències de l’entorn, etc. 

existeixen eines per potenciar la creativitat que poden ser de gran ajuda en un procés 
de millora, doncs ens ajuden a sortir dels nostres patrons mentals i de les limitacions 
que tenim establertes. algunes d’aquestes eines són, per exemple, els sis barrets per 
pensar o el pensament lateral, que va definir l’escriptor i psicòleg, Edward de Bono. 

• Sis barrets per pensar: aquesta eina determina que cal adjudicar un barret 
d’un color a cada persona que participa en el procés d’innovació i creativitat. 
És el color del barret el que defineix l’enfocament amb què haurà de treballar 
la persona per trobar solucions o raonaments a plantejar. d’aquesta forma 
s’aconsegueix que cada persona estigui concentrada en un únic aspecte concret.

Els colors dels barrets i els seus significats són:

- Blau: aquest barret controla la resta, així com els temps i torns de paraula.
- Blanc: pensament objectiu i neutre.
- Vermell: per expressar els nostres sentiments sense necessitat de justificacions.
- Negre: per identificar la part negativa i pensar possibilitats de que quelcom 

no surti bé.
- Groc: per identificar la part positiva.
- Verd: pensament creatiu.

• Pensament lateral: amb aquesta tècnica s’intenta arribar a la solució mitjançant 
vies indirectes i estratègies que el pensament lògic hauria descartat. dintre 
de les tècniques més utilitzades n’hi ha una d'especialment coneguda que és 
la d’introduir a la conversa una paraula de forma aleatòria. aquesta tècnica 
s’inicia amb una paraula aleatòria, a la que s’hi van encadenant més paraules 
consecutivament que mantinguin una vinculació o connexió amb la paraula 
anterior i amb la finalitat d’acabar arribant a una idea que permeti resoldre el 
problema plantejat o la qüestió a tractar. 
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també existeixen tècniques més simples per potenciar la creativitat en un equip 
de treball, com per exemple assignar a una persona de l’equip el rol d’aportar 
idees creatives. aquesta persona ha de proposar idees creatives que han de ser 
trencadores i provocatives, per tal d’estimular altres idees o enfocaments a la resta 
de l’equip. Probablement la idea aportada no serà la solució al problema, però pot 
estimular l’aparició d’una bona idea d’algun dels altres membres de l’equip.

1.4. Millora contínua vs. Millora disruptiva

com ja s’ha comentat anteriorment, la millora contínua es fonamenta en un 
perfeccionament gradual i sostingut que, a mesura que avança el temps, permet 
obtenir millors resultats. aquest tipus de millores en principi no requereixen de 
grans inversions ni modificacions de les sistemàtiques de treball.

Les millores disruptives, en canvi, suposen aconseguir en poc temps una gran 
millora en aspectes importants, com poden ser els costos, la qualitat, la seguretat 
o el temps. Per aconseguir-ho normalment cal fer un redisseny profund dels 
processos de l'organització, innovar, aplicar noves tecnologies, fer canvis 
estructurals, modificar tasques, etc. 

La figura 6 mostra gràficament la diferència entre la millora contínua i la millora 
disruptiva:

Figura 6. Esquema comparatiu entre  millora contínua i millora disruptiva
Font: Comtec Quality, s.a
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1.5.  Factors d’èxit dels projectes de millora 

Per assegurar l’èxit a l’hora d’implementar projectes de millora cal vetllar per 
l’acompliment dels factors que s’enumeren a continuació:

• Els membres de l’equip de direcció han de ser els primers en rebre formació.

• Els primers projectes de millora han de ser seleccionats i impulsats des de la 
direcció i han de buscar les millores en les àrees crítiques, preveient resultats 
positius a curt termini.

• Mantenir permanentment projectes de millora relacionats amb processos 
crítics. 

• Fomentar la generació de projectes per part de tots els col·laboradors, però 
sempre amb l’autorització, el suport i el coneixement dels seus responsables. 
Aquests projectes han d’estar ben formulats, amb objectius específics i amb un 
calendari de dates per etapa.

• Disposar d’un ampli calendari de formació, donant prioritat als membres dels 
equips amb projectes en marxa o de previsible iniciació a curt termini.

• Ha d’existir una constant visibilitat i reconeixement per part de l'alta direcció 
de les activitats de millora i dels objectius aconseguits.



LA GESTIÓ DE LA QUALITAT EN ELS SERVEIS ASSISTENCIALS

Millora contínua i 
indicadors de gestió 

assistencial

3

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. 

3

L
a 

ge
st

ió
 d

e 
la

 q
ua

lit
at

 e
n 

el
s s

er
ve

is
 a

ss
is

te
nc

ia
ls

M
IL

Lo
RA

 C
oN

Tí
NU

A 
I I

ND
IC

AD
oR

S D
E 

GE
ST

IÓ
 A

SS
IS

TE
NC

IA
L

Els títols de la 
col·lecció “La 
gestió de la qualitat 
en els serveis 
assistencials” són 
els següents:
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indicadors de gestió 
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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.
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El concepte de millora contínua ha esdevingut reeixit en l'àmbit assistencial, doncs 
s’ha evidenciat la seva efectivitat per millorar la prestació del servei i per reduir costos, 
potenciant la implicació del personal i sense necessitar de grans despeses ni inversions. 

La millora contínua es fonamenta en la filosofia de la superació, en el convenciment 
que sempre hi ha quelcom per millorar i que s’ha de perseguir la millora en tot 
moment, implicant a tots els estaments de les organitzacions. És fruit d’una combinació 
perfecte entre la intel·ligència racional, fonamentada en el cicle de Deming o PDCA, i  
l’emocional.

Tant als projectes de millora contínua com també a la gestió assistencial és cabdal 
prendre decisions basades en fets i dades objectives. És per això que la gestió mitjançant 
indicadors és de vital importància en aquests dos àmbits. 

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en dues parts diferenciades. En la primera 
part, s’endinsa el lector en els fonaments conceptuals de la millora contínua, desgranant 
les principals metodologies per a la seva aplicació (PDCA, RADAR, DMAIC i A3). En 
la segona, es parla dels indicadors de gestió assistencial, aportant les bases teòriques 
necessàries i les pautes per al seu disseny i implantació.

L’explicació teòrica s’acompanya d’exemples pràctics, per tal de facilitar la comprensió 
i l’aplicació a l’entorn assistencial 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. 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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Tant als projectes de millora contínua com també a la gestió assistencial és cabdal 
prendre decisions basades en fets i dades objectives. És per això que la gestió mitjançant 
indicadors és de vital importància en aquests dos àmbits. 

Els continguts d’aquest llibre s’estructuren en dues parts diferenciades. En la primera 
part, s’endinsa el lector en els fonaments conceptuals de la millora contínua, desgranant 
les principals metodologies per a la seva aplicació (PDCA, RADAR, DMAIC i A3). En 
la segona, es parla dels indicadors de gestió assistencial, aportant les bases teòriques 
necessàries i les pautes per al seu disseny i implantació.

L’explicació teòrica s’acompanya d’exemples pràctics, per tal de facilitar la comprensió 
i l’aplicació a l’entorn assistencial 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. 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.


