


LA GESTIÓ DE LA QUALITAT EN ELS SERVEIS ASSISTENCIALS

Models de certificació 
i acreditació per a 

centres assistencials





2

La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
Models de certificació i acreditació per a centres assistencials

Supervisió tècnica

Pau Negre Nogueras

Autors

Pau Negre Nogueras
José María López Sánchez
Míriam Márquez Boada

Coordinació

José María López Sánchez

Correcció ortotipogràfica
Sara Sandalinas Tura

Maquetació

Anna Negre Nogueras

ISBN 978-84-606-6541-0

Segona edició, Maig 2015

® coMtec QUalitY
Rambla Catalunya 39, 2n 1a
08007 Barcelona

Queda prohibida la reproducció, total o parcial, sense autorització prèvia per part de Comtec, del contingut inclòs en 
aquest llibre.



3

Índex

1. CERTIFICACIÓ ISO 9001: SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT .........7
1.1. International Organization for Standardization  ............................................8
1.2. La família de normes ISO 9000 ....................................................................8
1.3. Principis de gestió de la qualitat ....................................................................9
1.4. Aspectes generals de la norma ISO 9001 ....................................................10
1.5. La certificació ISO 9001 ..............................................................................16
1.6. Beneficis de la certificació ISO 9001 ..........................................................22

2. RECONEIXEMENT DEL NIVELL D’EXCEL·LÈNCIA : MODEL EFQM          

D’EXCEL.LÈNCIA ..........................................................................................25

2.1. European Foundation for Quality Management ..........................................26
2.2. Club Excelencia en Gestión ........................................................................26
2.3. Conceptes fonamentals de l’excel·lència .....................................................27
2.4. L’autoavaluació ...........................................................................................28
2.5. Estructura i continguts del model EFQM d’excel·lència ............................29



4

1. CERTIFICACIÓ ISO 9001: SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
Models de certificació i acreditació per a centres assistencials

2.6. La lògica RADAR .......................................................................................37
2.7. El camí a l’excel·lència ...............................................................................41
2.8. El reconeixement a l’excel·lència ................................................................43
2.9. Beneficis del Model EFQM .........................................................................47

3. ACREDITACIÓ SANITÀRIA DE CATALUNYA .........................................49

3.1. El sistema d’acreditació sanitària a Catalunya ............................................50
3.2. Objectius del model d’acreditació ...............................................................53
3.3. Eixos clau del model d’acreditació .............................................................53
3.4. Els estàndards d’acreditació ........................................................................54
3.5. Sistemàtica d’avaluació dels estàndards ......................................................55
3.6. El procés d’acreditació ................................................................................58
3.7. Entitats d’avaluació .....................................................................................61
3.8. Beneficis de l’acreditació ............................................................................62

4. CERTIFICACIÓ UNE 179003: GESTIÓ DE RISCOS PER A LA 

    SEGURETAT DEL PACIENT .........................................................................63

4.1. Les normes UNE (Una Norma Española) ...................................................64
4.2. La norma UNE 179003 ...............................................................................64
4.3. Requeriments generals per la gestió de riscos .............................................65
4.4. Requeriments específics del procés de gestió de riscos ..............................66
4.5. La certificació UNE 179003 ........................................................................67
4.6. Beneficis de la norma UNE 179003 ............................................................68

5. CERTIFICACIÓ UNE 93200: CARTES DE SERVEIS ...............................69

5.1. Les normes UNE (Una Norma Española) ...................................................70
5.2. La Carta de Serveis ......................................................................................70
5.3. La norma UNE 93200 .................................................................................70
5.4. Requeriments d’estructura i contingut de la Carta de Serveis .....................71
5.5. Requeriments d’aspectes metodològics en el desenvolupament 
       de la Carta de Serveis ..................................................................................72



5

1. CERTIFICACIÓ ISO 9001: SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
Models de certificació i acreditació per a centres assistencials

5.6. Requeriments de comunicació de la Carta de Serveis .................................74
5.7. La certificació UNE 93200  .........................................................................74
5.8. Beneficis de la certificació UNE 93200 ......................................................76

6. ACREDITACIÓ JOINT COMMISSION INTERNATIONAL ....................77

6.1. Joint Commission ........................................................................................78
6.2. Els estàndards d’acreditació ........................................................................78
6.3. El model d’acreditació .................................................................................79
6.4. El model de certificació ...............................................................................80
6.5. El procés d’acreditació ................................................................................81
6.6. Beneficis del Model JCI ..............................................................................83

7. ACREDITACIÓ DNV INTERNATIONAL ACCREDITATION 

    STANDARD .......................................................................................................85

7.1. La norma DIAS ...........................................................................................86
7.2. Els estàndards d’acreditació ........................................................................87
7.3. El procés d’acreditació ................................................................................88
7.4. Diferencies entre la norma DIAS i l’acreditació JCI ..................................90
7.5. Beneficis ......................................................................................................91

8. DIFERENCIES I SIMILITUDS ......................................................................93

8.1. Quadre comparatiu ......................................................................................94

7. BIBLIOGRAFIA ...............................................................................................95



6

1. CERTIFICACIÓ ISO 9001: SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
Models de certificació i acreditació per a centres assistencials



7

1. CERTIFICACIÓ ISO 9001: SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
Models de certificació i acreditació per a centres assistencials

Certificació ISO 9001: Sistemes 

de Gestió de la Qualitat

La certificació en base a la norma ISO 9001 és un dels mètodes més coneguts i 
estesos per implantar un sistema de gestió de la qualitat i donar fe públicament 
de la seva consistència i vigència. Per conèixer-la amb detall, en aquest capítol 
es presenten els seus conceptes i elements més significatius.

1
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1.1. International Organization for Standardization

International Organization for Standardization (ISO) és una federació mundial 
d’organismes nacionals de normalització (organismes membres d'ISO) i està 
constituïda per 167 organismes, un per país que la integra.

La seva finalitat és promoure el desenvolupament de la normalització i vincular 
activitats en el món per facilitar l'intercanvi internacional de béns i serveis, així com 
desenvolupar la cooperació en les esferes de la propietat intel·lectual, l'activitat 
científica, tecnològica i econòmica. Per fer-ho possible, ISO desenvolupa normes 
internacionals mitjançant comitès tècnics i, posteriorment, les publica.

Hi ha multitud de famílies de normes ISO que tracten temàtiques diverses, entre 
les quals s’hi troba la família de normes ISO 9000.

Les normes ISO estan sotmeses a un procés de revisió periòdic per garantir la seva 
vigència i adequació. L’any de revisió de la norma s’identifica després del símbol 
”:”, darrere del nom de la norma (per exemple, quan s’especifica ISO 9001:2008 
vol dir que es tracta de la revisió de la norma ISO 9001 publicada a l’any 2008).

1.2. La família de normes ISO 9000

Les normes pertanyents a la família ISO 9000 citades a continuació s’han 
elaborat per assistir a les organitzacions, de tot tipus i mida, en la implementació 
i l’operació de sistemes de gestió de la qualitat eficaços: 

• ISO 9000:2005. Sistemes de gestió de la qualitat. Fonaments i vocabulari
Descriu els fonaments dels sistemes de gestió de la qualitat i especifica i 
defineix la terminologia per als sistemes de gestió de la qualitat.

• ISO 9001:2008. Sistemes de gestió de la qualitat. Requeriments
Especifica els requeriments pels sistemes de gestió de la qualitat aplicables a 
tota organització que necessiti demostrar la seva capacitat per proporcionar 
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productes que compleixin amb els requeriments dels seus clients i amb els 
reglamentaris que li siguin d’aplicació. El seu objectiu és augmentar la 
satisfacció del client.

• ISO 9004:2009. Gestió per a l’èxit sostingut d’una organització. 
Enfocament de gestió de la qualitat

Proporciona directrius que consideren tant l’eficàcia com l’eficiència del 
sistema de gestió de la qualitat. L’objectiu d’aquesta norma és millorar 
el rendiment de l’organització i la satisfacció del client i d’altres parts 
interessades. Aquesta norma proporciona un enfocament més ampli sobre la 
gestió de la qualitat que la norma ISO 9001 i promou l’autoavaluació com a 
una eina important per a la revisió del nivell de maduresa de l’organització.

• ISO 19011:2011. Directrius per a l’auditoria dels sistemes de gestió de la 
qualitat i/o ambiental
Proporciona orientació relativa a les auditories (internes o externes) de 
sistemes de gestió de la qualitat i de gestió ambiental. També proporciona 
orientació sobre la competència i l’avaluació dels auditors.

1.3. Principis de gestió de la qualitat

A la norma ISO 9000:2005 es defineixen els següents 8 principis de gestió de 
la qualitat, que poden ser utilitzats per l’alta direcció amb la finalitat de conduir 
l’organització cap a la millora del seu rendiment:

• Enfocament al client: Les organitzacions depenen dels seus clients i, per tant, 
haurien de comprendre les necessitats actuals i futures dels clients, satisfer els 
seus requeriments i esforçar-se en excedir les seves expectatives.

• Lideratge: Els líders estableixen la unitat de propòsit i l’orientació de 
l’organització. Ells haurien de crear i mantenir un ambient intern, on el 
personal s'involucri totalment en l’assoliment dels objectius de l’organització.

• Participació del personal: El personal, a tots els nivells, és l’essència d’una 
organització i el seu total compromís possibilita que les seves habilitats siguin 
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utilitzades pel benefici de l’organització.

• Enfocament basat en processos: Un resultat desitjat s’assoleix més 
eficientment quan les activitats i els recursos relacionats es gestionen com un 
procés.

• Enfocament de sistema per a la gestió: Identificar, entendre i gestionar els 
processos interrelacionats com un sistema contribueix a l’eficàcia i l’eficiència 
d’una organització en l’assoliment dels seus objectius.

• Millora contínua: La millora contínua del rendiment global de l’organització 
hauria de ser un dels seus objectius permanents.

• Enfocament basat en fets per a la presa de decisió: Les decisions preses de 
forma eficaç es basen en l’anàlisi de les dades i la informació.

• Relacions mútuament beneficioses amb el proveïdor: Una organització i 
els seus proveïdors són interdependents i una relació mútuament beneficiosa 
augmenta la capacitat de tots dos per crear valor.

1.4. Aspectes generals de la norma ISO 9001

Per entendre el contingut de la norma ISO 9001, que estableix els requeriments 
d’un sistema de gestió de la qualitat, cal recordar algunes definicions per aclarir 
els conceptes bàsics:

• Sistema de gestió: conjunt d’elements mútuament relacionats o que interactuen 
per establir la política i els objectius i per assolir els esmentats objectius.

• Sistema de gestió de la qualitat: sistema de gestió per a dirigir i controlar una 
organització respecte a la qualitat.

• Qualitat: grau en què un conjunt de característiques (trets diferencials) 
inherents compleixen amb els requeriments.

• Requeriment: necessitat o expectativa establerta, generalment implícita o 
obligatòria.
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Per tant, la norma ISO 9001 estableix els requeriments per a constituir un 
sistema que permeti establir la política i els objectius per al compliment de les 
necessitats o expectatives establertes sobre productes i/o serveis, generalment 
implícites o obligatòries. Per tant, la norma ISO 9001 facilita les directrius per 
a establir un sistema que ens ajudi a garantir el compliment dels requeriments 
relatius als productes i/o serveis d’una organització.

Cal diferenciar entre els requeriments del sistema de gestió de la qualitat i els 
dels productes i/o serveis. La norma ISO 9001 estableix els requeriments per 
a un sistema de gestió de la qualitat que ajudarà a garantir la capacitat d’una 
organització per satisfer els requeriments dels seus productes i/o serveis.

1.4.1. Enfocament d’un sistema de gestió de la qualitat

Per a desenvolupar i implantar un sistema de gestió de la qualitat cal desplegar 
les següents etapes (veure figura 1):

• Determinar les necessitats i expectatives dels clients i d'altres parts 
interessades

Figura 1. Enfocament d’un sistema de gestió de la qualitat
Font: Norma ISO 9000

Determinar les necessitats i expectatives dels clients i d'altres parts interessades

Establir la política i els objectius de qualitat de l’organització

Determinar els processos i les responsabilitats necessàries per a l’assoliment dels 
objectius de la qualitat

Determinar i proporcionar els recursos necessaris per a l’assoliment dels 
objectius de la qualitat

Establir els mètodes per a mesurar l’eficàcia i eficiència de cada procés

Aplicar aquestes mesures per determinar l’eficàcia i l’eficiència de cada procés

Determinar els mitjans per prevenir no conformitats i eliminar les seves causes

Establir i aplicar un procés per a la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat
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Com ja s’ha comentat anteriorment, l’objectiu del sistema de gestió de la 
qualitat és que els productes i/o serveis puguin satisfer els requeriments 
que els hi siguin d’aplicació (de clients i reglamentaris), amb l’objectiu 
d’augmentar la satisfacció del client. Per tant, el primer que cal fer és 
conèixer quines són les necessitats o expectatives aplicables als nostres 
productes i/o serveis, doncs realment són els fonaments del sistema de 
gestió de la qualitat.

• Establir la política i els objectius de qualitat de l’organització
La política de la qualitat i els objectius de la qualitat es defineixen per establir 
un punt de referència per dirigir l’organització, determinant els resultats 
desitjats i ajudant l’organització a aplicar els seus recursos per assolir aquest 
resultats. La política de la qualitat és l’expressió per part de la direcció de les 
intencions globals i orientació de la seva organització en relació a la qualitat, 
tot proporcionant un marc de referència per establir i revisar els objectius 
de la qualitat. Aquests darrers són quelcom ambicionat o pretès relacionat 
amb la qualitat, per tant han de ser coherents amb la política de la qualitat i 
el compromís de millora contínua i el seu assoliment s’ha de poder mesurar.

• Determinar els processos i les responsabilitats necessàries per a l’assoliment 
dels objectius de la qualitat
Per funcionar de forma eficaç i assolir els objectius de la qualitat, cal 
identificar i gestionar nombroses activitats relacionades entre si mateixes. 
Una activitat (o conjunt d’activitats) que utilitza recursos i que es gestiona 
amb la finalitat de permetre que els elements d’entrada es transformin en 
resultats es pot considerar com un procés. Per garantir el bon funcionament 
dels processos cal assignar les responsabilitats necessàries.

• Determinar i proporcionar els recursos necessaris per a l’assoliment dels 
objectius de la qualitat
Per assolir els objectius de la qualitat establerts haurem de proporcionar 
els recursos necessaris, que vindran determinats pels propis objectius de la 
qualitat. Els objectius de la qualitat més exigents requeriran més recursos 
i, per tant, es podran aconseguir mitjançant la dotació de nous recursos o 
mitjançant un millor aprofitament dels recursos existents; és a dir, amb un 
increment de l’eficiència.



13

1. CERTIFICACIÓ ISO 9001: SISTEMES DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
La gestió de la qualitat en els serveis assistencials 
Models de certificació i acreditació per a centres assistencials

• Establir els mètodes per a mesurar l’eficàcia i eficiència de cada procés
Establir mètodes per a mesurar els processos permetrà disposar de dades 
i informació per poder analitzar-los amb rigor. Així doncs, fonamentar 
l’anàlisi dels processos en evidències objectives ajudarà a prendre decisions 
de forma eficaç. Mesurar l’eficàcia permet conèixer el grau en què es 
realitzen les activitats planificades i s’assoleixen els resultats planificats. 
Mesurar l’eficiència permet conèixer la relació entre el resultat assolit i els 
recursos utilitzats.

• Aplicar aquestes mesures per determinar l’eficàcia i l’eficiència de cada 
procés
Un cop establerts els mètodes per a mesurar l’eficàcia i l’eficiència de cada 
procés, han de ser aplicats per poder determinar el rendiment de cada procés. 

• Determinar els mitjans per prevenir no conformitats i eliminar les seves 
causes

Les no conformitats són els incompliments de requeriments i, per tant, els 
dèficits de qualitat d’un producte i/o servei. Per garantir l’eficàcia de la 
qualitat s’han d’establir mecanismes i accions per evitar les no conformitats, 
així com per eliminar les seves causes.

• Establir i aplicar un procés per a la millora contínua del sistema de gestió 
de la qualitat

La millora contínua és una activitat recurrent per augmentar la capacitat 
per complir els requeriments, i que es desplega amb un procés continu 
mitjançant el qual s’estableixen objectius i s’identifiquen oportunitats de 
millora. L’objectiu de la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat 
és incrementar la probabilitat d’augmentar la satisfacció dels clients i d'altres 
parts interessades.

La figura 2 il·lustra el sistema de gestió de la qualitat descrit a la norma ISO 
9000, fonamentat en processos i orientat a la millora contínua.
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En aquesta figura es poden observar dos cicles de millora contínua:

• Millora contínua alimentada per fonts externes, on es realitza un producte 
i/o servei a partir dels requeriments del client i d'altres parts interessades, 
analitzant després la informació relativa a la percepció del client per establir 
millores i incorporar nous requeriments, si s'escau.

• Millora contínua alimentada per fonts internes, on s’analitzen els resultats dels 
processos de realització el producte i/o servei per establir millores i aplicar-les 
als processos dotant-los dels recursos necessaris.

1.4.2. Aplicació dels requeriments de la norma ISO 9001

Tots els requeriments establerts a la norma ISO 9001 són genèrics i es pretén que 
siguin aplicables a qualsevol tipus d’organització, sense tenir en compte el seu 
tipus, dimensió i producte i/o servei subministrat.

Quan un o més requeriments de la norma ISO 9001 no es puguin aplicar degut 
a la natura de l’organització i del seu producte i/o servei, s'han de considerar 

Figura 2. Model d’un sistema de gestió de la qualitat fonamentat en processos
Font: Norma ISO 9000
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per a la seva exclusió. Els requeriments susceptibles de ser exclosos queden 
restringits als expressats en el capítol 7 de la norma ISO 9001. 

Tanmateix, aquestes exclusions no poden afectar a la capacitat o responsabilitat 
de l’organització per a proporcionar productes i/o serveis que compleixin amb 
els requeriments del client, així com els legals i reglamentaris aplicables.

1.4.3. Requeriments de la norma ISO 9001

Un sistema de gestió de la qualitat d’una organització que s’ajusti a la norma 
ISO 9001 ha de complir amb cadascun dels requeriments establerts per aquesta 
norma, sense ponderar-los ni entrar a valorar la seva importància o valor.

També és important emfatitzar que aquests requeriments estableixen "allò que" 
ha de fer una organització però, en canvi, la norma ISO 9001 no determina el 
“com” els ha d’implementar. Per tant, permet un gran abast i flexibilitat per 
poder-la implementar a organitzacions de diferents sectors i nacionalitats, amb 
diferents cultures corporatives.

A continuació es presenta l’estructura i contingut principal dels capítols de 
la norma ISO 9001 en què s’estableixen els requeriments per a un sistema de 
gestió de la qualitat:

Capítol 4. Sistema de gestió de la qualitat
4.1 Requeriments generals
4.2 Requeriments de la documentació

Capítol 5. Requeriments per a la 
Responsabilitat de la Direcció
5.1 Compromís de la direcció
5.2 Enfocament al client
5.3 Política de la qualitat
5.4 Planificació
5.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació
5.6 Revisió per la direcció

Capítol 6. Requeriments per a la Gestió dels 
Recursos
6.1 Provisió de recursos
6.2 Recursos humans
6.3 Infraestructura
6.4 Ambient de treball

Capítol 7. Requeriments per a la 
Realització del Producte
7.1 Planificació de la realització del producte 

i/o servei
7.2 Processos relacionats amb el client
7.3 Disseny i desenvolupament
7.4 Compres
7.5 Producció i prestació el servei
7.6 Control dels equips de seguiment i 

medició

Capítol 8. Requeriments per a la Medició, 
Anàlisi i Millora
8.1 Generalitats
8.2 Seguiment i medició
8.3 Control del producte no conforme
8.4 Anàlisi de dades
8.5 Millora
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Cal tenir present que en aquests moments la norma ISO 9001 està en procés de 
revisió. En la nova versió que es publicarà al mes de setembre de l’any 2015 
està previst un canvi important en l’estructura de continguts de la mateixa, per 
tal d’alinear-la amb altres normes ISO. També està previst un canvi important 
que incorporarà requeriments vinculats a l’anàlisi i gestió de riscos. Tanmateix, 
el gran gruix de requeriments no variarà respecte a la versió vigent.

1.5. La certificació ISO 9001

Certificar és fer constar per escrit una realitat de fet per part d’aquell qui té fe 
pública o atribució per fer-ho. Per tant, una certificació ISO 9001 (veure figura 3) 
és una constatació per escrit que fa una entitat de certificació a una altra entitat, 
prèvia auditoria, donant testimoni de conformitat del sistema de gestió de la 
qualitat implementat amb els requeriments establerts a la norma ISO 9001. 

Figura 3. Certificats ISO 9001 emesos per diferents entitats de certificació
Font: Internet
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En superar exitosament l’auditoria de certificació, l’entitat de certificació 
concedeix la seva marca d’Empresa Registrada (veure figura 4) i la inscripció en 
el seu registre d’empreses (de consulta pública). Per tant, l’entitat de certificació 
avala davant de tercers (clients i usuaris) el compliment de la norma ISO 9001 a 
les organitzacions que ha certificat.

Només organitzacions que han superat una auditoria independent i que han 
estat certificades segons ISO 9001 poden declarar públicament que disposen 
d’una certificació o registre ISO 9001. Per tant, la certificació ISO 9001 serveix 
per donar fe a tercers de la solvència del sistema de gestió de la qualitat d’una 
organització, ja que compleix amb les bones pràctiques establertes per la norma 
ISO 9001.

És per aquest motiu que sovint moltes entitats contractants recorren a la 
certificació ISO 9001 com a eina per a l’avaluació i/o homologació de les seves 
entitats proveïdores, ja que aporta evidència objectiva de què disposen d’un 
sistema de gestió de la qualitat per fer front a les seves demandes.

A la figura 5 es mostra una estadística mundial relativa a l’evolució de la 
certificació ISO 9001 a on es pot visualitzar que el nombre total de certificats 
emesos segueix augmentant:

Figura 4. Logotips de marques d’Empresa Registrada de diferents entitats de certificació
Font: Internet
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I a la figura 6 es pot observar l’evolució mundial d’obtencions de certificats ISO 
9001 en el sector sanitari:

Cal insistir, però, en què la certificació en ISO 9001 no garanteix la qualitat  
de productes i/o serveis finals d’una organització, sinó que certifica que a 
l’organització s’hi estan aplicant processos de negoci formalitzats.

Figura 5. Evolució de certificació ISO 9001 al món
Font:www.iso.org

Figura 6. Evolució de certificació ISO 9001 en el sector sanitari al món
Font: www.iso.org
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1.5.1. Les entitats de certificació

ISO per si mateixa no certifica organitzacions, sinó que ho fan les entitats 
de certificació, que són les entitats que donen fe davant de tercers que una 
organització compleix amb els requeriments de la norma ISO 9001.

Per garantir la solvència de les entitats de certificació molts països han constituït 
entitats d’acreditació per autoritzar-les. Aquestes entitats d’acreditació són 
responsables de vigilar les entitats de certificació acreditades per garantir la seva 
imparcialitat i la seva competència.

Les entitats d’acreditació dels diferents països disposen d’acords mutus entre 
elles, configurant l'International Accreditation Forum (IAF) per garantir que els 
certificats emesos per alguna de les entitats de certificació acreditades siguin 
acceptats arreu del món.

A la figura 7 es pot observar la relació existent entre l'IAF, les entitats 
d’acreditació, les entitats de certificació i les organitzacions certificades:

Figura 7. Relació existent entre IAF, entitats d’acreditació, entitats de certificació i organitzacions certificades
Font: Comtec Quality, s.a.
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1.5.2. El procés de certificació

Un cop seleccionada l’entitat de certificació i contractada l’auditoria, 
l’organització que sol·licita la certificació ha de lliurar la documentació del 
sistema de gestió de la qualitat (com a mínim el manual de la qualitat i els 
procediments exigits per la norma ISO 9001) a l’entitat certificadora per 
sotmetre-la a la seva revisió. Després d’aquesta revisió de la documentació, 
orientada a detectar possibles incompliments d’algun dels requeriments de la 
norma ISO 9001, es genera un informe de revisió de la documentació, on es 
detallen les possibles no conformitats documentals detectades així com altres 
observacions, per tal de promoure la seva correcció.

Superada aquesta etapa, l’entitat de certificació realitza una primera auditoria 
prèvia, que també genera el seu corresponent informe. L’objectiu d’aquesta 
auditoria és verificar la correcta aplicació dels principals requeriments de la 
norma ISO 9001, per detectar possibles no conformitats i facilitar així que 
l’organització sol·licitant de la certificació pugui resoldre-les abans de l’auditoria 
de certificació.

Posteriorment es realitza l’auditoria de certificació, on s’avalua el compliment 
de la totalitat dels requeriments de la norma ISO 9001 mitjançant visita a les 
instal·lacions, entrevistes amb els professionals, inspecció de registres, etc. 
L’auditoria de certificació també genera el corresponent informe d’auditoria i, 
quan l’organització sol·licitant de la certificació la supera amb èxit, l’auditor 
emet un informe favorable i recomana la seva certificació.

Finalment, l’entitat de certificació emet el corresponent certificat i el lliura a 
l’organització sol·licitant, juntament amb els logotips d’Empresa Certificada, 
perquè en pugui fer ús.
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1.5.3. Cicle de vida de la certificació

Per garantir la seva adequació i credibilitat, la certificació ISO 9001 té una vigència 
de tres anys. Per tant, tres anys després de la certificació, l’entitat certificada ha 
de renovar la certificació sotmetent-se a una auditoria de recertificació.

A més, durant aquest període de 3 anys de vigència, l’entitat de certificació 
realitza auditories de seguiment (habitualment amb una periodicitat anual) 
per contrastar l’aplicació sistemàtica dels requeriments de la norma ISO 
9001. Aquestes auditories de seguiment són de més baixa intensitat que les de 
certificació o recertificació doncs, normalment, s’hi dedica la meitat del temps, 
ja que no es requereix un abast de la totalitat de les activitats certificades (veure 
figura 9).

Figura 8. Procés de certificació ISO 9001
Font: Pau Negre, Comtec Quality, s.a (2010)
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1.6. Beneficis de la certificació ISO 9001

Per mantenir els clients (i mantenir-los satisfets) els productes i/o serveis han 
de satisfer els seus requeriments. Els requeriments de la norma ISO 9001 
proporcionen un marc de referència contrastat per a un enfocament sistemàtic de 
gestió dels processos d’una organització, perquè els productes i/o serveis puguin 
atendre les expectatives dels clients de forma consistent.

A continuació, es llisten possibles beneficis de la certificació de la certificació ISO 
9001 ("Reasons Why Companies Should Have ISO Certification", Providence 
Business News, August 28, 2000):

• Millora l’eficiència i l’eficàcia de les operacions

• Incrementa la satisfacció i fidelització dels clients

• Redueix les auditories externes

• Millora la imatge i dóna prestigi

• Millora la motivació, implicació i moral dels professionals

• Promou el comerç internacional

• Augmenta els beneficis

• Redueix els malbarataments i incrementa la productivitat

Figura 9. Esquema del cicle de vida de la certificació ISO 9001
Font: Comtec Quality, s.a.
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Un estudi realitzat mitjançant una enquesta al Regne Unit, amb el suport del 
Consumer Organization i executada per IPSOS (organització líder en estudis 
realitzats mitjançant enquestes), on es van entrevistar a 1.012 britànics adults 
utilitzant una metodologia de visita a domicili i una tècnica d’entrevista cara a 
cara, va obtenir els següents resultats:

• Més d’un quart (26%) de la població adulta coneix la norma ISO 9001 (aquest 
coneixement es concentra majoritàriament entre la gent que treballa).

• Es detecten actituds positives dels consumidors envers la norma ISO 9001 i 
les organitzacions certificades segons els seus requeriments, ja que la gent 
tendeix a percebre els productes i serveis associats amb ISO 9001 com de més 
alta qualitat.

• Els consumidors estan més predisposats a contactar amb una organització 
si utilitza “ISO 9001” en les etiquetes i màrqueting dels seus productes i/o 
serveis.

• Els consumidors tenen majors nivells de confiança en els productes i 
serveis d’organitzacions certificades ISO 9001 (un etiquetatge, retolació i/o 
senyalització de productes i/o serveis amb un logotip ISO 9001 acostuma a fer 
que els consumidors els prefereixin).

• Un major nivell de coneixement per part dels consumidors, si una organització 
està certificada ISO 9001, promou la millora dels seus nivells de confiança 
sobre els seus productes i/o serveis. Per tant, és beneficiós per a les 
organitzacions certificades segons ISO 9001 promoure la difusió pública de la 
seva certificació.

Això ha provocat que també s’utilitzi la certificació ISO 9001 com a eina de 
màrqueting. 

No obstant, també podem trobar altres estudis estadístics que relativitzen 
l’impacte de la certificació segons ISO 9001. És el cas d’un estudi realitzat sobre 
800 organitzacions espanyoles que va concloure que la certificació ISO 9001, 
per si mateixa, crea poques millores ja que les organitzacions que opten per la 
certificació normalment ja disposaven d’alguna mena de compromís envers la 
gestió de la qualitat i, per tant, ja funcionaven igual de bé abans de la certificació 
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("ISO 9000 registration's impact on sales and profitability: A longitudinal 
analysis of performance before and after accreditation". Iñaki Heras, Gavin 
P.M. Dick, and Martí Casadesús. International Journal of Quality and Reliability 
Management Vol 19, No. 6, 2002).

En qualsevol cas, hom pot afirmar que la certificació ISO 9001 ajuda a millorar 
la visibilitat externa i interna d’una organització, aportant una imatge de 
prestigi i solvència de cara als diferents grups d’interès (administració, entitats 
contractants, usuaris, ciutadans, professionals, proveïdors, etc.).






