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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

Les	eines	per	a	la	gestió	de	la	qualitat	són	un	conjunt	de	tècniques	gràfiques	orientades	a	
facilitar el procés de diagnòstic i resolució de problemes de qualitat a persones amb poca 
formació en estadística.

En el primer capítol es fa una introducció a les eines per a la gestió de la qualitat i es presenten 
algunes d’elles, entre altres les 7 eines bàsiques de la qualitat potenciades per Kaoru Ishikawa.

En	el	segon	capítol	es	reuneix,	de	forma	estructurada	i	en	format	de	fitxa,	algunes	de	les	eines	
per	a	la	gestió	de	la	qualitat	que	s’utilitzen	en	l’àmbit	assistencial.	Cada	fitxa	està	constituïda	
per una breu descripció de l’eina, els objectius que persegueix, la metodologia recomanada 
per a la seva elaboració i utilització i s’acompanya amb un exemple de l’eina aplicada en 
l’àmbit assistencial.

Les eines desenvolupades en aquest segon capítol són: el full de control, el diagrama de 
flux,	el	diagrama	de	Pareto,	el	diagrama	de	dispersió,	el	diagrama	d’Ishikawa,	l’histograma,	
l’estratificació,	la	pluja	d’idees,	l’anàlisi	modal	de	fallades	i	els	seus	efectes	(AMFE)	i	la	
matriu de priorització.

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.

Míriam Márquez Boada és consultora 
de Comtec Quality, s.a., diplomada en 
Enginyeria Tècnica Industrial per la 
Universitat	 Politècnica	 de	 Catalunya	
(UPC),	Màster	Universitari	 en	Enginyeria	
dels Recursos Naturals i auditora interna 
en sistemes de gestió de la qualitat ISO 
9001. Disposa d’experiència en el camp de 
la consultoria dels sistemes de gestió de la 
qualitat i del medi ambient.
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Introducció a les eines per a la 
gestió de la qualitat

Les eines per a la gestió de la qualitat són instruments que faciliten alguna de les 
fases de la gestió de la qualitat: planificació, implantació, seguiment i/o millora.

són utilitzades per a detectar anomalies, delimitar àrees problemàtiques, prevenir 
errors, confirmar l’efectivitat d’accions de millora, ajudar a prendre decisions i 
focalitzar els esforços estalviant així temps i recursos.

El coneixement amb profunditat d’aquestes eines suposa una ajuda important en 
la implantació i seguiment de la gestió de la qualitat.

1
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1.1. Les 7 eines bàsiques de la qualitat

Les 7 eines bàsiques de la qualitat és una agrupació d’eines que ajuden a 
solucionar problemes vinculats a la millora de la qualitat d’un producte, servei 
o procés. aquesta agrupació va ser desenvolupada per primera vegada al Japó 
pel professor Kaoru Ishikawa amb l’objectiu de fer més eficaces les propostes 
de millora aportades pels treballadors d’una organització i va ser recopilada en 
el manual “guide to quality Control” l’any 1972.

Kaoru Ishikawa, enginyer japonès, va tenir una gran influència en el creixement i 
el desenvolupament de la gestió de la qualitat a Japó. un dels seus plantejaments 
més coneguts és que per al desenvolupament de la qualitat en una organització 
és més important que tota l’organització entengui i utilitzi eines senzilles, en 
lloc de només utilitzar eines sofisticades.

“Després dels seminaris de Deming i d’altres experts americans, celebrats a principis dels anys 
50, havíem començat a ensenyar a les nostres empreses tècniques estadístiques per al control 
de la qualitat. 

Transcorregut 2 o 3 anys, observem que aquests ensenyaments no proporcionaven resultats, ja 
que estàvem ensenyant als empleats de l’empresa un mètode estadístic excessivament complex, 
massa difícil de comprendre. Els empleats van començar a pensar que el mètode estadístic era 
més difícil i que per tant, també el control de qualitat resultaria difícil d’implementar.

(...) des de l’alta direcció fins als operaris, vam decidir ensenyar un mètode estadístic més senzill, 
desenvolupant així les 7 eines bàsiques. Amb aquest senzill mètode es podia resoldre el 95% 
dels problemes de l’empresa.”

Kaoru Ishikawa

L’agrupació de les 7 eines bàsiques de la qualitat més coneguda la formen les 7 
següents:

1. Full de control
2. Gràfic de control
3. diagrama d’ishikawa
4. diagrama de pareto
5. diagrama de dispersió
6. Histograma
7. Estratificació
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1.2. Altres eines 

Existeixen altres variacions del llistat d’eines bàsiques de la qualitat. Juran, J.M 
(2001), basant-se en el manual “guide to quality Control” de Kaoru ishikawa, 
identifica les 7 eines bàsiques amb la següent llista:

1. Diagrama de flux
2. pluja d’idees
3. diagrama causa-efecte
4. diagrama de barres
5. anàlisi de pareto
6. Histograma
7. diagrama de dispersió

i a més, Juran, J.M (2001), amplia aquesta llista afegint-hi aquestes altres 3 eines:
8. recollida de dades
9. Gràfics i taules
10. Gràfic de quartils

Per altra banda també és important destacar que existeixen moltes altres eines de 
gestió de la qualitat com:

• anàlisi modal de fallades i els seus efectes (aMFE)
• Matriu de priorització
• diagrama d’espagueti
• Les “5s”
• a3
• Value stream Map (VsM)
• Etc.

Totes aquestes, junt amb altres, són utilitzades per a recollir, analitzar, proposar idees i/o 
avaluar dades. decidir quina eina és la més adequada per a cada moment en la gestió 
de la qualitat és una tasca que ha de fer la mateixa organització en funció de les seves 
necessitats. 
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El diagrama d’espagueti, les “5s”, l’a3 i el VsM són eines molt utilitzades en la 
metodologia Lean (veure llibre 7, titulat “Lean Healthcare”, d’aquesta col·lecció 
“La gestió de la qualitat en els serveis assistencials”).

Figura 1. Aplicació d’eines de gestió de la qualitat
Font: Comtec Quality, s.a.
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