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COMTEC QUALITY és una empresa amb més 
de 20 anys d’experiència en l’àmbit 
de l’excel·lència, l’estratègia i la gestió, 
amb presència i casos d’èxit en diferents mercats. 
Des de COMTEC SPORTS CONSULTING volem 
donar resposta a la necessitat de professionalització 
que viu avui el sector de l’esport. La nostra proposta 
s’adreça a federacions i clubs esportius i també 
als operadors d’instal·lacions públiques i privades 
i d’esdeveniments esportius que tinguin necessitat 
de definir un pla estratègic, millorar la qualitat 
i l’excel·lència en la gestió, optimitzar els resultats 
i els processos o obtenir certificacions.

Per fer-ho possible i fer-ho bé, comptem 
amb un equip de persones molt experimentades 
en el sector esportiu, cosa que garanteix 
un enfocament realista i pràctic dels projectes 
i de les solucions que proposem.

HO FEM POSSIBLE



ESTRATÈGIA
 Planificació estratègica

 Quadre de comandament integral

 Anàlisi de grups d’interès

 Anàlisi de clima laboral

EXCEL·LÈNCIA
 Segells de reconeixement 
del nivell d’excel·lència

 Avaluacions EFQM

 Memòries EFQM

 Plans de millora

SISTEMES DE GESTIÓ
 Gestió de la qualitat (ISO 9001)

 Gestió ambiental (ISO 14001/
EMAS)

 Carta de serveis i compromisos 
(UNE 93200)

 Gestió de la seguretat i la salut 
laboral (OSHAS 18001/ISO 45001)

 Sistema integrat de gestió

OPERACIONS
 Gestió per processos

 Lean management

 Experiència del client

FORMACIÓ
 Lideratge i estratègia

 Excel·lència en la gestió

 Gestió de la qualitat

 Productivitat i gestió 
d’operacions

 EQUIP DE TREBALL

 SERVEIS DE CONSULTORIA 
    I FORMACIÓ EN:

Leandro Negre Carrió
President

Pau Negre Nogueras
Soci i director executiu

Néstor Vilella Barba
Soci i consultor



 REFERÈNCIES 
    D’ENTITATS 
    ESPORTIVES

Els nostres consultors han treballat amb les 
federacions, els clubs i les instal·lacions següents:

 Áccura

 Club Natació Manresa

 Comitè Olímpic Espanyol

 Consell Superior d’Esports

 EuroHockey

 Federació Catalana de Basquetbol

 Federació Catalana d'Handbol

 Federació Catalana de Natació

 Federació Catalana de Tennis

 Federació Catalana de Vela

 Fundació Claror

 Reial Federació Espanyola d’Hoquei

 Unió de Federacions Esportives de Catalunya



“El nostre objectiu 
és ajudar les 
organitzacions 
a créixer i millorar 
els seus resultats”.

  Soci i director, des del 1996, 
de l’empresa de consultoria 
Comtec Quality, especialitzada 
en excel·lència, estratègia 
i gestió d’organitzacions.

  Llicenciat en Administració 
i Direcció d’Empreses, Màster 
Europeu en TQM, Màster 
en Gestió de la Qualitat 
de l’Empresa i PDG per IESE.

  Especialitzat en desenvolupa-
ment estratègic, excel·lència 
en la gestió, gestió de la 
qualitat, millora contínua 
i gestió per processos.

  Acreditat com a avaluador 
i formador, i llicenciatari 
del Club Excel·lència en Gestió 
(CEG) i de l’European 
Foundation for Quality 
Management (EFQM).

  Avaluador del Premi Europeu 
a l’Excel·lència (EFQM 
Excellence Award).

  Professor en col·laboració 
amb diferents universitats (UPC, 
UB i UdG), centres i entitats 
de formació (Unió Consorci 
Formació).

  Ponent i autor per a diferents 
revistes i llibres especialitzats. 

  Jugador d’hoquei sobre herba, 
va estar 15 anys a la categoria 
de Divisió d’Honor i va ser cap 
d’equip de la selecció 
espanyola durant un cicle 
olímpic que va culminar 
amb la medalla de plata 
als Jocs Olímpics de Pequín 
2008.

  PAU NEGRE NOGUERAS
SOCI I DIRECTOR



 Soci i consultor de Comtec 
Sports Consulting. Soci 
i director d’Esport i Gestió 
Alt Ter SLNE.

  Llicenciat en Dret per la 
Universitat Autònoma de 
Barcelona. Màster en Funció 
Gerencial a l’Administració 
Pública per ESADE.

  Especialitzat en estudis 
de viabilitat i projectes 
d’instal·lacions esportives, 
amb més de 20 anys 
d’experiència com a consultor 
en el sector esportiu.

  Acreditat com a avaluador del 
Club Excel·lència en la Gestió 
(CEG) i de l’European 
Foundation for Quality 
Management (EFQM).

  Líder en projectes 
de consultoria operativa i de 
qualitat, orientats a clubs 
esportius, organitzacions sense 
ànim de lucre i empreses 
del sector esportiu. 

  Apassionat de l’activitat física 
i matiner, comença el dia 
practicant esport.

“Ajudem les 
organitzacions 
i les empreses 
del sector esportiu 
a ser excel·lents 
i sostenibles i a 
obtenir resultats 
satisfactoris 
per als seus grups 
d’interès”.

  NÉSTOR VILELLA BARBA
SOCI I CONSULTOR



  LEANDRO NEGRE CARRIÓ
PRESIDENT

Leandro Negre ha dedicat la seva 
vida a l’esport, concretament a 
l’hoquei sobre herba, en què ha 
aconseguit tota mena d’èxits.  
De jove va ser jugador de la 
selecció espanyola i va participar 
amb l’equip nacional als Jocs 
Olímpics de Mèxic 68. 

Un cop retirat de l’esport actiu 
va continuar vinculat a l’hoquei. 
Va ser president de les 
federacions catalana, espanyola i 
europea d’hoquei fins que l’any 
2008 va arribar a la presidència 
de la Federació Internacional, un 
càrrec que va ocupar fins a final 
de 2016.

També ha merescut nombroses 
distincions, entre les quals 
destaquen l’Orde Olímpic i la 
Medalla d’Or del Reial Orde 
del Mèrit Esportiu.

Actualment posa tota la seva 
experiència al servei de 
COMTEC SPORTS CONSULTING 
per tal d’aconseguir un sector 
esportiu més fort i sostenible en 
el qual les entitats guanyin 
visibilitat i millorin els seus 
resultats.

“Cal un pla 
d’acció que tingui 
en compte 
la innovació, 
la creativitat 
i la tecnologia”.
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Al llarg de la seva carrera 
professional ha assolit molts èxits. 
Si n’hagués de destacar tres, 
quins serien?
En l’àmbit dels negocis, la creació 
de dues empreses dedicades 
a la intervenció del mercat 
interbancari i el de divises, i també 
la posada en marxa de Comtec 
Quality.

I pel que fa a l’esportiu, 
m’enorgulleix poder afirmar 
que he recorregut tot l’escalafó: 
he estat jugador de club, de la 
selecció i olímpic i, un cop retirat 
de l’esport actiu, president de les 
federacions catalana, espanyola, 
europea i internacional d’hoquei. 

Els èxits aconseguits durant aquells 
anys són molts, però si n’hagués 
de destacar algun seria la medalla 
d’or aconseguida per la selecció 
espanyola d’hoquei femení als Jocs 
Olímpics de Barcelona, quan jo era 
president de la Federació 
Espanyola. També destacaria 
la creació i la posada en marxa 
de l’Euro Hockey League quan era 
president de la Federació Europea, 
i la World League i el Hockey 5 
durant el meu pas per la Federació 
Internacional. De totes maneres, 
el principal motiu d’orgull és haver 
elaborat el pla estratègic 
de la Federació Internacional que, 
amb el títol “Hockey Revolution”, 
ha contribuït en gran mesura 
al desenvolupament internacional 
d’aquest esport.
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Ens pot posar un exemple d’algun 
error comès durant els seus anys 
com a gestor de federacions?  
D’errors segur que n’he comès 
molts, però així és com s’aprèn 
a la vida. Els errors t’obliguen 
a reflexionar i a buscar solucions. 
En recordo alguns que tenen 
a veure amb decisions estratègiques 
que fan que prenguis un rumb 
equivocat. Per això, des de la meva 
experiència, crec que caldria 
que les federacions i els clubs 
dediquessin temps a la reflexió 
per definir els objectius que volen 
aconseguir. 

Per fer-ho és important disposar 
d’assessorament extern competent, 
tant a l’hora d’afrontar nous reptes 
com per a l’activitat ordinària.

3

Així doncs, un pla estratègic és un 
instrument imprescindible? 
Sí, perquè ens ajuda a avançar. 
No podem estar aturats, hi ha molta 
competència entre esports i 
si no estàs al dia quedes relegat 
a l’últim lloc. Cal un pla d’acció que 
tingui en compte la innovació, 
la creativitat i la tecnologia, sense 
oblidar, alhora, els aspectes ètics 
i de bona governança. Durant 
el procés de creació d’un pla 
estratègic es genera 
un aprenentatge molt valuós. 
Les dades que s’aporten ofereixen 
una nova perspectiva i els objectius 
que s’estableixen configuren 
la visió. Per a la seva bona 
consecució és essencial 
comptar amb un expert que guiï 
el procés; si no, es perd el focus i, 
per tant, es perden diners. A més a 
més, però, cal aconseguir la plena 
implicació de les persones que són 
clau. És l’única manera d'assegurar 
l’èxit. Ho he viscut un munt 
de vegades. 
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Vostè fa anys que treballa 
en el sector de l’esport, 
¿a quines debilitats i a quins 
reptes s’han d’enfrontar 
els directius actualment? 
Entre les debilitats hi ha la manca 
de recursos i finançament, 
de professionalitat en la gestió, 
de coneixement de la realitat 
i de moviments a escala 
internacional. Tot això comporta 
desavantatges en l’àmbit de l’esport 
en aquest nivell.

Pel que fa als reptes, que en són 
molts, els resumiria en quatre punts:

- Que es gestioni sempre de 
manera professional i amb un bon 
pla estratègic. 

- Que els directius tinguin 
coneixements amplis. Actualment, 
l’esport té una dimensió important 
com a activitat econòmica i social. 
Per això les nostres autoritats 
la regulen sense diferenciar-la 
d’altres activitats productives. El 
coneixement d’aquesta realitat, 
i de les lleis i els reglaments de 
l’àmbit laboral, financer i impositiu, 
és fonamental.

- Que el món de l’esport tingui una 
bona governança. Davant 
els escàndols d’aquests darrers 
anys, que tant han perjudicat 
la imatge de l’esport de competició, 
l’única solució és oferir una gestió 
honesta, transparent i pública. I això 
és aplicable també a l’actuació 
dels seus organismes estatutaris, 
als procediments electorals 
i a la designació clara i transparent 
de les persones que han d’ocupar 
càrrecs de responsabilitat.

- Finalment, que l’esport sigui 
un exemple d’ètica per al món. 
Ètica en el comportament i ètica 
en la gestió. I que, en el marc 
d’aquesta ètica, sempre hi hagi 
una lluita clara i permanent contra 
el dopatge.

ENTREVISTA

“És important que 
les federacions i els 
clubs disposin 
d’assessorament 
extern competent”.





  Som especialistes a millorar 
el desenvolupament 
i els resultats d’empreses 
i institucions. 

  Ens adaptem a cada client. 

  Fem que sigui fàcil. 

  Ajudem les organitzacions  
a créixer.

HO FEM POSSIBLE



 SECTORS
Des de fa més de 20 anys oferim serveis de consultoria 
i formació en els següents sectors: salut i benestar, 
Administració pública, indústria i serveis, i esports.

Agraïm la confiança de més de 300 clients amb els quals 
hem treballat en equip per millorar els seus resultats 
o aconseguir un objectiu concret. En definitiva, 
els hem ajudat a avançar. Aquesta és la nostra missió.

SALUT I BENESTAR

Fa més de 20 anys que donem suport als 
diferents agents i institucions que tenen com 
a objectiu la promoció de la salut de les 
persones. Treballem amb centres de diferents 
àmbits assistencials i amb patronals, 
prestadors de serveis, col·legis professionals i 
mutualitats.

ESPORTS

Ajudem les organitzacions i les empreses del 
món de l’esport a millorar la seva gestió, ser 
més eficients i obtenir resultats satisfactoris 
per a tots els seus grups d’interès. Ho fem 
possible amb un equip de persones molt 
experimentades en el sector esportiu.

INDÚSTRIA I SERVEIS
També estem presents en sectors més 
tradicionals, com ara la indústria química, 
la paperera, la càrnia, i també en automoció, 
cosmètica, cadenes de retail, logística, serveis 
comercials i despatxos professionals, entre 
d’altres.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Tenim experiència en el sector públic. En 
coneixem la idiosincràsia i les especificacions 
diferencials. Entre els nostres clients hi ha 
ajuntaments, consells comarcals, diputacions, 
Administracions autonòmiques i altres 
institucions públiques.



Existim per ajudar les organitzacions a créixer, a acostar-se  
és a l’organització que volen ser. Per nosaltres cada client 
és únic, amb la seva realitat interna i el seu context concret. 
Sabem observar i escoltar per identificar, no solament allò 
que vol el client, sinó també el que necessita. Proposem 
itineraris per a cada cas, identificant la manera més adequada 
perquè cada organització arribi a l’objectiu que persegueix. 

Ens enorgulleix la nostra cultura d’empresa, que es basa 
a aportar valor, acompanyar els clients amb implicació 
i compromís, i fer que tot sigui més fàcil i tingui més sentit. 

HO FEM POSSIBLE. Simple i revolucionari alhora.

  ÀREES DE CONEIXEMENT

  CULTURA I MÈTODE

EXCEL·LÈNCIA 
I ESTRATÈGIA 
Ajudem a definir 
i desplegar estratègies, 
i a fer avaluacions 
i implantar millores 
mitjançant el Model 
EFQM d’Excel·lència.

SISTEMES 
DE GESTIÓ 
Ajudem les 
organitzacions 
a implantar un sistema 
de gestió que 
els permeti obtenir 
una certificació i ser 
més competitives 
en el seu sector.

OPERACIONS 
Ajudem a millorar 
els processos interns 
perquè l’organització 
optimitzi els seus resultats.

Acompanyar  
en la 

implantació

Definir 
un full de ruta

Dissenyar 
solucions 

personalitzades

Conèixer la 
situació

Entendre 
necessitats

1 2 3 4 5



 CERTIFICACIONS I RECONEIXEMENTS

 CLIENTS
Agraïm la confiança  de les empreses, organitzacions i institucions públiques 
amb les quals hem treballat al llarg de més de 20 anys. Aquestes en són algunes:

 Catalònia Fundació Creactiva
 Centres Blauclinic
 Clínica Corachan
 Germanes Hospitalàries
 Institut de Trastorns Alimentaris  
 MC Mutual
 Parc Taulí de Sabadell
 Quirónsalud 

 Federació Catalana de Basquetbol
 Fundació Claror

 Agència de Salut Pública de Catalunya
 Ajuntament de l’Hospitalet
 Ajuntament de Sabadell
 Cambra de Comerç de Barcelona
 Diputació de Barcelona
 Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 Servei Català de Trànsit

 Cailà i Parés
 Carglass
 Equivalenza 
 Filtros Anoia
 Friselva
 Linguistic Animals
 Parc d’Atraccions Tibidado

SALUT I BENESTAR ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

ESPORTS INDÚSTRIA I SERVEIS

Perquè creiem en els nostres serveis i perquè ens 
agrada ser coherents, prenem la nostra pròpia 
medecina. Hem experimentat en la nostra pròpia 
organització els serveis que oferim. És un procés 
molt interessant durant el qual aprenem molt i que 
ens obliga a posar-nos al lloc del client. Per això 
des de fa anys disposem de les certificacions 
següents: la Norma ISO 9001, de sistemes de 
gestió de la qualitat; la Norma ISO 14001, de 
sistemes de gestió ambiental i la Norma OHSAS 
18001, més recent, de sistemes de gestió de la 
seguretat i la salut en el treball.

Formem part i/o col·laborem amb organitzacions 
de referència de sector salut i benestar, com ara les 
patronals ACES i La Unió, el clúster de Salut Mental 
de Cataunya, la Societat Catalana de Qualitat 
Assistencial i SCIO Health- Hub de Coneixement. 

També formem part d’entitats de referència en 
l’àrea de la gestió d’organitzacions, com ara la 
xarxa d’experts EFQM del Club Excel·lència en 
Gestió, som avaluadors del Premi Europeu a 
l’Excel·lència (EFQM Excellence Award) i membres 
del patronat de la Fundació Catalana per a l’Esport.



 EDITORIAL COMTEC

Publiquem periòdicament 
business cases de tots els sectors 
i projecte. Elaborem col·leccions 
monotemàtiques, llibres, revistes 
i articles. 

Aquest i altres recursos es poden 
obtenir gratuïtament 
a www.comtecquality.com

Joan Fa, president  
de la Federació 
Catalana de Bàsquet.

“La visió experta de 
Comtec, amb un punt de 
vista extern, ha estat de 
gran ajuda per a nosaltres i 
sempre en consonància 
amb la nostra manera 
d’entendre la qualitat”.

“Hem definit un pla 
participatiu força ambiciós i 
Comtec ens ha ajudat a 
coordinar tot aquest pla 
gràcies a la seva 
experiència i als seus 
professionals”.

Gabriel Domingo, gerent  
de la Fundació Claror.

GERARD ESTEVA I VILADECANS
PRESIDENT DE LA UNIÓ DE FEDERACIONS  
ESPORTIVES DE CATALUNYA

“Posar èmfasi especial 
en la transparència  
és imprescindible.”  

ENRIC TRUÑÓ
EXPERT EN GESTIÓ I MÀRQUETING EN L’ÀMBIT DE L’ESPORT  
I EL TURISME. COL·LABORA AMB COMTEC SPORTS.

“Hem d’innovar,  
ser creatius i 
gestionar més bé.”  

JORDI BERTOMEU I ORTEU
DIRECTOR EXECUTIU 
DE L’EUROLLIGA DE BÀSQUET

“Sense talent 
no serà possible 
progressar.” 

GERARD FIGUERAS
SECRETARI GENERAL DE L’ESPORT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

“Hem de fomentar la 
professionalització 
del sector.” 

MARTA CARRANZA GIL-DOLZ
COMISSIONADA D’ESPORTS 
DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

“Les exigències administratives 
ens dificulten el dia a dia, 
però afavoreixen una major 
seguretat i qualitat.” 

LEANDRO NEGRE
PRESIDENT

“Cal un pla d’acció  
que tingui en compte 
la innovació, la creativitat 
i la tecnologia.”



Rambla Catalunya, 39, 2n 1a

08007 Barcelona

Tel. (+34) 93 487 46 56

comtec@comtecquality.com

www.comtecquality.com

HO FEM POSSIBLE


