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En aquest article es presenta un resum introductori 
sobre el Model EFQM d’Excel·lència. Està dirigit a tots 
aquells que necessitin introduir-se en el seu 
coneixement i entenem que pot ser útil per a tothom. Els 
coneixements de gestió no són un patrimoni exclusiu 
dels comandaments. En l’actualitat, la gestió de les 
organitzacions ha de ser participada per tothom i com 
més persones en tinguin coneixement, millor gestionada 
estarà la organització. 
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1. Història 

 
La fundació Europea per la Gestió de la Qualitat o 
European Foundation for Quality Management 
(EFQM) és una organització sense ànim de lucre 
formada per organitzacions o empreses membres i 
creada l’any 1988 per catorze importants empreses 
europees i amb el suport de la Comissió Europea. La 
seva Missió és ser la força que impulsa l'excel·lència en 
les organitzacions europees de manera sostinguda. 
Tanmateix, té com a Visió un món en el que les 
organitzacions europees sobresurtin per la seva 
excel·lència. 
 
En l’actualitat, la EFQM te més de 800 membres, de la 
majoria dels països d’Europa i sectors empresarials. Al 
mateix temps de ser la propietària del Model EFQM 
d’Excel·lència (Model EFQM) i de gestionar el Premi 
Europeu per la Qualitat, ofereix tot un conjunt de 
serveis als seus membres. 
 

Les organitzacions veritablement excel·lents es mesuren 
per la seva capacitat d’assolir i sostenir en el temps 
resultats excel·lents per tots els seus grups d’interès1. Si 
assolir resultats excel·lents és difícil, molt més difícil 
encara resulta sostenir-los en un món caracteritzat per la 
competitivitat global creixent, rapidesa d’innovació 
tecnològica, processos de treball en canvi continu i 
moviment freqüent de les economies, en les societats i 
en els clients. 
 
Reconeixent aquest repte, la Fundació es va crear amb 
la finalitat de fomentar un enfocament de gestió que 
conduís a una excel·lència sostinguda per totes les 
organitzacions que operen a Europa. Aquest enfocament 
es basa en els vuit conceptes fonamentals. 
 
El model es revisa periòdicament. La primera va estar 
l’any 1999. La última revisió ha estat la de l’any 2003. 
 
 
2. Els vuit conceptes bàsics 

 
El model EFQM es desenvolupa basant-se en 8 
conceptes fonamentals: 
 
a) Orientació cap els resultats 

L'excel·lència depèn de l’equilibri i la satisfacció de 
les necessitats de tots els grups d’interès rellevants 
per a l'organització: la propietat, les persones que hi 
treballen, els clients, els proveïdors i la societat en 
general. 

 
b) Orientació al client 

El client és l’àrbitre final de la qualitat del producte. 
La millor manera d’optimitzar la fidelitat i retenció 
del client és mitjançant una orientació clara cap les 
necessitats dels clients actuals i potencials.  

 
c) Liderat i coherència en els objectius 

El comportament dels líders d’una organització 
suscita claredat i unitat en els objectius, així com un 
entorn que permet a l’organització i les persones que 
la integren assolir l’excel·lència. 

 
d) Gestió per processos i fets 

Les organitzacions actuen de manera més efectiva 
quan totes les seves activitats interrelacionades es 
comprenen i es gestionen de manera sistemàtica, i les 
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decisions relatives a les operacions en vigor i les 
millores planificades s’adopten a partir d’informació 
fiable que inclou les percepcions de tots els seus 
grups d’interès. 

 
e) Desenvolupament i implicació de les persones 

El potencial de cadascuna de les persones de 
l'organització aflora millor perquè existeixen valors 
compartits i una cultura de confiança i assumpció de 
responsabilitats que fomenten la implicació de tots. 

f) Aprenentatge, innovació i millora continus 
Les organitzacions assoleixen el seu màxim 
rendiment quan gestionen i comparteixen el seu 
coneixement dins d’una cultura general 
d'aprenentatge, innovació i millora continua.  
 

g) Desenvolupament d’aliances 
L'organització treballa d’una forma més efectiva 
quan estableix amb els seus partners unes relacions 
mútuament beneficioses basades en la confiança, en 
compartir el coneixement i en la integració. 

 
h) Responsabilitat corporativa social. 

La millor manera de servir als interessos a llarg 
termini de l'organització i les persones que la 
integren és adoptar un enfocament ètic, superant les 
expectatives i la normativa de la societat en el seu 
conjunt. 

 
 
3. La estructura del Model 

 
La aplicació pràctica dels 8 conceptes fonamentals 
comentats a l’apartat anterior, es du a terme per mig 
d’un sistema estructurat en Criteris (9), Parts de criteris 
(32) i Punts Guia (291). 
 
El fonament del model és: 
 

“La satisfacció dels clients i la satisfacció dels 
empleats, així com l’impacte en la societat 
s’aconsegueixen mitjançant un liderat que impulsi 
la política i l'estratègia, la gestió del personal, 
els recursos i els processos cap a la consecució 
dels resultats de l’organització.” 

 
Cadascuna de les frases ressaltades configura un 
Criteri del Model. 
 

El model EFQM d’Excel·lènciaEl model EFQM d’Excel·lènciaDiputació de
Tarragona

.

Estructura del model EFQM. Els 9 Criteris:

Possibilitadors
500 punts

Resultats
500 punts

Aprenentatge i innovació

1. Liderat
100

6. Resultats
dels Clients

200

5. Processos
140

9. Resultats
de rendiment

claus
150

8. Resultats
de la Societat

60

7. Resultats
del Personal

90

2. Política i
Estratègia

80

4. Aliances i
Recursos

90

3. Gestió de
Personal

90

Part II: El model EFQM d’Excel·lència

 
 
3.1. Els criteris del model 

 
El model està estructurat en 9 criteris que s’han 
d’avaluar. A la vegada, se’ls fixa un pes en punts, 
segons la importància que els hi dóna. El màxim de 
punts que es pot aconseguir són 1.000 punts que seria el 
cas hipotètic d’una organització excel·lent segons aquest 
model. Cada criteri té una importància relativa que es 
valorada en punts, fins a un total de 1.000 punts. A 
continuació detallem el contingut bàsic de cada Criteri 
amb la seva puntuació. 
 
1. Liderat: 100 punts (10%) i 5 Punts Guia. Com els 
líders desenvolupen i faciliten la consecució de la 
missió i de la visió, desenvolupen valors necessaris per 
a l’èxit a llarg termini i els posen en pràctica mitjançant 
accions i comportaments adequats, i estan implicats 
personalment en assegurar que el sistema de gestió de 
l'organització és desenvolupat i implantat 
 
2. Política i estratègia: 80 punts (8%) i 4 Punts Guia. 
Com l’organització fa efectiva la seva missió i la seva 
visió per mig d’una clara estratègia enfocada en els 
stakeholders, suportada per polítiques rellevants, plans, 
objectius i processos 
 
3. Persones: 90 punts (9%) i 5 Punts Guia. Com 
l’organització gestiona, desenvolupa i allibera el 
coneixement i potencial dels seus treballadors en 
l’àmbit individual, d’equip i de tota l'organització i 
planifica aquestes activitats per a donar suport a la seva 
política i estratègia i a l'operació efectiva dels seus 
processos. 
 
4. Aliances i recursos: 90 punts (9%) i 5 Punts Guia. 
Com l’organització planifica i gestiona les seves 
aliances externes i els seus recursos interns amb la 
finalitat de donar suport a la seva política i estratègia i a 
una efectiva operació dels seus processos. 
 
5. Processos: 140 punts (14%) i 5 Punts Guia. Com 
l’organització dissenya, gestiona i millora els seus 
processos amb la finalitat de donar suport a la seva 
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política i estratègia i per a satisfer completament als 
seus clients i a altres stakeholders, generant 
contínuament més valor 
 
6. Resultats dels clients: 200 punts (20%) i 2 Punts 
Guia. Quins resultats s’estan assolint amb relació a la 
satisfacció dels clients externs 
 
7. Resultats del personal: 90 punts (9%) i 2 Punts 
Guia. Quins resultats s’estan assolint amb relació a la 
satisfacció del personal 
 
8. Resultats de la societat: 60 punts (6%) i 2 Punts 
Guia. Quins resultats s’estan assolint amb relació a la 
societat local, nacional i internacional. 
 
9. Resultats de rendiment claus: 150 punts (15%) i 2 
Punts Guia. Que està assolint l’organització amb relació 
a allò que es va planificar. 
 
3.2. Les parts de criteris del model 

 
Cada Criteri s’estructura, a la seva vegada, en Parts de 
Criteri fins a un total de 32. A continuació els 
relacionem. Per obtenir informació detallada de les 
àrees, cal adquirir el model oficial. 
 
No cal saber-los de memòria. El que si cal és entendre 
que significa cadascun d’ells. 
 
1. Liderat 
1a. Els líders desenvolupen la missió, la visió i els 

valors i actuen de model d’una cultura 
d’Excel·lència. 

1b. Els líders estan implicats personalment en assegurar 
que es desenvolupi, implanti i millori contínuament 
un sistema de gestió de l’organització.  

1c. Els líders estan implicats amb els clients, socis 
(partners) i representats de la societat. 

1d. Els líders motiven i donen suport i reconeixement al 
personal. 

1e.  Els líders identifiquen i donen suport al canvi 
organitzacional. 

 
2. Política i estratègia 
2a. La política i l’estratègia estan basades en les 

necessitats i expectatives, presents i futures, dels 
stakeholders. 

2b. La política i l’estratègia estan basades en informació 
sobre mesures de rendiment i en activitats 
d’investigació, d’aprenentatge i creatives. 

2c. La política i l’estratègia són desenvolupades, 
revisades i actualitzades. 

2d. La política i l’estratègia són desplegades mitjançant 
un marc de processos clau. 

 
3. Personal 
3a. Els recursos humans són planificats, gestionats i 

millorats. 

3b. El coneixement i les competències del personal 
s’identifiquen, desenvolupen i mantenen. 

3c. El personal està implicat i empowered. 
3d. El personal i l’organització mantenen un diàleg. 
3e. El personal és recompensat, rep reconeixement i 

se’n té cura. 
 
4. Aliances i recursos 
4a. Com es gestionen les aliances externes. 
4b. Com es gestionen les finances. 
4c. Com es gestionen els edificis, equips i materials. 
4d. Com es gestiona la tecnologia. 
4e. Com es gestiona la informació i el coneixement. 
 
5. Processos 
5a. Com els processos es dissenyen i gestionen de 

forma sistemàtica. 
5b. Com es milloren els processos, d’acord amb les 

necessitats, innovant i amb la finalitat de satisfer 
totalment i generar més valor per als clients i 
d’altres stakeholders. 

5c. Com es dissenyen i desenvolupen productes i 
serveis basats en les necessitats i expectatives dels 
clients. 

5d. Com es produeixen, lliuren i se’ls hi dona servei 
postvenda als productes i serveis.  

5e. Com es gestionen i reforcen les relacions amb els 
clients. 

 
6. Clients resultats 
6a. Aquestes mesures són la percepció que tenen els 

clients sobre l’organització. 
6b. Aquestes mesures són mesures internes utilitzades 

per l’organització per a controlar, entendre, predir i 
millorar el rendiment de l’organització i per a predir 
la percepció dels seus clients externs. 

 
7. Personal resultats 
7a. Aquestes mesures són la percepció que té el 

personal sobre l’organització. 
7b. Aquestes mesures són mesures internes utilitzades 

per l’organització per a controlar, entendre, predir i 
millorar el rendiment del personal de l’organització 
i per a predir la seva percepció. 

 
8. Societat resultats 
8a. Aquestes mesures són la percepció que té la societat 

sobre l’organització. 
8b. Aquestes mesures són mesures internes utilitzades 

per l’organització per a controlar, entendre, predir i 
millorar el rendiment de l’organització i per a predir 
la percepció de la societat. 

 
9. Rendiment resultats clau 
9a. Aquestes mesures són resultats claus planificats per 

l’organització i entre els quals, depenent del 
propòsit i objectius de l’organització. 

9b. Són mesures operacionals utilitzades per a 
controlar, entendre, predir i millorar els resultats de 
rendiment clau de l’organització. 
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3.3. Els punts guia del model 

 
Cada Part de Criteri s’estructura, alhora, en Punts Guia. 
Aquest és l’últim nivell de l’estructura del model. Cal 
llegir-los i reflexionar cadascun dels 291 Punts Guia que 
expliquen les diferents Parts de Criteri. Com exemple 
relacionem els Punts Guia de la Part de Criteri 3b: Com 
s’identifiquen, desenvolupen i mantenen el coneixement 
i les competències del personal. 
 
Pot incloure com: 
• S’identifiquen, classifiquen i aparellen el 

coneixement i les competències del personal amb 
les necessitats de l’organització. 

• Es desenvolupen i utilitzen els plans de formació i 
de desenvolupament per tal d’assegurar que el 
personal disposa de les capacitats necessàries, 
presents i futures, per a l’organització. 

• Es dissenyen i fomenten oportunitats 
d’aprenentatge a nivell individual, d’equip i 
d’organització. 

• Es desenvolupa el personal a través de l’experiència 
en el treball. 

• Es desenvolupen les habilitats del treball en equip. 
• S’alineen els objectius individuals i d’equip amb els 

corresponents de l’organització. 
• Es revisen i actualitzen els objectius individuals i 

d’equip. 
• S’avalua i s’ajuda al personal a millorar el seu 

rendiment. 
 
 
4. La lògica RADAR 

 
És un mètode que permet millorar l’anàlisi i, alhora, la 
puntuació durant l’autoavaluació. 
 
RADAR correspon a l’acrònim format per les inicials 
dels quatre elements: Resultats, Enfocament (en anglès 
Approach), Desenvolupament, Avaluació i Revisió. És 
una altra forma d’interpretar el cicle PDCA (Planificar, 
Desplegar, Comprovar i Aplicar) 
 

El model EFQM d’Excel·lènciaEl model EFQM d’Excel·lènciaDiputació de
Tarragona

.
Part II: El model EFQM d’Excel·lència

Lògica RADAR Resultats
- Tendencies
- Objectius
- Comparacions
- Causes

Enfocament
/Metodologia
- Fonamentat
- Integrat

Desplegament
- Implantat
- Sistemàtic

Lògica RADAR

Avaluació i
Revisió
- Mesura
- Aprenentatge
- Millora

La lògica RADAR anima a les organitzacions a ser 
clares amb relació als RESULTATS que desitgen 
assolir, com part clau de la formulació de la seva 
política i estratègica. A continuació, haurà de planificar 
i desenvolupar un conjunt integrat d’ENFOCAMENTS 
fonamentats dissenyats per aconseguir els resultats. 
Aquests enfocaments s’implantaran sistemàticament 
amb la finalitat que el DESPLEGAMENT es porti a 
terme de manera estructurada. Les activitats de mesura, 
aprenentatge i millora que es derivin de l’AVALUACIÓ 
i REVISIÓ s’utilitzaran perquè els enfocaments siguin 
més efectius. 
 
Cada element disposa d’atributs que es defineixen a 
continuació. Els elements han d'analitzar-se a nivell de 
cada subcriteri. 
 
4.1. Enfocament 

 
Aquest element analitza allò que una organització fa o 
té planificat fer i les seves raons.  La puntuació atorgada 
tindrà en compte dos atributs:  
 
a) Fonamentat: L’organització explica la raó per la qual 
ha escollit aquest enfocament, per exemple, mitjançant 
recerca o benchmarking. El fet que l’enfocament estigui 
fonamentat requereix que sigui preventiu, és a dir, 
proactiu més que reactiu. L’enfocament està suportat 
per processos clarament definit i està en harmonia amb 
les necessitats dels stakeholders. 
 
b) Integrat: Com l’organització alinea aquest 
enfocament amb la política i estratègies globals i amb 
d’altres enfocament. 
 
4.2. Desplegament 

 
Té dos atributs: 
 
a) Implantat: Fins a quin punt s’ha implantat 
l’enfocament. Tant verticalment com horitzontalment. 
Pot referir-se a diferents nivells de la jerarquia, diferents 
localitzacions, al nombre de processos, al nombre de 
treballadors o als diferents productes o serveis oferts. 
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b) Sistemàtic: Com és de metòdic el desplegament? 
Potser hi ha un pla amb una distribució clara de 
responsabilitats, una comunicació extensiva, proves 
pilot i formació, etc. 
 
4.3. Avaluació i Revisió 

 
Té tres atributs: 
 
a) Mesura: Es refereix al procés de mesura de 
l’efectivitat de l’enfocament i de l'eficiència i extensió 
del seu desplegament (els resultats de la mesura es 
trobaran en el criteri de resultats corresponent) 
 
b) Aprenentatge: Pot tractar-se d’activitats de 
benchmarking intern, dins de la pròpia indústria o amb 
els processos d’organitzacions considerades best-in-
class. Altres mètodes poden ser la implicació 
d’universitats o instituts de recerca, participació en 
congressos, etc. Òbviament, ha d’haver-hi una 
explicació del perquè s’ha escollit unes activitats 
particulars i no unes altres. 
 
c) Millora: Les dades obtingudes mitjançant la mesura i 
les activitats d’aprenentatge han d’utilitzar-se per a 
identificar, prioritzar, planificar i implantar millores. 
 
4.4. Resultats 

 
a) Tendències: Que siguin positives durant, al menys, 
els 3 últims anys i s’observa un rendiment sostingut. 
 
b) Objectius interns: El grau d’assoliment dels objectius. 
 
c) Resultats dels competidors: Comparacions amb els 
competidors i best-in-class. 
 
d) Causes: Els resultats són causats per les metodologies 
emprades. 
 
e) Abast: Els resultats representen a totes les àrees 
rellevants.  
 
 
5. L’autoavaluació 

 
5.1. Introducció 

 
Un element important de la missió de la EFQM és la 
promoció de la Autoavaluació com procés clau per 
impulsar la millora empresarial. Amb aquesta finalitat 
publica, des de 1992, unes directrius destinades a ajudar 
a les organitzacions. 
 
Amb la finalitat d’aprendre i millorar, una organització 
inicia una etapa de reflexió o autoavaluació. En aquesta 
etapa, l’organització esdevé una observadora dels seus 
propis actes i revisa d’una forma global i sistemàtica 
com funciona, els resultats que està obtenint, les 

connexions existents entre el que es fa i els resultats 
obtinguts, els resultats obtinguts per les organitzacions 
competidores o les considerades com les millors... tot 
això prenent com a marc de referència el model EFQM 
d’Excel·lència.  
 
Per tant, l’Autoavaluació és una revisió global, 
sistemàtica i periòdica de les activitats i resultats d’una 
organització en relació a un model d’excel·lència en la 
gestió. L’Autoavaluació permet, a les organitzacions, 
distingir els seus punts forts i les seves àrees de 
millora, i culmina en accions de millora planificades 
 
5.2. Les diferents metodologies d’autoavaluació, 

 
Hi ha vàries formes de desenvolupar l’autoavaluació, 
segons EFQM, es pot utilitzar:  
 
El qüestionari, utilitza un qüestionari del tipus si/no com 
mètode per recollir les dades. 
 
La reunió de treball, cada una de les persones de l’equip 
de direcció és responsable de reunir les dades i presentar 
als demés l'evidència recollida en una reunió de treball. 
Això serveix com punt de partida per que l’equip 
directiu acordi la situació actual. 
 
La matriu de millora, implica la creació d’una matriu 
que inclou resultats específic de l'organització dins del 
marc del Model EFQM i acostuma a estar formada per 
una sèrie de declaracions d’objectius puntuats en un 
escala de 0 a 10. 
 
El formulari, es creen un conjunt de formularis pre-
establerts que fan un total de 32 formularis, un per cada 
Part de Criteri. De cada Part de Criteri es determinen els 
punts forts, les àrees de millora i les evidències. A 
continuació es puntua cada Part de Criteri. 
 
La simulació de presentació al premi, suposa redactar 
un document complet de sol·licitud (es permeten fins a 
75 planes) en la línia de l'Opuscle Informatiu del Premi 
Europeu de la Qualitat. A continuació s’avalua. 
 

El model EFQM d’Excel·lènciaEl model EFQM d’Excel·lènciaDiputació de
Tarragona

.

Basada en opinions

Basada en evidències

Baix rigor

Qüestionari

Matriu
de millora

Reunió
de treball

Formularis

Simulació
al premi

Alt rigor

Part II: El model EFQM d’Excel·lència

Metodologies d’autoavaluació EFQM (2):

Esforç, Maduresa
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6. Els premis europeus 

 
6.1. Els premis 

 
The European Quality Award. El Premi a la Qualitat 
europeu é el premi  més prestigiós d’Europa per a la 
Excel·lència de les organitzacions i és el nivell superior 
dels nivells de la EFQM. Els premis son oberts a totes 
les organitzacions de Europa. 
 
Es lliura anualment a la organització considerada com la 
millor entre els guanyadors dels Prizes (veure més avall) 
en cadascuna de les següents categories: 
 

• Grans organitzacions 
• Unitats operatives de companyies  
• Organitzacions del sector públic 
• Petita i mitjana empresa (independents i 

subsidiàries) 
 
Assegurant també que acompleixen els requeriments 
establerts anualment pel jurat dels Premis. Els 
guanyadors dels Award son organitzacions excepcionals 
– son els màxims exponents de l’èxit dels principis de la 
gestió excel·lent a Europa. 
 
6.2. Els guardons  

 
The European Quality Prizes. Es lliuren a les 
organitzacions que han demostrat un alt grau 
d’excel·lència en la qualitat de la seva gestió, que te 
com principi fonamental la millora permanent de 
resultats, actuant sobre els agents facilitadors que els 
possibiliten. Cada any, el jurat dels Premis selecciona 
varies candidatures per a rebre els Prizes. Tots els 
guanyadors dels Prizes reben una imatge hologràfica del 
guardó del Premi. 
 
6.3. Finalistes del Premi a la Qualitat 

 
Cada any, el jurat del premi definirà un nivell per 
damunt del qual, els aspirants seran finalistes per el 
Premi. Els finalistes son les organitzacions que 
demostren un grau alt d’excel·lència en la direcció de la 
qualitat com el seu procés fonamental per a la millora 
continua y poden ser considerades com a models a 
imitar en unes àrees. 
 
6.4. Reconeixement per a l’Excel· lència 

 
Un nivell nou de reconeixement. Aprovat per a 
l’Excel·lència, ha sigut introduït per EFQM en 2001. Hi 
ha dos rutes disponibles per a obtenir aquest nivell de 
reconeixement. Tots els aspirants del Premi que no 
aconsegueixen el nivell de Finalista, però 
aconsegueixen un nivell apropiat, podran ser visitats pes 
avaluadors. Si la visita confirma una puntuació superior 
a 400 punts l’Aspirant serà reconegut per a 

l’Excel·lència. Això indica que la organització es ben 
gestionada i aspira a aconseguir l’estat de model a 
imitar. 
 
Els premis son reconeguts tots dins del Foro anual de 
EFQM, una conferencia d’alt nivell realitzada a una 
ciutat diferent cada any. 
 
 
7. Una manera d’utilitzar el model 

 
7.1. Les actuacions de gestió 

 
El Model ens fa preguntes. En cap moment ens diu com 
hem de fer les coses ja que no es tracta d’un model 
prescriptiu. 
 
Per completar la utilitat pràctica del Model cal, doncs, 
aprendre diverses tècniques, metodologies, 
enfocaments, ... que ens permetran, una vegada 
aplicades, respondre adequadament a l’autoavaluació.  
 
Com més i millors metodologies coneguem i més 
fonamentades estiguin, millors gestors serem. La gestió 
no és altra cosa. 
 
7.2. Possibles actuacions de millora 

 
Algunes actuacions útils per alinear-se amb el Model 
EFQM son: 
 
Liderat: Disposar de Missió i dels Valors compartits de 
la nostra organització, així com la Visió de la mateixa. 
 
Política i Estratègia: Disposar d’un Pla Estratègic que 
contempli l’anàlisi estratègica, els Factors Clau d’Èxit i 
els objectius. 
 
Personal: Disposar d’una estructura organitzativa amb 
definició de funcions de les unitats organitzatives i d’un 
catàleg de llocs de treball amb descripció de funcions i 
competències. 
 
Aliances i Recursos: Disposar d’un procés 
d’aprovisionaments eficient. Disposar de la planificació 
econòmica alineada amb la estratègica. Disposar d’un 
sistema d’informació que ens suporti a la presa de 
decisions 
 
Processos: Disposar d’una arquitectura de processos 
(Mapa de processos i processos de primer i segon 
nivell) i els seus procediments i indicadors. 
 
Resultats de clients: Disposar d’un sistema de consulta 
periòdic (enquestes, per exemple) del nivell de 
satisfacció dels nostres clients. 
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Resultats del personal: Disposar d’un sistema de 
consulta periòdic (enquesta de clima laboral, per 
exemple) del nivell de satisfacció del nostre personal. 
 
Resultats de la societat: Disposar d’un sistema de 
mesura del nivell de satisfacció de la societat. 
 
Resultats de rendiments claus: Disposar d’un sistema de 
mesura eficient dels resultats claus de la nostra 
organització. 
 
 
8. Conclusions 

 
Després d’aquesta breu reflexió, podrem concloure amb 
l’aportació de les avantatges i inconvenients que ens pot 
proporcionar la introducció dins les nostres 
organitzacions de models de gestió de la qualitat total, 
com és el model EFQM: 
 
Avantatges: 
 
- Utilitzar un model. Això ens permet comparar la 

nostra gestió amb un referent que ens facilitarà la 
seva implantació. 

- És un model pensat per a qualsevol tipus 
d’organització i, per tant, ens allunya de la divisió 
sector públic versus sector privat o organitzacions 
grans versus organitzacions petites, apropant-nos a 
referències més eficients. 

- Millorar l'eficiència de la gestió i, per tant, millorar 
la nostra competitivitat. 

- Millora el clima social 
 
Inconvenients: 
 
- És una trampa de temps. Com tots els models de 

gestió, si no es projecten bé, es converteixen en un 
procés de proves, reunions, ... 

- La seva implantació no es fa en quatre dies. És un 
camí que cal recórrer amb el temps que cada 
organització necessita. 

 
8.1. Implantació del Model al sector públic local  

 
Segons la nostra informació, el model EFQM, està 
present a Catalunya a les següents organitzacions del 
sector públic local i que relacionem per ordre d’inici del 
projecte: 
 

• Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
• Diputació de Tarragona 
• Consell Comarcal de la Conca de Barberà 

 
Tanmateix s’han fet activitats formatives o s’ha rebut 
formació sobre el Model EFQM als ajuntaments 
següents: 
 

• Ajuntament de Banyeres del Penedès 

• Ajuntament de Cambrils 
• Ajuntament de Tarragona 
• Ajuntament de Reus. 
• Ajuntament de La Sénia 
• Ajuntament de Valls 

 
 
8.2. Per acabar 

 
Hem de fer una transició d’un passat on les persones de 
les organitzacions tenien escassa formació en gestió, cap 
un futur on s’aniran introduint tècniques de gestió 
superiors. Ens acostem a l'era de les persones (o 
Humanwere, l’anomenen la 4a revolució industrial) on 
la capacitat d’aprendre, d’innovar, de millorar les 
organitzacions només pot ser realitzada per persones. És 
allò que permet contemplar els conceptes de capital 
humà, gestió del coneixement, etc. 
 
Es preveu un futur proper molt dinàmic i les 
organitzacions que hi perviuran seran organitzacions 
orientades a la gestió excel·lent, és a dir, que tinguin 
molt integrats el conceptes fonamentals de la 
excel·lència explicats l’apartat 2. Només aquestes, 
podran afrontar amb solidesa el segle XXI.  
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Nota: Els lectors que vulgueu disposar de la última revisió 
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