
QUADERNS de GESTIÓ 
 
 

La Gestió de Processos 
 
Enric Brull Alabart 
Cap de Gestió Estratègica i Qualitat. Diputació de Tarragona 
e-mail: ebrull@tinet.org 
 
En aquest article es presenta un resum introductori 
sobre la Gestió de Processos. 
 
Índex: 
1. Introducció 

1.1. Els processos a les organitzacions 
1.2. El punt de partida 
1.3. Concepte de procés 

2. Els processos i el Model EFQM d’Excel·lència 
3. Els processos i la ISO 9000:2000 
4. Un sistema de gestió de processos 

1a fase: Identificar 
2a fase: Dissenyar 
3a fase: Implantar 
4a fase: Revisar 
5a fase: Millorar 

5. Conclusions 
Bibliografia recomanada 
 
 
1. Introducció 

 
1.1. El punt de partida 

 
Des de la perspectiva de les aportacions fetes en el camp 
de la gestió de processos, cal esmentar dos articles 
paradigmàtics. L’un de Hammer i l’altra de Davenport i 
Short. 
 
Michael Hammer, en el seu article “Reengineering 
Work: Don’t Automate, Obliterate” publicat a la revista 
Harvard Business Review de juliol-agost de 1990, 
destaca la importància de Redissenyar els Processos de 
les organitzacions pensant en les Noves Tecnologies. És 
paradigmàtic el seu paràgraf: “It is time to stop paving 
the cow paths. Instead of embedding outddtet processes 
in silicon and software, we should obliterate them and 
start over. We should “reengineer our business: use the 
power of modern information tecnology to radicall 
redesing our business processes in order to achieve 
dramatic improvements in their performance”. 
 
Thomas Davenport i James Short en el seu article “The 
New Industrial Engineering: Information Technology 
and Business Process Redesing” publicat a la revista 
Sloan Management Review de estiu de 1990, destaca la 
importància de considerar com conceptes 
complementaris les Tecnologies de la Informació i la 
Reenginyeria de Processos. També es contundent el seu 
paràgraf: “These are information technology and 
business process redesing. Working together, these tools 
have the potencial to create a new type of industrial 
engineering, changing de way the discipline is practiced 
and de skills necessary to practice it.” 
 

 
1.2. Els processos a les organitzacions 

 
Una bona manera de resumir el que són les 
organitzacions és afirmant que “les organitzacions no 
són més que persones que fan coses per altres 
persones...” [Costa98:50] i les coses que és fan són els 
processos. 
 
Tradicionalment s’utilitza com instrument de gestió el 
que coneixem com “l’organigrama”. És a dir, quan hi ha 
un problema podem, per mig d’aquest instrument, 
detectar quina unitat organitzativa o, pitjor encara, quina 
persona ha estat l’origen de dit problema. I, això, 
comporta identificar en primer terme a una o varies 
persones com “culpables” d’alguna irregularitat. 
 
Nosaltres proposem utilitzar, en primera instància, el 
Model de Processos com instrument de gestió. És a dir, 
davant d’un problema, per mig d’aquest instrument, 
detectar quin procés ha estat l’origen del problema. I 
això pot comportar que el procés en qüestió no estigui 
ben dissenyat, que les persones que hi participen 
necessiten formació addicional, que el procés requereix 
més recursos, etc. 
  
Un procés és millorable amb més facilitat que una unitat 
organitzativa. L'òptica, la distància, la perspectiva que 
permet la gestió d’un procés és molt més potent que la 
que permet la gestió d’una unitat organitzativa.  
 
1.3. Concepte de procés 

 
Hi ha moltes definicions de procés. Una definició 
acurada és:  
 
“Seqüència d’activitats orientades a generar un valor 
afegit sobre una entrada per aconseguir una sortida (un 
resultat) que satisfaci als requeriments del Client.“ 
 
Una altra definició, la que ofereix la ISO 9000:2000, és: 
 
“Conjunt d’activitats mútuament relacionades o que 
interactuen, les quals transformen elements d’entrada en 
resultats.” 
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2. Els processos i el Model EFQM d’Excel· lència 

 
El model d’excel·lència EFQM contempla el concepte 
de processos, a: 
 
• un Concepte Fonamental: Gestió per processos i 

dades. Les organitzacions actuen de manera més 
efectiva quan totes les seves activitats 
interrelacionades es comprenen i es gestionen de 
manera sistemàtica, i les 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. 

• un dels Criteris, concretament el criteri 5: Les 
organitzacions excel·lents dissenyen, gestionen i 
milloren els seus processos amb la finalitat de 
satisfer completament i generar contínuament més 
valor pels seus clients i d’altres grups d’interès. 

• a les Parts de Criteri, 1b, 2d, 5a i 5b. 
• diversos Punts Guia d’aquestes Parts de Criteri. 
 
 
3. Els processos i la ISO 9000:2000 

 
No seria adequat acabar un article sobre processos si no 
féssim una referència a quin paper hi juga les normes 
ISO9000:2000.  
 
La ISO 9000:2000 contempla el concepte de processos, 
a un principi de gestió de la qualitat: “0.2.d. Enfocament 
basat en processos: Un resultat desitjat s’assoleix més 
eficientment quan les activitats i els recursos relacionats 
es gestionen com un procés.” 
 
Dins la ISO 9001:2000, també es contempla el concepte 
de processos a diversos apartats. Bàsicament a: 
 
• L’apartat 0.2: Enfocament basat en processos 
 
“Aquesta norma internacional promou l’adopció d’un 
enfocament basat en processos quan es desenvolupa, 
implementa i millora la eficàcia d’un sistema de gestió 
de qualitat, per augmentar la satisfacció del client 
mitjançant l’acompliment dels seus requisits. 
 
Per que una organització funcioni de manera eficaç, te 
que identificar i gestionar nombroses activitats 
relacionades entre si. Una activitat que utilitza recursos, 
y que es gestiona amb la finalitat de permetre que els 
elements d’entrada es transformen en resultats, es pot 
considerar com un procés. Freqüentment el resultat d’un 
procés constitueix directament l’element d’entrada del 
següent procés. 
 
L’aplicació d’un sistema de processos dins de la 
organització, juntament amb la identificació e 
interaccions d’aquests processos, així com la seva 

gestió, pot denominar-se com “enfocament basat en 
processos.” 
 
Una avantatja de l’enfocament basat en processos és el 
control continu que proporciona sobre els vincles entre 
els processos individuals dins del sistema de processos, 
així com sobre la seva combinació i interacció.  
 
Un enfocament d’aquest tipus, quan s’utilitza dins d’un 
sistema de gestió de la qualitat, emfasitza la importància 
de: 
 
a) la comprensió i l’acompliment dels requisits 
b) la necessitat de considerar els processos en termes 

que aportin valor 
c) la obtenció de resultats de l’acompliment i eficàcia 

del procés 
d) la millora continua dels processos amb base en 

mesures objectives. 
 
El model d’un sistema de gestió de la qualitat basat en 
processos que es mostra a la figura 1., il·lustra els 
vincles entre els processos presentats als capítols 4 a 8 
(de la norma). A la figura es mostra que els clients 
juguen un paper significatiu per a definir els requisits 
com elements d’entrada. El seguiment de la satisfacció 
del client requereix l’avaluació de la informació relativa 
a la percepció del client al voltant de si l’organització ha 
complert els seus requisits. 
 
• l’apartat 4.1: Requisits generals.  
 
En aquest apartat, la norma els diu: 
 
“L’organització ha de: 
a) identificar els processos necessaris per al sistema de 

gestió de la qualitat i la seva aplicació a través de 
l’organització 

b) determinar la seqüència e interacció entre aquests 
processos 

c) determinar els criteris i mètodes necessaris per 
assegurar-se que tant l’operació com el control 
d’aquests processos siguin eficaces 

d) assegurar-se de la disponibilitat de recursos e 
informació necessaris per a suportar l’operació i el 
seguiments d’aquests processo 

e) realitzar el seguiment, la mesura  i l’anàlisi 
d’aquests processos 

f) implementar les accions necessàries per assolir els 
resultats planificats i la millora continua d’aquests 
processos.” 

 
• L’apartat 8.2.3.: Seguiment i mesura dels 

processos. 
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“L’organització ha d’aplicar els mètodes necessaris per 
al seguiment i, quan sigui aplicable, la mesura dels 
processos del sistema de gestió de qualitat. Aquests 
mètodes han de demostrar la capacitat dels processos 
per assolir els resultats planificats. Quan no s’assoleixin 
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els resultats planificats, s’han de dur a terme correccions 
i accions correctives, segons sigui convenient, per 
assegurar-se de la conformitat del producte.” 
 
 
4. Una proposta de Sistema de Gestió de 
Processos 

 
Una metodologia fonamentada per a gestionar processos 
serà la que integri les diferents recomanacions fetes pels 
estandars comentats.  
 
Podem veure que el sistema de gestió de processos que 
proposem, l’hem situat sobre el cercle PDCA i, per tant, 
respon a un concepte fonamental del model EFQM 
d’Excel·lència que diu “... millora continua” o un 
principi bàsic de la norma ISO 9000:2000 que diu “f) 
Millora continua”. Alhora acompleix perfectament els 
requisits especificats a l’apartat 4.1. de la norma. 
 
El primer que cal fer és identificar els processos de 
l’organització. Després cal dissenyar cada procés, 
implantar-lo i procedir a la seva revisió i millora. Si fem 
tot això podem dir que disposem d’un “Sistema de 
gestió de processos.” 

Sistema de Processos

... Procediments Indicadors

1. Identificació

2. Disseny

4. Revisió Mensual

6. Millora

3. Execució

 
 
A continuació farem una explicació de cada fase. 
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1a fase: Identificar els processos 

 
Quan s’afronta un projecte d’implantació de la Gestió 
de Processos, el primer que cal fer es identificar-los. 
Identificar un procés és “fer trossos” l’activitat de 
l’organització repartint-la en grups homogenis, que 
tinguin les activitats de cada grup (procés) una relació 
causal. Tots els processos poden ser detallats en 
processos de nivell inferior. D’aquesta manera podem 
acabar amb un conjunt de processos que es podran 
representar en forma d’arbre. El nivell de detall de 
cadascun dependrà del nivell de complexitat que tingui. 
Per tant, un procés pot ser detallat fins processos de 
nivell 3 i, un altre, pot ser detallat fins processos de 
nivell 6. Recomanem no ser massa “detallista” ja que si 
no, podem acabar amb 1.000 processos... 
 
El resultat de la identificació de processos dona per 
resultat el “Model de Processos” d’una organització. La 
part alta del Model, també es pot anomenar “Mapa de 
Processos”. No hi ha un sol tipus de mapa. Des d’un 
punt de vista cronològic, els tipus de mapa que 
s’utilitzen son: 
 
a) Versió clàssica 
 
És el més implantat actualment. Disposa de tres grups 
de processos: Estratègics, Operatius i de Suport. 
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- Estratègics o Direcció: els que donen les guies o 
pautes de funcionament a tots els altres processos. 
- Operatius o Fonamentals: els que creen valor als 
nostres clients. En el cas d’exemple són els processos 
“Atenció clients”, “Operacions” i “Satisfacció clients” 
- Suport: els que donen suport i recursos a tots els altres 
processos. 
 

Amb la finalitat d’orientar als lectors, farem una relació aproximada 
dels processos que formarien el Mapa de Processos d’una 
organització tipus. Els relacionarem per grups: 
 
) P E t tè i Di t i líti Pl ifi ió

Estratègica, Control de Gestió, DNS (Desenvolupament de nous 
serveis), Relacions institucions, Veu del Client i de l’Equip Humà, 
Comunicació, .... 

 
b) Processos Operatius: Atenció clients, Operacions i Satisfacció 
clients. Ben segur que el procés d’Operacions podria subdividir-se, 
alhora, en processos de nivell inferior. 

 
c) Processos Suport: Gestió de Personal, Gestió Econòmica, Gestió 
Jurídica, Gestió de la Informació, Gestió dels Actius, 
Aprovisionaments, Serveis Generals, ... 

 
b) Versió ISO 9000:2000 
 
El punt 0.2 de la norma també els presenta un mapa de 
processos. Tot i que és un mapa massa simplificats, es 
pot observar de manera clara els processos de mesura, 
anàlisi i millora, cosa que el mapa del punt anterior no 
ho fa. 
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c) Una versió alternativa 
 
Proposem una fusió de l’opció clàssica i la opció de la 
ISO 9000:2000. 
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c) El Mapa de Processos, Una verssió alternativa
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Entenem raonable que la representació del processos 
d’una organització contempli, també, el concepte bàsic 
de la millora continua.  Les organitzacions han de 
planificar, fer, revisar i millorar les seves activitats, per 
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tant, és necessari que hi hagi processos que contemplin 
cadascuna d’aquestes activitats. 
 
Els cinc grups de processos. Son: 
 
- Planificar: Que contemplen aquells processos que 
gestionen la estratègia de la organització i que marquen 
directrius a la resta de processos. 
- Donar recursos: Que contemplen tots els processos 
necessaris per a donar suport en recursos a la resta de 
processos. 
- Execució: Que contemplen d’aquells processos 
d’execució de les activitats que desenvolupen la missió 
de la organització: produir productes o donar serveis. 
- Revisió: Que contemplen tots aquells processos que 
mesuren l’activitat de tots els processo i en determinen 
les desviacions en relació a allò que s’havia planificat. 
- Millora: Que contemplen tots aquells processos que 
permeten la millora de la organització. Aquest grup 
representa la part més innovadora del concepte de gestió 
de processos ja que incorporar de forma estructurada i 
formal la gestió del coneixement organitzatiu. 
 

Amb la finalitat d’orientar als lectors, farem una relació aproximada 
dels processos que formarien el Mapa de Processos d’una 
organització tipus. Els relacionarem per grups: 
 
a) Processos de Planificació: Directrius polítiques, Formular 
l’Estratègica, Control de Gestió, DNS (Desenvolupament de nous 
serveis), Relacions institucions, Comunicació, ... 
 
b) Processos de Recursos: Gestionar Persones, Gestionar 
Aprovisionaments, Gestionar Economia i Finances, Gestionar actius, 
Gestió la Tecnologia i la Informació, Gestionar els Serveis Generals. 
 
c) Processos d’Execució: Atenció clients, Operacions i Satisfacció 
clients. El procés d’Operacions es subdividirà, alhora, en processos 
de nivell inferior. 

 
d) Processos de Revisió: Obtenir informació de la satisfacció dels 
stakeholders, del rendiment dels processos interns, Desenvolupar 
Quadre de Comandament, ... 
 
e) Processos de Millora: Revisió del sistema, Identificar àrees de 
millora, Realitzar propostes de millora (Accions Correctives i 
Accions Preventives), ...  

 
Un estadi més evolucionat dins de la Gestió de 
Processos, és la adopció d’una metodologia que permeti 
observar les interrelacions entre els processos. Amb 
aquesta finalitat nosaltres hem adoptat la metodologia 
IDEFØ que descrivim en el punt següent. Un model 
IDEFØ és quelcom més que un Mapa, ja que presenta 
un nivell de detall més alt. 
 
d) Versió IDEFØ1 
 
Durant els anys 70, les forces de l’aire de USA, van 
iniciar el programa de Integrated Computer Aided 
Manufacturing (ICAM) que tractava d’incrementar la 
productivitat industrial a través de l’aplicació 

sistemàtica de tecnologia, concretament de sistemes 
informàtics. El programa ICAM va identificar la 
necessitat de millorar les tècniques d’anàlisi i 
comunicació per a les persones que estaven 
compromeses en millorar aquesta productivitat 
industrial. 

                                                      
1 Veure http://www.idef.com 

 
Com resultat, el programa ICAM va desenvolupar una 
sèrie de tècniques conegudes com tècniques IDEF que 
incorporen la IDEFØ (es llegeix idef zero), IDEF1, 
IDEF1X, IDEF2, IDEF3, ... 
 
IDEFØ, s’utilitza per produir un “model funcional”. Un 
model funcional es una representació estructurada de 
funcions, activitats o processos del sistema a modelar. 
En la forma original, IDEFØ inclou una definició de 
llenguatge gràfic del model (sintaxis i semàntica) i una 
descripció d’una metodologia extensa per a models en 
desenvolupament. 
 
IDEFØ pot ser utilitzat per construir una amplia varietat 
de sistemes automatitzats i no automatitzats. Per 
sistemes nous, IDEFØ primer s’usa per a definir els 
requeriments i especificar les funcions, i després 
dissenyar una aplicació que satisfaci els requeriments i 
executi les funcions. Pels sistemes existents, IDEFØ pot 
usar-se per analitzar les funcions del sistema i executar i 
informar de mecanismes (recursos) pels quals s’han fet. 
 
IDEFØ representa els processos en diagrames (fulls 
DINA4. El conjunt de diagrames que expliquen la 
organització és diu Model IDEF de l’Organització. 
 
A cada diagrama hi ha representats entre 3 i 6 processos 
(en forma de caixes). Una característica important és 
que cada procés d’un diagrama es pot desplegar creant 
un altre diagrama de nivell inferior que l’expliqui, 
també, entre 3 i 6 processos. 
 
Cada procés pot estar interconectat mitjançant fletxes. 
Les que entren pel costat esquerre de la capsa es 
nomenen “entrades”, les que surten pel costat dret es 
nomenen “sortides”, les que entren pel costat superior es 
nomenen “controls” o guies i les que entren pel costat 
inferior es nomenen “mecanismes” o recursos. 
 
A continuació presentem un exemple d’un diagrama de 
processos IDEFØ, del procés Donar Recursos. 
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Els processos que ja no es descomposen més, és a dir, 
que no tenen fills, s’han de dissenyar caracteritzant-los 
segons explicarem e la següent fase. 
 
2a fase: Dissenyar els processos 

 
Una vegada identificats els processos, cal que siguin 
dissenyats. És freqüent que, en aquesta fase, es 
construeixi una Fitxa del Procés, o producte semblant, 
que recull una sèrie de característiques. Tot i que 
aquestes característiques son variades segons 
l’enfocament de l’autor, destacarem les més rellevants. 
 
Un procés està dissenyat al moment que disposa de les 
característiques següents: 

a) Missió 
b) Responsable 
c) Entrades i Sortides 
d) Procediments 
e) Indicadors 
f) ... 

 
a) Missió 
 
La missió d’un procés descriu la raó de ser del procés., 
el perquè de la seva existència. La missió del procés ha 
de ser subsidiària de la missió corporativa. Dit d’una 
altra manera: la missió corporativa es desplega a 
l’organització mitjançant les missions dels processos. És 
un concepte que cal reflexionar-lo ja que una missió de 
procés ben formulada, permet un disseny més acurat. 
 
b) Responsable 
 
Cada procés ha de tenir assignat un responsable de la 
seva gestió.  
 
c) Entrades i Sortides 
 
Quan hem definit el concepte de procés (veure apartat 
1.3) hem dit que generava valor d’una entrada sobre una 
sortida. Cal definir amb exactitud tant les entrades com 
les sortides. Això ens determinarà els límits del procés. 
 

d) Procediments 
 
Si un procés és un conjunt d’activitats que generen un 
valor afegit, els procediments detallen el conjunt 
d’activitats. D’aquesta manera, podem concloure que un 
procediment és una característica d’un procés i que 
poden estar documentats o no. 
 
Si els procediments estan documentats, poden 
representar-se en forma gràfica o en forma de text. 
Aquesta última forma genera un document que explica 
en forma textual detalls de dins d’un procés.  
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Una vegada dissenyats els procediments quedaran 
especificats, clarament, els límits o fronteres dels 
processos. Donat que tots els processos tenen raó de ser 
si generen un valor afegit a algú, haurem de considerar 
les interrelacions entre ells, és a dir, la suma d'entrades i 
sortides de tots els processos ha de ser zero: no pot 
existir una sortida que no vagi enlloc ni una entrada que 
no vingui d’enlloc. 
 
e) Indicadors 
 
Hem vist que un procés és un conjunt d’activitats que 
generen un valor afegit. Els indicadors permeten avaluar 
el valor afegit del procés. 
 
Els indicadors són, doncs, magnituds associades als 
processos que permeten avaluar-los. Un procés, per 
definició, ha de generar valor afegit al client i, aquest 
valor, s’ha de poder mesurar. Els indicadors són, per 
tant, un conjunt de magnituds que s’hauran de mesurar 
en el moment d’execució i que permetran determinar 
l'eficiència del procés.  
 
Les característiques bàsiques d’un indicador son2: 
 

- La denominació 
- La forma de càlcul 
- La forma de representació 
- La definició de responsabilitats 
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- La definició d’objectius (opcional) 
- La definició de llindars (opcional) 

 
Cal fer notar que alguns d’aquests indicadors, seran 
categoritzats com objectius. Diguem-ho a l’inrevés: un 
objectiu és un valor que un indicador ha de tenir. 
 
Els indicadors permeten establir què és necessari 
mesurar per a conèixer la capacitat y la eficàcia del 
mateix. Donat que la finalitat dels indicadors és 
conèixer la capacitat i eficàcia associades a un procés, 
és important en aquest punt introduir aquests conceptes.  
 
La capacitat d’un procés esta referida a la aptitud per a 
complir amb uns determinats requisits, mentre que 
eficàcia del procés esta referida amb quina extensió els 
resultats son adequats o suficients per trobar els resultats 
planificats, o objectius. 
 
Una manera útil de facilitar la gestió dels indicadors pot 
ser agrupant-los amb tipus d’indicadors. Per exemple 
definint indicadors de quantitat, de qualitat, de 
lliurament i de cost.  
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Una altra manera és agrupant-los amb indicadors de 
finances, de clients, de processos i de formació i 
creixement [Kaplan95]. Podríem continuar amb una 
altra agrupació: de clients, de personal, de societat i de 
rendiment clau. Aquest últim cas és l’agrupació que 
presenta el model EFQM d’excel·lència. 
 
Un exemple d’indicadors del procés de Gestió de 
Personal podrien ser: Nombre de persones que treballen 
a l’organització, Import del capítol 1, Percentatge 
d’Absentisme, Nombre d’hores de formació, Nivell de 
satisfacció del personal, ... 
 
3a fase: Executar els processos 

 
Una vegada dissenyats, els processos s’hauran 
d’implantar i fer-los efectius a l’organització. És el 
moment de fer tot allò que s’ha dissenyat i de prendre 
les mesures d’aquelles magnituds que ens permetran 

avaluar el comportament del procés. Aquestes 
magnituds són els indicadors. 
 
Aquesta fase ja aporta millores en les organitzacions. 
Realment es tracta de fer allò que cal fer, però de 
manera estructurada i, també podríem dir-ne, científica. 
 
4a fase: Revisar els processos 

 
No pot considerar-se que un sistema de gestió de 
processos es eficient, si no revisa els resultats obtinguts. 
La mesura i el seguiment, constitueixen, per tant, la base 
per saber que s’està obtenint i en quina extensió 
s’acompleixen els resultats desitjats. 
 
Periòdicament -nosaltres proposem amb periodicitat 
mensual- cal revisar el grau d’acompliment d’allò que 
ha succeït; és a dir, si allò que ha succeït a la Fase de 
Implantació coincideix amb allò que es va dissenyar a la 
Fase de Disseny. Per fer-ho, es revisarà la informació 
de: 

- Els objectius del procés 
- Els indicadors dissenyats i que conformaran el 

Quadre de Comandament 
- Les No Conformitats, en un sentit ampli, que 

s’han produït al procés. 
 
Trobarem punts forts (allò que ha resultat d’acord a allò 
previst) i punts que són susceptibles de millora (allò que 
ha resultat diferent a allò previst). Cal identificar 
ambdós amb precisió. 
 
Suggerim als lectors que s’introdueixin en els conceptes 
de SPC (Statistical Process Control). Per poder 
analitzar de forma fonamentada un procés, cal estudiar 
la seva capacitat. Per això, les tècniques de SPC ens 
permetran mesurar tècnicament la seva variabilitat. 
L’apartat 8.2.3 de la ISO 9000:2000 explicita: “La 
organización debe aplicar métodos apropiados para el 
seguimiento, y cuando sea aplicable, la medición de los 
procesos. Estos métodos deben demostrar la capacidad 
de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados. Cuando no se alcancen, deben llevarse a 
cabo correcciones y acciones correctivas.” 
 
En aquest apartat no podem deixar de fer una reflexió: a 
les organitzacions hi ha molta, molta, molta informació 
més o menys estructurada. No és suficient -ni científic- 
treballar, solament, amb tractaments estadístics que 
resumeixin informació amb mesures centrals. Per 
exemple descriure un indicador amb, solament, la seva 
mitjana. Sabem que una població de dades es pot indicar 
estadísticament amb mesures de centralitat (mitjana, 
mediana, moda, ...) i, també, amb mesures de dispersió 
(distribucions, amplitud, desviació estàndard, variància, 
...). Si volem ser precisos, convé no oblidar aquest últim 
grup. 
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(anàlisi de components principals, clusters, ...) per poder 
treure-li “suc” a tota la informació que podem disposar.  
 
No analitzar de manera científica la informació de les 
organitzacions denota una manca de capacitat de gestió: 
significa un malbaratament inadmissible.  
 
5a fase: Millorar els processos 

 
Segons les diferències observades en la Fase de Revisió, 
caldrà proposar accions de millora per resoldre les 
disconformitats. Tot i que qualsevol procés es 
susceptible de millorar, bàsicament és necessari millorar 
aquells processos que no han aconseguit els resultats 
planificats. 
 
En aquesta etapa, també, s’aplica el concepte PDCA, ja 
que les millores s’han de planificar, executar, verificar i 
actuar. 
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Aquesta és la part potent del Sistema de Gestió: cal 
aprendre del que s’ha fet. Les organitzacions han 
d’aprendre d’elles mateixes mitjançant l’anàlisi de les 
seves experiències. Les organitzacions evolucionen més 
ràpidament si tenen la capacitat d’autoeducar-se, de 
corregir-se. L’equip del procés ha d’analitzar les 
disconformitats observades i proposar el redisseny del 
procés, la reformulació d’algun procediment, 
l’assistència a alguna activitat formativa, l’adquisició 
d’algun recurs, ... 
 
És aquí on els líders de l’organització ha d’aplicar tot el 
seu potencial de liderat per aconseguir que les facultats 
creatives dels integrants del grup es dirigeixin cap la 
millora de l’organització. Un bon nombre de persones 
tenen capacitats creatives en diferents caps del saber. És 
tracta de canalitzar aquestes capacitats cap la creació 
interna, cap la millora dels processos. En aquest aspecte 
les capacitats de gestionar l’empowerment, el treball del 
grup, la motivació del personal, ... esdevenen 
fonamentals per aconseguir l’èxit. 
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5. Conclusions 

 
a) ISO 
 
Entenem que un sistema de processos dissenyat d’acord 
a la nostra proposta, està en òptimes condicions per 
seguir el camí d’una certificació ISO. Podem fer alguns 
números: una organització pot tenir 25 processos de 
nivell 3, 100 processos de nivell 4, 400 processos de 
nivell 5... Si situem 3 procediments a cada procés de 
nivell 4 (en aquest cas, a efectes il·lustratius, suposarem 
que tots els procediments de l’organització ho són de 
processos de nivell 2) podem inferir que pot ser 
“normal” trobar-nos amb un total de 300 procediments. 
 
Si, en aquest escenari, escollim entre 20 i 30 d’aquests 
procediments (uns procediments concrets i fàcilment 
identificables) i els presentem en un format determinat 
ens trobem amb un manual que la ISO nomena com 
“Manual de Procediments”. Si hi ajuntem el Manual de 
Qualitat i els Fulls de Registres pertinents ens trobem 
davant bona part de la documentació necessària per 
començar la implantació de l’ISO 90001:2000. 
 
Amb aquesta hipòtesi podem concloure que la 
ISO9001:2000 ens ofereix una molt bona forma de 
gestionar determinats procediments, concretament els 
més lligats a allò que la ISO contempla com relacionats 
amb la qualitat de les organitzacions. 
 
b) Altres 
 
La gestió per processos esdevé una excel·lent eina de 
gestió que cal incorporar a les organitzacions del sector 
públic local. Junt amb la gestió de les persones, la gestió 
dels processos permet millorar allò que es fa a les 
organitzacions.  
 
És paradigmàtic el títol d’un article publicat a la revista 
Quality Progress: “No pots millorar allò que no saps 
com funciona”. No podem dubtar en assegurar que un 
procés gestionat adequadament és un excel·lent 
instrument per aconseguir que una organització 
progressi contínuament. 
 
La millora de l’eficiència de les organitzacions passa 
per una millora de la seva gestió. El Model EFQM 
d’Excel·lència és un bon model per la gestió del sector 
públic. La gestió dels processos és una part fonamental 
del Model EFQM d’Excel·lència.  
 
Estem convençuts que la direcció cap un projecte de 
gestió dels processos us portarà cap un coneixement 
més complert, més holístic de la vostra organització que 
us permetrà situar-vos en allò que es diu “la millora 
continua de les organitzacions”. 
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Nota: Els lectors que vulgueu disposar de la última revisió 
d’aquest article, només cal que ens envieu un missatge de 
correu electrònic a ebrull@tinet.org indicant la revisió que 
disposeu. Us agrairem les vostres suggerencies.  
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