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5
Els sistemes de gestió 
de la qualitat i la gestió

de la qualitat total 

5.1.  El sistema de gestió de la qualitat 

Per assegurar la qualitat, tal com s’ha comentat al final del capítol anterior, és necessària la 
implantació d’un sistema de gestió de la qualitat. Aquest sistema de gestió de la qualitat ha 
de permetre desenvolupar, dissenyar, produir i servir un producte o servei de qualitat.  

5.1.1.  Què és un sistema de gestió de la qualitat? 

Un sistema de gestió de la qualitat es pot definir com ‘el conjunt de polítiques, proce-
diments i eines que fan possible gestionar la qualitat d’una manera eficaç i eficient per 
aconseguir els objectius fixats en matèria de qualitat’. 

Per tant, gestionar la qualitat representarà planificar, controlar i millorar les activi-
tats que tenen lloc a l’empresa en relació a la qualitat: 

 
 

 

GESTIÓ DE LA 
QUALITAT 

PLANIFICACIÓ CONTROL MILLORA 
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En cadascuna de les principals accions que pengen de la qualitat, es poden plante-

jar una sèrie de qüestions que s’orientaran a marcar uns objectius que l’empresa hauria 
d’assolir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.  En què es basa un sistema de gestió de la qualitat? 

Un sistema de gestió de la qualitat es basa en la norma ISO 9001. Aquesta norma in-
ternacional promou l’adopció d’un enfocament que es basa en processos quan es 
desenvolupa, implanta i millora l’eficàcia d’un sistema de gestió de qualitat, basat al-
hora en el cicle de millora contínua PDCA: 

 
– P: planificar bé l’activitat, establir els plans (recursos, objectius, mètodes...) 

(PLAN). 
– D: dur a terme aquesta planificació (DO). 
– C: comprovar i avaluar el resultats obtinguts, verificar si els resultats concor-

den amb allò que s’havia planejat (CHECK). 
– A: actuar i millorar els resultats obtinguts, preveure possibles problemes, man-

tenir els resultats i millorar-lo. (ACT). 
 
 

GESTIÓ DE LA QUALITAT 

 
PLANIFICACIÓ 

 
Caldrà preguntar-se 
qui són els clients, 
quines són les seves 
necessitats i quines 
han de ser les carac-
terístiques del pro-
ductes servei per res-
pondre a aquestes 
necessitats. 

 
CONTROL 
 

S’haurà d’avaluar 
el comportament 
real de la qualitat, 
comparar el com-
portament real amb 
els objectius de 
qualitat i actuar 
sobre les diferènci-
es donades. 

 
MILLORA 

 
S’haurà d’instaurar 
un sistema 
d’identificació de ne-
cessitats de millora i 
motivar i formar els 
equips de treball per 
què detectin, contro-
lin i solucionin les di-
ferències detectades 
en el cobriment de les 
necessitats. 
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Figura 5.1. Roda de Deming o cicle PDCA. 

Font: www.navituergrup.com 

Un procés és una seqüència de tasques interrelacionades que té per objectiu produ-
ir un determinat resultat. És qualsevol activitat que utilitza i gestiona recursos per 
permetre la transformació d’entrades en sortides. 

No s’ha de confondre procés amb procediments. Els procediments consisteixen en 
informació sobre com es fa una determinada tasca, mentre que el procés s’encarrega 
de què es fa. 

A)  Principis bàsics en que es fonamenta un sistema de gestió de la qualitat 

a) Organització enfocada al client: es definiran i satisfaran les necessitats dels 
clients i els requisits establerts. 

b) Lideratge: s’afavorirà un ambient intern en què tothom col·labori en la conse-
cució dels objectius de l’organització. 

c) Participació del personal: s’ha d’aconseguir que totes les persones i els equips 
de treball que formen part de l’organització desenvolupin les seves tasques 
d’acord amb la seva capacitat real i potencial. 

d) Orientació a procés: assimilar les activitats a processos per facilitar-ne la ges-
tió i la consecució de resultats. 

e) Orientació del sistema cap a la gestió: identificar, entendre i gestionar un sis-
tema de processos interrelacionats amb un objectiu establert: millora de 
l’eficàcia i eficiència de l’organització. 

f) Millora contínua: s’ha d’intentar que totes les activitats persegueixin la millo-
ra global com a objectiu permanent. 

g) Orientació cap a la presa de decisions: analitzar les dades i la informació re-
llevant abans de prendre cap decisió. 



102 GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTÀRIA  
 
h) Relació mútuament beneficiosa amb els proveïdors: implicar els proveïdors 

externs en l’activitat de la mateixa empresa per millorar la capacitat i el funci-
onament comuns. 

 
El sistema de gestió de la qualitat enfocats a processos està tenint un gran èxit per-

què les empreses concentren la seva atenció en el resultat dels processos i no en les 
tasques o activitats concretes. 

D’altra banda, les persones que intervenen saben quin és el resultat que s’espera 
d’obtenir un procés. Això fa possible que les persones centrin la seva atenció en els 
objectius globals i les fa més responsables. 

En aquest ambient de treball, les persones treballen amb més motivació, participen 
en la millora dels processos i augmenten l’eficàcia. 

Atès que el sistema es basa en l’ISO 9001 i d’acord amb la seva orientació a pro-
cessos, es pot visualitzar el sistema de gestió de la qualitat en el seu conjunt com un 
procés i, a la vegada, aquest procés estarà integrat per diversos processos. 

L’esquema següent mostra com amb la definició i el control d’aquests processos, 
tots interrelacionats i enfocats al client, s’intenta gestionar adequadament la qualitat i 
assegurar-ne la millora contínua. 

 
 

 
 

Figura 5.2. Qualitat i millora contínua. 
Font: www.rcg.cat 

Els 14 punts de Deming han estat i són la base de la transformació de les empre-
ses, companyies o negocis que cerquen implementar un procés de millora contínua. 
Aquests 14 punts són: 

 
1. Crear constància i consistència dels objectius, amb l’ànim de ser més competi-

tius, estar en el negoci i crear llocs de treball. 
2. Adoptar la nova filosofia de cooperació en la qual tots es beneficien, i posar-la 

en pràctica ensenyant-la als empleats, clients i proveïdors. 
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3. Eliminar la dependència de la inspecció en massa per aconseguir la qualitat. 
En comptes d’això, millorar el procés i incloure la qualitat en el producte des 
del començament. 

4. Acabar amb la pràctica de concedir els contractes exclusivament pel seu preu; 
és millor minimitzar el cost total a llarg termini. Buscar tenir un sol proveïdor 
per cada ítem, basant-se en la relació a llarg termini de lleialtat i confiança. 

5. Millorar constantment els sistemes productius i de serveis. Això millorarà la 
qualitat i la productivitat, baixant els costos constantment. 

6. Instituir la formació en el lloc de treball. 
7. Instituir el liderat, reconeixent les habilitats, capacitats i aspiracions. 

L’objectiu de la supervisió hauria de ser ajudar els treballadors, màquines i 
dispositius per fer la tasca. 

8. Apartar els temors i construir confiança, d’aquesta manera tots podran treballar 
més eficientment. 

9. Suprimir les barreres entre els departaments i les àrees de personal i cons-
truir un sistema de cooperació basat en el mutu benefici que abasti tota 
l’organització.  

10. Deixar de sermonejar els treballadors, eliminant objectius no realitzables. 
Aquestes exhortacions només creen relacions de rivalitat, la principal causa de 
baixa qualitat i baixa productivitat en el sistema. 

11. Eliminar quotes numèriques, substituint-les pel liderat. Les quotes només te-
nen en compte els números, no la qualitat ni els mètodes. 

12. Eliminar les barreres que impedeixen estar orgullós del treball que es fa i que no 
dignifiquen la professió. Amb freqüència, els supervisors mal orientats, els equi-
paments defectuosos i els materials imperfectes obstaculitzen la bona feina. 

13. Instaurar un rigorós programa de formació i millora continuada. 

Actuar perquè tot el personal de l’organització treballi en la transformació. 
Els passos per aconseguir que una organització fonamenti el seu sistema de gestió 

de la qualitat en els processos són: 
 
– La identificació i seqüència dels processos. 
– La descripció de cadascun dels processos. 
– El seguiment i la mesura per conèixer els resultats que obtenen. 
– La millora dels processos pel que fa al seguiment i la mesura duts a terme. 

B)  Factors que motiven la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat 

Hi ha dos tipus principals de factors que generen la necessitat d’implantar un sis-
tema de gestió de la qualitat. Aquest són els factors interns i els factors externs. 

El principal factor intern és la cultura i el sistema organitzatiu adoptats per 
l’empresa. Es manifesta en: 
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– L’evolució de la cultura d’empresa. 
– El compromís de millora. 
– La necessitat d’eines per a la millora interna i l’augment de la competitivitat. 
 
Els principals factors externs són: 
 
– El client: demana un servei o un producte de més qualitat. Demana un millor 

servei en el producte ofert. Exigeix un sistema de qualitat. 
– Les empreses competidores: increment de la competència a causa de la globa-

lització i a més oferta que demanda. Possibilitat d’accés a nous mercats. 
– La societat: lleis i normatives que s’han de complir. Es vol millorar l’impacte 

de l’empresa a la societat. 

C)  Requisits que ha de complir el sistema 

El sistema de gestió de la qualitat ha de complir una sèrie de requisits fonamentals. 
Ha de ser: 

 
– Universal: afecta totes les persones que formen part de l’empresa. 
– Obert: ha de ser entenedor i accessible a totes les persones que formen part de 

l’empresa. 
– Integrador: ha d’integrar funcions, processos i sistemes per aconseguir un ob-

jectiu comú. 
– Rigorós: ha de ser creat i aplicat de manera coherent segons els objectius de 

l’empresa. 
 
Per a tot això, es requereixen, d’una banda, uns mitjans tècnics com ara uns sis-

temes de treball i uns procediments d’actuació establerts, a més d’uns recursos mate-
rials com ara instal·lacions, maquinària o equipament. D’altra banda, es requereixen 
uns mitjans humans com poden ser un canvi cultural i d’actuació, l’avaluació de les 
capacitats reals i potencials del personal i la determinació de les habilitats de cada 
treballador. 

D)  Beneficis de la implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat 

Davant el mercat, els beneficis que troba l’empresa que implanta un sistema són: 
 
– Millorar la imatge dels productes i/o serveis oferts. 
– Afavorir-ne el desenvolupament i fiançar-ne la posició. 
– Guanyar quota de mercat i accedir a mercats exteriors gràcies a la confiança 

que genera entre els clients i consumidors. 
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Davant els clients, trobem: 
 
– Augment de la satisfacció dels clients. 
– Eliminació de múltiples auditories amb el corresponent estalvi de costos. 
– Accés a acords de qualitat concertada amb els clients. 
 
Per a la gestió de l’empresa: 
 
– És útil com a mitjà per mantenir i millorar l’eficàcia i adequació del sistema de 

gestió de la qualitat en posar de manifest els punts de millora. 
– Consolidar les bases per a la gestió de la qualitat i estimular l’empresa per en-

trar en un procés de millora contínua. 
– Augmentar la motivació i participació del personal, així com millorar la gestió 

dels recursos. 

5.1.3.  Estructura d’un sistema de gestió de la qualitat 

L’estructura necessària per garantir el bon funcionament del sistema dependrà del ti-
pus i la mida de l’empresa, però en qualsevol cas haurà d’afavorir la implicació i 
col·laboració de la direcció, la responsabilitat assumida per qualsevol membre de 
l’empresa i interrelacionar efectivament les diferents àrees funcionals. 

Els principals integrants de l’estructura del Sistema de Gestió de la Qualitat en són 
tres: 

 
1. El comitè de qualitat. Aquest comitè representa el nivell més alt de l’estructura 

i inclou com a membres la direcció general, els responsables de cada departa-
ment i el màxim responsable de la qualitat. 

El comitè s’ha de comprometre fermament envers el funcionament del sis-
tema de la qualitat, ja que haurà de vetllar perquè s’apliqui la política de quali-
tat determinant-ne les funcions i els recursos necessaris; revisarà periòdica-
ment la situació del sistema per detectar-ne els possibles errors i en fixarà 
objectius; finalment, vetllarà perquè es compleixin aquests els objectius, con-
tribuint, així, a una millora contínua efectiva. 

2. La direcció de qualitat. La direcció de qualitat és el principal responsable del 
sistema de gestió de qualitat. Segons la mida de l’empresa, es pot tractar d’un 
únic responsable o d’un departament format per més d’un membre. Aquesta 
persona o departament ha de dirigir i controlar el procés d’implantació del sis-
tema de qualitat i el manteniment del sistema implantat, ja sigui pel funciona-
ment general d’activitats, reunions o processos, com en l’àmbit de documenta-
ció i generació de registres. 

3. Els equips de millora. Finalment, els equips de millora, que són els grups de 
persones de qualsevol departament de l’empresa que normalment fan tasques 
operatives. Aquests equips de millora se subdivideixen en tres tipus de grups: 
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a) Cercles de qualitat: la seva aportació és voluntària i es constitueixen per 
resoldre problemes concrets que apareixen en les seves àrees de treball. 

b) Grups de millora: la seva funció és la de resoldre un problema puntual. 
Aquest grup de persones el designa la direcció i es dissol en solucionar el 
motiu pel qual es va crear. 

c) Grups d’actuació: són els grups del mateix estil que els anteriors però que 
es constitueixen per tractar temes urgents. 

5.1.4.  Implantació del sistema de gestió de la qualitat 

El procés de posada en marxa d’un sistema de gestió de la qualitat consta d’una sèrie 
de fases i activitats: 

A)  Esquema de les etapes d’implantació d’un Sistema de Gestió de la Qualitat 

AVALUACIÓ DE LA QUALITAT PER UN CONSULTOR 
 
 

PRESA DE DADES I PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS 
 
 

DECLARACIÓ DE QUALITAT DE L’EMPRESA 
 
 

ELABORACIÓ DELS PROCEDIMENTS ESPECÍFICS 
 
 

ELABORACIÓ DEL MANUAL DE QUALITAT 
 
 

ELABORACIÓ DE LES INSTRUCCIONS TÈCNIQUES 
 
 

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE QUALITAT 
 
 

AUDITORIES DE QUALITAT 
 
 

CERTIFICACIÓ PER ORGANISME ACREDITAT 
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B)  Anàlisis 

En aquesta etapa es plantegen algunes qüestions que ens indicaran l’estat actual de 
l’empresa per poder plantejar la implantació del sistema. D’una banda, s’elaborarà el Pla 
de qualitat, en què s’especificarà quins procediments i recursos associats han d’aplicar-se, 
qui els ha d’aplicar i quan s’han d’aplicar a un projecte, procés, producte o servei. D’altra 
banda, la Política de qualitat ha d’incloure l’objectiu de qualitat principal, el compromís 
que hi ha amb el client i de quina manera s’aconseguirà mitjançant la millora contínua.  

De tota aquesta anàlisi en sortirà l’estudi de les funcions i els processos de 
l’empresa, tenint en compte l’adequació a la norma i la definició dels processos norma-
litzats, que ens ajudaran a tenir una visió clara del que volem fer per establir després els 
sistemes, controls i indicadors de qualitat, tot enfocat al bé comú de l’organització.  

C)  Desenvolupament 

En aquesta etapa es desenvolupen tots els elements del sistema de qualitat de 
l’empresa. S’elaborarà el Manual de qualitat, que conté tots els procediments documen-
tats de l’organització en tots els àmbits. La mida d’aquest manual pot diferir, depenent 
de l’organització, l’extensió, els productes, la complexitat de processos i la competència 
del personal. De la definició dels processos, se’n derivaran uns documents com ara ma-
nuals, procediments, instruccions, registres... Aquests documents plasmaran tot el que es 
fa, com es fa, on cal arribar i qui són els responsables de cada activitat. 

D)  Implantació 

Una vegada creat, desenvolupat i estructurat tot, s’ha de canviar la mentalitat del 
recurs humà cap a un canvi basat en normes i processos controlats. Aquest és un dels 
passos més difícils, ja que si no es consciencia el personal sobre què significa treballar 
amb un sistema de qualitat i tothom s’hi implica, no funcionarà. 

Aquesta etapa d’implantació inclou la posada en marxa de tot el sistema i es co-
mença a fer us d’aquesta eina. El que es feia abans d’una manera, ara es comença a fer 
amb la nova estructura. 

E)  Avaluació 

Tot Sistema de gestió de la qualitat ha de ser revisat per comprovar com s’està 
operant, observar les faltes per corregir-les i detectar-ne les oportunitats de millora. 
S’han de fer auditories internes periòdicament per avaluar el sistema de qualitat im-
plantat. A les faltes i no conformitats trobades, s’aplicaran accions correctives i pre-
ventives. Hi ha l’opció d’una segona auditoria interna si es considera que amb la pri-
mera és insuficient per saber si el sistema realment està funcionant bé. 



108 GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTÀRIA  
 

F)  Certificació 

Aquesta última etapa de la certificació, va precedida de l’avaluació del sistema de 
qualitat i el seu funcionament per auditoria externa. Executada l’auditoria externa, es 
fan les sol·licituds d’accions correctives i preventives que es requereixin segons el que 
els auditors externs hagin trobat, tals com no conformitats majors i no conformitats 
menors. En cas de trobar no conformitats, l’organisme auditor dóna un aplaçament de 
30 dies perquè l’empresa treballi sobre aquestes no conformitats solucionant-les des 
de la seva arrel. Si l’empresa no tanca aquestes no conformitats en el temps estipulat, 
la certificació és rebutjada per l’organisme certificador i l’empresa hauria de passar 
novament tot el procés. En cas que l’empresa tanqui les no conformitats a temps, 
l’organisme certificador enviarà el certificat a l’empresa. Cada any s’ha de renovar la 
certificació i cada tres es fa novament tot el procés de la certificació. 

5.1.5.  Documentació del sistema de gestió de la qualitat 

Per documentació del sistema de gestió de la qualitat entenem el conjunt de docu-
ments generats com a conseqüència de qualsevol activitat que afecti la qualitat, així 
com la documentació que provingui de l’exterior i tingui rellevància per al sistema de 
gestió establert. 

La documentació que genera l’empresa es pot dividir en documents inicials i do-
cuments principals del sistema de gestió de la qualitat. 

A)  Documents inicials 

– Designació del responsable de qualitat: document en què queda de manifest la 
voluntat del director d’assignar la responsabilitat de gestionar, controlar i diri-
gir el sistema de gestió de qualitat de l’empresa a una persona determinada.  

– Política de qualitat: declaració de principis o bones intencions de l’empresa 
que deixa constància escrita del compromís adquirit per l’empresa en general i 
pel director en particular envers la qualitat i la millora contínua. 

– Planificació inicial de la qualitat: document on es reflecteix una primera tem-
porització aproximada que fa el director de la durada del projecte. S’hi consi-
deren les tasques bàsiques necessàries per dur a terme la implantació de les 
normes. 

– Planificació detallada de la qualitat: temporització més acurada que l’anterior 
de les activitats que s’han de dur a terme i que fa el responsable de la qualitat a 
partir de la primera planificació feta anteriorment pel director. Les tasques 
previstes queden enumerades concretament i permetran dur a terme la implan-
tació de la norma. 

– Diagrama de processos de l’empresa: en aquest document s’enumeren els 
processos i les activitats que tenen lloc a l’empresa i les seves interrelacions. 
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– Llistat dels procediments de l’empresa: per últim, s’enumeren els procedi-
ments a desenvolupar en funció dels processos definits per l’empresa. 

B)  Documents principals 

Elaborats els documents inicials, l’empresa passa a l’elaboració dels documents 
principals, que s’ordenen en tres nivells: 

 
 Nivell superior: és el manual de qualitat. És el primer document que se 

sol·licita per avaluar un sistema de qualitat, ja que menciona, de forma general 
i sense detalls, tota la metodologia de la qualitat de forma ordenada i coherent. 
En aquest document, per tant, es descriuen els trets generals de l’empresa, el 
sistema de gestió de la qualitat i els principis en què es basa i, finalment, els 
procediments establerts i les seves interaccions per aconseguir definir el funci-
onament del sistema. Ha de fer referència com a mínim a:  

 
- La política de qualitat. 
- Les responsabilitats, una relació de les persones que dirigeixen, efectu-

en, verifiquen o revisen els treballs que tenen una incidència sobre la 
qualitat. 

- Els procediments i les instruccions de treball del sistema de qualitat. 
- Disposicions per revisar, posar al dia i gestionar el manual. 

 
En el manual quedaran reflectits el camp d’aplicació i els objectius a asso-

lir amb la qualitat. 
 Nivell general: aquest segon nivell està format pel manual de procediments 

generals on es recull el conjunt de procediments. Cada part de l’organització 
estarà reflectida en un o més d’un procediment, que hauran d’estar relacionats 
entre si per definir el funcionament global de l’empresa. Els procediments ser-
veixen per preservar els coneixements de l’empresa, sistematitzar les tasques, 
assegurar resultats homogenis i la repetibilitat de les tasques dutes a terme en 
diferents períodes o per persones diverses. Aquests documents descriuen de 
forma detallada o clara la manera d’obtenir la qualitat. Complementen el ma-
nual de qualitat amb més detalls: 

 
- Com funciona un departament, un servei... 
- Qui fa cada acció, com ho fa, amb qui ho fa, amb quins recursos es 

compta 
- Com es regula el procés productiu, les exigències, l’emmagatzematge, 

la venda, els serveis, les especificacions, la formació... 
 

Els formats necessaris per portar a terme un procediment són els registres. 
Es pot donar el cas que sigui necessari adjuntar-hi informació addicional per 
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portar a terme el procediment, com ara plànols, diagrames o d’altres, a aquesta 
documentació se l’anomena annexos. 

 Nivell específic: aquest tercer nivell està format per les instruccions tècniques 
o instruccions de treball. Aquests documents deriven dels procediments de 
qualitat i defineixen exactament la manera de procedir a l’hora de fer una de-
terminada activitat. Solen descriure com utilitzar una màquina, com mantenir 
net el lloc de treball... Poden presentar-se en diversos formats: documents ex-
plicatius escrits, documents molt simplificats (resum esquemàtic) o bé docu-
ments gràfics a peu de màquina. 

 Formats i registres: els formats de qualitat fan referència als models de docu-
ments que deriven dels procediments de qualitat i les instruccions de treball en 
què cal anotar els resultats de les activitats dutes a terme, com ara el control de 
temperatura, el gràfic resultant d’una anàlisi… Els registres de qualitat són els 
formats emplenats amb la corresponent informació per deixar constància del 
desenvolupament correcte de l’activitat definida en el procediment o en la ins-
trucció de treball. Es poden presentar en format paper o informàtic. 

C)  Com es gestiona aquesta documentació? 

Les diverses accions relacionades amb la documentació anteriorment descrita són 
les següents: 

 
– Aprovar els documents abans d’emetre’ls. 
– Identificar els canvis i l’estat de revisió dels documents. 
– Assegurar que els documents romanen llegibles i identificables. 
– Revisar i actualitzar els documents. 
– Assegurar que els documents estan disponibles per utilitzar-los. 
– Prevenir l’ús de documents obsolets. 
 

5.1.6.  Avaluació d’un sistema de gestió de la qualitat 

L’avaluació d’un sistema de gestió de la qualitat es fa mitjançant l’auditoria, que és 
una de les eines fonamentals per al seguiment i la millora i contribueix al progrés con-
tinu de l’organització i la seva adaptació a les necessitats dels clients. 

A)  Funcions de l’auditoria 

Les auditories serveixen per verificar el compliment dels requisits especificats en 
el manual de qualitat, identificar les oportunitats de millora i investigar el perquè de 
les desviacions. 
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Aquest examen metòdic i independent, perquè el duen a terme persones sense res-
ponsabilitat directa en els sectors que s’han d’auditar, es fa també per comprovar que 
les disposicions prèviament establertes es porten realment a terme i que són adequades 
per arribar als objectius previstos. 

La finalitat de l’auditoria, per tant, serà la de comprovar l’adequació del sistema de 
gestió de qualitat en relació a una norma de referència predeterminada i donar con-
formitat de les activitats que es duen a terme a l’empresa i de l’efectivitat del sistema 
de qualitat en relació al nivell desitjat. 

Amb l’auditoria i mitjançant l’observació objectiva es detectaran i identificaran 
punts febles del sistema, ajudarà a determinar accions correctives o verificarà l’eficàcia 
de les accions correctives. 

Algunes de les no conformitats que poden sorgir d’aquesta observació objectiva 
poden ser: 

 
– Punts de la norma no reflectits en el sistema de gestió. 
– Actuacions diferents a les que recullen els procediments escrits. 
– Utilització de documents obsolets. 
– Registres no omplerts correctament o no conservats. 

B)  Participants de l’auditoria  

En l’auditoria hi participa el client, que és qui sol·licita l’auditoria (aquest client 
pot ser un comprador potencial que vol avaluar la capacitat d’un subministrador de-
terminat o el mateix auditat) i l’auditor, que ha d’estar qualificat per efectuar les audi-
tories de qualitat. 

L’auditor té la responsabilitat de: 
 
– Mantenir la independència i l’objectivitat respecte a l’organització auditada. 
– Preparar les llistes de comprovació i els formats a utilitzar. 
– Preparar i fer amb eficàcia el pla d’activitats. 
– Comunicar i aclarir els requisits de l’auditoria. 
– Verificar l’eficàcia de les accions correctives preses com a conseqüència 

d’anteriors auditories. 
– Informar de forma clara dels resultats de l’auditoria i elaborar-ne un informe. 
 
L’auditat té la responsabilitat de: 
 
– Nomenar la persona responsable per acompanyar l’auditor. 
– Facilitar l’accés a l’auditor a les dependències, el arxius i altres fonts d’infor-

mació. 
– Revisar les evidències i deficiències detectades en l’auditoria. 
– Dur a terme les accions correctives sense demores. 
– No interferir indegudament en l’auditoria. 



112 GESTIÓ DE LA QUALITAT I DE LA SEGURETAT I HIGIENE ALIMENTÀRIA  
 
L’auditoria pot ser interna o externa. La primera serveix per comprovar el funcio-

nament dels sistema de gestió implantat i preparar-lo per a l’auditoria externa o de cer-
tificació. 

5.1.7.  La normalització 

La normalització és una acció que posa d’acord fabricants, consumidors, administració 
i altres entitats per unificar criteris. Una vegada acordades les característiques, 
s’elaboren documents tècnics que tenen nom de normes. 

Una norma pretén ser un document ordenador d’una certa activitat que facilita que 
les empreses es regeixin per uns principis d’organització capaços de garantir 
l’estabilitat i l’harmonització d’una determinada activitat. Aquest document és elabo-
rat voluntàriament i amb el consens de totes les parts implicades. El compliment de les 
normes, per tant, no és obligatori, excepte si són normes de caràcter oficial. 

Hi ha normes de tot tipus, com ara les que defineixen les magnituds, unitats i sím-
bols, etc.

Les normes segueixen la següent jerarquia: 
 
– Internacional ISO: creades per l’Organització Internacional de Normalització i 

reconegudes per tots els països del món. També són normes internacionals les 
CEI (Comitè Electrotècnic Internacional) i les UIT (Unió Internacional de Te-
lecomunicacions). 

– Europea EN: creades pel CEN (Comitè Europeu de Normalització) i recone-
gudes per tots els països membres de la CE. També emeten normes europees el 
CENELEC (Comitè de Normalització Electrotècnica) i l’ETSI (Institut Euro-
peu de Normes de Telecomunicacions). 

– Nacionals: UNE (Espanya), DIN (Alemanya), BS (Britàniques), ANSI (Nord-
americanes)... 

 
El codi que designa una norma està estructurat de la manera següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNE – EN – ISO 9 001 : 2008 

ISO: norma internacional 
EN: norma europea 
UNE: norma espanyola 
9: comitè tècnic de normalització del qual depèn la norma 
001: número de norma emesa per aquest comitè 
2008: any d’edició de la norma 
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Les normes d’origen espanyol es designen amb les sigles UNE (Una Norma Espa-
nyola) i són redactades i aprovades per l’AENOR (Associació Espanyola de Normalit-
zació i Certificació). 

Les normes UNE es creen en comissions tècniques de normalització .  
Una vegada redactada una norma, es publica durant sis mesos perquè qualsevol 

persona pugui expressar les observacions que consideri.  
Transcorregut aquest temps i analitzades les observacions, es fa la redacció defini-

tiva i es publica sota les sigles UNE. Totes les normes se sotmeten a revisions periòdi-
ques per actualitzar-les.  

 
La normalització aporta els avantatges següents: 
 
– Per als fabricants: en reduir la varietat de productes, es redueixen els costos. 
– Per als consumidors: en informar de les característiques del producte, se li ga-

ranteix un nivell de qualitat i seguretat i li permet comparar les característiques 
dels productes amb altres prestacions similars. 

– Per a l’Administració: simplifica la redacció de textos legals i ajuda a instituir 
polítiques en matèria de qualitat, mediambientals i de seguretat. Ajuda a 
l’intercanvi comercial i al desenvolupament del país. 

 
Les normes són útils perquè recullen els requisits a seguir per una empresa per cer-

tificar el seu sistema de gestió de la qualitat, perquè estableixen les pautes per crear 
una cultura empresarial orientada al client i perquè defineixen un model de gestió en-
caminat a satisfer les necessitats i expectatives dels clients. 

5.1.8.  La certificació 

En el moment que es decideix seguir una certa norma, és molt important que tothom 
ho sàpiga.  

Per certificació s’entén ‘l’acció duta a terme per una entitat reconeguda com a in-
dependent de les parts interessades, mitjançant la qual es manifesta que es disposa de 
la confiança adequada que un producte, procés o servei degudament identificat és con-
forme a una norma’.” 

Amb la certificació es demostra que un sistema de gestió de la qualitat és correcte. 
És important tenir en compte que la certificació és de caràcter voluntari, que repre-

senta un avantatge diferencial i que garanteix una continuïtat d’actuació. 
Es poden emetre certificats amb relació a productes i serveis, a persones i a em-

preses. 
Certificar la gestió de la qualitat representa certificar el comportament de 

l’empresa envers la qualitat. 
 Com a entitats implicades en la certificació de la qualitat es troben els organismes 

acreditadors, les empreses certificadores acreditades i, finalment, les empreses certifi-
cades. 
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A)  Organismes acreditadors 

L’Entitat Nacional d’Acreditació és l’organisme designat per l’Administració per 
establir i mantenir el sistema d’acreditació en l’àmbit nacional, segons normes inter-
nacionals, tot seguint les polítiques i recomanacions establertes per la Unió Europea. 
Aquest organisme no té ànim de lucre i està constituït amb la finalitat de verificar, dins 
l’àmbit estatal, el compliment de les condicions i els requisits exigits a les empreses 
certificades. 

A Espanya, la institució oficial que té la potestat d’acreditar les diverses empreses 
certificadores és ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). Cada país compta amb el 
seu organisme acreditador (França: COFRAC; Itàlia: SINCERT; Alemanya: TGA...). 

Les seves actuacions es basen en principis d’imparcialitat, independència i trans-
parència, amb un marcat caràcter tècnic. 

La seva missió és avaluar la competència tècnica dels organismes d’avaluació de 
la conformitat (laboratoris, entitats d’inspecció, de certificació, verificadors) per gene-
rar confiança en les seves activitats a l’Administració, al mercat i a la societat en gene-
ral. Així, aconsegueix que els seus serveis estiguin reconeguts i acceptats nacional-
ment i internacionalment, contribuint a una major projecció de les persones i del medi 
ambient i a l’augment de la competitivitat dels productes i serveis espanyols. 

Per aconseguir-ne l’acreditació, les empreses certificadores hauran de satisfer els 
criteris generals i altres requisits sobre formació d’auditors, manteniment i revisions 
del certificat, tipus d’informes generats, infraestructura mínima de l’empresa, etc. Tots 
aquests requisits, en el cas dels organismes de certificació de sistemes de la qualitat, 
queden recollits en la norma UNE-EN 45012. 

B)  Empreses certificadores acreditades 

L’empresa certificadora acreditada és la que ha rebut de l’organisme acreditant la 
competència tècnica per inspeccionar, auditar i certificar el sistema de qualitat d’una 
tercera empresa i donar la certificació de conformitat amb les normes, en el cas dels 
sistemes de gestió de la qualitat amb les normes ISO 9000. 

Al portal d’ENAC, es pot comprovar quines són les empreses acreditades per cer-
tificar segons el sector professional al qual es pertany.  

Exemples d’empreses certificadores que actualment operen a Espanya i que estan 
acreditades en el sector dels hotels i restaurants són: 

 
– Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
– Bureau Veritas Quality International (BVQI) 
– Det Norske Veritas (DNV) 
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Figura 5.3. Exemple del procés d’implantació 
d’un sistema de gestió de la qualitat. 

Font: www.navitergrup.com 

C)  Empreses certificades 

Una empresa certificada és l’empresa que disposa d’un sistema de gestió de la 
qualitat que ha estat inspeccionat, auditat i validat per una empresa certificadora, ator-
gant-li el corresponent certificat. 

L’empresa a certificar escollirà l’empresa certificadora tenint en compte alguns 
factors, com poden ser el reconeixement nacional o internacional del certificat, la na-
cionalitat del client i el prestigi reconegut. 




