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Introducció

Marga González i la seva germana Aitana, propietàries del restaurant MARGO, esta-
ven decidides a implantar un sistema de gestió de la qualitat i per la seva transcen-
dència nacional els cridava molt l’atenció el model basat en la Q de Qualitat.

El restaurant MARGO es va consolidar ràpidament i, dos anys després de la seva inau-
guració, van decidir que un bon complement seria convertir part del casalot familiar
en un hotel, que donés resposta als suggeriments i demandes que els plantejaven
molts comensals. Durant un any, la gestió empresarial i tots els recursos es van cen-
trar en el projecte hoteler, fins que va ser inaugurat en plena crisi econòmica inter-
nacional.

El desig de millorar i ser competitives va motivar que el seu establiment participés
en les primeres jornades sobre qualitat gastronòmica, organitzades per la Mancomu-
nitat de Costa Aventura, i posteriorment també hi va haver una col·laboració estreta
amb diversos programes locals de desenvolupament turístic que posaven de manifest
les bondats d’altres sistemes de gestió de la qualitat. Així va ser com van entrar en
contacte amb l’SCTE bones pràctiques, o també conegut com a model d’aproximació
a la qualitat turística (MACT). Es tractava d’una metodologia senzilla que l’Aitana va
començar aplicant mitjançant l’autoavaluació, a la qual cosa va seguir la posada en
marxa de bones pràctiques referides al personal, als recursos materials i proveïdors, a
l’organització, a les instal·lacions i als equipaments, a la comercialització, a la satis-
facció del client i a la gestió mediambiental.

D’aquesta manera, la Marga i l’Aitana van començar a aplicar un conjunt d’eines
que contribuïen a la millora contínua del seu servei hoteler i de restauració. A poc a
poc, i pràcticament sense grans costos addicionals, van anar creant i implantant un
sistema de qualitat, i van definir una estructura organitzativa, unes responsabilitats,
uns procediments, uns processos i uns recursos que permetien gestionar la qualitat.
Per a aconseguir definir el sistema van haver d’analitzar i descriure la seqüència de
les feines que s’efectuaven en cada unitat de l’organització, les tasques que es duien
a terme van ser reflectides en procediments; van començar a verificar que la feina
es desenvolupava correctament segons el que estava planificat i que quan hi havia
errors es prenien mesures adequades per a corregir les deficiències detectades.

Tots aquests treballs es van reflectir en un manual de qualitat que recollia els as-
pectes bàsics, relatius als objectius que es pretenien aconseguir, els mitjans i les res-
ponsabilitats, i també els mecanismes per a dur a terme el control i el seguiment.
Paral·lelament, es van redactar nombrosos procediments i es van caracteritzar els
principals processos del servei amb mapes, fitxes i diagrames.

Amb el desig d’involucrar-hi tots els treballadors, la Marga va convocar una assem-
blea en què es va acordar integrar en l’empresa el sistema de gestió de la qualitat, i
alhora es van aprovar els procediments i els indicadors de mesurament de la feina.
La implantació dels procediments es va efectuar després d’un període de formació de
dos mesos, en què van participar els divuit empleats que tenia l’establiment.

De les revisions, el seguiment i la implantació de noves millores, se’n va ocupar
l’Aitana. Ella va ser qui va proposar, un temps més tard, la realització d’auditories
internes i externes, i també va ser qui va liderar l’estratègia fins a adaptar el seu sis-
tema de qualitat privat a les normes públiques aprovades per l’IQTE per als serveis de
restauració i per als hotels. No obstant això, durant molts mesos va dubtar si hauria
estat més encertat apostar pel sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2008 o per
dirigir els esforços cap a compromisos amb el model EFQM d’excel·lència.

Els continguts que s’aborden al llarg d’aquest mòdul ajudaran a entendre els

fets que es relaten en aquest cas introductori i les diferents anàlisis que es

poden plantejar.
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Objectius

Amb l’estudi d’aquest mòdul l’estudiant podrà:

1. Identificar els productes i les activitats característics del turisme.

2. Conèixer els principals sistemes de gestió aplicats pels establiments turís-

tics.

3. Aprofundir en els requisits generals, elements i processos de la norma ISO

9001:2008, relativa als sistemes de gestió de la qualitat.

4. Reconèixer les característiques i els criteris d’avaluació del model EFQM

d’excel·lència.

5. Identificar les normes públiques UNE aplicades al sector turístic sota la

marca Q de qualitat de l’IQTE.

6. Conèixer les característiques del model d’aproximació a la qualitat turís-

tica (MACT) o l’SCTE bones pràctiques.

7. Assumir les fases de treball per a dissenyar un sistema de gestió de la qua-

litat aplicat al sector turístic: diagnòstic, identificació de processos, docu-

mentació i elaboració de procediments.

8. Comprendre les fases de treball per a abordar la integració d’un sistema

de gestió de la qualitat en una organització turística.

9. Conèixer el procés de certificació i auditoria de qualitat segons l’ISO

9001:2008 i la marca Q de l’IQTE.

10. Identificar els nivells de reconeixement del model EFQM de qualitat.
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1. Característiques i tipologia de les activitats
turístiques

Les demandes dels viatgers provoquen consums que possibiliten la generació

de producció en activitats econòmiques directament relacionades amb el tu-

risme, capaces de prestar els seus serveis tant a visitants com a residents, i que

alhora influeixen indirectament sobre altres múltiples activitats productives

de diferent naturalesa. Per això, sovint es coneix el turisme�com�un�sector

transversal, capaç de generar, pel seu efecte multiplicador, beneficis notables

en la renda econòmica i en l’ocupació, tant en activitats enteses tradicional-

ment com a turístiques (hotels, restaurants, agències de viatges...) com en al-

tres que presten igualment els seus serveis als visitants del lloc (petit comerç,

empreses d’espectacles, lleure...), sense que aquestes últimes es puguin consi-

derar estrictament turístiques, ja que en la determinació del caràcter turístic

s’hauria de tenir en consideració l’origen de la clientela atesa.

Atesa la transversalitat del sector turístic, perquè es produeixi una millora de

la qualitat es requereix la col·laboració de tots els agents que intervenen en

la creació dels serveis i productes turístics, i també en la gestió dels serveis,

equipaments i instal·lacions públiques que configuren una destinació turísti-

ca (oficines d’informació turística, palaus de congressos, etc.), ja que tots els

agents són d’una manera o d’una altra coresponsables de les expectatives ge-

nerades i dels nivells de satisfacció dels turistes, ja siguin agents privats o pú-

blics, turístics o no turístics (transport, sanitat, etc.).

Nota

En el mòdul següent
s’abordarà l’anàlisi de la qua-
litat en les destinacions turísti-
ques, ja que en aquest mòdul
s’estudia la gestió de la quali-
tat en els establiments turístics.

Per a comprendre tots els àmbits que inclou el turisme resulta imprescindible

delimitar l’àmbit d’estudi. La definició de les Nacions Unides, aportada en

els comptes satèl·lit del turisme: referències metodològiques (CST), determina

que el turisme inclou les activitats que duen a terme les persones durant els

viatges i estades en llocs diferents del seu entorn habitual, per un període de

temps consecutiu inferior a un any, amb finalitats de lleure, per negocis o per

altres motius.

A més, juntament amb la demanda i activitats turístiques, resulta molt impor-

tant l’existència d’habitatges�secundaris en una destinació turística, ja que

normalment solen ser aprofitats per motius de lleure en temps de vacances

o en caps de setmana, per la qual cosa, quan els membres de la llar visiten

aquesta segona residència per motius diferents dels de feina, passen a formar

part de la demanda turística, i en alguns casos es converteixen en turisme re-

sidencial o de segona residència. Aquests visitants consumeixen de la resta de

serveis turístics i no turístics, públics i privats, de manera que generen activitat

en l’àrea de proximitat a l’habitatge secundari.

Compte satèl·lit del
turisme

L’any 2000 va ser aprovada
per la Comissió Estadística de
les Nacions Unides una me-
todologia internacional, con-
firmada posteriorment per
l’OMT, l’OCDE i EUROSTAT,
denominada compte satèl·lit del
turisme: recomanacions sobre el
marc conceptual (CST).
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Els visitants es poden classificar d’acord amb diferents paràmetres o caracterís-

tiques, si bé des d’una perspectiva econòmica hi ha tres aspectes que resulten

fonamentals dels visitants:

• Durada del viatge

• Motiu

• Lloc de residència del viatger

A més, si el viatge implica o no pernoctar al lloc visitat, els visitants es classi-

fiquen, d’una banda, en turistes, quan pernocten fora de l’entorn habitual, i,

d’una altra banda, en excursionistes, quan no hi pernocten.

La metodologia publicada per les Nacions Unides (ONU, 2001) de les CST de-

fineix la demanda de turisme a partir de la despesa feta per o en nom del vi-

sitant, abans, durant o després del viatge; la despesa queda relacionada amb

el viatge i es desenvolupa el viatge fora de l’entorn habitual. Així, doncs, el

component més rellevant de la demanda és el consum turístic i combinant la

residència amb el lloc on s’efectua la despesa, es poden diferenciar els tipus

de consums següents:

• Consum�turístic�intern. Despeses fetes pels visitants residents, bé com a

resultat dels seus viatges dins del territori de residència, bé lligades al turis-

me emissor que són ateses per unitats productores de la mateixa economia

de referència. Inclouen tant les despeses efectuades per les llars a títol per-

sonal, com les fetes per motius professionals i assumides per les empreses.

• Consum�turístic�receptor. És efectuat pels visitants no residents com a

resultat dels seus viatges a, i dins de, l’economia de referència, i proporci-

onat per residents.

• Consum�turístic�emissor. És fet pels residents fora del territori econòmic

de referència i facilitat per no-residents. No s’hi inclouen els béns i serveis

adquirits dins del país de referència per al viatge, o després del viatge, ja

que aquesta activitat de consum s’inclou dins del concepte de consum tu-

rístic intern.

La despesa que fan directament els viatgers és el component bàsic del consum

turístic, però també s’han de considerar les despeses que repercuteixen en el

visitant o el beneficien, sense que faci cap desemborsament monetari, i que

comprenen les efectuades per les administracions públiques en instal·lacions

i activitats culturals i recreatives, sistemes d’informació, infraestructures de

transport, etc. que, encara que no són finançades directament pels visitants, els

beneficien i constitueixen un element imprescindible per al desenvolupament

de l’activitat.
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Malgrat que el consum del visitant es concentra en els serveis, els visitants

adquireixen béns abans, durant o després dels viatges, o fora del context d’un

viatge específic. Convé distingir en aquest context dos tipus de béns i serveis:

els béns�i�serveis�característics i els béns�i�serveis�connexos. La primera cate-

goria comprèn els productes que són típics del camp en estudi. La segona ca-

tegoria, els béns i serveis connexos, en què s’inclouen productes les utilitzaci-

ons dels quals interessen perquè encaixen clarament en el concepte de despesa

o en un camp concret, sense arribar a ser típics d’aquest àmbit, bé per la seva

naturalesa, bé per estar classificats en categories més àmplies de productes.

La transposició de les recomanacions de l’ONU (1993) a la metodologia del

compte satèl·lit del turisme (CST, 2001) determina la conveniència de fer

una distinció entre els productes característics i connexos, per la qual cosa

s’haurien de seguir els criteris pragmàtics següents, l’esquema dels quals queda

il·lustrat en la figura�1 següent:

• Productes�característics�del� turisme: productes que, en cas d’absència

de visitants, en la majoria dels països probablement deixarien d’existir en

quantitat significativa o per als quals el nivell de consum es veuria sensi-

blement disminuït, i per als quals sembla possible obtenir informació es-

tadística.

• Productes�connexos�al�turisme: és una categoria residual que inclou els

productes que han estat identificats com a específics del turisme en un

país determinat, però per als quals aquest atribut no ha estat reconegut a

escala mundial.

• Productes�específics�del�turisme: el conjunt de les dues categories ante-

riors.

Figura 1. Recomanació metodològica per a classificar els productes (CST)

A partir d’aquests criteris establerts en les CST, les organitzacions internaci-

onals (ONU, OMT, OCDE i EUROSTAT) van consensuar unes llistes�de�pro-

ductes�característics�del�turisme, segons es recull en la taula�1. Amb això es

perseguia que hi hagués una homogeneïtat de criteri en l’àmbit internacional

i uns mínims comuns de referència per als països que volguessin aprofundir

en investigacions turístiques, especialment les referides a l’elaboració dels seus
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comptes turístics. L’acord recollit en el marc de les CST està subjecte a revisions

i és un tema obert sobre el qual és possible fer revisions de les classificacions,

a partir de les aportacions nacionals. Tanmateix, de moment, la llista de pro-

ductes característics del turisme se centra en els serveis que tradicionalment

s’han considerat com a serveis turístics, ja que responen a les necessitats més

generals i als desitjos dels visitants, com, per exemple, allotjament, serveis de

provisió d’aliments i begudes, serveis de transport a llarga distància i serveis

associats (inclòs el lloguer de cotxes); serveis d’organització de viatges, serveis

de guies turístics, recreatius i culturals.

Taula 1. Productes característics del turisme (CST)

1.�Serveis�d’allotjament

1.1. Hotels i altres serveis d’allotjament

1.2. Serveis de segons habitatges per compte propi o de manera gratuïta

2.�Serveis�de�provisió�d’alimentació�i�beguda

3.�Serveis�de�transport�de�passatgers

3.1. Serveis de transport interurbà per ferrocarril

3.2. Serveis de transport per carretera

3.3. Serveis de transport marítim

3.4. Serveis de transport aeri

3.5. Serveis annexos al transport de passatgers

3.6. Lloguer de béns d’equipament per al transport de passatgers

3.7. Serveis de manteniment i reparació de béns d’equipament per al transport de passatgers

4.�Serveis�de�les�agències�de�viatges,�majoristes�de�viatges�i�guies�turístics

4.1. Serveis d’agències de viatges

4.2. Serveis de majoristes de viatges

4.3. Serveis d’informació turística i de guies turístics

5.�Serveis�culturals

5.1. Desenvolupament artístic

5.2. Museus i altres serveis culturals

6.�Serveis�recreatius�i�altres�serveis�d’entreteniment

6.1. Esports i serveis esportius recreatius

6.2. Altres serveis per a la diversió i l’esbarjo

7.�Serveis�turístics�diversos

7.1. Serveis financers i d’assegurances

7.2. Altres serveis de lloguer de béns
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7.3. Altres serveis turístics

Un aspecte important de les activitats característiques del turisme és

que s’han de dirigir als mateixos visitants, és a dir, hi ha d’haver un

contacte�directe entre el proveïdor del producte i el consumidor, si bé

el contacte no es pot limitar a un contacte físic sinó que s’ha d’utilitzar

en un sentit més ampli.

D’altra banda, cal tenir en compte que a causa del criteri donat per a la deter-

minació dels productes característics del turisme, algunes activitats producti-

ves es poden considerar com a característiques del turisme, malgrat que el seu

producte típic no es vengui principalment als visitants, a causa de la impor-

tància que té aquest producte típic per als visitants.

Exemple

Aquest és el cas dels serveis de restaurants, que satisfan les necessitats de residents i tu-
ristes, o dels serveis de transport en què el trasllat quotidià és important, al centre de
treball o d’estudi, o quan l’activitat del transport de mercaderies no pot ser diferenciada,
en termes estadístics, de la del transport de passatgers.

Les aproximacions estadístiques poden produir distorsions reconegudes en els

resultats reals, si bé la sobreestimació de les branques considerades que no

desenvolupen la seva activitat exclusivament per al sector turístic es pot veure

compensada amb la infraestimació d’altres activitats econòmiques que es be-

neficien indirectament del consum generat per la demanda turística, ja que la

indústria turística demana, al seu torn, altres entrades i factors de la producció

per poder desenvolupar la seva activitat.

Així, doncs, i en correspondència amb la llista de productes característics del

turisme, es pot definir un conjunt d’activitats característiques del turisme,

és a dir, les activitats productives que produeixen un producte principal que

és característic del turisme, tal com es recull en la taula�2. Aquest conjunt

d’activitats delimita el turisme des d’una perspectiva d’oferta, és a dir, defineix

la indústria turística.

Taula 2. Activitats característiques del turisme (CST)

1. Hotels i similars

2. Segons habitatges en propietat (imputat)

3. Restaurants i similars

4. Serveis de transport de passatgers per ferrocarril

5. Serveis de transport de passatgers per carretera

6. Serveis de transport marítim de passatgers

7. Serveis de transport aeri de passatgers
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8. Serveis annexos al transport de passatgers

9. Lloguer de béns d’equipament de transport de passatgers

10. Agències de viatges i similars

11. Serveis culturals

12. Serveis d’activitats esportives i altres activitats d’esbarjo

Els establiments es caracteritzen i es classifiquen per activitat, d’acord amb

l’activitat productiva que representi la major part del valor afegit. Les indús-

tries turístiques o branques d’activitat turístiques són el conjunt de totes les

indústries característiques del turisme.
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2. Sistemes de gestió de qualitat aplicats pels
establiments turístics

Els sistemes de gestió basats en models de qualitat han experimentat un avenç

considerable en les últimes dècades. Aquests models, inicialment pensats com

a exclusius per al sector industrial, han evolucionat per a satisfer les inquietuds

d’altres indústries i d’empreses del sector serveis. En l’actualitat, són milers els

establiments turístics a tot el món que apliquen diferents models de gestió

basats en la qualitat.

En un sistema�de�gestió�de�la�qualitat es tracta bàsicament de definir

un conjunt d’eines perquè una organització pugui optimitzar la gestió

dels seus recursos humans, materials i pressupostaris per a assolir uns

objectius, per mitjà de l’execució d’una sèrie d’activitats o tasques.

Aquests models de gestió permeten que els directius i professionals amb res-

ponsabilitats en la gestió d’un establiment siguin capaços de definir, sistema-

titzar i millorar els seus processos productius i de servei cap a la clientela. Tot

això s’aconsegueix amb el mesurament i l’anàlisi dels indicadors, l’aplicació

de la millora contínua i una gestió correcta dels recursos econòmics, humans,

tecnològics i d’equipaments i d’infraestructures.

El desenvolupament de metodologies per a la gestió de la qualitat en els ser-

veis ha fet que en els últims anys es disminueixi la bretxa entre la gestió de la

producció industrial i de serveis, i fins i tot que es complementin les metodo-

logies d’ambdós sectors, ja que les empreses de producció adapten estratègies

com el mesurament de la satisfacció del client o els codis de bones pràctiques,

ja que les empreses de serveis creen procediments o dissenyen controls que els

permeten sistematitzar la prestació del servei.

L’apogeu dels sistemes de gestió i, per tant, de les certificacions, apareix quan

les empreses de serveis decideixen adaptar i crear models de gestió nous per a

millorar l’activitat i els resultats empresarials. Això s’ha vist reforçat amb les

aportacions de nombrosos experts de prestigi internacional reconegut i, espe-

cialment, amb l’evolució de les normes�de�qualitat�internacionals�ISO�9000,

que s’han adaptat cada vegada més a organitzacions de qualsevol naturalesa,

personalitat jurídica, funcionalitat, producció, etc. Igualment, les normes i els

sistemes de gestió dels serveis s’han vist potenciats significativament a Espa-

nya amb el treball que des de l’any 2000 està duent a terme l’Institut per a

la Qualitat Turística Espanyola (IQTE), organisme orientat a la promoció, la

normalització, la implantació i la certificació de sistemes de qualitat per a les

empreses turístiques. Les aportacions de nombrosos experts a les metodologies

www.icte.es

http://www.icte.es


© FUOC • PID_00239173 14 La implantació dels sistemes de qualitat en els establiments turístics

de qualitat i la creació d’entitats específiques que contribueixen a l’acreditació

i la certificació de la qualitat fan que els sistemes de gestió de la qualitat es

puguin classificar en sistemes basats en models de premis i en sistemes de ges-

tió normalitzats.

Els sistemes basats en models de premis pretenen reconèixer les empreses que

desenvolupen una gestió de qualitat, i s’avalua el treball dut a terme a partir de

múltiples criteris i indicadors que són els que donen singularitat als models. La

major part dels premis han sorgit d’aportacions d’experts de prestigi internaci-

onal reconegut (Brigde, Deming, etc.) i solen vincular la qualitat i els resultats

aconseguits a l’estructura de treball d’una organització, per la qual cosa solen

tenir una perspectiva àmplia dels conceptes de gestió, i aborden la difusió de

la qualitat en totes les àrees de l’empresa i analitzen els resultats de l’activitat.

En adoptar una visió integral, els models d’excel·lència empresarial tenen un

ampli seguiment, ja que basen la millora en l’autoavaluació, element que cons-

titueix una guia pràctica per a identificar les fortaleses i debilitats organitzati-

ves. Entre els principals models i sistemes d’excel·lència hi ha els ja esmentats

en el mòdul primer, com ara Malcom Bridge, Deming, model iberoamericà

d’excel·lència en la gestió, etc. Així, doncs, i com que els models anteriors ja

han estat abordats no es reiterarà en el seu coneixement, si bé al llarg d’aquest

epígraf s’estudiaran els principals sistemes de gestió aplicats en establiments

turístics: sistemes de gestió de qualitat amb norma internacional (ISO), model

EFQM, Q de l’IQTE i SICTED/MACT.

Un sistema� normalitzat� de� qualitat l’integren un conjunt de pro-

cediments que defineixen els processos principals d’una organització.

Quan aquests procediments i el sistema en general respecten els criteris

d’alguna norma reconeguda es pot parlar d’un sistema normalitzat.

Hi ha diverses normes que regulen els sistemes de qualitat, però la més estesa

i reconeguda en l’àmbit internacional és la norma�ISO�9001.

Paral·lelament a les normes internacionals (ISO), hi ha països on les adminis-

tracions públiques han fomentat, en col·laboració amb la iniciativa privada,

la creació de sistemes de gestió de qualitat específics, i també altres entitats de

certificació, que generalment estan centrats en un sector o activitat econòmica

determinats. Aquest és el cas de l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyo-

la (IQTE), constituït l’any 2000 com un organisme orientat a la promoció, la

normalització, la implantació i la certificació de sistemes de qualitat per a les

empreses turístiques.

Institut per a la Qualitat Turística Espanyola (IQTE)

Els orígens institucionals d’aquesta entitat es remunten a uns quants anys enrere, quan
el 1997 es va constituir l’Institut de Qualitat Hotelera Espanyola (ICHE), al qual van
seguir diverses associacions com les cases de turisme rural (ACTR), agències de viatges
(INCAVE), estacions d’esquí i muntanya (ATUDEM), establiments de restauració (ICRE)
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i el de càmping (ICCE), que l’any 2000 es van integrar tots ells en l’IQTE. Actualment,
l’IQTE certifica la qualitat turística espanyola de tots aquests establiments mitjançant la
marca Q de qualitat.

L’èxit dels sistemes de qualitat i de la certificació en el sector turístic rau en

les oportunitats que ofereix, tant per al client com per a l’empresa o organit-

zació, si bé la inexistència d’una marca no ha de ser vista com una absència

de qualitat, ja que són innombrables els exemples d’empreses que no estant

certificades ofereixen un producte o servei igual o superior al que tenen altres

amb marca de qualitat.

Els sistemes de qualitat i la certificació des del punt de vista de la de-

manda se sol veure com una garantia�sobre�el�producte�o�servei, és a

dir, el certificat inspira confiança al client sobre les empreses turístiques

que el tenen i la capacitat de les organitzacions per a cobrir les seves

necessitats i expectatives. A més, en els establiments certificats o amb

sistemes de qualitat hi ha la possibilitat que el client pugui implemen-

tar en el mateix sistema, amb els seus suggeriments i/o reclamacions, el

que és valorat pels clients.

A la implantació de sistemes de qualitat li han fet nombroses crítiques, basades

en l’augment de la burocràcia administrativa, en la necessitat de liderar, dotar

de recursos, etc. Moltes d’aquestes objeccions es veuen minvades quan es té

en consideració que la implantació d’un sistema de qualitat no es duu a terme

d’un dia per l’altre, és a dir, en la implantació del model tant els costos com

el desenvolupament del sistema es fa d’una manera gradual. De fet, en les

empreses certificades ISO 9000 s’estima que no és fins al cinquè any quan

s’apliquen efectivament la meitat de les eines definides pel sistema de qualitat.

Així, doncs, i una vegada descrites les principals característiques comunes que

defineixen els sistemes normalitzats de qualitat en el sector turístic, a conti-

nuació s’aborden els principals sistemes de gestió de la qualitat aplicats a Es-

panya pels establiments turístics:

• Sistema de gestió de la qualitat basat en la norma internacional ISO

9001:2008. Enfocament de processos.

• Model europeu de qualitat (EFQM).

• Models normalitzats del sistema per a la qualitat turística espanyola (SC-

TE), també denominats SCTE sectors o reconeguts per la marca Q de

l’IQTE.

• Model d’aproximació a la qualitat turística (MACT). SCTE bones pràcti-

ques.
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2.1. El sistema de gestió de la qualitat basat en la norma

internacional ISO 9001:2015. Enfocament de processos

Les normes ISO, aprovades per l’Organització Internacional per a la Normalit-

zació, federació mundial d’organismes nacionals de normalització, s’elaboren

per a tot tipus d’empreses i entitats. La complexitat del teixit empresarial,

quant a les formes d’organitzar-se per a produir, va motivar que proliferessin

normes genèriques sobre sistemes de gestió, denominada sèrie ISO 9000, que

poden ser aplicades a qualsevol forma organitzativa siguin grans o petites i si-

guin empreses, institucions o entitats sense ànim de lucre, independentment

del producte o servei final que duguin a terme i de l’activitat econòmica en

la qual actuïn.

Com s’ha vist en els mòduls anteriors, les sèries ISO 9000 i ISO 14000 són les

dues famílies de normes que es pronuncien sobre els sistemes de gestió. L’ISO

9000 analitza la gestió de la qualitat, mentre que l’ISO 14000 tracta principal-

ment la gestió mediambiental. En ambdós casos, s’aprofundeix sobre la ma-

nera com intervé l’organització en els processos, i s’entén que els sistemes de

gestió defineixen el que una organització fa per a administrar els seus proces-

sos o les seves activitats.

Així, doncs, la norma bàsica més rellevant és l’ISO�9001:2015, que promou

l’adopció d’un enfocament basat en processos quan es desenvolupa, imple-

menta i millora l’eficàcia d’un sistema de gestió de la qualitat, per a augmentar

la satisfacció del client mitjançant el compliment dels seus requisits. El siste-

ma persegueix la millora contínua per mitjà dels processos, en funció de la

informació que rep sobre els requisits que exigeixen els clients i la satisfacció

que mostren respecte al producte/servei.

La norma ISO�9001:2015 determina que l’organització ha d’establir, docu-

mentar, implementar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat i millo-

rar-ne l’eficàcia, d’acord amb els requisits d’aquesta norma internacional. Per

a això, l’organització s’ha de comprometre amb els requisits generals següents:

• Definir el context de l’organització. Les seves responsabilitats i els interes-

sos de les parts implicades.

• Definir l’abast, objectius i polítiques de l’organització.

• Determinar els processos de l’organització. Els processos necessaris per

aconseguir els objectius i per produir els outputs esperats.

• Determinar la seqüència de processos.

• Assignar les responsabilitats i sistema de control per a cada procés.

• Determinar la documentació a elaborar per cada procés.

• Definir les activitats i recursos necessaris per dur a terme cada procés, així

com els riscos a l’hora d’aconseguir la conformitat dels productes o serveis.

• Millorar contínuament els processos per assegurar el lliurament dels ser-

veis i productes planificats.

www.iso.org/iso/home.html

http://www.iso.org/iso/home.html
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A més, juntament amb aquests requisits generals se n’estableixen d’altres re-

ferits a la documentació del sistema de gestió de la qualitat, en el sentit que

s’hi ha d’incloure:

• Documentació necessària per a la gestió del sistema de qualitat:

– Abast del sistema de gestió de la qualitat.

– Documentació necessària per a la gestió dels processos.

– La política de qualitat.

– Els objectius de qualitat.

• Documentació necessària per comunicar la informació operacional a tots

els nivells de l’organització. Aquesta documentació no és obligatòria, però

podria incloure:

– Mapa de processos.

– Estructura organitzativa.

– Instruccions de treball.

– Especificacions tècniques.

– Plans estratègics.

– Formularis.

– Etc.

• Documentació necessària per argumentar les evidències dels resultats

aconseguits per l’organització:

– Documentació que asseguri que els processos es duen a terme tal com

han estat planificats.

– Evidències del monitoratge i mesurament dels recursos necessaris.

– Evidències de la competència de l’equip humà a l’hora de determinar

els seus nivells d’eficàcia i eficiència.

– Resultats de la revisió dels nivells d’excel·lència dels productes i serveis.

– Registres per demostrar el desenvolupament dels inputs de

l’organització.

– Registres del control de les activitats de treball.

– Registres de l’avaluació, selecció i control dels proveïdors externs de

l’organització.

– Registres de no conformitats, i de les accions desenvolupades per donar

resposta a aquestes no conformitats.

– Evidències de la implementació d’un sistema d’auditoria i dels seus

resultats.

– Resultats de les accions correctores.

– Etc.

L’organització és lliure de desenvolupar tots aquells indicadors que poden ser

necessaris per demostrar la conformitat amb els processos, productes, i serveis

del sistema de gestió de la qualitat.
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Figura 2. Sistema de gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2015

Font: ISO 2015

Els resultats del Sistema de Gestió de la Qualitat que es tradueixen en la satis-

facció del client, i l’excel·lència dels productes i serveis de la companyia for-

men la unitat de referència del sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015,

al costat dels requisits del client, tal com reflecteix l’anterior il·lustració. I a

partir d’ells es vinculen els següents processos:

1)�Responsabilitat�de�la�direcció. L’alta direcció ha d’evidenciar el seu com-

promís amb el desenvolupament i implementació del sistema de qualitat. El

sistema definit per la direcció adopta un enfocament cap al client, de manera

que la responsabilitat de la direcció persegueix en primera instància l’augment

de la satisfacció del client. Per tal d’aconseguir aquesta finalitat, la direcció

ha d’establir la política de qualitat i planificar el sistema de gestió, marcant-se

uns objectius coherents, establint les responsabilitats, autoritat i comunicació

que garanteixin els processos de qualitat i la revisió periòdica del sistema. Ai-

xí, doncs, l’estructura de la responsabilitat de la direcció descrita en la norma

considera els aspectes següents:

1.�Responsabilitat�de�la�direcció

1.1. Compromís de la direcció

1.2. Enfocament al client
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1.3. Política de la qualitat

1.4. Planificació

1.4.1. Objectius de la qualitat

1.4.2. Planificació del sistema de gestió de la qualitat

1.5. Responsabilitat, autoritat i comunicació

1.5.1. Responsabilitat i autoritat

1.5.2. Representant de la direcció

1.5.3. Comunicació interna

1.6. Revisió per la direcció

1.6.1. Generalitats

1.6.2. Informació d’entrada per a la revisió

1.6.3. Resultats de la revisió

2)�Gestió�dels�recursos. L’organització ha de proveir dels recursos necessaris

tant per a implementar i mantenir el sistema de gestió de qualitat i millorar-ne

l’eficàcia, com per a augmentar la satisfacció del client mitjançant el compli-

ment dels seus requisits. Els recursos que l’organització ha de gestionar en

aquest sentit són integrats pels recursos humans, mitjançant la gestió de com-

petències, formació i presa de consciència; les infraestructures, amb espais,

equipaments i serveis de suport; i, finalment, l’ambient de treball, mitjançant

la gestió de factors ambientals i un altre tipus de condicions de treball: tempe-

ratura, lluminositat, etc. Així, doncs, i amb referència a la gestió del producte

dins de la norma, es consideren els aspectes següents:

2.�Gestió�dels�recursos

2.1. Provisió de recursos

2.2. Recursos humans

2.2.1. Generalitats

2.2.2. Competència, formació i presa de consciència

2.3. Infraestructura

2.4. Ambient de treball

3)�Realització�del�producte. L’organització ha de planificar i organitzar els

processos necessaris per a obtenir el producte: objectius i requisits, identifica-

ció de processos, documents i recursos, verificació i seguiment, i registres ne-

cessaris.
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Així, doncs, i pel que fa a la realització del producte dins de la norma, es con-

sideren els aspectes següents:

3.�Realització�del�producte

3.1. Planificació de la realització del producte

3.2. Processos relacionats amb els clients

3.2.1. Determinació dels requisits relacionats amb el producte

3.2.2. Revisió dels requisits relacionats amb el producte

3.2.3. Comunicació amb el client

3.3. Disseny i desenvolupament

3.3.1. Planificació del disseny i desenvolupament

3.3.2. Elements d’entrada per al disseny i desenvolupament

3.3.3. Resultats del disseny i desenvolupament

3.3.4. Revisió del disseny i desenvolupament

3.3.5. Verificació del disseny i desenvolupament

3.3.6. Validació del disseny i desenvolupament

3.3.7. Control dels canvis del disseny i desenvolupament

3.4. Compres

3.4.1. Procés de compres

3.4.2. Informació de les compres

3.4.3. Verificació dels productes comprats

3.5. Producció i prestació del servei

3.5.1. Control de la producció i de la prestació del servei

3.5.2. Validació dels processos de la producció i de la prestació del servei

3.5.3. Identificació i traçabilitat

3.5.4. Propietat del client

3.5.5. Preservació del producte

3.6. Control dels dispositius de seguiment i de mesurament

4)�Mesurament,�anàlisi�i�millora. L’organització ha de planificar i implemen-

tar els processos de seguiment, mesurament, anàlisi i millora necessaris per

a demostrar la conformitat amb els requisits del producte i millorar el siste-

ma de gestió de la qualitat. El seguiment i mesurament impliquen que s’han

d’avaluar la satisfacció del client, efectuar auditories internes a intervals pla-

nificats i fer seguiment i mesurament dels processos i del producte. A més,

l’organització ha de dur a terme un control del producte no conforme per tal

de prevenir-ne l’ús, responsabilitats i tractament. Tot l’anterior se sosté essen-
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cialment en l’anàlisi de dades. Finalment, l’organització ha de desenvolupar

accions per tal de millorar l’eficàcia del sistema mitjançant accions correctives

i preventives, amb la finalitat d’eliminar les causes de les no-conformitats. Ai-

xí, doncs, i amb referència a la realització del producte dins de la norma, es

consideren els aspectes següents:

4.�Mesurament,�anàlisi�i�millora

4.1. Generalitats

4.2. Seguiment i mesurament

4.2.1. Satisfacció del client

4.2.2. Auditoria interna

4.2.3. Seguiment i mesurament dels processos

4.2.4. Seguiment i mesurament del producte

4.3. Control del producte no conforme

4.4. Anàlisi de dades

4.5. Millora

4.5.1. Millora contínua

4.5.2. Acció correctiva

4.5.3. Acció preventiva

5)�Lideratge

Els líders de les organitzacions estableixen els objectius i la direcció, i creen

condicions perquè la resta de persones s’impliquin en la consecució dels ob-

jectius de la qualitat de l’organització. Una de les responsabilitats de la Direc-

ció és la d’informar a tots els membres de l’organització de la importància del

sistema de gestió i fomentar la participació.

Aquest apartat considera els següents aspectes:

5.�Lideratge

5.1 Lideratge i compromís

5.1.1 Lideratge i compromís per al Sistema de Gestió de la Qualitat

5.1.2 Enfocament al client

5.2 Política de qualitat

5.2.1 Establiment de la política de la qualitat

5.2.2 Comunicació de la política de la qualitat
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5.3 Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització

6)�Planificació

Aquest punt desenvolupa el caràcter preventiu dels sistemes de gestió. En

aquesta àrea es defineix com es gestionen els riscos i oportunitats als quals

s’enfronta l’organització. Com es planifiquen les accions que permeten abor-

dar els riscos i oportunitats de l’organització.

Aquest apartat considera els següents aspectes:

6.�Planificació�del�sistema�de�gestió�de�qualitat

6.1 Accions per abordar riscos i oportunitats

6.2 Objectius de qualitat i planificació per aconseguir-los

6.3 Planificació de canvis

7)�Suport

Aquest àmbit gestiona i organitza aspectes com els recursos de l’empresa, els

nivells de competència de l’equip humà, i el sistema de gestió de la informació

documentada, que constitueixen el suport necessari per complir les fites de

l’organització.

Aquest apartat considera els següents aspectes:

7.�Suport

7.1 Recursos

7.1.1 Generalitats

7.1.2 Persones

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambient per a l’operació dels processos

7.1.5 Recursos de seguiment i mesurament

7.1.6 Coneixement de l’organització

7.2 Competència

7.3 Presa de consciència

7.4 Comunicació

7.5 Informació documentada

7.5.1 Generalitats

7.5.2 Creació i actualització
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7.5.3 Control de la informació documentada

8)�Operació

És la clàusula en la qual l’organització planifica i controla els seus processos

interns i externs, els canvis que es produeixin i el resultats no desitjats dels

mateixos.

Els processos d’una organització són aquells que són propis de l’activitat ope-

rativa, per exemple, si utilitzem com a mostra un hotel, des que un client re-

alitza el check-in fins que realitza el check-out i marxa.

Aquest apartat considera els següents aspectes:

8.�Operació

8.1 Planificació i control operacional

8.2 Requisits per als productes i serveis

8.2.1 Comunicació amb el client

8.2.2 Determinació dels requisits dels productes i serveis

8.2.3 Revisió dels requisits dels productes i serveis

8.3 Disseny i desenvolupament dels productes i serveis

8.3.1 Generalitats

8.3.2 Planificació del disseny i desenvolupament

8.3.3 Entrades per al disseny i desenvolupament

8.3.4 Controls del disseny i desenvolupament

8.3.5 Sortides del disseny i desenvolupament

8.3.6 Canvis del disseny i desenvolupament

8.4 Control dels processos, productes i serveis subministrats externament

8.4.1 Generalitats

8.4.2 Tipus i abast del control

8.4.3 Informació per als proveïdors externs

8.5 Producció i provisió del servei

8.5.1 Control de la producció i de la provisió del servei

8.5.2 Identificació i traçabilitat

8.5.3 Béns pertanyent als clients o proveïdors externs

8.5.4 Preservació

8.5.5 Activitats posteriors al lliurament
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8.5.6 Control dels canvis

8.6 Llançament dels productes i serveis

8.7 Control de les sortides no conformes

9)�Avaluació�de�l’acompliment

L’avaluació de l’acompliment és el punt de partida del cicle PDCA de millora

contínua. Es tracta d’establir un sistema de seguiment, mesurament, anàlisi

i avaluació, auditoria interna i revisió del sistema de qualitat per part de la

direcció. Busquem obtenir la informació sobre si el sistema de gestió s’adapta

als requisits de l’organització i la norma s’aplica eficaçment.

Aquest apartat considera els següents aspectes:

9.�Avaluació�de�l’acompliment

9.1 Monitoratge, mesurament, anàlisi i avaluació

9.1.1. Generalitats

9.1.2. Satisfacció del client

9.1.3. Anàlisi i avaluació

9.2. Auditoria interna

9.3. Revisió per la direcció

9.3.1. Generalitats

9.3.2. Entrades de la revisió per la direcció

9.3.3. Sortides de la revisió per la direcció

10)�Millora

Aquest punt analitza la detecció de les no conformitats, les accions correctores

que duu a terme l’organització, i el procés de millora contínua que condueix a

emprendre accions correctores. L’organització ha de determinar i seleccionar

les oportunitats de millora, i implementar accions que busquin la satisfacció

de les necessitats dels seus clients.

Aquest apartat considera els següents aspectes:

10.�Millora

10.1. Generalitats

10.2. No conformitat i acció correctora

10.3. Millora contínua
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2.2. El model europeu de qualitat (EFQM)

Al món hi ha diversos models de gestió de la qualitat total, que al seu torn

tenen reflex en nombrosos premis, encara que per proximitat i implantació

ens centrarem en el model EFQM, al qual ja ens hem referit en els mòduls

anteriors.

El model�EFQM�d’excel·lència estructura el sistema de gestió de l’organització

i pot ser utilitzat com una eina de diagnòstic, ja que proporciona un marc de

mesurament per a la millora contínua de la qualitat en les organitzacions i

entitats turístiques, i alhora permet la comparació amb altres entitats (bench-

marking). Com a eina de treball, el model EFQM és un sistema flexible, adapta-

ble a les circumstàncies i característiques dels diferents tipus d’organitzacions,

que és ampli i profund en la seva anàlisi i avaluació de la gestió de la qualitat

en tota l’organització, alhora que facilita l’orientació de l’organització cap al

client, de manera que aconsegueix la participació i sensibilitat de tot el per-

sonal i el seu equip de direcció en tots els processos, a fi de millor els seus

productes i/o serveis.

El model EFQM d’excel·lència és un marc de treball basat en nou criteris, divi-

dits en dos grups, cadascun valorat amb un màxim de 500 punts. Els cinc pri-

mers són els criteris agents, que descriuen com s’aconsegueixen els resultats,

combinant el lideratge, l’estratègia, el personal, els recursos i la gestió per pro-

cessos. Els quatre últims formen el grup dels criteris de resultats, que descriuen

què ha aconseguit l’organització, amb relació a les finalitats empresarials per-

seguides, els clients, els recursos humans implicats i la societat. Els resultats

són conseqüència dels agents i aquests milloren les seves funcions utilitzant

la informació dels resultats, tal com s’observa en la figura�3.

www.efqm.org/en/

http://www.efqm.org/en/
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Figura 3. Criteris i avaluació del model EFQM d’excel·lència

Els models d’excel·lència en la gestió, almenys els més comuns en el nostre

entorn, com pot ser el model EFQM, no plantegen un sistema de gestió homo-

geni, com ho poden fer les normes Q de l’IQTE o ISO 9001. L’organització ha

d’establir sistemes que li permetin evidenciar la gestió i els resultats de les acti-

vitats. L’avantatge, i al mateix temps inconvenient, es fan evidents. No dispo-

sem d’una guia. Simplement, hem d’orientar la nostra empresa o organització

turística cap a un nou model de gestió, en què es tenen en compte aspectes

com ara la satisfacció del personal. Per tant, no hi ha indicacions precises de

com s’ha de fer, sinó que al contrari es tracta de demostrar que efectivament el

sistema produeix una millora de la satisfacció. L’EFQM recomana, per exem-

ple, analitzar l’absentisme o la rotació del personal, enquestes de satisfacció,

etc. Però la realitat és que tan vàlides són la realització i sobretot l’anàlisi d’una

enquesta de clima laboral, com l’avaluació de l’acompliment dels llocs de tre-

ball. Serà l’organització qui determini el seu sistema i l’adapti a la seva realitat.

Per aquesta raó, l’aplicació del model requereix un canvi d’actitud i fins i tot

de filosofia en l’organització.

En el cas de l’EFQM no resulta tan rellevant l’esforç a documentar una sèrie

de processos i activitats, com succeeix en els models normalitzats, sinó que al

contrari el que és realment important se sintetitza en els aspectes següents:

• Decidir què fer.

• Planificar com s’ha de fer.

• Sistematitzar les activitats.

• Verificar que el que fem és el que els nostres clients ens demanen.

• Comprovar que l’organització millora en tots els aspectes.
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Concretament, els nou criteris en què es basa el model EFQM són els següents:

1)�Lideratge. El factor que determina l’èxit o fracàs d’un sistema de gestió de

qualitat és la percepció que el personal té del compromís de la direcció. Per

això, resulta important l’establiment, difusió, suport i impuls de la política

de gestió, participant en dinàmiques de millora, delegant responsabilitats, do-

nant suport al treball en grup, etc.

2)�Política�i�estratègia. Per a definir-les cal tenir en compte les exigències dels

clients, la cultura i necessitats de l’empresa i la competència. La definició ha

de ser clara i senzilla a partir de l’anàlisi de la demanda; a més, resulta impor-

tant el disseny de plans a curt i mitjà/llarg termini, que despleguin des dels

plans a objectius concrets i efectuïn un seguiment sobre l’evolució, corregint

els problemes que es puguin plantejar.

3)�Persones. Es valora el foment del treball en equip, la delegació de respon-

sabilitats i el reconeixement. Per a això resulta important crear canals de co-

municacions horitzontals i verticals, definir les responsabilitats i proporcionar

la formació i l’ensinistrament necessaris; amb tot això s’aconsegueix millorar

la motivació i la comunicació per al desenvolupament de les activitats.

4)�Aliances�i�recursos. Es recomana la gestió eficaç dels recursos de la com-

panyia o organització en suport de les seves estratègies, és a dir, millorar

l’eficiència més que l’eficàcia. Per a això hi ha d’haver una actualització cons-

tant de la tecnologia que fomenti el desenvolupament de tecnologies pròpies.

A més, es recomana la utilització de tècniques de millora de la productivitat,

la gestió de recursos mitjançant els aprovisionaments, rotació, manteniment,

etc.

5)� Processos. Mitjançant la gestió per processos es tracta d’optimitzar

l’eficiència de cadascun dels departaments en funció dels requisits dels clients.

En una anàlisi d’aquest àmbit cal diferenciar entre processos crítics i de suport.

Resulta important la definició dels processos, documentació i assignació de

responsables, a més de l’anàlisi, el mesurament i la revisió dels processos in-

corporant les millores necessàries.

6)�Resultats�en�les�persones. Es tracta de tenir en consideració l’opinió del per-

sonal que treballa i desenvolupa les seves funcions en l’organització, és a dir,

verificar si hi participa i si se sent involucrat en els objectius, responsabilitats i

satisfet amb els resultats. Per això, resulta important l’elaboració d’enquestes.

7)�Resultats�en�els�clients. Resulta molt important tenir en compte la percep-

ció dels clients externs de l’empresa sobre els seus productes i serveis, i també

el grau de satisfacció obtingut, i valorar si es compleixen les expectatives i si
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s’està produint fidelitat. Per a això resulta important l’estudi de les reclamaci-

ons i dels suggeriments, i també l’elaboració d’enquestes que determinin la

satisfacció dels clients.

8)�Resultats�en�la�societat. L’estratègia de l’organització té el seu reflex en

l’entorn en què es desenvolupa; per això, es poden considerar diferents vari-

ables de resultats, com, per exemple, la responsabilitat social corporativa, la

gestió laboral (absentisme, accidents, rotació de personal, etc.) o mediambi-

ental (estalvi energètic, gestió de residus, etc.), el compromís de contractació

de mà d’obra local, subministrament de proveïdors locals, etc.

9)�Resultats�clau. Es tracta de conèixer els resultats econòmics i financers de

l’entitat turística. A més, es pot avaluar la quota de mercat, la introducció de

nous productes desenvolupats o serveis prestats, els índexs de saturació, etc.

La base del model EFQM és l’autoavaluació, entesa com un examen global i

sistemàtic de les activitats i dels resultats d’una organització, que es compara

amb un model d’excel·lència empresarial. L’autoavaluació dels criteris anteri-

ors permet a les organitzacions o entitats turístiques identificar clarament els

seus punts forts i les seves àrees de millora, alhora que possibilita que l’equip

directiu pugui conèixer les manques més significatives, de manera que esti-

guin capacitats per a suggerir plans d’acció amb què enfortir-se.

2.3. Models normalitzats de l’SCTE. Q de l’IQTE

Els models normalitzats del sistema per a la qualitat turística espanyola (SC-

TE), també coneguts com a SCTE sectors, recullen el conjunt de metodologies,

directrius i eines de gestió i mesurament del servei, adaptades a les empreses

turístiques perquè siguin utilitzades per tots els membres de l’organització, ac-

ceptades pels seus subministradors, i dirigides a satisfer contínuament les ex-

pectatives i necessitats del client i la societat en general. Els models de l’SCTE

es basen en les normes de qualitat turística aprovades pel sector empresarial

turístic, l’estructura de gestió creada per a l’assegurament extern (certificats)

i els instruments bàsics per a la transferència tecnològica. La implantació del

model SCTE en una empresa turística, i posteriorment certificació, comporta

l’obtenció de la marca�de�qualitat�turística�espanyola (Q de l’IQTE), la me-

todologia del qual és propietat de la Secretaria General de Turisme del Govern

d’Espanya.

Els primers antecedents del sistema de la qualitat turística espanyola (SCTE)

es remunten al començament de la dècada de 1990, quan les empreses turísti-

ques espanyoles van començar a percebre que els avantatges competitius sobre

els quals se sostenien els seus negocis, i que havien convertit el sector turístic

espanyol en un referent tant a escala nacional com internacional, s’estaven re-

duint considerablement. L’aparició de noves destinacions turístiques, amb ca-
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racterístiques similars i preus iguals o, de vegades, més assequibles, estava do-

nant com a resultat la reestructuració de certs fluxos turístics que fins a aquell

moment es dirigien principalment a destinacions espanyoles consolidades.

Les empreses van detectar la necessitat de definir una sèrie d’estratègies no

considerades fins al moment i que es basaven en la diferenciació del produc-

te ofert al client, sempre prenent com a referent la seva qualitat. Per a do-

nar resposta a aquesta situació, sorgeixen diverses iniciatives encaminades a

l’aplicació de les tecnologies de qualitat en l’empresa turística.

Des dels seus inicis, la característica més destacable de l’SCTE és la se-

va filosofia, concebuda com una opció empresarial totalment voluntà-

ria en què l’establiment pren la decisió d’aplicar un sistema de gestió i

d’assegurament de la qualitat que satisfaci les expectatives dels clients.

Els models normalitzats de l’SCTE sorgeixen amb un enfocament sectorial clar,

resultat de la mateixa heterogeneïtat del sector turístic, en el qual cada subsec-

tor disposava de la seva estructura de qualitat pròpia. Aquesta situació ha evo-

lucionat cap a una convergència que s’ha produït en dos plans: l’institucional

i el sistemàtic.

• D’una banda, la convergència� institucional es va traduir en la creació

de l’IQTE l’any 2000, com a entitat de normalització i certificació, que

dóna suport al conjunt de sectors i d’activitats turístiques, i coordina la

representació de la gestió de la qualitat turística en un únic ens gestor.

• I, d’una altra banda, la convergència� sistemàtica, al seu torn, se sosté

en les normes de qualitat sectorials i en els instruments que se’n deriven:

procediments, reglaments, eines i metodologies per a la gestió i per al me-

surament del servei.

Inicialment, l’IQTE certificava la qualitat de les diferents empreses turístiques,

a partir de les seves pròpies normes per a hotels i apartaments turístics, agèn-

cies de viatges, restaurants, càmping, etc. Tanmateix, en els últims anys s’ha

fet un esforç lloable en la conversió de les normes de l’IQTE en normes UNE,

aprovades per AENOR, per la qual cosa són normes de rang nacional amb

projecció futura de normes ISO, ja que aquesta nova estructura que adopten

les UNE és similar a la de les normes internacionals. Per això, des de l’IQTE,

aquesta conversió de normes privades a públiques es continua veient com un

primer pas ineludible per a poder, en un futur molt proper, portar-les a obte-

nir el rang de norma internacional, igual que s’està aconseguint en altres sub-

sectors. En la consecució d’aquests resultats ha tingut un paper fonamental

el departament de normalització de l’IQTE, que ha exercit les secretaries de

Experiència pilot

Així, el 1995 es va desenvolu-
par una experiència pilot per
als hotels i per als apartaments
turístics al Puerto de la Cruz
(Tenerife), que va servir de ba-
se per al desenvolupament
posterior del sistema de quali-
tat d’hotels i apartaments.
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deu comitès tècnics de normalització nacional i quatre grups internacionals

de treball en ISO, i que ha donat els seus fruits any rere any, per a poder con-

tinuar certificant nous sectors sota la marca «Q qualitat turística».

A més de l’elaboració i la publicació de noves normes UNE sobre múltiples

activitats turístiques (convention bureaux, turisme actiu, temps compartit, etc.),

des dels comitès tècnics també s’estan revisant i redactant nous requisits sobre

les normes ja elaborades. Tot això amb l’objectiu de posar a disposició dels

sectors turístics eines actualitzades sobre els nous reptes dels serveis i produc-

tes turístics. L’escenari global existent al començament de 2010 és el que de-

terminen les següents divuit sèries i normes UNE aplicades al sector turístic:

• UNE 167000:2006. Serveis de restauració
• UNE 182001:2008. Hotels i apartaments turístics. En revisió.
• UNE 183001:2009. Allotjaments rurals
• UNE 184001:2007. Càmpings i ciutats de vacances
• UNE 185001:2009. Temps compartit
• UNE 186001:2009. Balnearis
• UNE 187001:2008. Platges. En revisió.
• UNE 187002:2008. Espais naturals protegits. En revisió.
• UNE 187003:2008. Oficines d’informació turística
• UNE 187004:2008. Palaus de congressos
• UNE 187005:2009. Convention bureaux
• UNE 188001:2008. Golf. En revisió.
• UNE 188002:2006. Estacions d’esquí i muntanya
• UNE 188003:2009. Turisme actiu
• UNE 188004:2009. Instal·lacions nauticoesportives
• UNE 188005:2009. Lleure nocturn
• UNE 189001:2006. Serveis d’intermediació turística. En revisió.
• UNE-EN 15565. Programa de formació i qualificació professional de guies de turisme

Totes les antigues normes Q han passat l’aprovació d’AENOR, a excepció dels

autocars de turisme, a causa de les seves característiques peculiars, si bé està

essent analitzat en l’actualitat per a ser ubicat en un comitè específic de trans-

port de viatgers ja existent. A més de les normes vigents en aquest moment,

des de cadascuna de les secretaries tècniques de normalització, gestionades per

l’IQTE, s’està treballant en la normalització de noves activitats. En aquest sen-

tit, durant l’any 2010 s’estaven elaborant els projectes següents:

• PNE 1890002. Serveis d’hostesses i personal d’acollida i suport a l’organització
• PNE 302001. Turisme industrial
• PNE 16700x. Sistema APPCC. Anàlisi de perills i punts crítics de control
• PNE 187007. Patronats de turisme

D’altra banda, i ja que l’IQTE és membre corporatiu d’AENOR, ambdues en-

titats col·laboren per a promoure en l’àmbit europeu i internacional la con-

versió de la norma UNE (una norma espanyola) en una norma EN (norma

europea) i ISO (norma internacional); Espanya és el país que lidera el procés

a l’hora de normalitzar el sector turístic en l’àmbit mundial. Actualment, en

el panorama internacional es continua treballant en la redacció de les futures

normes ISO per a balnearis, camps de golf, espais naturals protegits i platges. A

més, s’espera pròximament sotmetre també a votació les propostes de turisme

industrial, estacions nauticoesportives i possiblement dos sectors més.
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L’adaptació de les normes de qualitat turística de l’IQTE als criteris UNE ha

comportat l’elaboració d’una estructura comuna a totes les normes, de manera

que després de la introducció hi ha cinc apartats que hi són comuns:

1) Objecte i camp d’aplicació

2) Normes d’aplicació

3) Termes i definicions

4) Requisits de servei

5) Annexos

Les normes de qualitat turística contenen tots els requisits de gestió, de pres-

tació de servei i d’elements tangibles, de què ha de disposar un establiment

per a poder tenir accés a la marca Q de l’IQTE. El conjunt d’estàndards que ha

de complir l’establiment turístic està estructurat per serveis i unitats de servei.

Aquesta estructuració permet organitzar la implantació de les normes per àre-

es funcionals de l’empresa a cada subsector (restauració, hotels i apartaments

turístics, càmpings, balnearis, etc.), de manera que cadascun té desenvolupada

una norma de qualitat turística que recull les seves característiques i peculia-

ritats i que s’estructura en unitats de servei específiques per a aquest subsector.

Atesa la importància que dins del conjunt del sector turístic tenen les agències

de viatges, l’hoteleria i la restauració, ens pot servir en aquest sentit com a

exemple d’estructura de continguts de les unitats determinades en les normes

de Serveis d’intermediació turística (UNE 189001:2006), Hotels i apartaments

turístics (UNE 182001:2008) i Serveis de restauració (UNE 167000:2006), tal

com es pot observar en les il·lustracions que es presenten a continuació (figu-

res�4, 5 i 6).

Figura 4. Estructura i unitats de servei de la norma UNE 189001:2006

Font: IQTE
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Figura 5. Estructura i unitats de servei de la norma UNE 182001:2008

Font: IQTE
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Figura 6. Estructura i unitats de servei de la norma UNE 167000:2006

Font: IQTE

Les empreses i les organitzacions que vulguin certificar la seva qualitat turís-

tica han de presentar la seva adhesió a l’IQTE i són introduïdes en el sistema

de qualitat del sector en el qual es classifiquin. L’adhesió és el pas previ a la

sol·licitud de certificació i no comporta cap compromís per part de l’entitat pe-

ticionària més enllà del que representa el pagament d’una tarifa per l’obertura

d’expedient. Després d’això, l’entitat sol·licitant rep la norma i un qüestionari

d’autoavaluació perquè avaluï el seu estat o situació i si està o no interessada

a començar amb el procés d’auditoria i certificació dirigit a l’obtenció de la

marca Q qualitat turística.

En aquesta fase, l’empresa es familiaritza amb el contingut de la norma de

qualitat i se li proporcionen els coneixements necessaris per a la realització

de la primera autoavaluació, amb la finalitat tant de valorar l’adequació dels

processos i dels serveis als requisits establerts en les normes de qualitat com per

a determinar les accions necessàries que permetin adequar els seus processos

i serveis amb els determinants de les normes, i així poder optar a assolir la

certificació.
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Partint dels resultats obtinguts en l’autoavaluació, es desenvolupen uns plans

de millora en les àrees, en els processos o serveis, en què hi ha desviacions res-

pecte dels requisits de la norma, la qual cosa, al seu torn, permet a la direcció

prioritzar les accions i coordinar-les conjuntament. Les empreses s’incorporen

a uns plans de formació que els qualifiquen en les metodologies i les eines

de qualitat, els proporcionen la comprensió de les normes i dels instruments

d’avaluació i les capaciten per a implantar el sistema de qualitat en la seva

organització. Una vegada fets els plans de millora, l’empresa està preparada

per a la verificació externa del compliment dels estàndards de qualitat, a par-

tir d’una auditoria que fan les entitats autoritzades (AENOR, Bureau Veritas,

Lloyds Register, etc.).

El temps mitjà d’implementació acceptable perquè l’organització s’adapti a la

norma se sol estimar aproximadament en 12 mesos, si bé aquest període pot

variar en funció de la mida, la complexitat i els serveis oferts per l’empresa

turística. La dedicació i el grau d’implicació dels recursos interns involucrats

en el projecte poden augmentar o disminuir de manera significativa la durada

de la implantació. A més, una altra variable que influeix notablement en la

implantació és l’estacionalitat a la qual estan sotmeses la major part de les

activitats turístiques.

2.4. Model d’aproximació a la qualitat turística (MACT). SCTE

bones pràctiques

El model d’aproximació a la qualitat turística (MACT), també conegut com

a SCTE bones pràctiques, és el conjunt d’instruments i de metodologies que,

des de la Secretaria d’Estat de Turisme, es posa a disposició de les empreses i

activitats turístiques de la destinació amb l’objectiu de facilitar la gestió i la

millora de la qualitat en la prestació del servei.

Els models de bones pràctiques del sistema per a la qualitat turística espanyola

(SCTE) es basen, d’una banda, en l’experiència SCTE sectors, ja que de la fei-

na de l’IQTE prenen l’enfocament especialitzat ajustant algunes de les seves

eines, i, d’una altra banda, de l’SCTE destinacions, ja que tal com es veurà en

el capítol següent, adopten la circumscripció a una destinació determinada,

aplicant una visió més àmplia del conjunt de l’activitat turística.
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El MACT pretén apropar els empresaris turístics i els prestadors de ser-

veis a les tècniques de gestió de la qualitat, perquè posteriorment els si-

gui més fàcil implantar les normes i eines de gestió del sistema de qua-

litat turística espanyola (SCTE), en cas que correspongui a sectors amb

un sistema de qualitat propi. L’SCTE bones pràctiques o MACT reconeix

el conjunt d’establiments i serveis que treballen per a aproximar-se a

la qualitat turística, diferenciant-los amb un distintiu que en premia el

compromís de qualitat turística.

L’SCTE bones pràctiques ofereix la possibilitat d’iniciar-se en la millora de la

qualitat tant per a empreses i serveis turístics que tenen normes de qualitat

com per a altres que no es troben normalitzats. Aquestes metodologies consti-

tueixen una primera aproximació cap a la gestió de la qualitat de moltes acti-

vitats turístiques i no turístiques, si bé aquestes últimes en destinacions deter-

minades estan fortament vinculades al turisme. En aquest sentit, la implanta-

ció del MACT sol generar un efecte arrossegament superior sobre la gestió de

la qualitat, atesa l’amplitud més gran de possibles beneficiaris del sistema, tal

com es pot veure a continuació (taula�3).

Taula 3. Manuals de bones pràctiques per subsectors

Subsectors Estat Activitat

Agències de viatges Subsector normalitzat Turística

Oficines d’informació turística Subsector normalitzat Turística

Serveis de restauració Subsector normalitzat Turística

Hotels i apartaments turístics Subsector normalitzat Turística

Allotjaments de petites dimensions Subsector normalitzat Turística

Càmpings Subsector normalitzat Turística

Cases rurals Subsector normalitzat Turística

Convention bureaux Subsector normalitzat Turística

Palaus de congressos Subsector normalitzat Turística

Estacions d’esquí i muntanya Subsector normalitzat Turística

Platges Subsector normalitzat Turística

Espais naturals protegits Subsector normalitzat Turística

Albergs No normalitzat Turística

Guies turístics No normalitzat Turística

Comerços turístics No normalitzat Turística

Lloguer d’automòbils No normalitzat No turística Vinculada

Empreses de lleure actiu No normalitzat No turística Vinculada
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Subsectors Estat Activitat

Museus i centres d’interpretació No normalitzat No turística Vinculada

OPC No normalitzat No turística Vinculada

Artesans No normalitzat No turística Vinculada

Bars i cafeteries No normalitzat No turística Vinculada

Policies No normalitzat No turística Vinculada

Ports esportius No normalitzat No turística Vinculada

Taxis No normalitzat No turística Vinculada

La implantació de l’SCTE bones pràctiques es porta a cap en tres�etapes, en

les quals es planteja la consecució d’uns objectius definits:

1)�Etapa�de�llançament. En aquesta primera fase es duen a terme les accions

de sensibilització, es dóna a conèixer el projecte als participants i se’ls facili-

ta informació en matèria de qualitat amb una doble perspectiva: integral de

destinació, a partir d’una guia sobre «El client, el professional i la destinació

turística», i específica en la seva activitat, a partir dels manuals de bones pràc-

tiques de cada subsector: agències de viatges, serveis de restauració, hotels i

apartaments turístics, etc. En aquesta etapa també es determinen els criteris

per a la realització de les avaluacions següents i es resolen inquietuds sobre la

millora de les empreses i dels serveis turístics.

2)�Etapa�de�desenvolupament. Una vegada conclosa la fase de llançament,

els participants en el desenvolupament del MACT aborden qüestions associ-

ades a dues guies, que responen al mesurament de la «satisfacció del client»

i a la «planificació de la millora». Així mateix, i en estar finançades moltes

d’aquestes iniciatives amb plans de dinamització del producte turístic, es pro-

porciona a les entitats participants l’assistència tècnica necessària per al desen-

volupament del MACT, mitjançant visites individualitzades a les empreses i als

serveis turístics per a posar en pràctica les oportunitats de millora detectades.

3)�Etapa�de�consolidació. En aquesta etapa s’orienta l’empresa cap al subsec-

tor en el qual s’enquadrin les seves activitats. Si l’establiment pertany a algun

dels sectors que disposen de norma de qualitat subsectorial, la finalitat serà

que accedeixin voluntàriament a les metodologies normalitzades de l’IQTE, i

per a aquesta finalitat s’aprofiten els treballs efectuats dins de l’SCTE bones

pràctiques. Però si l’organització interessada en el MACT pertany a algun dels

subsectors que no disposen de norma de qualitat subsectorial, la finalitat serà

la incorporació de la sistemàtica destinada a la millora contínua del servei,

que farà que la bona pràctica sigui la pràctica habitual. En aquests sectors que

manquen de normes de qualitat, es reprenen els manuals de bones pràctiques
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a cada subsector, i es dóna suport a la implantació del sistema a partir de sessi-

ons informatives, formatives, visites individualitzades i tallers d’assessorament

col·lectiu.

Els manuals de bones pràctiques de cada subsector reuneixen els estàndards de

gestió i els estàndards de servei al client, i segueixen una estructura de set capí-

tols similar a les normes ISO 9000/2000. Els gestors i responsables d’empreses

i activitats turístiques es poden introduir progressivament en la cultura de la

qualitat, tenint una guia d’actuació que augmenti les possibilitats que pugui

accedir a un sistema de certificació. Als set capítols que formen l’estructura, se

n’hi afegeix un més referit al que poden ser pràctiques excel·lents i, a més, el

manual conclou amb un qüestionari que permet l’autoavaluació. Així, doncs,

l’estructura recollida en els manuals de bones pràctiques és la següent (taula 4):

Taula 4. Estructura de continguts dels manuals de bones pràctiques (BP) del MACT

BP1. Personal

BP�2. Recursos materials i proveïdors

BP�3. Organització

BP�4. Instal·lacions i equipaments

BP�5. Comercialització

BP�6. Satisfacció del client

BP�7. Gestió mediambiental

BP�8. Bones pràctiques «excel·lents»

Les bones pràctiques descrites en els set primers capítols que comprenen el

manual són classificades en dos nivells respecte al seu compliment: obligatò-

ries i recomanades. Les pràctiques recollides en el vuitè capítol, denominades

excel·lents, són totes no obligatòries, si bé són recomanables.

Exemple

A tall d’exemple, i atesa la importància que té l’allotjament turístic hoteler per al sector
turístic, a continuació en la taula�5 es pot observar sencera l’estructura detallada de tots
els continguts que s’aborden en el Manual de bones pràctiques d’hotels i apartaments
turístics.

Taula 5. Estructura de continguts del Manual de bones pràctiques (BP): hotels i apartaments
turístics (MACT)

BP1.�Personal

Requisits generals

Registre d’entrada

Atenció telefònica. Gestió de reserves

Atenció presencial

Facturació
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Comiat

BP�2.�Recursos�materials�i�proveïdors

Recursos materials

Proveïdors

BP�3.�Organització

Neteja en zones comunes

Neteja en habitacions

Consideracions generals

BP�4.�Instal·lacions�i�equipaments

En espais comuns

En habitacions

BP�5.�Comercialització

BP�6.�Satisfacció�del�client

BP�7.�Gestió�mediambiental

BP�8.�Bones�pràctiques�«excel·lents»

Personal d’establiment

Recursos materials i proveïdors

Organització

Instal·lacions i equipaments. En espais comuns

Instal·lacions i equipaments. En habitacions

Comercialització

Satisfacció del client

Gestió mediambiental

 

2.5. Els sistemes de certificació ambiental

Els sistemes de gestió ambiental ajuden a les organitzacions petites, mitjanes

i grans, a controlar els impactes que produeixen les seves activitats en el medi

ambient, amb la finalitat de poder reduir-los i fins i tot eliminar-los. Amb

això s’aconsegueix que les empreses siguin molt més sostenibles, desenvolupin

tecnologies netes, coneguin i apliquin millores en els aspectes ambientals de

la seva gestió diària, i compleixin amb la legislació ambiental vigent.



© FUOC • PID_00239173 39 La implantació dels sistemes de qualitat en els establiments turístics

Al mercat existeixen molts segells que certifiquen el compromís mediambien-

tal d’una empresa turística, però aquí ens focalitzarem en els dos principals

sistemes de gestió ambiental:

• ISO 14001:2015

• EMAS. Esquema Europeu d’Ecogestió i Ecoauditoria

Cada vegada és més important per a les organitzacions demostrar que

no només les seves filosofies sinó també les seves estratègies i les seves

operacions diàries són sostenibles.

2.5.1. ISO 14001:2015

Història

La ISO 14001 va ser publicada inicialment al 1996. La norma tenia com a

finalitat establir un Sistema de Gestió Ambiental. Considerant l’equilibri entre

la rendibilitat d’una organització i la reducció dels impactes ambientals de la

mateixa. Aquest estàndard internacional va començar a establir una relació

entre la pròpia entitat, el medi ambient i la comunitat en la qual opera.

Una nova revisió de la norma es va publicar el 15 de setembre de 2015. Aques-

ta nova edició pren en compte els últims canvis en les pràctiques de gestió

ambiental, i reflecteix l’entorn cada vegada més complex, exigent i dinàmic

en el qual les organitzacions actuals operen. Així mateix el seu propòsit és ser

més rellevants en la implementació de les polítiques ambientals, en línia amb

l’estratègia de l’empresa.

Avantatges�i�beneficis

Gràcies a la implantació d’aquest sistema les empreses es posicionen al mercat

com socialment responsables. Optimitzant la gestió dels recursos i residus, així

com la reducció dels impactes ambientals negatius derivats de la seva activitat

o aquells riscos associats a situacions accidentals.

Amb la implantació i certificació del sistema ISO 14001, l’empresa té la possi-

bilitat d’obtenir els següents beneficis:

• Redueix els impactes ambientals de l’activitat.

• Optimitzar la gestió de recursos i residus, tant des d’un punt de vista quan-

titatiu com a qualitatiu.

• Gestiona els riscos associats a situacions accidentals.
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• Estalviar recursos i reduir els costos de la gestió de residus, així com els

riscos laborals.

• Reforçar la imatge davant clients i consumidors, ja que posicionem a

l’organització com socialment responsable.

Estructura�de�la�norma�ISO�14001:2015

0. Introducció

1. Objecte i camp d’aplicació

2. Referències normatives

3. Termes i definicions

4. Context de l’organització

4.1 Comprensió de l’organització i del seu context

4.2 Comprensió de les necessitats i expectatives de les parts interessades

4.3 Determinació de l’abast del Sistema de Gestió Ambiental

4.4 Sistema de Gestió Ambiental

5. Lideratge

5.1 Lideratge

5.2 Política ambiental

5.3 Rols, responsabilitats i autoritats en l’organització

6. Planificació

6.1 Accions per tractar riscos i oportunitats

6.1.1 Generalitats

6.1.2 Aspectes ambientals significatius

6.1.3 Obligacions de compliment

6.1.4 Risc associat amb amenaces i oportunitats

6.2 Objectius ambientals i planificació per aconseguir-los

6.2.1 Objectius ambientals

6.2.2 Planificació d’accions per complir els objectius ambientals

7. Suport

7.1 Recursos

7.2 Competència

7.3 Presa de consciència

7.4 Comunicació

7.4.1 Generalitats
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7.4.2 Comunicació interna

7.4.3 Comunicació externa

7.5 Informació documentada

7.5.1 Generalitats

7.5.2 Creació i actualització

7.5.3 Control de la informació documentada

8. Operacions

8.1 Planificació i control operacional

8.2 Preparació i resposta davant emergències

9. Avaluació de l’acompliment

9.1 Seguiment, mesurament, anàlisi i avaluació

9.1.1 Generalitats

9.1.2 Avaluació del compliment

9.2 Auditoria interna

9.2.1 Generalitats

9.2.2 Programa d’auditoria interna

9.3 Revisió per la direcció

10. Millora

10.1 Generalitats

10.2 No conformitat i acció correctora

10.3 Millora contínua

2.5.2. EMAS. Esquema Europeu d’Ecogestió i Ecoauditoria

Es tracta d’un esquema voluntari d’ecogestió i auditoria dirigit a qualsevol ti-

pus d’organització, independentment de la seva mida i activitat, que és pro-

mulgat per la Unió Europea i està definit en el Reglament (CE) no 1221/2009.
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EMAS, igual que ISO 14001, proposa una sistemàtica eficaç per ajudar a les

organitzacions a gestionar i millorar, de manera contínua, la seva tasca am-

biental. No obstant això, a més d’incloure i exigir el compliment de tots els

requisits de la norma ISO 14001, EMAS conté altres requisits addicionals com:

• Identificació dels aspectes ambientals indirectes derivats de l’activitat de

l’empresa i sobre els quals aquesta no té ple control.

• Aquells encaminats a proporcionar una major implicació dels treballadors

en la implantació i manteniment del sistema i en l’elaboració de la decla-

ració ambiental.

• Aquells que han d’assegurar com atendre les necessitats d’informació de

les parts interessades (clients, col·lectivitats locals, institucions financeres,

la societat, etc.) per part de les organitzacions.

Història

La Comissió Europea va aprovar a la fi de 2009 l’última revisió del Reglament

EMAS, el Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambiental. Aquesta revisió

va estar motivada pel Pla d’Acció sobre Consum i Producció Sostenibles, i una

Política Industrial Sostenible. L’objectiu del Pla era modificar el comportament

de consumidors i productors per aconseguir millors productes, una producció

més simple i menys contaminant, i un consum més intel·ligent.

Un factor fonamental que distingeix a EMAS és el subministrament pe-

riòdic d’informació ambiental, a través d’una Declaració Ambiental.

Els avantatges i beneficis són els mateixos que suposa la implantació d’un

sistema de gestió ambiental ISO 14001.

EMAS és compatible amb ISO 14001 i altres sistemes de gestió, com per exem-

ple (ISO 9001). A més, es poden integrar aquests sistemes, aconseguint una

optimització del procés i una reducció en temps i costos, tant en la implanta-

ció com en la certificació.

La�declaració�ambiental�EMAS

Es tracta d’un document públic que, redactat de manera clara i concisa, ha

d’incloure informació fiable i contrastada sobre el comportament ambiental

de l’organització i el resultat del seu programa de millora, constituint un ins-

trument de comunicació i d’informació ambiental.

La declaració ambiental ha de contemplar els següents punts:
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• Presentació de l’organització (activitats, productes i serveis)

• Descripció del seu sistema de gestió i política ambiental

• Descripció dels aspectes ambientals directes i indirectes, i els seus objectius

de millora.

• Resum del comportament ambiental de l’organització respecte als objec-

tius de millora i als requisits legals d’aplicació.

• Informació sobre els indicadors bàsics i uns altres que l’organització con-

sideri pertinents.

El�procés�per�obtenir�l’EMAS

Per aconseguir la certificació EMAS tota organització ha de complir els se-

güents passos:

• Dur a terme una avaluació que consideri tots els aspectes ambientals lligats

a l’activitat de l’organització (procediments, productes, serveis...) així com

el compliment de la legislació ambiental que sigui aplicable i l’existència

de procediments o bones pràctiques ambientals.

• En funció dels resultats de l’avaluació, establir un sistema de gestió efectiu

enfocat al compliment de la política ambiental definida per l’adreça de

l’empresa. S’han de definir responsabilitats, objectius, procediments ope-

racionals, necessitats formatives del personal i sistemes eficaços de comu-

nicació.

• Realitzar una auditoria ambiental que asseguri que el sistema de gestió

s’adapta i dóna resposta als requeriments de la política ambiental, als ob-

jectius de l’organització, i que compleix el Reglament EMAS.

• Declaració pública del comportament ambiental de l’organització. Que re-

flecteixi el compliment dels seus objectius ambientals i les accions futures

dirigides a continuar amb el procés de millora ambiental contínua.

Bibliografia recomanada

Per ampliar informació sobre
EMAS:
REGLAMENT (CE) Nº
1221/2009 DEL PARLAMENT
EUROPEU I DEL CONSELL
de 25 de novembre de 2009
relatiu a la participació vo-
luntària d’organitzacions en
un sistema comunitari de
gestió i auditoria mediambi-
entals (EMAS).
EMAS - The Eco-Manage-
ment and Audit Scheme (web
oficial de la Unió Europea).
Best Environmental Manage-
ment Practice. EMAS.
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3. Procés d’implantació dels sistemes de qualitat en els
establiments turístics

La creació i implantació d’un sistema de qualitat en el sector turístic consis-

teix en un exercici que fan les entitats turístiques per a definir una estructura

d’organització, responsabilitats, procediments, processos i recursos per a dur

a terme la gestió de la qualitat. La creació i posada en marxa d’un sistema de

gestió de la qualitat turística implica bàsicament el desenvolupament de qua-

tre grans fases de treball:

• En primer lloc, es tracta de conèixer i descriure què és el que l’empresa o

entitat fa en cadascun dels departaments o en la seva estructura organit-

zativa.

• En segon lloc, cal treballar sobre les tasques i els procediments que es con-

siderin rellevants en l’estructura organitzativa.

• En tercer lloc, s’ha de verificar i demostrar que la feina s’ha efectuat d’una

manera correcta i no hi ha desviacions respecte al que s’ha planificat.

• I, finalment, quan hi ha desviacions respecte a la planificació feta s’han

d’introduir mesures correctores que permetin la millora o fins i tot la re-

formulació del sistema de qualitat.

La posada en marxa d’un sistema de gestió de la qualitat en una empresa tu-

rística requereix donar resposta a múltiples preguntes i establir prioritats en el

treball que cal fer, però per�on�cal�començar? La resposta a aquesta pregunta

no és única i, per sort o per desgràcia, hi ha tantes respostes com activitats

empresarials i estructures organitzatives. Per això, a continuació abordarem

els passos que resulten més rellevants per a dissenyar o elaborar un sistema de

qualitat, ja que al llarg de les experiències demostrades en aquests últims anys

s’ha comprovat que aquesta seqüència resulta reeixida per a la majoria de les

organitzacions. En aquest sentit, en la posada en marxa del disseny o elabora-

ció del sistema resulta essencial el diagnòstic, la identificació de processos, la

documentació i l’elaboració de procediments, ja que són requisits previs a la

implantació o integració del sistema en les organitzacions turístiques.

3.1. Diagnòstic i identificació de processos

L’anàlisi prèvia dels establiments turístics resulta molt important per a conèi-

xer la situació en la qual es troba l’organització. No obstant això, i com que

el diagnòstic ja ha estat tractat en l’últim apartat del mòdul anterior, titulat

«Qualitat en l’empresa turística i l’elaboració d’un primer diagnòstic», ens re-
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metem a aquest mòdul per tal de visualitzar com es pot plantejar un cas pràctic

de diagnòstic en una empresa hotelera, si bé a continuació ens centrarem en

la identificació de processos.

Sovint es diu que un diagnòstic�inicial és una auditoria sense documentació,

ja que normalment l’organització no disposa de cap tipus de documentació

o registre. El cert és que també moltes vegades l’organització ha detectat que,

per a la realització de certes activitats no habituals, s’han creat pseudoproto-

cols que els serveixen d’ajuda en la seva operativa habitual. Altres vegades la

mateixa normativa ja incideix en la necessitat de dissenyar algun tipus de sis-

temàtica, com, per exemple, en el cas d’un sistema d’anàlisi de perills i punts

crítics de control (APPCC) en restauració.

Per tant, no hem de descartar el fet de valorar la documentació o els registres

existents. El diagnòstic permet fer una inspecció a les instal·lacions i fer-se

una idea general de les actuacions que es duen a terme, de la seqüència de

treballs que són necessaris i, per tant, dels processos que implica la realització

d’activitats i de les responsabilitats que assumeixen els recursos humans o el

personal de l’organització.

D’altra banda, l’informe de diagnòstic possibilita identificar més fàcilment

una sèrie d’aspectes importants, com ara definir l’abast de les actuacions, aju-

dar-nos a determinar el mapa de processos i identificar si les activitats estan

documentades o no quan es duen a terme.

En els diagnòstics resulta recomanable reflectir tot el que s’ha detectat en un

informe, que sol contenir informació sobre els antecedents de l’organització

i de les activitats que s’hi duen a terme. A més, es pot recollir l’anàlisi dels

resultats i les desviacions produïdes, les conclusions sobre les debilitats detec-

tades i els punts forts, les àrees de millora i les recomanacions respecte als re-

sultats obtinguts i, finalment, els processos identificats per mitjà de diagrames

o mapes i fitxes, i també més informació addicional que resulti interessant.

La identificació�dels�processos resulta molt important en qualsevol diagnòs-

tic i en la definició del sistema de qualitat, ja que ajuda a identificar, analitzar i

millorar el treball efectuat per les diferents àrees d’una organització. Un procés

no és més que la successió de passos i decisions que se segueixen per a dur a

terme una activitat o tasca determinades.
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En aquest sentit, es pot definir un procés com un conjunt d’activitats

mútuament interrelacionades o que interactuen, les quals transformen

elements d’entrada en resultats (norma ISO 9000:2005). Els processos

són formats per un conjunt seqüencial d’activitats amb una finalitat

comuna: transformar entrades o inputs (matèries, informació, persones,

etc.) en sortides o outputs (facturació a clients, pagament a proveïdors,

elaboració de plats, etc.).

En l’anàlisi dels processos de qualitat que es desenvolupen en un establiment

turístic es poden diferenciar essencialment tres tipus de�processos:

1)�Processos�estratègics. Són els que proporcionen directrius a tots els altres

processos i són fets per la direcció, és a dir, decisions d’alt nivell que pren

l’organització sobre el tipus de planificació a mitjà i llarg termini per a la cor-

recta prestació del servei, considerant les normatives, el pressupost, personal,

etc.

2)�Processos�operatius�o�clau. Incumbeixen diferents àrees de la prestació del

servei al client i permeten crear valor, ja que són les activitats essencials dels

objectius immediats que es pretenen aconseguir.

3)�Processos�de�suport. Són els que asseguren la prestació correcta del servei

al client, i donen suport als processos operatius.

Com s’ha dit anteriorment, cadascun dels processos abans descrits és consti-

tuït per la seqüència d’una sèrie d’activitats que interaccionen i es relacionen

entre elles, i els processos han de ser controlats a partir d’una sèrie d’indicadors

que ajudaran la direcció a conèixer objectivament l’eficàcia i l’eficiència de

les activitats desenvolupades. Un dels principis en què es basen els sistemes

de gestió de la qualitat és l’enfocament�de�processos. Aquest principi permet

aprofundir en el coneixement de les activitats, alhora que possibilita la millora

contínua i permet traslladar els requisits dels clients a tota l’organització. El

conjunt de tots els processos tipus associats a l’establiment en forma el mapa

de processos, de manera que la gestió empresarial es pot plasmar en un únic

document resum en el qual es mostren tots els processos que tenen prou enti-

tat i que s’han de controlar en el sistema de gestió. Els processos de les empre-

ses turístiques es poden caracteritzar utilitzant tres instruments que resulten

molt il·lustratius:

1)�Mapa�de�processos. Consisteix en un esquema senzill en el qual es mostren

quines activitats i quins processos integren el desenvolupament d’una activi-

tat.
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2)�Fitxa�de�processos. Es tracta d’un document en què s’estableix com és el

procés, quines són les entrades i sortides, els indicadors de qualitat, el respon-

sable del procés, etc.

3)�Diagrama�de� fluxos. És una forma de representació gràfica que permet

mostrar quines activitats formen el procés, qui les duu a terme i en quin ordre

s’ha de seguir. Hi ha múltiples formes diferents de representar els fluxos, si bé

els significats més habituals són els que s’indiquen a continuació.

Oferta d’intermediació i d’allotjament

Atesa la importància que tenen l’oferta d’intermediació i d’allotjament dins del sector
turístic, a continuació es presenta un mapa de procés d’una agència de viatges (figura�7)
i d’un establiment hoteler (figura�8), en què s’han identificant els processos estratègics,
operatius i de suport, juntament amb la seva interacció.
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Figura 7. Mapa de processos d’una agència de viatges

Figura 8. Mapa de processos d’un establiment hoteler

La figura següent (9) ens il·lustra sobre com es pot elaborar una fitxa d’un procés concret,
referit en aquest cas a la gestió de les arribades a un establiment hoteler (entrada).
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Figura 9. Fitxa del procés de gestió d’arribades d’un hotel

Finalment, i com s’ha comentat anteriorment, també es poden reflectir els

processos que segueixen els establiments turístics mitjançant diagrames�de

flux. Aquestes representacions gràfiques tenen l’avantatge d’oferir una visió

global i precisa del procés, alhora que faciliten la comprensió i l’anàlisi, i amb

això faciliten la identificació de les àrees de millora, si bé el principal incon-

venient que tenen és que els usuaris han de tenir els coneixements necessaris

per a interpretar el diagrama, ja que no és una forma habitual de presentar

la informació.

A continuació, es representa un diagrama de flux (figura�10) que recull el procés de
detecció i resolució de no-conformitats en un establiment turístic (hotel).
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Figura 10. Diagrama de flux per a la detecció i resolució de no-conformitats en un establiment turístic

A l’hora de dissenyar un diagrama de flux s’han de representar en un format de

visualització fàcil (A-4), utilitzant frases curtes comprensibles i connectors per

a unir processos. Alhora cal evitar els encreuaments de fletxes i l’ús de nom-

brosos símbols (com a màxim, cinc); a més, resulta recomanable no introduir

més d’una sortida per activitat, excepte en el cas de rombes (decisions).
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En la redacció d’un procés en format de diagrama de flux, hi ha una

sèrie de passos que convé complir:

• Determinar els límits del procés, el seu principi i final.

• Elaborar la llista de tasques reals, és a dir, sense incloure-hi les tas-

ques de control.

• Classificar les etapes per ordre cronològic.

• Identificar els responsables de cada activitat.

• Determinar les etapes crítiques i dissenyar-ne el mètode de control.

• Introduir els controls en el diagrama de blocs.

• Afegir-hi documents utilitzats: registres, documentació externa, ins-

truccions d’ús, etc.

3.2. Documentació del sistema i elaboració de procediments

L’elaboració d’un sistema se sol plasmar en diversos manuals o documentació,

que de vegades es presenten en un únic document, en el qual estan integra-

des les normes que cal complir, el manual de qualitat, els procediments per

a desenvolupar la feina i la manera de gestionar els registres sobre resultats,

desviacions i mesures correctores. En aquest apartat s’aborden les principals

característiques de la documentació que suporten els sistemes de gestió de la

qualitat i la formulació dels procediments en els establiments turístics. Aquests

sistemes se sostenen en la documentació següent:

• Normativa� legal�vigent. Són les disposicions i els preceptes normatius

que regulen l’establiment turístic i les activitats que s’hi desenvolupin, per

exemple, legislació sobre restaurants i normes relatives a higiene alimen-

tària, seguretat laboral, etc.

• Normes�de�qualitat, si el sector o activitat estan normalitzats i es basa la

seva feina en aquests procediments.

• Manual�de�qualitat. Recull els aspectes bàsics relatius als objectius que

es pretenen aconseguir, els mitjans i les responsabilitats, i també els meca-

nismes per a fer-ne el control i seguiment. En aquest sentit, els elements

que se solen abordar en els continguts dels manuals aplicats al sector tu-

rístic són:

– Definició�d’objectius. Es poden jerarquitzar o classificar com a prin-

cipals i secundaris.

Exemple

Exemples d’alguns objectius
empresarials en activitats tu-
rístiques són: millores del ser-
vei de neteja, reduccions dels
temps d’espera, increments
dels nivells de satisfacció, re-
ducció de reclamacions, etc.
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– Determinació�de�mitjans�i�responsabilitats. Després de la determina-

ció de les finalitats a les quals cal arribar és necessari definir l’estructura

organitzativa i les funcions que desenvolupen els recursos humans que

intervenen en la consecució dels objectius plantejats: direcció, recep-

ció, neteja, restauració, etc.

– Mecanismes�de�control. Perquè el sistema de qualitat en les empreses

turístiques pugui ser valorat, cal que prèviament s’hagin definit els

mecanismes que possibilitin efectuar el seguiment i control del sistema

de qualitat.

Per tant, l’aplicació del sistema de qualitat dissenyat ha de ser valorada amb

l’objectiu de determinar l’eficàcia de les mesures adoptades. La direcció també

ha de configurar un sistema que permeti, mitjançant una sèrie d’instruments,

avaluar l’eficàcia de les mesures adoptades, i també la reassignació de funcions

o responsabilitats per a la consecució dels objectius plantejats.

Exemple

Entorn d’una unitat de nete-
ja es pot establir la supervisió
d’una mostra de les habitaci-
ons netejades, almenys el 25
per cent, i la supervisió abans
de l’inici dels serveis dels men-
jadors i cafeteries.

• Manual�de�procediments. Defineix què, qui i com s’han de dur a terme les

activitats o els serveis dins de l’empresa turística per a assolir els objectius

plantejats. Sovint, s’estableixen uns requisits aplicables de manera general,

que afecten la gestió de tot un departament o àrea, i es particularitzen

posteriorment per a cada element o subjecte que hi intervé, i en cada cas

s’especifiquen les tasques que cal desenvolupar en el procés.

• Registre�de�qualitat. La direcció de l’empresa turística haurà de definir els

indicadors de qualitat, els registres que recullin els resultats obtinguts i el

sistema de control o gestió dels registres de qualitat. Per tant, s’hauran de

determinar qüestions clau respecte a la informatització, l’arxivament, la

conservació, la responsabilitat, etc. D’aquests registres es pot extreure in-

formació estadística molt valuosa sobre la feina efectuada i l’evolució que

té l’empresa turística cap a la millora contínua. Aquest apartat dels siste-

mes de gestió es basen en el principi que la qualitat ha d’estar documenta-

da, als efectes d’una correcta traçabilitat del servei, per la qual cosa resulta

imprescindible un arxiu històric per a un control correcte sobre resultats,

desviacions i mesures correctores.

Un dels objectius més importants de la norma ISO 9000 és la de focalitzar-se

en la quantitat i detall de la documentació mes rellevant relacionada amb els

resultats i gestió de processos de l’organització.

La norma ISO 9001:2015 permet a una organització el màxim de flexibilitat a

l’hora d’escollir la documentació a desenvolupar per al sistema. Això permet

que cada organització pot definir la quantitat de documentació a redactar per

poder justificar l’eficàcia de les seves operacions el control dels seus processos,

i la millora contínua del sistema de gestió de la qualitat.

Exemple

Seguint amb la unitat de nete-
ja abans esmentada, es pot de-
finir com a requisit general que
hi hagi d’haver en cada planta
un o diversos espais reservats
per a l’emmagatzemament
de productes de neteja, i par-
ticularment en la reposició
d’articles d’higiene es pot fixar
que el personal de neteja hagi
de comprovar periòdicament
l’existència d’articles a les habi-
tacions i efectuar-ne la reposi-
ció, etc.
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El sistema de qualitat ISO 9001 requereix un sistema de gestió de la qua-

litat documentat, i no un sistema de documents. És fonamental enten-

dre aquesta diferència.

Els principals objectius d’un sistema documental de gestió de la qualitat són

els següents:

• Com a eina d’informació i comunicació.

• Evidència de conformitat. Del que va ser planificat i del que realment ha

estat realitzat.

• Compartir el coneixement en l’organització.

• Preservar l’experiència de l’organització. Per exemple: una especificació

tècnica per desenvolupar un nou producte o servei.

Tal com defineix la clàusula 7.5.3 de la norma ISO 9011:2015 Control docu-

mental, els documents en una organització poden ser de qualsevol forma, ti-

pus o mitjà. Exemple: paper, un suport magnètic, suport electrònic, fotografia,

etc.

La clàusula 7.5.1 de la norma ISO 9011:2015 recull que tot sistema de docu-

mentació ha d’incloure:

• Informació documentada requerida per l’estàndard ISO 9011:2015.

• Informació documentada definida per l’organització que sigui necessària

per a l’adequada gestió del sistema de qualitat.

Un sistema documental pot diferir d’una empresa a una altra degut a:

• La mida de l’organització i el tipus d’activitats, processos, productes i ser-

veis.

• La complexitat dels processos i les seves interaccions.

• La competència de les persones.

L’elaboració de la documentació hauria de ser una activitat que aporti valor a

l’organització i en la qual hem de contemplar els següents punts:

• La documentació a elaborar ha de comunicar el propòsit i la coherència

de les accions que pren la companyia. Aquesta informació ha d’incloure:

– L’abast del sistema de qualitat (clàusula 4.3)

– La documentació necessària per recolzar les operacions i processos de

l’organització (clàusula 4.4)

– La política de qualitat (clàusula 5)

– Els objectius de qualitat (clàusula 6.2)
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• Contribueix a aconseguir la conformitat amb els requisits del client i la

millora de la qualitat

• Proporciona evidències objectives, i ens permet avaluar l’eficàcia i

l’adequació al sistema de gestió de qualitat.

Exemple de sistema documental

El sistema documental per a la gestió de l’empresa s’ha d’estructurar en diversos nivells,
que van des dels més estratègics als més operatius. Tal com demostra el següent esquema:

• Nivell 1: Documents que defineixen l’estratègia i valors que es volen comunicar al
mercat (clients i proveïdors), i al propi equip humà.

• Nivell 2: Documents que recullen els processos i procediments de la companyia a un
nivell operacional.

• Nivell 3. Documents que recullen determinades instruccions de treball amb l’objectiu
d’establir estàndards específics a l’hora de dur a terme una determinada tasca (por
exemple com dur a terme el checking d’un client en la recepció de l’hotel).

• Nivell 4. Documents d’ús diari en el lloc de treball. Tenen com a finalitat registrar i
documentar les activitats que es porten en el lloc de treball (per exemple, un model
de factura).

Figura�11. Estructura de la documentació

En un hotel on s’implanti un sistema de gestió basat en la norma ISO 9001 el nombre
de procediments dependrà molt de l’orientació que es vulgui donar al sistema i, so-
bretot, del seu abast. Per exemple, es pot fer un procediment de restauració que en-
globi cuina, bar i restaurant, o bé dissenyar un procediment per a cadascun d’aquests
tres departaments, o al contrari elaborar petits procediments que prevegin activitats
molt concretes. En el cas de sistemes de gestió basats en la Q de l’IQTE, la documen-
tació executiva és bastant similar, ja que al cap i a la fi cal descriure la funció ope-
rativa de la unitat de servei. En el cas de models de gestió basats EFQM el camp de
treball és encara més flexible, ja que els documents bàsics són l’autoavaluació i, si
escau, la memòria.
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La redacció i estructura dels procediments també pot resultar diferent depenent de
l’organització, de les activitats que cal fer i del sistema que es vulgui implantar, si
bé es tendeix a harmonitzar els procediments i també a estandarditzar a partir de les
normes que siguin vinculants.

Els procediments són unes directrius que serveixen per a comunicar mètodes esta-
blerts amb la finalitat de desenvolupar i administrar la feina. En els sistemes de gestió
de la qualitat hi ha dues sistemàtiques bàsiques per a desenvolupar els procediments.
Algunes organitzacions utilitzen diagrames de flux que identifiquen els processos i
altres entitats prefereixen la redacció i el desenvolupament en un document de text.
En la redacció dels procediments cal tenir en compte especialment la precisió del
llenguatge, per això s’han d’evitar textos sobre els quals hi hagi diferents interpreta-
cions. A més, resulta recomanable utilitzar frases curtes, expressar una idea per frase
i resulta molt recomanable no encadenar frases subordinades.

Encara que no hi ha una única estructura per a aquestes directrius, sovint es repe-
teixen certs elements que resulten importants identificar en qualsevol procediment:
objecte, abast, referències, responsabilitats, requisits i desenvolupament del servei, i
seguiment i control. A continuació, es descriuen aquests elements, que solen formar
part de l’estructura dels procediments, amb un exemple il·lustratiu referit al procedi-
ment de gestió d’un sistema de reserva hotelera.

1.�Objecte. S’ha de definir la finalitat i els propòsits que es persegueixen amb el pro-
cediment, és a dir, per a què serveix i què es pretén aconseguir.

Exemple

«1.1. Aquest procediment descriu el procés de gestió d’un sistema de reserves en un
establiment hoteler. Per a això es defineixen els requisits aplicables, la metodologia i
els passos que cal seguir, i també la forma d’actuació del personal que intervé davant
del client, a fi d’assegurar un nivell de qualitat òptim en el procés.»

2.�Abast. Cal especificar l’àmbit d’aplicació i els serveis que afecta, és a dir, identificar
quins departaments, seccions o funcions es veuran implicats.

Exemple
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«2.1. Els requisits que s’estableixen en aquest procediment són aplicables, d’una ma-
nera general, als processos de recepció relacionats amb la reserves: col·locació, aten-
ció al client, facturació, pagaments, etc.

2.2. La gestió de reserves afecta tot el personal i mitjans que formen part del que es
considera el servei de recepció, integrats pels recepcionistes i pels mitjans d’atenció
i reserves: presencial, Internet, telefònica, fax o d’altres.»

3.�Referències. Indicar els documents o normatives que influeixin en la realització
del procediment.

Exemple

«3.1. Ja que l’establiment hoteler està certificat d’acord amb la norma internacional
(ISO) i amb la Q de l’IQTE, resulta vinculant l’indicat en el manual de qualitat i els
procediments establerts a partir de la norma ISO 9001:2008, relativa al sistema de
gestió de qualitat, i segons la norma UNE 182001:2008, relativa als hotels i aparta-
ments turístics.

3.2. Resulta específicament aplicable el que disposa la Directiva 90/314 de la UE,
relativa al contracte de viatges combinats.

3.3. Els manuals específics que vinculen aquest procediment són el Manual de pro-
veïdors preferents i el Manual d’imatge personal.

3.4. A més, en aquest procediment han d’influir els resultats de l’enquesta satisfacció
al client, l’informe anual del client misteriós i l’informe trimestral sobre reclamacions
fetes i ateses.»

4.�Responsabilitats. S’han de definir per a tots els departaments i activitats que pu-
guin representar una disminució dels nivells de qualitat, i s’ha de posar atenció espe-
cialment en els aspectes confusos que requereixin més explicació.

Exemple

«4.1. La direcció de l’hotel assignarà un o diversos responsables que, amb indepen-
dència d’altres funcions, tinguin com a missió coordinar els serveis de recepció i as-
segurar que es respecten les instruccions establertes per a assolir els nivells de qualitat
en la gestió de reserves. La persona responsable de qualitat establirà i supervisarà pe-
riòdicament les enquestes del client misteriós, les enquestes de satisfacció del client
i elaborarà informes semestrals per a fer un seguiment del sistema de qualitat.

4.2. Igualment, la direcció de l’establiment assignarà als serveis de recepció el nombre
de persones adequat a la plantilla estàndard, amb la formació necessària per a exercir
correctament les funcions indicades en la gestió de reserves. Els requisits específics
de formació aplicables al personal de recepció, inclosos els coneixements d’idiomes,
formaran part de la definició de llocs de treball de l’establiment.

4.3. El responsable de recepció establirà, d’acord amb les polítiques i els objectius
de qualitat de l’establiment, els indicadors de qualitat relatius a la gestió de reserves,
necessaris per a assegurar el nivell de servei. Els resultats d’aquests indicadors seran
accessibles al personal de recepció.

4.4. Els serveis de recepció preveuran, en funció de la categoria i mida de
l’establiment, les funcions (o especialitats) que siguin necessàries per a assegurar la
continuïtat i qualitat del servei de gestió de reserves, amb independència que diver-
sos serveis siguin assumits per un mateix empleat.»

5.�Requisits�i�desenvolupament�del�servei. Cal determinar totes les condicions, els
requeriments o les exigències que ha de complir el servei que es fa en l’establiment
turístic. En el cas que es descriu, el contingut principal es refereix als requisits generals
que ha de complir el servei de recepció i els específics se centren en la gestió de
reserves.

Exemple

Requisits�generals

«5.1. L’espai de servei al client a la recepció i els accessos estaran prou il·luminats,
decorats d’acord amb l’estil de l’establiment i compliran els requisits relatius a la
conservació, al manteniment i a la neteja indicats en la norma corresponent.



© FUOC • PID_00239173 57 La implantació dels sistemes de qualitat en els establiments turístics

5.2. Quan els espais de servei al client (recepció, consergeria, caixa, etc.) estiguin
diferenciats, aquests estaran clarament identificats a la vista del client. Si els serveis
es fan en un mateix espai, cada servei estarà identificat per un rètol indicatiu.

5.3. Els serveis de recepció estaran establerts de manera que l’atenció al client sigui
continuada, durant les 24 hores del dia.

5.4. El personal de contacte amb el client, adscrit als serveis de recepció, anirà correc-
tament uniformat, i portarà, obligatòriament, en un lloc visible de l’uniforme, una
placa identificativa amb el seu nom.

5.5. La direcció de l’establiment establirà unes fórmules de cortesia per al tracte amb
el client, incloses previsions sobre el tracte personalitzat a la major part dels clients
repetitius. Aquestes fórmules estaran documentades i seran conegudes i utilitzades
per tot el personal adscrit als serveis de recepció, amb independència de la seva funció
o activitat.

5.6. El personal adscrit als serveis de recepció tindrà la formació i polivalència ade-
quada per a assegurar la realització de totes les funcions d’atenció al client en qual-
sevol moment i situació. En el cas particular de la persona que fa les reserves, aquesta
formació inclourà el domini de l’idioma anglès.

5.7. El servei de recepció no podrà ser desatès en cap moment, per la qual cosa cal
preveure les substitucions i guàrdies necessàries per a assegurar aquest servei, inclosos
els torns de nit.

5.8. La direcció de l’establiment haurà de definir la seva política relativa al tractament
de fumadors i no-fumadors; aquest tractament ha de ser considerat en la gestió de la
reserva i en la distribució d’habitacions.»

Requisits�específics

«5.9. La direcció ha de definir un sistema documentat de gestió de reserves que per-
meti assegurar el compliment dels requisits establerts en aquesta norma. Aquest sis-
tema ha d’estar informatitzat o mecanitzat. A més, es disposarà de bases de dades
que considerin les fitxes històriques dels clients. La gestió de les bases de dades haurà
d’estar documentada, de manera que s’hi impedeixi l’accés a persones no autoritza-
des, dins del marc de la Llei de protecció de dades. Qualsevol utilització d’aquestes
dades haurà de ser autoritzada pel client.

5.10. Qualsevol reserva acceptada, o qualsevol canvi que s’hi faci, s’haurà de regis-
trar en el suport establert, i identificar com a mínim el nom dels clients esperats,
nombre d’habitacions, tipus d’habitacions, dates d’entrada i sortida, règim alimen-
tari, persona o organització que fa la reserva i un telèfon o fax de contacte, i també la
tarifa i forma de pagament aplicables. Addicionalment, es registrarà qualsevol petició
addicional del client, com, per exemple, el tipus d’habitació preferida, les reserves
d’espectacles. etc. L’acceptació d’una reserva es formalitzarà mitjançant un localitza-
dor o un codi o mitjançant reconfirmació oral o escrita.

5.11. Quan el sistema de gestió prevegi que les reserves s’acceptin fins una hora deter-
minada, la persona que les accepti haurà d’informar el sol·licitant d’aquesta circums-
tància. En cas de considerar una reserva en horari diferent de l’establert s’anotarà en
el registre oportú l’hora fins que la reserva sigui acceptada.

5.12. Quan la política de l’establiment prevegi tractaments diferenciats en les reser-
ves (paquets, empreses, agències, confirmacions, etc.), les característiques d’aquest
tractament estaran incloses en el sistema de gestió de reserves. Les anotacions corres-
ponents a aquest tipus de reserves identificaran el tractament aplicable.

5.13. Quan la política de l’establiment prevegi l’acceptació de reserves superior a la
disponibilitat d’habitacions (possibilitat de sobrereserva), aquesta situació serà ges-
tionada pel responsable de recepció, mitjançant les instruccions necessàries per al
tractament d’aquestes situacions que inclouran, com a mínim, els aspectes següents:

• Nombre màxim de reserves que cal acceptar en situació de sobrereserva.
• Criteris de prioritat en l’acceptació de l’hoste (confirmacions, habituals, grups,

empreses, etc.).
• Mecanismes per a assegurar l’allotjament d’un client amb reserva acceptada en

un altre establiment de categoria igual o superior.
• Tractament de la facturació en cas de sobreocupació.



© FUOC • PID_00239173 58 La implantació dels sistemes de qualitat en els establiments turístics

5.14. S’haurà d’elaborar una base de dades i un formulari que continguin les previsi-
ons sobre l’acceptació de reserves específiques (habitacions concretes, facilitats per a
minusvàlids, etc.), incloent-hi la identificació de clients que hagin estat en ocasions
anteriors a l’establiment.

5.15. El responsable del servei de reserves haurà d’elaborar unes previsions
d’ocupació, que com a mínim seran de vigília (entrades, sortides i ocupades el dia se-
güent) i de setmana (ocupació prevista set dies després). Aquestes previsions s’hauran
de facilitar als responsables dels altres serveis per a permetre la coordinació i assigna-
ció de personal necessari. A més, s’emetrà diàriament la llista d’arribada. En els siste-
mes informatitzats de reserves no seran necessàries les previsions quan els responsa-
bles dels serveis accedeixin normalment al sistema per tal d’analitzar la situació.

5.16. El sistema de gestió de reserves haurà de contenir criteris sobre els diferents
tipus d’habitació i els períodes d’aplicació de les tarifes variables, i també per a la
preassignació d’habitacions.

5.17. El sistema de gestió de reserves haurà de contenir instruccions sobre les garan-
ties per a les reserves (prepagament, targeta de crèdit, etc.) i per al tractament de casos
especials com grups, reserves denegades, llista d’espera, etc.»

6.�Seguiment�i�control. S’han d’especificar les activitats de control que han de dur
a terme els responsables de la prestació del servei, amb la finalitat de conèixer a tota
hora el nivell de qualitat que s’està oferint al turista, la qual cosa permet introduir les
accions de millora que es considerin més adequades.

Exemple

«6.1. El sistema de la qualitat adoptat contindrà les instruccions oportunes perquè
la persona responsable de la recepció faci les supervisions necessàries per a assegurar
que es compleixen els requisits indicats. Aquestes supervisions inclouran com a mí-
nim previsions relatives a la neteja de la zona de recepció, disponibilitat del personal
establert, uniformitat i fórmules de tracte amb el client, i també les necessàries per
al seguiment dels indicadors de qualitat establerts. El resultat d’aquestes supervisions
serà analitzat mensualment amb el responsable de qualitat.

6.2. Totes les situacions de possible sobreocupació (sobrereserva) seran registrades
com a situacions adverses a la qualitat. El responsable de la recepció registrarà i adop-
tarà mesures per a assegurar l’allotjament als clients amb reserva acceptada.

6.3. Tots els comentaris dels clients que es refereixin a possibles deficiències de qua-
litat seran registrats en el llibre corresponent. Aquest llibre serà revisat periòdicament
pel responsable de la recepció i les observacions seran informades als serveis respon-
sables. Les observacions que, per la seva importància o repetitivitat, siguin conside-
rades significatives seran tractades amb el responsable de qualitat com a condicions
adverses.

6.4. En moments de màxima activitat i quan es produeixin cues a la recepció, el
responsable del servei romandrà a la recepció i prendrà les iniciatives oportunes per
a assegurar la ràpida i correcta atenció al client i el bon desenvolupament en la gestió
de reserves.

6.5. El responsable de la recepció haurà de sol·licitar periòdicament dels clients la
seva impressió, mitjançant una mostra recollida en qüestionaris o entrevistes, sobre
el servei rebut i els seus possibles suggeriments de millora, tant en la gestió de la
reserva com durant l’estada. Els resultats d’aquesta informació seran registrats en el
llibre de comentaris.

6.6. El responsable de la recepció analitzarà la informació sobre els indicadors de
qualitat del servei de recepció i sobre la gestió de reserves, i ha de mantenir actualit-
zats els indicadors i informar dels resultats el personal involucrat en la millora de la
qualitat del servei.»
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3.3. Integració del sistema de qualitat a l’organització

La implantació del sistema a l’organització és una de les fases més interessants,

ja que representa trobar-nos en un moment en què hem d’adaptar la nostra or-

ganització al sistema de gestió establert i en certes ocasions als requisits d’una

norma de la qualitat.

La integració del sistema de gestió de la qualitat a les organitzacions turístiques

s’aborda generalment segons les sis fases de treball següents:

1)�Aprovació�dels�procediments. Encara que sembli una obvietat, no s’ha

d’implantar un procediment sense l’aprovació formal o de facto dels respon-

sables, sigui l’alta direcció o bé sigui la persona amb responsabilitat directa la

feina que afecti el procediment.

En aquest sentit es pot esmentar el pensament expressat per Maquiavel, entorn

del segle XV, qui admetia:

«S’hauria de recordar que no hi ha res més difícil d’emprendre, més perillós de dur a
terme i amb menys garanties d’èxit que prendre la iniciativa en la introducció d’un nou
ordre de coses, perquè la innovació té com a enemics tots aquells que es van beneficiar
de les condicions antigues. La gent tem la persona que promou el canvi i en desconfia, i
no creu en noves idees fins que no hi té una llarga experiència.»

Malgrat el temps transcorregut des de llavors, aquestes paraules continuen es-

sent bastant actuals, per la qual cosa és bo assumir que moltes vegades ens

trobarem amb persones que identifiquen la introducció de canvis en una sis-

temàtica de treball definida amb limitacions a les seves competències o auto-

ritat tradicionalment reconeguda.

2)�Determinació�de�formes�de�mesurament. Una vegada aprovat el procedi-

ment, hem d’establir com determinem si serà o no eficaç. Els indicadors no

són més que eines del sistema que ens permeten mesurar algun paràmetre de

l’acompliment de la nostra feina. La importància dels indicadors rau en el fet

que ens proporcionen informació fiable i numèrica del nostre sistema, per la

qual cosa no solen estar subjectes a interpretacions personals.

A més d’observar l’evolució, els indicadors ens permeten marcar fàcilment ob-

jectius; si ja tenim un paràmetre per a mesurar i sabem on som, resulta més

fàcil fixar una meta o una fita a les quals arribar.

L’indicador estrella en un establiment turístic és l’enquesta de satisfacció del

client, ja que la majoria d’establiments d’una manera o d’una altra procu-

ren recopilar informació sobre la percepció que tenen els seus clients respecte

als serveis rebuts. Tanmateix, no ens hauríem d’acontentar únicament amb

Exemple

Si en l’últim trimestre hem de-
tectat una mitjana de sis quei-
xes mensuals en el servei de
neteja d’habitacions, podrem
establir l’objectiu d’arribar úni-
cament a quatre queixes men-
suals. És numèric, ambiciós i
potser assequible, i el que és
més important, ja tenim la sis-
temàtica de mesura per a con-
trolar-lo.
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aquest tipus d’informació. És molt recomanable, i sens dubte molt útil, acon-

seguir informació interna, operativa, que ens indiqui el nivell de rendiment

dels nostres processos.

3)�Formació�del�personal. La formació dels recursos humans per a integrar-los

als procediments és imprescindible. Pensem que estem introduint noves sis-

temàtiques en l’organització de la feina, per la qual cosa hem de sensibilitzar,

informar i formar les persones que seran afectades pels canvis.

Les accions formatives resulten imprescindibles en cas de voler aplicar els di-

agrames de flux en els procediments, ja que hem d’aconseguir la plena com-

prensió de la informació pel personal. Per tant, han de conèixer el llenguatge

seleccionat per tal d’interpretar la informació de les il·lustracions.

4)�Implantació�de�procediments. Una vegada fetes les activitats anteriors,

cal implantar els procediments a l’organització perquè els treballadors els co-

mencin a utilitzar. La posada en marxa implica un ventall d’activitats que

condueixen al fet que un procediment o procés formi part de la rutina diària

d’una organització. En aquest sentit, es pot considerar la formació puntual,

l’acompliment de registres, la reassignació de funcions a persones inicialment

no considerades, la prova de nous mètodes de mesurament, etc.

El desenvolupament de totes les activitats comporta una col·laboració perma-

nent de la direcció amb els treballadors; a més, l’experiència demostra que si

les persones que han d’usar un procediment detecten alguna millora respecte

a la seva feina, ho solen acceptar sense posar-hi resistències. En línies gene-

rals, es pot dir que en la posada en marxa hi sol haver errors humans, si bé

la preocupació i correcció s’han de centrar en els errors sistemàtics davant els

errors puntuals.

La conclusió principal a la qual s’arriba amb la implantació del sistema de

qualitat és que els procediments han de servir per a millorar o optimitzar els

resultats del treball fet, per la qual cosa cal fugir dels procediments o processos

confusos i complexos, o buits de contingut, o que sigui molt difícil posar-los

en funcionament. A més, resulta recomanable aplicar tota una sèrie de mesu-

res de motivació, negociació i seguiment que permetin verificar que els pro-

cediments estan essent assumits pels recursos humans i que els requisits esta-

blerts en el procés o el procediment es compleixen.

5)�Seguiment�i�revisió. Els primers dies o setmanes de posada en funciona-

ment del sistema de qualitat tenen una gran importància a l’hora d’avaluar

l’eficàcia dels procediments implantats.

Exemple

Conèixer el nombre de vega-
des que ens sol·liciten plats
a la carta davant la planifica-
ció dels menús, saber els can-
vis d’habitacions efectuats da-
vant de peticions, el nombre
d’avaries i reparacions dels
equips en un període determi-
nat, etc.

Exemple

Seria poc raonable si la direc-
ció decidís canviar el sistema
informàtic i no preveiés formar
els usuaris perquè coneguin les
noves aplicacions.
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El seguiment s’ha de basar en l’anàlisi de la documentació, amb la finalitat

de determinar si es garanteix l’eficàcia dels procediments, i també en l’anàlisi

dels registres, considerant si es compleixen els procediments en tots els seus

termes. A més, s’ha de verificar que les persones que haurien d’utilitzar la do-

cumentació i els registres en fan un ús correcte.

Qualsevol canvi o introducció de millora origina, en teoria, una nova revisió

de la documentació, si bé la realitat demostra que les primeres millores no ori-

ginen mai canvis reals sobre la documentació, perquè encara no se n’assumeix

la formalització. La revisió formal que origini una nova edició o revisió sol ser

després de les primeres auditories internes.

6)�Reconeixement�de�millores. Finalment, es pot destacar que quan s’està

integrant un sistema de qualitat en una organització resulta molt motivador

destacar i promocionar les millores que produeixen els procediments implan-

tats, amb la finalitat de fomentar més sensibilitat cap a les bondats del mateix

sistema de qualitat. Aquestes millores poden implicar en molts casos una re-

ducció de passos redundants, l’eliminació de documentació, la celeritat en la

presa de decisions, etc. Per això, cal informar sobre els canvis i els beneficis

que es vagin produint.

7)�Mantenir�el�sistema�actiu�en�el�temps:�el�procés�de�millora�continuació

Una dels punts crítics de qualsevol sistema de qualitat és la seva sostenibilitat

en el temps. I això solament és possible a través d’un sistema de millora con-

tínua enfocat a millorar tres àrees de treball claus:

• Producte

• Servei

• Processos

En�quins�valors�s’ha�de�fonamentar�el�sistema�de�millora�contínua?

• El client: Dissenyar i millorar els serveis i productes en funció de les ne-

cessitats i expectatives del client. Oferir al consumidor el que vol, quan ho

vulgui, i com ho vulgui.

• Presa de decisions basada en dades fiables. Les decisions són validades per

dades objectives.

• Enfocament a resultats.

• Cerca de l’excel·lència. Treballar sobre les millors pràctiques. Innovació i

aprendre de l’experiència.

• Crear una cultura de la millora contínua en tots els nivells de la compa-

nyia.

La�metodologia�de�la�millora�contínua
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Existeixen una gran quantitat d’eines enfocades a analitzar i gestionar la mi-

llora empresarial. En aquest apartat ens anem a focalitzar en les tres següents:

• Els vuit errors

• El mètode lean management

• El mètode PDCA

Els�vuit�errors

L’objectiu d’aquest mètode és eliminar els errors que es produeixen en un pro-

cés considerant els següents errors:

1) Defectes que es produeixen durant el procés.

2) Sobreproducció d’un servei o producte.

3) Esperes durant el desenvolupament del procés.

4) No utilitzar el talent de l’equip humà implicat en el procés.

5) Transports que no afegeixen cap benefici al client i que són un cost per a

l’organització.

6) Inventari. Excés de matèria primera per elaborar un producte.

7) Excés de moviments o tasques dins d’un procés.

8) Excés de manipulació de matèries primeres o productes per mals ajustos.

A l’hora de millorar o dissenyar un procés hem d’aplicar cadascun dels vuit

principis anteriors. El resultat final serà l’eliminació dels errors del procés.

El�mètode�Lean�management

Els fonaments sobre els quals es basa aquest mètode són els següents:

• Tota empresa ha de definir el valor que ofereix al client. Per a aquest client

el valor es defineix en termes de productes i serveis.

• Identificar la cadena de valor: El màxim valor s’aconsegueix transformant

els inputs en els outputs desitjats pel client. I per a això és necessari tre-

ballar en identificar els processos i tasques implicades en aquesta transfor-

mació.

• Centrar-se en eliminar dels processos de treball tot desaprofitament o er-

ror, amb la finalitat de mantenir solament les activitats que aporten valor.

• Promoure la producció «just in time» solament produïm al moment en

què existeix una petició de valor per part del client.
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Aquest és un mètode que té com a objectiu millorar les àrees i processos de

treball. La finalitat del mètode Lean és crear el procés ideal seguint els següents

passos:

El procés ideal és aquell que...

• Ha de ser completat per una persona.

• Ha de realitzar-se d’una vegada.

• Es duu a terme tan aviat es realitza la petició del client.

• Sigui completat sense cap interrupció (flux continu).

• Es completi amb la informació facilitada.

• S’executi bé a la primera, sense errors ni defectes.

A l’hora d’obtenir el millor procés la metodologia llegeixin considera tres va-

riables claus:

• El valor de les activitats que duem a terme en un procés

• El temps

• El mapa de valor del procés

La�variable�valor

La metodologia Lean identifica en tot procés tres tipus d’activitats:

• Activitats que generen valor afegit en el consumidor. Les que s’han de

promoure i potenciar.

• Activitats que són necessàries en el procés però que no aporten cap valor

al client final. Aquest tipus d’activitats han de minimitzar-se a la seva mà-

xima expressió.

• Activitats que consumeixen recursos però no creen valor a ulls del client.

L’objectiu és eliminar-les.

La�variable�temps

El time és una mètrica essencial per millorar un flux de treball. Per això hem

de considerar difirents formes de mesurar el temps:

• Temps d’espera

• Temps de procés

• L’expectativa de temps del client

El punt de clau és entendre com es mesura el temps. Per això el temps necessari

per executar una activitat d’un procés pot mesurar-se com:

• Una tasca o activitat independent

• Un grup de tasques o activitats
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• Un procés individual o un grup de processos

El�mapa�de�valor�del�procés

Per identificar el valor d’un procés el primer pas és plasmar-ho gràficament

amb l’objectiu d’identificar les activitats. Una vegada ho tinguem definit hem

d’aplicar els recursos necessaris, els temps i la qualitat programada en cada

activitat o estàndard.

Amb tota la informació anterior ja podrem analitzar el procés per identificar:

• Els colls d’ampolla i altres dificultats que apareixen durant el procés.

• Aquelles activitats que no aporten valor i podríem eliminar.

• Aquelles activitats que generen valor afegit per al client.

En disposar d’una bona anàlisi podrem establir un pla d’accions per millorar

qualsevol procés.

Figura�12. Exemple de mapa de valor d’un procés.

El mètode�PDCA i la seva aplicació en l’empresa turística

Un dels mètodes més eficaços a l’hora de solucionar els problemes derivats de

la cerca de l’excel·lència en l’empresa turística és el model de millora contínua

PDCA. Aquest model ha estat presentat en el mòdul 1 «Qualitat i els models

de gestió de la qualitat».
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A continuació, i considerant les bases metodològiques d’aquest model, anem

a desenvolupar un mètode de treball que té com a objectiu millorar els nivells

d’excel·lència de l’empresa turística, considerant que el producte esperat pel

client és una barreja de producte i servei amb un gran component intangible.

Aquest mètode és susceptible de ser aplicat a qualsevol empresa, independent-

ment de la seva dimensió. Ara bé, abans de la seva implementació és recoma-

nable haver definit una cultura de la qualitat, ja sigui a través de la formació,

o de la implementació d’algun sistema de qualitat dels quals es presentat du-

rant el curs. Això asseurà les bases per a la conscienciació de la companyia i

de l’equip humà cap a una cultura de l’excel·lència.

Podríem dir que aquest mètode és l’última baula de la complexa cadena de la

gestió de la qualitat. Així mateix és una pista metodològica que ens demostra

que la cultura de la qualitat està perfectament arrelada dins d’estructura orga-

nitzativa de l’empresa.

No per tenir la certificació en un determinat sistema de qualitat po-

dem garantir que l’empresa ha interioritzat en el seu ADN la cultura de

l’excel·lència. En canvi, la metodologia de la millora contínua si que és

la pista més clara.

Les�fases�de�la�resolució�de�problemes

1) Definir el problema, sent tan específics (a nivell de detall) com ens sigui

possible. Això suposa fer-nos les següents preguntes: Què, On, Qui, Com i

Quan.

2) Recollir tota la informació relacionada amb el problema. Què no sabem i

què necessitem trobar?

3) Analitzar les dades per conèixer per què està succeint aquest problema. En

aquest punt necessitem utilitzar alguna eina de qualitat que ens permeti una

anàlisi exhaustiva: El mètode del diagrama de l’espina (mòdul 1 «Qualitat i els

models de gestió de la qualitat»).

4) Identificar i avaluar les possibles solucions. Per a això utilitzarem la matriu

d’impacte-dificultat.

5) Definir el pla d’accions a dur a terme.

6) Control dels resultats mitjançant l’aplicació d’un sistema d’indicadors.

7) Sobre els resultats dels indicadors realitzar els ajustos i millores necessàries.



© FUOC • PID_00239173 66 La implantació dels sistemes de qualitat en els establiments turístics

L’eina�de�resolució�de�problemes

Aquesta eina aporta a l’empresa turística un camí marcat en el qual solament

hem d’anar completant cadascun de les fases per aconseguir el resultat: la mi-

llora de l’excel·lència.

1)�Descripció. Descriure el problema. Què està succeint? I quins són els bene-

ficis que obtindrem si els solucionem. El llistar els beneficis és molt important

a l’hora d’argumentar per què té sentit solucionar el problema que ens ocupa.

2)�Persones�implicades. Identificar què persones estan implicades en el pro-

blema i què haurien de participar en aquest procés de resolució.

3)�Definir�l’objectiu que porta implícit la solució del problema. L’objectiu ha

d’aglutinar les següents característiques:

a) Ha de ser el més específic possible.

b)�Mesurable. Per saber que hem aconseguit l’objectiu.

c)�Assolible. Disposem dels recursos necessaris per solucionar-ho.

d)�Realista. En funció de la situació actual de la companyia i l’entorn de mer-

cat, el nostre objectiu ha de tenir sentit.

4)�Analitzar�les�causes�del�problema. Per a això recomanem encaridament

l’ús del diagrama d’espina (mòdul 1 «Qualitat i els models de gestió de la qua-

litat»).

5)�Identificar�les�solucions. En aquesta fase podem fer ús d’una nova eina.

La matriu d’impacte/dificultat.

Solucions A d’alt impacte 
en l'empresa i baixa dificultat.

Són les que hauríem 
d'implementar en primer lloc.

Solucions B d'alt impacte 
i alta dificultat.

Aquestes solucions requereixen 
un major consens amb la direcció.

Solucions C de baix impacte 
en l'empresa i baixa dificultat.

Aquestes solucions hauríem 
d'implementar-se després 
de les solucions de nivell A.

Im
pa

ct
e

+

–

Cost / Dificultat +–

Solucions no implementables.
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6)�Pla�d’accions. En aquesta fase desglossem les solucions en accions detalla-

des que siguin fàcilment executades. Per a això es recomana utilitzar un pla

d’accions com el següent:

Acció Objectiu Responsable Data�inici Data�final Cost

Si un problema és molt complex, i si ens portarà temps solucionar-ho és reco-

manable utilitzar aquesta eina. El pla d’acció ajuda a aclarir les responsabilitats

de l’equip.

7)�Seguiment�de�resultats. En aquest punt és necessari establir que indicadors

de mesurament utilitzarem per saber que estem aconseguint els objectius mar-

cats. Així mateix ens servirà com a element de validació de resultats.

3.4. Auditories de qualitat

Mitjançant un procés d’auditoria es tracta de verificar si la pràctica compleix

la teoria, és a dir, si les activitats de qualitat i els resultats relacionats amb la

qualitat es duen a terme d’acord amb les disposicions planificades.

El procés d’auditoria no ha de ser influït per la intencionalitat d’aconseguir

uns resultats, i per tant l’actuació hauria de ser independent. Això no impli-

ca que necessàriament hagi de ser externa, sinó que l’auditoria no ha d’estar

supeditada a cap interès sobre els possibles resultats. Per tant, es tracta d’una

activitat independent i documentada, d’acord amb llistes de verificació i pro-

cediments escrits, a fi de verificar el que s’ha desenvolupat, documentat i im-

plementat de manera efectiva, d’acord amb requisits especificats en el sistema

de qualitat o en la norma.

En els processos d’implantació d’un sistema de gestió de qualitat se solen di-

ferenciar dos tipus diferents d’auditoria:

• Auditoria�interna. És feta per l’organització als seus sistemes i procedi-

ments per tal d’assegurar el manteniment i el desenvolupament del siste-

ma de qualitat.

• Auditoria�externa. Solen tenir dos tipus de finalitats diferents:

• En primer lloc, hi ha l’auditoria feta per l’organització als seus proveïdors i

subcontractistes a fi de determinar si són adequats i avaluar-ne la qualitat.
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• En segon lloc, hi ha l’avaluació feta per un organisme que és independent

de l’organització, els seus proveïdors i els seus clients. Generalment, una

avaluació duta a terme per un organisme de certificació d’acord amb una

norma o sistema de qualitat. L’objectiu d’aquest tipus d’auditories és de-

terminar que el sistema de qualitat d’una organització ha estat documen-

tat i ha estat implementat d’acord amb una norma especificada. Aquest

tipus d’auditories seran tractades amb més detall en l’epígraf següent, en

què s’aborda la certificació de sistemes.

El desenvolupament i l’execució�d’una�auditoria�de�qualitat aplicada a les

activitats turístiques exigeix la consecució de les quatre fases següents:

1)�Planificació. Abans de fer una auditoria de qualsevol tipus, s’ha de reflexi-

onar sobre certes qüestions, com ara què auditar, com i qui hi intervé. La res-

posta a aquestes preguntes comporta abordar aspectes fonamentals del procés

de planificació de l’auditoria:

• Programació. En la programació s’identifica què es farà, qui ho farà i quan.

El pla d’auditoria o programació reflecteix les diferents funcions o els de-

partaments que cal auditar durant un període de temps, que generalment

és anual. Per a elaborar un programa o pla d’auditoria hem de conside-

rar l’experiència d’auditories anteriors, la situació o els estats de qualitat,

la complexitat de l’organització o del servei que s’ha d’auditar, els canvis

produïts, etc. Hem de prestar una atenció especial a no ometre cap funció

amb responsabilitat directa sobre la qualitat del nostre producte o servei, i

incidir en el treball de les auditories sobre els departaments o les funcions

que hagin obtingut pitjors resultats.

• Responsabilitat. L’auditor ha de ser independent de l’àrea auditada, si bé

moltes empreses petites opten per les auditories internes. En el cas d’hotels

s’aconsella que hi hagi auditors amb la formació i l’experiència establertes

per l’organització i amb les normes del sistema.

• Criteris. Es tracta de determinar com s’audita un sistema, a partir de quins

elements, què considera la norma de referència que regeix el sistema, i

també qualsevol altres requisits d’aplicació: legislació, normativa interna,

etc.

• Abast. Quins departaments, quins procediments o quines activitats audi-

tem. Inclou diferents ubicacions, per exemple, diferents unitats de restau-

ració en una cadena hotelera o gestió de reserves en una agències de viat-

ges al detall, etc.

• Durada. Quant de temps durarà l’auditoria. Malgrat que considerem

l’auditoria com una eina de millora, la realitat és que implica un notable

esforç per a les organitzacions, quant al temps i a la disponibilitat de les
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persones que cal auditar. Per això, resulta desitjable i gairebé obligatori el

fet de respectar els temps d’auditoria planificats i pactats.

Pla d’auditoria

La taula següent mostra un exemple de fitxa sobre la qual es pot elaborar un de pla
d’auditoria per a un establiment turístic.

2)�Preparació. En aquesta fase s’inclou l’obtenció d’informació adequada so-

bre el propòsit i l’abast de l’auditoria, la qual cosa representa obtenir i avalu-

ar l’última documentació aplicable, d’acord amb els criteris establerts. Resulta

especialment important la revisió dels registres d’auditories anteriors, quan si-

guin rellevants, i l’elaboració de l’itinerari de l’auditoria, que concreti els ho-

raris i les persones per entrevistar.

Posteriorment, s’elabora la llista de verificació sobre la base dels procediments

que seran auditats. La llista de verificació serveix com a guia per a l’auditor. És

la seva principal eina per a fer amb èxit l’auditoria i s’utilitza com un document

de treball, de manera similar a un registre. El propòsit d’una llista de verificació

és assegurar que es compleixin els objectius i l’abast de l’auditoria, i també

que es conclogui totalment. En elaborar la llista de verificació, l’auditor ha

de considerar els processos que es duen a terme, els procediments pertinents,

els documents i els registres que s’utilitzen, i també els requisits del sistema

o de la norma. La complexitat o el detall d’una llista de verificació dependrà

de l’experiència de l’auditor.

Llista de verificació

La taula següent mostra un exemple d’una llista de verificació per a un procediment de
compres.
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3)�Execució. Una vegada conclosa la planificació i la preparació de l’auditoria,

el procés d’auditoria in situ s’inicia amb una reunió d’obertura, després de la

qual es produeix la realització de l’auditoria real i la revisió pels auditors. Fi-

nalment, es conclou amb una reunió de tancament i, si és necessari, es deter-

mina el seguiment que cal fer. Les auditories internes no són tan formals com

les externes, ja que moltes vegades no seran necessaris acompanyants, repre-

sentants ni reunions formals d’obertura i tancament.

4)�Informe�i�seguiment. Després de la reunió de tancament, s’ha d’elaborar

un informe per a deixar constància documental per escrit de l’auditoria feta.

L’informe ha de ser concís, precís i de comprensió fàcil; a més, no recollirà cap

aspecte que no s’hagui indicat en la reunió de tancament.

D’altra banda, es pot assenyalar que el procés per a determinar si s’ha imple-

mentat l’acció correctiva sol·licitada s’anomena seguiment. Això es pot fer revi-

sant la documentació presentada per l’auditat o durant una nova visita. Les ac-

cions referents a la verificació i l’acceptació d’una acció correctiva per l’auditor

s’anomenen tancament.

Posteriorment, l’auditor ha de verificar l’eficàcia de l’acció correctiva visitant

l’organització o fent una auditoria de l’evidència objectiva. En la realització

d’auditories internes resulta d’utilitat per a l’organització el manteniment d’un

registre per a les no-conformitats existents. Aquest tipus de registres sol inclou-

re l’estat de les accions de seguiment, i també l’estat de les accions correctives

de les auditories externes, en cas d’efectuar-se.
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4. La certificació i el reconeixement dels sistemes de
qualitat dels establiments turístics

Una vegada implantat el sistema de qualitat i fet un examen de les

instal·lacions i de les activitats que es desenvolupen, hi ha dues possibilitats

per seguir: en primer lloc, mantenir el nostre sistema implantat i continuar

amb el seu funcionament, aplicant la planificació, la comprovació i el segui-

ment, i també la millora contínua per a exercir els nostres processos; i, en se-

gon lloc, també hi ha l’opció d’iniciar un procés de certificació o bé d’optar

per altres reconeixements del sistema de qualitat.

L’auditoria�de�certificació és un procés mitjançant el qual una entitat

amb capacitat tècnica, acreditada i independent de les parts interessa-

des, manifesta que una organització disposa d’un sistema de qualitat

d’acord amb una norma específica i amb els documents normatius o

legals. Una certificació del sistema de qualitat no avala la qualitat del

servei que l’empresa presta, sinó la capacitat per a oferir sempre un ser-

vei de qualitat dins d’uns criteris definits per la mateixa empresa, pels

clients o usuaris.

El procés de certificació s’inicia quan l’empresa ha comprovat que el seu siste-

ma de qualitat està implantat i és adequat per a aconseguir els objectius pro-

posats; posteriorment, és quan recorre als organismes de certificació, que al

seu torn han de tenir el reconeixement i la certificació.

Paral·lelament al creixement del nombre d’organitzacions que han implantat

sistemes de qualitat, d’acord amb les normes vigents, ha sorgit la necessitat que

una tercera part independent n’avaluï el compliment i igualment ha emergit

la necessitat d’un control sobre aquestes entitats de certificació, control que

ha estat assumit per les entitats d’acreditació.

4.1. Procés de certificació sota la marca Q qualitat turística

El procés de certificació de la marca Q és regulat des de l’any 2007 per l’Institut

per a la Qualitat Turística Espanyola (IQTE), mitjançant un reglament, que

determina com s’ha de fer la certificació dels serveis turístics.

El procés de certificació s’ha d’iniciar mitjançant una adhesió a l’IQTE de

l’empresa peticionària, que representarà l’obertura d’un expedient que dóna

dret d’accés a la norma i a l’autoavaluació del seu sector. Per a això prèviament
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cal abonar l’import d’adhesió. L’IQTE manté oberts els expedients durant dos

anys i si transcorregut aquest termini l’entitat turística no ha fet les activitats

previstes l’expedient és tancat.

El qüestionari d’autoavaluació és l’instrument que facilita l’IQTE per a perme-

tre a la direcció de l’entitat turística una autoanàlisi del grau de compliment,

respecte a les normes de qualitat de servei aplicables al tipus i a la classificació

d’aquesta entitat i, si escau, a la identificació de les àrees que cal millorar per

a millorar la qualitat de servei i complir aquestes normes.

Les entitats adherides que vulguin obtenir la certificació han de cursar una

petició a l’IQTE, després de la qual es facilita informació sobre les entitats

auditores reconegudes per al subsector específic. En qualsevol cas, les enti-

tats auditores hauran d’estar reconegudes i els auditors qualificats, atenent

el procediment aplicable. Els criteris per al reconeixement d’empreses audito-

res i la qualificació d’auditors estan recollits en el Procediment de reconeixe-

ment d’empreses auditores d’entitats turístiques (MAA-PRO-11-AUD-08) i en

el Procediment de qualificació d’auditors d’entitats turístiques (MAA-PRO-14-

AUD-08).

L’auditoria serà feta, mitjançant un acord previ de dates i condicions entre

l’entitat turística i l’auditor, amb una visita de l’auditor a l’entitat, seguint les

instruccions i els criteris de valoració indicats en el procediment d’auditoria

que li sigui d’aplicació i dins dels terminis establerts.

Després de l’auditoria s’emetrà l’informe corresponent, que a més de la valo-

ració en punts inclourà les desviacions que s’haguessin trobat durant la visita

d’auditoria. En cas que s’hi haguessin detectat no-conformitats, la direcció de

l’entitat turística haurà de preparar i enviar a l’IQTE un pla d’acció correcti-

va (PAC), que contindrà les activitats dutes a terme per l’entitat per a corre-

gir aquestes desviacions i adequar els serveis als requisits de les normes. Amb

la finalitat de facilitar la redacció d’aquest Pla, l’IQTE posarà a disposició de

l’empresa turística les Directrius per a l’elaboració d’un pla d’acció correctiva

(MCE-GUI-48-CER-07), juntament amb la plantilla per a la seva presentació.

Com a regla general, s’estableix un termini de quinze dies per a la presentació

d’accions correctives, si bé en auditories inicials de certificació aquest termini

podrà ser ampliat fins a quatre mesos.

Una vegada que l’IQTE ha rebut les accions correctives, la Secretaria del Co-

mitè les revisarà i les posarà a disposició del Comitè de Certificació Sectorial

(CCS) amb la finalitat d’analitzar l’informe d’auditoria i el Pla d’accions cor-

rectives, d’acord amb el que disposa el Reglament dels comitès de certificació

sectorials (MCE-REG-02-CER-07), i en vista de les dades i dels informes reco-

pilats adoptarà algun dels acords següents:
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• Concessió�del�certificat. Quan l’auditoria a l’entitat turística hagi estat

globalment satisfactòria, si bé també podrà estar condicionada a algun ti-

pus de requisit posterior.

• Denegació�del�certificat. Quan l’auditoria a l’entitat turística no hagi estat

satisfactòria, per qualsevol dels motius següents:

– Detecció de no-conformitats crítiques davant de les quals l’entitat tu-

rística no presenti Pla d’accions correctives o aquest sigui insuficient.

– Detecció d’un nombre excessiu de no-conformitats, encara que no es

tracti de requisits crítics, que evidenciïn una falta d’implantació del

sistema de qualitat o una actitud inadequada de l’empresa respecte

al compliment de la totalitat de la norma de qualitat, especialment

quan l’entitat turística no presenti cap Pla d’acció correctiva o aquest

sigui insuficient respecte a les necessitats de millora detectades durant

l’auditoria.

– Detecció de no-conformitats que, tot i ser de caràcter no crític, hagin

estat detectades d’una manera reiterada durant les últimes auditories

a què s’ha sotmès l’empresa peticionària.

Durant el període de validesa del certificat, i almenys una vegada a l’any,

l’IQTE comprova el sistema de la qualitat aplicat i inspecciona el servei. Els

resultats de les auditories de seguiment es reflecteixen en els informes corres-

ponents de les tasques dutes a terme i se segueix el mateix procediment que

per a l’auditoria d’obtenció i renovació de la marca.

El certificat es pot anul·lar quan l’empresa hi renunciï expressament, també

quan es deixin de donar les condicions sota les quals es va concedir el certificat,

existeixi una sanció greu o quan es faci un ús abusiu o fraudulent de la marca.

4.2. Procés de certificació ISO 9001:2015

A Europa són nombroses les entitats associades al Comitè Europeu de Norma-

lització (CEN), que és qui es responsabilitza al Vell Continent de promocionar,

auditar i certificar la qualitat ISO. Qualsevol organisme nacional de normalit-

zació associat a ISO pot certificar una empresa de qualsevol país.

El procés de certificació s’inicia després de la recepció d’una sol·licitud dirigida

a alguna entitat reconeguda de certificació. A Espanya les entitats de certifi-

cació ISO 9001 van començar l’any 2009 amb un total de 68.730 certificats

acumulats, dels quals 541 es corresponien a activitats classificades dins de la

branca d’hoteleria.

El creixement mundial en els últims anys del nombre d’entitats certificades

va portar ISO a desenvolupar la norma ISO 17021:2006, relativa als requisits

per als organismes que fan l’auditoria i la certificació de sistemes de gestió.

Estratègia

En un hotel espanyol que tre-
balli amb clientela anglesa po-
dria prevaler que dins del seu
interès estratègic la certificació
fos feta per la Bristish Standars
Institution davant l’Associació
Espanyola de Normalització i
Certificació (AENOR).
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L’objectiu principal d’ISO 17021 és proporcionar els principis i els requisits el

compliment dels quals permeti garantir que les entitats de certificació facin la

seva feina de manera competent, coherent i imparcial.

L’aplicació pràctica dels requisits de les normes internacionals impliquen les

consideracions següents per als establiments que es vulguin certificar segons

les normes ISO:

• Sol·licitud�de�certificació. Ha de provenir d’un representant autoritzat de

l’organització que es vulgui certificar.

• Auditoria�inicial�(fase�I). L’auditoria inicial s’ha de fer en dues fases. Mit-

jançant l’auditoria de la fase I, l’equip auditor visitarà les instal·lacions de

l’organització i amb els resultats s’elabora un informe d’auditoria, que ser-

virà per a informar l’empresa per escrit.

• Auditoria�inicial�(fase�II). L’objectiu de l’auditoria de la fase II és avaluar

la implementació, inclosa l’eficàcia, del sistema de gestió. Per a això, du-

rant l’auditoria, l’equip auditor analitza el sistema de gestió basant-se en

els requisits de la norma i en el que s’estableix en els documents que inte-

gren el sistema. El resultat d’aquesta anàlisi donarà lloc a la segona part de

l’«informe d’auditoria». L’organització disposa d’un mes per a presentar a

l’entitat certificadora un pla d’accions correctives dirigit a solucionar les

no-conformitats detectades en l’auditoria i a eliminar-ne les causes.

• Auditories�de�seguiment. Durant els tres anys de vigència del certificat

es fan auditories de seguiment anuals, l’objectiu de les quals és verificar

que el sistema de gestió certificat es manté i, si és possible, millorar-lo en

adequació i eficàcia. La data de la primera auditoria de seguiment després

de la certificació inicial no s’ha de demorar més de dotze mesos des de

l’últim dia de realització de l’auditoria de la fase II.

• Auditories�de�renovació. Abans que conclogui el termini de vigència del

certificat es procedirà a la renovació, amb una auditoria per a avaluar el

compliment continu de tots els requisits de la norma del sistema de gestió.

Si el resultat és favorable, es procedirà a la renovació amb l’emissió d’un

certificat nou, que ampliï el període de vigència tres anys més, amb els

seguiments posteriors, i es repeteix el cicle cada tres anys.

4.3. Procés de reconeixement amb el model EFQM

Tota la filosofia en la qual se sosté l’esquema de reconeixement EFQM respon a

la idea que la seva obtenció és el reconeixement a una bona gestió empresarial,

distinció i rellevància en un entorn competitiu.
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Les organitzacions poden presentar la seva sol·licitud als tres nivells EFQM

d’excel·lència, sempre considerant que és adequat al seu grau de maduresa. Les

sol·licituds es poden presentar per mitjà dels socis nacionals de l’organització

EFQM; hi ha una avaluació depenent del nivell EFQM d’excel·lència que es

pretengui assolir:

• Premi�europeu�a�la�qualitat. El denominat European Quality Award és el

grau més elevat dins dels nivells EFQM d’excel·lència. El premi s’atorga

anualment des de 1992 i les organitzacions a què es dirigeix són aquelles

que han assolit estàndards de qualitat de prestigi internacional, que han

superat més de 500 punts en l’avaluació. Hi ha categories independents per

a grans organitzacions, unitats operatives, sector públic, i petites i mitjanes

empreses (PIME), i poden optar al premi tant les organitzacions membres

de l’EFQM com les que no en siguin membres, amb independència de la

seva mida i del sector.

• Reconeixement� a� l’excel·lència. Es basa en una avaluació de

l’organització segons la totalitat del model EFQM d’excel·lència, i ofereix

als qui el sol·liciten l’avantatge d’un enfocament estructurat que els per-

met identificar els seus punts forts i àrees de millora; així mateix, reconeix

l’èxit dels esforços per a implantar els conceptes de l’excel·lència i les bones

pràctiques. A aquesta distinció, denominada Recognised for Excellence, po-

den optar organitzacions membres i no membres de l’EFQM. El reconei-

xement a l’excel·lència requereix que el candidat faci una memòria més

breu que la del Premi europeu a la qualitat i un procés d’avaluació mo-

dificat; s’atorga el reconeixement a les organitzacions que assoleixin una

valoració entre 401 i 500 punts. Les organitzacions que obtenen el reco-

neixement a l’excel·lència es consideren entitats ben gestionades, i poden

utilitzar aquest reconeixement amb finalitats comercials i de promoció.

• Compromís�amb�l’excel·lència. El denominat Committed to Excellence in

Europe està destinat a les organitzacions que s’inicien en processos cap a

l’excel·lència, i agrupa les empreses que obtenen fins a 400 punts i dispo-

sen de dos o tres plans de millora implantats. Per això, aquest nivell se

centra fonamentalment a ajudar les organitzacions a comprendre quin és

el seu nivell actual de rendiment i establir prioritats de millora.
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A Espanya, el Club Excel·lència en Gestió ha posat en marxa el sistema de

reconeixement dels denominats segells d’excel·lència en els quals s’estableixen

quatre nivells:

• Compromís�cap�a�l’excel·lència�del�CEG (Committed to Excellence). Per a

obtenir aquesta distinció cal assolir més de 200 punts en l’avaluació del

model EFQM que fa una entitat certificadora reconeguda pel CEG.

• Excel·lència�europea�tres�estrelles (Recognised for Excellence 3 Stars). Per

a assolir-lo es requereix una puntuació superior a 300 punts en el model

EFQM.

• Excel·lència�europea�quatre�estrelles (Recognised for Excellence 4 Stars). Per

a assolir-lo es requereix una puntuació superior a 400 punts en el model

EFQM.

• Excel·lència�europea�cinc�estrelles (Recognised for Excellence 5 Stars). Per

a assolir-lo es requereix una puntuació superior a 500 punts en el model

EFQM.

El Club Excel·lència en
Gestió

El Club Excel·lència en Gestió
(CEG) va ser fundat l’11 d’abril
de 1991 sota el nom Club Ges-
tió de Qualitat (CGC). És una
associació privada i sense ànim
de lucre que des dels seus ini-
cis ha pres com a referència
l’EFQM (European Foundation
for Quality Management). En
l’actualitat els seus socis pro-
cedeixen de diversos sectors i
mides, i representa el 30% del
PIB espanyol.

http://www.clubexcelencia.org
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Exercicis d'autoavaluació

1. Indiqueu en què consisteix un sistema de gestió de la qualitat.

2. Quins són els principals sistemes de gestió de la qualitat aplicats a Espanya pels establi-
ments turístics?

3. Indiqueu els requisits generals que obliga la norma ISO 9001:2008, relativa als sistemes
de gestió de la qualitat.

4. Identifiqueu els elements i processos que es vinculen en el model de sistema de gestió de
la qualitat ISO 9001:2008.

5. Quins criteris són determinants en l’avaluació del model EFQM d’excel·lència?

6. Sota la marca Q de qualitat han anat apareixent en els últims anys nombroses normes
UNE. Assenyaleu almenys cinc normes públiques aplicades al sector turístic a Espanya.

7. La implantació de l’SCTE bones pràctiques o model d’aproximació a la qualitat turística
(MACT) es duu a terme en tres etapes, indiqueu en què consisteix l’etapa de consolidació.

8. Descriviu l’estructura de continguts que aborden els manuals de bones pràctiques del mo-
del d’aproximació a la qualitat turística (MACT).

9. En què consisteix i com es desenvolupa la implantació d’un sistema de gestió de la qualitat
aplicat al sector turístic?

10. Expliqueu què és un procés i com es poden classificar els processos que es desenvolupen
en un establiment turístic.

11. Quins instruments s’utilitzen per a caracteritzar els processos en les empreses turístiques?

12. Els manuals de qualitat són un pilar fonamental de la documentació associada als sistemes
de qualitat. Indiqueu quins elements se solen abordar en els continguts dels manuals aplicats
al sector turístic.

13. Indiqueu els procediments mínims documentats que ha de tenir qualsevol sistema de
gestió de la qualitat segons la norma ISO 9001:2008.

14. Descriviu quins són els elements que solen formar part de l’estructura dels procediments
de qualitat en les empreses turístiques.

15. Identifiqueu les fases de treball que generalment són necessàries per a abordar la integra-
ció d’un sistema de gestió de la qualitat en una organització turística.

16. L’auditoria resulta imprescindible per a la implantació d’un sistema de gestió de qualitat.
Quin tipus d’auditories hi ha i quines són les finalitats que persegueixen?

17. Indiqueu en què consisteix la fase de preparació d’una auditoria de qualitat aplicada a
les activitats turístiques.

18. Expliqueu els motius que el Comitè de Certificació Sectorial de l’IQTE denegui un certi-
ficat de qualitat.

19. La certificació de qualitat segons la norma ISO implica la realització d’auditories de
seguiment. Indiqueu en què consisteixen aquestes auditories i els efectes que pot tenir
l’incompliment d’aquestes auditories.

20. El model EFQM diferencia diferents nivells de reconeixement sobre la gestió de la qualitat
que fan les organitzacions. Expliqueu com es pot assolir el nivell denominat compromís amb
l’excel·lència.
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1. En un sistema de gestió de la qualitat es tracta bàsicament de definir un conjunt d’eines
perquè una organització pugui optimitzar la gestió dels seus recursos humans, materials i
pressupostaris per a assolir uns objectius, per mitjà de l’execució d’una sèrie d’activitats o
tasques.

Aquests models de gestió permeten que els directius i els professionals amb responsabilitats
en la gestió d’un establiment siguin capaços de definir, sistematitzar i millorar els seus pro-
cessos productius i de servei cap a la clientela. Tot això s’aconsegueix amb el mesurament i
l’anàlisi dels indicadors, l’aplicació de la millora contínua i una gestió correcta dels recursos
econòmics, humans, tecnològics i d’equipaments i infraestructures.

2. Els sistemes de gestió de la qualitat aplicats a Espanya principalment pels establiments
turístics són:

• Sistema de gestió de la qualitat basat en la norma internacional ISO 9001:2008. Enfoca-
ment de processos.

• Model europeu de qualitat (EFQM).
• Models normalitzats del sistema per a la qualitat turística espanyola (SCTE), també de-

nominats SCTE sectors o reconeguts per la marca Q de l’IQTE.
• Model d’aproximació a la qualitat turística (MACT). SCTE bones pràctiques.

3. La norma ISO�9001:2008 determina que l’organització ha d’establir, documentar, imple-
mentar i mantenir un sistema de gestió de la qualitat i millorar-ne l’eficàcia, d’acord amb
els requisits d’aquesta norma internacional. Per a això, l’organització s’ha de comprometre
amb els requisits generals següents:

a) Determinar els processos necessaris per al sistema de gestió de la qualitat i la seva aplicació
mitjançant l’organització.
b) Determinar la seqüència i interacció dels processos.
c) Determinar els criteris i els mètodes necessaris per a assegurar tant l’operació com el control
que aquests processos siguin eficaços.
d) Assegurar la disponibilitat de recursos i informació necessaris per a donar suport a
l’operació i al seguiment d’aquests processos.
e) Fer el seguiment, el mesurament quan sigui aplicable, i l’anàlisi d’aquests processos.
f) Implementar les accions necessàries per a assolir els resultats planificats i la millora contí-
nua d’aquests processos.

4. Els clients són la unitat de referència en el sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2008,
ja que reflecteixen la satisfacció i els requisits que cal complir, a partir dels quals es vinculen
els processos següents:

• Responsabilitat de la direcció.
• Gestió dels recursos.
• Realització del producte.
• Mesurament, anàlisi i millora.

5. El model EFQM d’excel·lència és un marc de treball basat en nou criteris, dividits en dos
grups, cadascun valorat amb un màxim de 500 punts. Els cinc primers són els criteris agents,
que descriuen com s’aconsegueixen els resultats, combinant el lideratge, l’estratègia, el per-
sonal, els recursos i la gestió per processos. Els quatre últims formen el grup dels criteris de
resultats, que descriuen què ha aconseguit l’organització, amb relació a les finalitats empre-
sarials perseguides, els clients, els recursos humans implicats i la societat.

6. L’escenari global existent al començament de 2010 és el que determinen les següents divuit
sèries i normes UNE aplicades al sector turístic:

• UNE 167000:2006. Serveis de restauració
• UNE 182001:2008. Hotels i apartaments turístics. En revisió
• UNE 183001:2009. Allotjaments rurals
• UNE 184001:2007. Càmpings i ciutats de vacances
• UNE 185001:2009. Temps compartit
• UNE 186001:2009. Balnearis
• UNE 187001:2008. Platges. En revisió
• UNE 187002:2008. Espais naturals protegits. En revisió
• UNE 187003:2008. Oficines d’informació turística
• UNE 187004:2008. Palaus de congressos
• UNE 187005:2009. Convention bureaux
• UNE 188001:2008. Golf. En revisió
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• UNE 188002:2006. Estacions d’esquí i muntanya
• UNE 188003:2009. Turisme actiu
• UNE 188004:2009. Instal·lacions nauticoesportives
• UNE 188005:2009. Lleure nocturn
• UNE 189001:2006. Serveis d’intermediació turística. En revisió
• UNE-EN 15565. Programa de formació i qualificació professional de guies de turisme

7. En l’etapa de consolidació l’empresa s’orienta cap al subsector en el qual s’enquadrin les
seves activitats. Si l’establiment pertany a algun dels sectors que disposen de norma de qua-
litat subsectorial, la finalitat serà que accedeixin voluntàriament a les metodologies norma-
litzades de l’IQTE, i que aprofitin per a aquest finalitat els treballs efectuats dins de l’SCTE
bones pràctiques. Però si l’organització interessada en el MACT pertany a algun dels subsec-
tors que no disposen de norma de qualitat subsectorial, la finalitat serà la incorporació de
la sistemàtica destinada a la millora contínua del servei, cosa que farà que la bona pràcti-
ca sigui la pràctica habitual. En aquests sectors que manquen de normes de qualitat, es re-
prenen els manuals de bones pràctiques a cada subsector, i es dóna suport a la implantació
del sistema mitjançant sessions informatives, formatives, visites individualitzades i tallers
d’assessorament col·lectiu.

8. Els manuals de bones pràctiques per a cada subsector del MACT reuneixen els estàndards
de gestió i els estàndards de servei al client, i segueixen una estructura de set capítols simi-
lar a les normes ISO 9000. L’estructura dels manuals recullen continguts sobre bones pràcti-
ques referides al personal, recursos materials i proveïdors, organització, instal·lacions i equi-
paments, comercialització, satisfacció del client i gestió mediambiental. A aquests capítols,
s’hi afegeix un altre referit al que poden ser pràctiques excel·lents i, a més, el manual conclou
amb un qüestionari que permet l’autoavaluació.

9. La creació i la implantació d’un sistema de qualitat en el sector turístic consisteix en un
exercici que fan les entitats turístiques per a definir una estructura d’organització, responsa-
bilitats, procediments, processos i recursos per a dur a terme la gestió de la qualitat. La cre-
ació i posada en marxa d’un sistema de gestió de la qualitat turística implica bàsicament el
desenvolupament de quatre grans fases de treball:

• En primer lloc, es tracta de conèixer i descriure què és el que l’empresa o entitat fa en
cadascun dels departaments o en la seva estructura organitzativa.

• En segon lloc, cal treballar sobre les tasques i els procediments que es considerin rellevants
en l’estructura organitzativa.

• En tercer lloc, s’ha de verificar i demostrar que la feina s’ha efectuat d’una manera correcta
i no hi ha desviacions respecte al que s’ha planificat.

• I, finalment, quan hi ha desviacions respecte a la planificació feta s’han d’introduir mesu-
res correctores que permetin la millora o fins i tot la reformulació del sistema de qualitat.

10. Un procés és una successió de passos i decisions que se segueixen per a fer una activitat
o tasca determinades. En aquest sentit, es pot definir un procés com un conjunt d’activitats
mútuament interrelacionades o que interactuen, les quals transformen elements d’entrada
en resultats (norma ISO 9000:2005). Els processos són formats per un conjunt seqüencial
d’activitats amb una finalitat comuna: transformar entrades o inputs (matèries, informació,
persones, etc.) en sortides o outputs (facturació a clients, pagament a proveïdors, elaboració
de plats, etc.). En l’anàlisi dels processos de qualitat que es desenvolupen en un establiment
turístic es poden diferenciar essencialment tres tipus de processos:

• Processos�estratègics. Són els que proporcionen directrius a tots els altres processos i són
fets per la direcció, és a dir, decisions d’alt nivell que pren l’organització sobre el tipus de
planificació a mitjà i llarg termini per a la prestació correcta del servei, considerant les
normatives, el pressupost, personal, etc.

• Processos�operatius�o�clau. Incumbeixen a diferents àrees de la prestació del servei al
client i permeten crear valor, ja que són les activitats essencials dels objectius immediats
que es pretenen aconseguir.

• Processos�de�suport. Són els que asseguren la prestació correcta del servei al client, i
donen suport als processos operatius.

11. Els principals instruments que s’utilitzen per a caracteritzar els processos en les empreses
turístiques són:

• Mapa de processos. Consisteix en un esquema senzill en el qual es mostren quines acti-
vitats i quins processos integren el desenvolupament d’una activitat.

• Fitxa de processos. Es tracta d’un document en què s’estableix com és el procés, quines
són les entrades i les sortides, els indicadors de qualitat, el responsable del procés, etc.

• Diagrama de fluxos. És una forma de representació gràfica que permet mostrar quines
activitats formen el procés, qui les duu a terme i en quin ordre s’ha de seguir.
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12. El manual de qualitat recull els aspectes bàsics relatius als objectius que es pretenen acon-
seguir, els mitjans i les responsabilitats, i també els mecanismes per a fer-ne el control i el
seguiment. En aquest sentit, els elements que se solen abordar en els continguts dels manuals
aplicats al sector turístic són:

• Definició�d’objectius. Es poden jerarquitzar o classificar com a principals i secundaris.
Exemples d’alguns objectius empresarials en activitats turístiques són: millores del servei
de neteja, reduccions dels temps d’espera, increments dels nivells de satisfacció, reducció
de reclamacions, etc.

• Determinació�de�mitjans�i�responsabilitats. Després de la determinació de les finalitats
que cal assolir és necessari definir l’estructura organitzativa i les funcions que desenvo-
lupen els recursos humans que intervenen en la consecució dels objectius plantejats: di-
recció, recepció, neteja, restauració, etc.

• Mecanismes�de�control. Perquè el sistema de qualitat en les empreses turístiques pugui
ser valorat, és necessari que prèviament s’hagin definit els mecanismes que possibilitin
efectuar el seguiment i control del sistema de qualitat. Per exemple, entorn d’una uni-
tat de neteja es poden establir la supervisió d’una mostra de les habitacions netejades,
almenys el 25%, i la supervisió abans de l’inici dels serveis dels menjadors i cafeteries.
Per tant, l’aplicació del sistema de qualitat dissenyat ha de ser valorada amb l’objectiu
de determinar l’eficàcia de les mesures adoptades. La direcció també ha de configurar un
sistema que permeti, a partir d’una sèrie d’instruments, avaluar l’eficàcia de les mesures
adoptades, i també la reassignació de funcions o responsabilitats per a la consecució dels
objectius plantejats.

13. La norma ISO 9001:2008 exigeix d’una manera específica que l’organització disposi com
a mínim dels procediments per a les sis activitats següents:

• Control dels documents (apartat 4.2.3 de la norma).
• Control dels registres de la qualitat (4.2.4).
• Auditories internes (8.2.2).
• Control del producte no conforme (8.3).
• Accions correctores (8.5.2).
• Accions preventives (8.5.3).

14. Els elements que sovint solen formar part de l’estructura dels procediments de qualitat
en les empreses turístiques són:

• Objecte. S’han de definir la finalitat i els propòsits que es persegueixen amb el procedi-
ment, és a dir, per a què serveix i què es pretén aconseguir.

• Abast. Cal especificar l’àmbit d’aplicació i els serveis que afecta, és a dir, identificar quins
departaments, seccions o funcions es veuran implicats.

• Referències. Indicar els documents o normatives que influeixin en la realització del pro-
cediment.

• Responsabilitats. S’han de definir per a tots els departaments i per a totes les activitats
que puguin representar una disminució dels nivells de qualitat, i s’ha de posar especial-
ment atenció en els aspectes confusos que requereixin més explicació.

• Requisits�i�desenvolupament�del�servei. Cal determinar totes les condicions, els requi-
sits o les exigències que ha de complir el servei que es fa en l’establiment turístic.

• Seguiment�i�control. S’han d’especificar les activitats de control que han de dur a terme
els responsables de la prestació del servei, amb la finalitat de conèixer en tot moment el
nivell de qualitat que s’està oferint al turista, la qual cosa permet introduir les accions de
millora que es considerin més adequades.

15. Per a abordar la integració d’un sistema de gestió de la qualitat en una organització
turística generalment són necessàries les sis fases de treball següents:

1) Aprovació dels procediments
2) Determinació de formes de mesurament
3) Formació del personal
4) Implantació de procediments
5) Seguiment i revisió
6) Reconeixement de millores

16. En els processos d’implantació d’un sistema de gestió de qualitat se solen diferenciar dos
tipus diferents d’auditoria:

• Auditoria� interna. És feta per l’organització als seus sistemes i procediments per tal
d’assegurar el manteniment i el desenvolupament del sistema de qualitat.

• Auditoria�externa. Solen tenir dos tipus de finalitats diferents:
– En primer lloc, hi ha l’auditoria feta per l’organització als seus proveïdors i subcon-

tractistes a fi de determinar si són adequats i avaluar-ne la qualitat.



© FUOC • PID_00239173 81 La implantació dels sistemes de qualitat en els establiments turístics

– En segon lloc, hi ha l’avaluació feta per un organisme que és independent de
l’organització, els seus proveïdors i els seus clients. Generalment, una avaluació duta
a terme per un organisme de certificació d’acord amb una norma o un sistema de
qualitat. L’objectiu d’aquest tipus d’auditories és determinar que el sistema de qua-
litat d’una organització ha estat documentat i ha estat implementat d’acord amb
una norma especificada. [Aquest tipus d’auditories seran tractades amb més detall en
l’epígraf següent, en què s’aborda la certificació de sistemes.}

17. En la fase de preparació s’inclou l’obtenció d’informació adequada sobre el propòsit i
l’abast de l’auditoria, la qual cosa comporta obtenir i avaluar l’última documentació aplica-
ble, d’acord amb els criteris establerts. Resulta especialment important la revisió dels registres
d’auditories anteriors, quan siguin rellevants, i l’elaboració de l’itinerari de l’auditoria, que
concreti els horaris i les persones per entrevistar.

Posteriorment, s’elabora la llista de verificació sobre la base dels procediments que seran
auditats. La llista de verificació serveix com a guia per a l’auditor, i és la seva principal eina
per a fer amb èxit l’auditoria i s’utilitza com un document de treball, de manera similar a un
registre. El propòsit d’una llista de verificació és assegurar que es compleixin els objectius i
l’abast de l’auditoria, i també que se’n conclogui la totalitat. En elaborar la llista de verificació,
l’auditor ha de considerar els processos que es duen a terme, els procediments pertinents, els
documents i els registres que s’utilitzen, i també els requisits del sistema o de la norma. La
complexitat o el detall d’una llista de verificació dependran de l’experiència de l’auditor.

18. La denegació del certificat de qualitat es pot efectuar quan l’auditoria a l’entitat turística
no ha estat satisfactòria, per qualsevol dels motius següents:

• Detecció de no-conformitats crítiques davant de les quals l’entitat turística no presenti
Pla d’accions correctives o aquest sigui insuficient.

• Detecció d’un nombre excessiu de no-conformitats, encara que no es tracti de requisits
crítics, que evidenciïn una falta d’implantació del sistema de qualitat o una actitud in-
adequada de l’empresa respecte al compliment de la totalitat de la norma de qualitat,
especialment quan l’entitat turística no presenti cap pla d’acció correctiva o aquest sigui
insuficient respecte a les necessitats de millora detectades durant l’auditoria.

• Detecció de no-conformitats que, tot i ser de caràcter no crític, hagin estat detectades
d’una manera reiterada durant les últimes auditories a què s’ha sotmès l’empresa petici-
onària.

19. Durant els tres anys de vigència del certificat es fan auditories de seguiment anuals,
l’objectiu de les quals és verificar que el sistema de gestió certificat es manté i, si és possible,
millorar-lo en adequació i eficàcia. La data de la primera auditoria de seguiment després de
la certificació inicial no s’ha de demorar més de dotze mesos des de l’últim dia de realització
de l’auditoria de la fase II.

D’altra banda, quan s’impedeixi o no es permeti la realització d’auditories de seguiment o
renovació, d’acord amb la periodicitat requerida, es pot produir una suspensió del certificat.
Igualment, és possible que es produeixi l’anul·lació de certificats quan no es resolguin els
problemes que van donar lloc a la suspensió.

20. El compromís amb l’excel·lència, denominat Committed to Excellence in Europe, està des-
tinat a les organitzacions que s’inicien en processos cap a l’excel·lència, i agrupa les em-
preses que obtenen fins a 400 punts i disposen de dos o tres plans de millora implantats.
Per això, aquest nivell se centra fonamentalment a ajudar les organitzacions a comprendre
quin és el seu nivell actual de rendiment i establir prioritats de millora. El procés que se se-
gueix per a obtenir el reconeixement d’aquest nivell té dues etapes. En la primera, els candi-
dats fan una autoavaluació global de la seva organització seguint els nou criteris del model
d’excel·lència i obtenen així una visió general del seu comportament, respecte al marc de
referència que utilitzen les organitzacions avaluades en el model. Com a resultat d’aquesta
valoració, l’organització obté una relació d’àrees de millora que és rellevant. En la segona
etapa, l’organització ha de demostrar que ha implantat i desplegat unes accions de millora
determinades. Finalment, es pot dir que igual que en els casos anteriors, les organitzacions
que vegin reconegut el seu compromís en aquest nivell d’excel·lència poden fer ús de la dis-
tinció en iniciatives comercials i de promoció.
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