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• PRESENTACIÓ

• PRIMERA PART:
Informació de la Gerència.

• SEGONA PART: Procés d’elaboració de la carta de serveis i
de compromís (II):

        1. Consideracions sobre el procés a seguir
 2. Reflexionar sobre les demandes, necessitats i

expectatives  dels clients en relació als diferents
serveis que prestam

 3.  Avaluar la gestió actual del servei o unitat, els
recursos disponibles, etc.

4. Definir els compromissos associats a l’oferta de serveis

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ
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• Aspectes que faciliten l’elaboració de les cartes:

1. Implicació de la direcció per dur a terme el projecte
2. Voluntat de millorar el servei que s’ofereix als usuaris
3. Intenció de treballar en la gestió de la qualitat
4. Disposar d’eines metodològiques, formació,

assessorament, etc.

PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LES
CARTES DE SERVEI I DE COMPROMÍS
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• Passes que hem de seguir:
1. Constituir la CGQ
2. Planificar la tasca a realitzar
3. Definir la missió, la visió i els valors
4. Identificar i descriure els serveis que prestam
5. Reflexionar sobre les demandes, necessitats i

expectatives  dels clients en relació als diferents
serveis que prestam

6.  Avaluar la gestió actual del servei o unitat, els
recursos disponibles, etc.

7. Definir els compromissos associats a l’oferta de
serveis

8. Redactar els diferents apartats de la carta
9. Aprovar i publicar la carta

PROCÉS D’ELABORACIÓ DE LES
CARTES DE SERVEI I DE COMPROMÍS
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• Hem d’adaptar els serveis que oferim a les demandes,
necessitats i expectatives dels receptors.

• Les demandes, necessitats i expectatives dels nostres
usuaris no són estàtiques.

• Hem d’estudiar i analitzar aquestes demandes i necessitats
en relació a cada servei.

• S’han de identificar els atributs  o factors de qualitat, és a
dir allò que l’usuari valora més positivament.

5. DEMANDES, NECESSITATS I
EXPECTATIVES DELS USUARIS DELS

SERVEIS
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• Com podem saber el què necessiten i desitgen els nostre
clients?

• Escoltant el que diuen:
    - practicant quotidianament l’escolta activa en la
relació directa amb els usuaris
   - mitjançant les bústies de queixes i suggeriments

• Preguntant el que necessiten:
           -  Fent estudis de satisfacció i de detecció de 

       necessitats
           - Organitzant grups de discussió
• Mirant i observant el comportament de l’usuari
• Incorporant als usuaris en la gestió del servei.

• .

5. DEMANDES, NECESSITATS I
EXPECTATIVES DELS USUARIS DELS

SERVEIS
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• Els principals criteris de qualitat del servei són:
• Comoditat i adequació dels elements tangibles

(instal.lacions, equipaments, etc.)
• Ser tractats per persones competents que ofereixin un

servei fiable
• Capacitat de resposta (temps, terminis, etc.)
• Seguretat
• Empatia (bona atenció als clients, amabilitat, etc.)
• No tenir que desplaçar-se
• Informació intel.ligible
• Etc.

5. DEMANDES, NECESSITATS I
EXPECTATIVES DELS USUARIS DELS

SERVEIS
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• A partir de cadascun dels factors més valorats
pels usuaris cal reflexionar i avaluar quin és el
nivell actual de resposta del nostre servei o
unitat.

• Molt sovint les necessitats i demandes dels
usuaris superen la nostra capacitat de resposta i,
en ocasions, no tenen en compte la visió i els
objectius de l’organització prestadora del servei.

• Abans d’explicitar els compromisos a la carta és
important  avaluar internament com es presten
els serveis.

6. AVALUAR LA GESTIÓ ACTUAL DEL SERVEI
O UNITAT I ELS RECURSOS DISPONIBLES
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- Els objectius de qualitat o estàndards fan referència als nivells de
prestació desitjables que hauria d’assolir un servei o unitat
equilibrant el que volen els usuaris i els recursos i el punt de vista
de l’organització.

-   Els objectius de qualitat o estàndards s’estableixen  a partir dels
els factors més valorats pels usuaris i han de ser:

                -  concrets i clars

- quantificables o mesurables per poder mesurar
internament com es presta el servei
            - consensuats és a dir les persones de l’organització
implicades en la seva prestacio els han d’assumir totalment

- Recomanació Establir pocs objectius de qualitat o estàndards i
centrar en ells els esforços dels gestors. No hem de pretendre
actuar sobre molts de factors ja que dispersariem els esforços.

6. AVALUAR LA GESTIÓ ACTUAL DEL SERVEI
O UNITAT I ELS RECURSOS DISPONIBLES
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- Abans de definir els compromisos hem de comparar el
nivell actual de la nostra gestió amb l’estàndard, és a dir
veure quina distància ens separa entre el que actualment
feim i el que seria òptim fer.

- Si la distància és molt gran no ens comprometrem davant
l’usuari. El que farem serà treballar internament per en un
futur raonable revisar la nostra carta i poder estalir el
compromís .

- Si la distància és inexistent o no es molt gran podrem
establir un compromis immediat i explicitar-lo a la carta.

6. AVALUAR LA GESTIÓ ACTUAL DEL SERVEI
O UNITAT I ELS RECURSOS DISPONIBLES
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• L’establiment de compromisos és el que dona la raó de ser
a la carta.

• El compromís explicita com es prestarà el servei, el que es
pot esperar, és a dir estableix el compromís que
l’organització adquireix amb els seus usuaris.

• Definir els compromisos és útil a nivell intern ja que:
• Ajudar a definir els objectius del servei
• Contribueix a la correcta presa de decissions (on

invertir recursos, temps, etc.)
• Tots els integrants de l’organització saben allò que se

n’espera
• Indica  el que hem de fer per millorar
• Etc.

7. DEFINIR ELS COMPROMISOS ASSOCIATS
A L’OFERTA DE SERVEIS
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• El camí de la millora continua és lent i dificultós.

• IMPORTANT:  Els compromisos han de ser assumibles per
tant no han de ser massa ambiciosos.

• Les cartes de servei i de compromís es revisen i actualitzen
com a mínim una vegada a l’any, les futures actualitzacions
aniran incorporant compromissos més ambiciosos.

• IMPORTANT: Els compromisos han de representar un cert
desafiament per l’organització

7. DEFINIR ELS COMPROMISOS ASSOCIATS
A L’OFERTA DE SERVEIS
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• PERILL! Plantejar un compromís massa ambiciós i no poder
complir-lo pot comportar:

• Augment de la insatisfacció del receptor
• Desmotivació i frustació del prestador

• PERILL! Plantejar un compromís gens ambiciós pot
comportar:

• No avançar el camí de la millora contínua
• Augment de la insatisfacció del receptor
• Prestar un servei públic no satisfactori

7. DEFINIR ELS COMPROMISOS ASSOCIATS
A L’OFERTA DE SERVEIS
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• Els compromisos s’han de referir als aspectes considerats
més importants pels usuaris i també als que són més
valuosos per a l’organització.

• És important equilibrar la visió interna i l’externa abans
d’establir els compromisos a la carta de serveis i de
compromís.

7. DEFINIR ELS COMPROMISOS ASSOCIATS
A L’OFERTA DE SERVEIS
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• Hi pot haver un  o més compromisos per cada
prestació de servei o un mateix compromís
per a diversos serveis.

• Alguns exemples de compromisos:
- Escursar els erminis prevists de tramitació / temps
d’espera

              -  Facilitar la sol.licitud de la prestació
- Millorar els mecanismes de comunicació i informació

               - Oferir atenció personalitzada

7. DEFINIR ELS COMPROMISOS ASSOCIATS
A L’OFERTA DE SERVEIS
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- Temps de resposta a queixes i suggeriments
- Disposar de qüestionaris d’opinió
- Publicar els resultats de satisfacció dels usuaris,
-     Realitzar un seguiment del grau d’acompliment dels

compromisos
       - Publicar els indicadors de seguiment dels        

compromisos
       - Compromís de revisio i actualització de la carta

-  Amabilitat en el tracte,
-  Compromís d’atenció personalitzada,
-  Facilitar d’accés a les instal.lacions
-  Evitar desplaçaments
-  etc.

7. DEFINIR ELS COMPROMISOS ASSOCIATS
A L’OFERTA DE SERVEIS
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FACTORS MÉS VALORATS PELS USUARIS  
 

 Servei 1 Servei 2 Servei 3 Servei 4 Servei 5 Servei 6 Servei 7 Servei 8 

Comunicació personalitzada         

Rapidesa en la tramitació         

No haver d’aportar més 
documents que els estrictament 
necessaris 

        

Ampla franja horaria         

Comoditat         

Facilitat d’accés a les intal·lacions         

Informació rebuda fàcil d’entendre         

Facilitat de reclamació         

Disponibilitat de qüestionaris 
d’opinió 
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• L’apartat 3 de la Carta de Servei i de Compromís serà
elaborat per la CGQ.

• Tot i que la CGQ és l’encarregada d’elaborar la carta,
és molt important la difusió i la recollida de
suggeriments i opinions. És imprescindible la
participació activa de la resta de membres del servei o
unitat i, si es possible la dels usuaris del mateix.

• Els apartats 1 i 2 de la carta s’enviaran al SEQUA
abans del 30 de maig. L’apartat 3 abans del 30 de juny.

• Recursos disponibles: formació,consultoria,
assessorament i aportació de models del SEQUA

LES CARTES DE SERVEI I DE
COMPROMÍS. CRONOGRAMA I

RECURSOS DISPONIBLES
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• OBJECTIU: penjar les cartes de servei i de
compromís a la web de cada unitat abans del
31 de juliol.

• Fase I: el 30 de maig tenir els apartats 1 i 2 de cada
unitat

• Fase II: el 30 de juny tenir l’apartat 3
• Fase III: el 15 de juliol tenir l’apartat 4
• Fase IV: Durant el mes de juliol la gerència les

aprovarà i harmonitzarà i a finals de juliol es
publicitaran a les planes web

LES CARTES DE SERVEI I DE
COMPROMÍS. CRONOGRAMA GENERAL
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MOLTES GRÀCIES PER LA

 VOSTRA ATENCIÓ!
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