
 

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
Nom de la convocatòria 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Sistemes integrats de gestió (Integrated Management Systems - IMS): Anàlisi empíric a les empreses de Catalunya   
 

Dades de l'investigador  
Nom 
Martí 

Cognoms 
Casadesús Fa 

Correu electrònic 
marti.casadesus@udg.edu 

Dades del centre d’origen  
Universitat de Girona 
Av. Lluís Santaló, s/n 
17071 Girona 

Número d’expedient  
2006BE-2 00128 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
Standarització 
Assegurament de la qualitat 
ISO 9000 
Gestió de la qualitat total 
Integració de sistemes de gestió 

Data de presentació de la justificació  
07/01/08 

 



 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El present projecte s’ha portat a terme al laboratori del grup de recerca AIMS-RL (Auditing and Integration of 
Management Systems Research Laboratory) de la Universitat d’Alberta (Canadà) liderat pel professor Dr. Stanislav 
Karapetrovic. Aquest centre porta a terme recerca de caire teòrica i bàsica aplicada a l’assegurament de la qualitat, i més 
concretament a l’estandardització i integració de sistemes de gestió. 
 
Amb aquest projecte, que s’ha desenvolupat des de maig fins a setembre del 2007,  s’ha treballat bàsicament en dues 
direccions. En primer lloc, s’han analitzat  les dades obtingudes en l’estudi empíric descriptiu realitzat a Catalunya durant 
l’any 2005, focalitzat en els estàndards de gestió més utilitzats per les empreses catalanes, en que s’hi incloïen les 
normes ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 així com els nous estàndards de suport de la sèrie ISO 10000.  Les dades 
inicials utilitzades es poden consultar a: Karapetrovic, S., Casadesus, M. and Heras, I. (2006), Dynamics and integration 
of standardized management systems, Documenta Universitaria, Serie Gitasp Nº 1, Girona, Spain. En segon terme, i a 
partir d’aquest anàlisis  previ, s’ha iniciat el disseny d’una metodologia flexible per a la integració dels sistemes de gestió 
basats en estàndards internacionals.  
 
La descripció dels resultats obtinguts en el treball portat a terme han donat lloc a quatre diferents articles de recerca que 
han estat enviats a les següents revistes: Journal of Cleaner Production,  International Journal of Production & 
Operations Management, International Journal of Production Research i Total Quality Management & Business 
Excellence. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
This project has been carried out in the lab of the research group AIMS-RL (Auditing and Integration of Management 
Systems Research Laboratory) from the University of Alberta (Canada) directed by the professor Dr. Stanislav 
Karapetrovic. This center develops theoretical and practical research related to quality assurance management systems, 
and especially: standardization and integration of standardized management systems. 
 
In this project, carried out from April 20th to August 20th 2007, we have been working essentially in two directions. 
Initially, we have analyzed the data obtained in the empirical work carried out in Catalonia on 2005. This work was 
focused on the impact of some of the more successful management standards used by the Catalonian companies, 
including: ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 and the new supporting management standards from the ISO 10000 
family. The initial used data are available at: Karapetrovic, S., Casadesus, M. and Heras, I. (2006), Dynamics and 
integration of standardized management systems, Documenta Universitaria, Serie Gitasp Nº 1, Girona, Spain. Based on 
these results, a new methodology for integrating standardized management systems has been designed. Although it is 
not yet finished, some interesting results have been founded. 
 
The results of the project had been sent for a possible publication to the next four scientific journals: Journal of Cleaner 
Production, International Journal of Production & Operations Management, International Journal of Production Research 
and Total Quality Management & Business Excellence. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
1. Antecedents  
 
Durant els darrers anys s'ha pogut observar com, amb cada vegada major claredat, ha tingut 
molt èxit en l'àmbit empresarial i acadèmic, una nova cultura: “el moviment o paradigma de la 
qualitat”. Un dels pilars fonamentals d'aquest modern paradigma de la qualitat l’ha constituït, 
sense cap mena de dubte, la Gestió de la Qualitat Total, que a Europa s'ha vingut aplicant en 
funció del model EFQM; així mateix, aquest nou paradigma o cultura de la qualitat, s'ha vingut 
associant, molt sovint, a les sigles de la coneguda normativa ISO 9000, que s'erigiria en l'altre 
pilar fonamental (Dale, 2002). 
 
A Catalunya la repercussió del moviment de la qualitat ha estat enorme, i no només en l'àmbit 
estrictament empresarial, sinó també en l'Administració (per exemple en l'ensenyament o en la 
sanitat). No només ha estat molt rellevant la gran incidència de la Gestió de la Qualitat Total —
amb alguns èxits de renom amb empreses catalanes guardonades amb el prestigiós guardó de 
la EFQM—, sinó també ha estat extraordinari el impacte de la difusió de la normativa ISO 
9001:2000. En l'actualitat ja són uns 9.000 els certificats emesos en relació a aquesta 
normativa a Catalunya.  
 
Aquest gran èxit del sistema de gestió de la qualitat, ha comportat a que any rere any han anat 
sortint nous reptes que les empreses catalanes així com les de la resta del món: implantació de 
sistemes de gestió mediambiental segons la normativa ISO 14001:2004 o reglament EMAS, 
sistemes de gestió per a la prevenció de riscos laborals segons la norma OHSAS 18001, 
sistemes de gestió de la responsabilitat social de l’empresa, etc.(veure per exemple: Corbett i 
Kirsch, 2001). 
 
Fins a la concessió de la present beca, l’investigador a qui s’ha adjudicat, havia focalitzat 
pràcticament tot el seu treball en l’anàlisi del impacte de la normativa de gestió de la qualitat 
ISO 9001 a les empreses, en concret a les empreses catalanes (veure per exemple: 
Casadesús i Albertí (2003) o Valls et al (2004)). El treball realitzat es pot considerar força 
fructífer, respecte al impacte científic i de difusió (veure per exemple Casadesús, Heras i 
Merino (2005)), i entre altres fets va permetre-li aconseguir dues fites importants: Per un costat 
crear i dirigir una línea de recerca pròpia dins del grup de recerca consolidat GITASP de la 
Universitat de Girona segons la Generalitat de Catalunya (període 2006-2008), i per altre 
formar part del grup d’experts que treballen per a la redacció de noves normes internacionals 
en el Comitè ISO, com a representant de l’estat espanyol. Aquesta nova línia de recerca del 
GITASP, dirigida pel sol•licitant, compte en l’actualitat amb 4 investigadors a temps complert i 4 
estudiants de doctorat.  
 
Ara bé, l’aparició de tot aquest nou conjunt de estàndards de gestió ha portat a que el propi 
grup de recerca GITASP s’interessés en una nova línea de recerca en l’àrea d’organització 
d’empreses relacionada amb la integració d’aquests sistemes de gestió, l’objectiu de la qual és 
a gran trets el d’analitzar el impacte de la integració d’aquests nous sistemes de gestió 
estandarditzats i el seu efecte en la competitivitat de l’empresa.  De fet, aquesta línia, es pot 
considerar la “continuació natural” del treball portat a terme fins el moment. 
 
En aquest sentit, durant l’any 2006 l’adjudicatari de la beca, juntament amb els professors Dr. 
Stanislav Karapetrovic de la Universitat d’Alberta (Canadà) i el Dr. Iñaki Heras de la Universitat 
del País Basc,  va iniciar aquest nou repte portant a terme un treball de recerca empíric amb la 
participació de 512 empreses catalanes en el que es recollien dades d’aquest efecte a 
Catalunya. Les primeres dades descriptives d’aquest estudi, per altre part pioner a nivell 
mundial, han estat publicades en Karapetrovic, Casadesús i Heras (2006) i en Karapetrovic i 
Casadesus (2006). Atès que tota la recerca feta fins al moment en aquest camp és de caire 
teòric, a la literatura científica únicament s’ha trobat un estudi empíric de característiques 
relativament similars, el de Zeng, Shi i Lou (2006).    



 

 

 
L’anàlisi en profunditat dels resultats obtinguts en aquest estudi, i la realització d’un model 
d’integració de sistemes de gestió inexistent fins al moment, son el principal objectiu de la beca 
obtinguda tal i com es detalla als següents apartats. 
 
2. Objectius  
 
Hi ha prop de 600.000 empreses arreu del mon registrades segons la normativa ISO 9000, i 
més de 50000 amb l’estàndard de gestió mediambiental ISO 14000. Segons la International 
Organization for Standarization (ISO, 2005), Espanya és el setè país del mon amb més nombre 
de certificats (prop de 30.000, amb prop de 9.000 empreses catalanes), amb un creixement de 
més d’11.000 certificats anuals. Tot i això, el creixement en sistemes de gestió mediambientals 
(EMS) és encara més  impressionant, assolint el tercer lloc al mon darrera d’Alemanya i el 
Japó. Al mateix temps, a Catalunya cada cop son més populars altres sistemes de gestió (MS), 
com els basats en la prevenció de riscos laborals (OSHAS 18000) i la cada cop més popular 
Responsabilitat Social empresarial (SA 8000 i AA 10000). Aquests i d’altres estàndards per a la 
gestió de d’empreses (MSS), com les noves normes ISO 10001/2/3 per a la gestió de 
reclamacions, tenen cada dia més acceptació i acaben essent imprescindibles en la gestió 
empresarials. De fet, de forma independent han estat força analitzades des de diferents 
perspectives (veure per exemple Delmas, 2002 o Franceschini, Galetto i Gianni, 2004). 
 
En aquest entorn, és on es situa el treball de camp en el que ha participat l’adjudicatari a les 
empreses catalanes (Karapetrovic, Casadesús i Heras, 2006). D’aquest primer treball 
merament descriptiu  es pot comprovar que al intentar treballar amb els diferents estàndards, 
sovint amb objectius contradictoris, les empreses detecten un conjunt de problemes i reptes, 
incloent-hi: 
 

• Incapacitat de trobar denominadors comuns entre les diferents funcionalitats de 
l’empresa 
• Pèrdua de les identitats de cada funció empresarial, el que implica el rebuig per la 
integració en molts professionals de la qualitat, el medi ambient o la prevenció dels 
riscos laborals, molt sovint persones diferents d’una mateixa empresa. 
• Elevat cost i ineficàcia de diferents sistemes d’auditoria, fins i tot quan els diferents 
estàndards estan integrats. 

 
Aquests problemes, entre d’altres, juntament amb la manca d’una guia sòlida per a la 
implementació dels múltiples sistemes de gestió (MSS), implica per a les empreses un elevat 
cost i esforç en desenvolupament, manteniment i millora dels sistemes. Per altra part, les 
empreses tenen una baixa acceptació de molts MSS que no estiguin explícitament orientats a 
la millora del producte ofert.  
 
L’objectiu del projecte desenvolupat ha estat de doble. Per una part analitzar en detall les 
dades obtingudes en l’estudi empíric descriptiu realitzat a Catalunya, i a partir d’aquest anàlisi 
proveir d’una metodologia pràctica i flexible per a la integració dels sistemes de gestió basats 
en els estàndards internacionals a les empreses. En particular, s’ha focalitzat la recerca en els 
estàndards més utilitzats per les empreses catalanes, incloent-hi les normes ISO 9001, ISO 
14001, OSHAS 18001 i els nous estàndards de suport de la sèrie ISO 10000. 
 
Sens dubte la possibilitat de poder treballar amb el grup de recerca AIMS ha permès portar a 
terme la recerca proposada, i difondre adequadament els resultats obtinguts. Cal tenir present 
que aquest grup és el líder a nivell mundial en aquest camp, i sens dubte el poder treballar altre 
cop conjuntament comportarà molts beneficiïs mutus, tal i com ha succeït en col·laboracions 
anteriors. 
 
3. Metodologia utilitzada  
 
Per al desenvolupament del present projecte, s’ha partit de les dades recollides en l’estudi 
empíric recollit a Karapetrovic, Casadesús i Heras (2006), així com dels diferents models 



 

 

teòrics desenvolupats en la literatura. Val a dir, que la gran majoria d’aquests models i 
aportacions han estat desenvolupades pel Dr. Karapetrovic i el seu equip AIMS-RL.  
 
Val la pena fer notar, en aquest sentit, que ISO ha decidit publicar una guia per a la integració 
de sistemes de gestió estandarditzats publicats per la mateixa organització. Per tal de portar-ho 
a terme s’ha creat un grup de treball format per 15 persones membres del Comité 176 per al 
desenvolupament de normes de gestió. Totes elles son representants de diferents països 
interessats i membres d’ISO, excepte una que és un acadèmic escollit per la seva tasca en 
aquest camp. Aquest acadèmic és el Dr. Karapetrovic, que com s’ha fet notar lidera el primer 
grup  de recerca mundial en aquesta línia de recerca. 
 
Tornant a la metodologia utilitzada en el projecte, per a cadascun dels dos objectius principals 
del projecte s’han utilitzat diferents metodologies. 
 
1er objectiu:  Anàlisi de les dades recollides en l’estudi empíric Karapetrovic, Casadesús i 
Heras (2006) 
 

Pas 1:  Plantejament primeres hipòtesis 
En un primer pas s’han plantejaran unes hipòtesis que han estat resoltes a 
partir del anàlisis descriptiu de les dades obtingudes al estudi empíric. 

 
 Pas 2: Anàlisi descriptiu i resolució primeres hipòtesis 

Amb un anàlisi descriptiu de les dades obtingudes, i mitjançant la utilització 
d’estadístics descriptius, s’han resolt les primeres hipòtesis plantejades. Val a 
dir que en l’anterior treball empíric hi participaren 512 empreses de les 2.200 
empreses que formen la població d’estudi, per la qual cosa amb un 95% de 
fiabilitat  (p=0,05) s’han pogut portar a terme anàlisis amb profunditat amb tota 
la fiabilitat necessària 

 
 Pas 3: Plantejament de segones hipòtesis 

A partir de la resolució de les primeres hipòtesis, s’han obert nous reptes 
permetent la definició de unes segones hipòtesis. Aquests nous reptes han fet 
referència a relacions causals entre variables, explicacions d’alguns aspectes 
respecte a d’altres, seqüenciació de fets, .... 

 
 Pas 4:  Resolució de les segones hipòtesis a partir  d’un anàlisis detallat 

Mitjançant la utilització de tècniques estadístiques més avançades (ha estat 
necessària la utilització de regressions múltiples i anàlisis d’equacions 
estructurals), s’han resolt les segones hipòtesis (generalment anomenades 
“hipòtesis de segon grau”). En aquesta part del treball ha estat imprescindible la 
col·laboració dels membres del AIMS-RL, atesa la poca experiència del 
sol•licitant en la metodologia i l’expertesa del grup receptor.  

  
2on objectiu: Elaboració d’un model per a la integració dels diferents estàndards que 
implementen les empreses catalanes 
 
 Pas 1:  Anàlisis dels models desenvolupats pel Dr. Karapetrovic i el seu equip 

En un primer pas s’han analitzat els diferents models desenvolupats pel Dr. 
Karapetrovic i el seu equip per tal d’entreveure quin és més viable d’utilitzar per 
les empreses de Catalunya. Val a dir, que aquests models, publicats molts 
d’ells en revistes científiques de molt prestigi, s’adapten molt bé a cada situació 
específica (sector, país, normatives a aplicar, mida empresa, ...), essent 
necessària una concreció en els detalls que no en facilita una comprensió 
ràpida pels aliens a la línia de recerca.  

 
 Pas 2:  Anàlisi de 4 casos d’empreses catalanes 

Durant la realització del treball empíric, i també publicat en el mateix llibre que 
s’ha comentat, els autors varem treballar 4 casos d’empreses catalanes que 



 

 

havien integrat de diferent forma varis estàndards. S’han reprès els treballs en 
aquests casos de forma que els seus exemples ens donen una idea de com 
focalitzar el model a dissenyar i posteriorment a validar-lo. 

 
 Pas 3:  Disseny del model a aplicar a les empreses catalanes 

A partir del anàlisis realitzat als dos passos anteriors i de la resolució de les 
hipòtesis descrites al primer objectiu,  s’ha dissenyat el model a aplicar a les 
empreses catalanes segons les seves característiques. Cal afegir que a més 
del model s’ha creat també una metodologia d’aplicació d’aquest que s’adapta 
a les necessitats de les empreses del nostre entorn (respecte a l’abast, 
implicació i seqüenciació de la integració principalment). 

 
Finalment, una darrera fase, una vegada assolits els dos objectius principals, ha estat 
l’enviament a vàries revistes científiques d’impacte dels resultats obtinguts. Concretament, 
s’han escrit 4 articles científics: 
 
Casadesús, M. and Karapetrovic, S. (2007), “What has happened to the ISO 9000 lustre?. An 
additional impact study“, Working draft, University of Alberta, Canada 
 
Casadesús, M. and Karapetrovic, S. (2007), “Augmentation of Standardized Quality 
Management Systems: An Empirical View “, Working draft, University of Alberta, Canada 
 
Casadesús, M. and Karapetrovic, S. (2007), “Multiple management standard system: scope & 
sequence “, Working draft, University of Alberta, Canada 
 
Casadesús, M. and Karapetrovic, S. (2007), “Synergies among different Management Systems 
Standards: empirical evidence from a survey“, Working draft, University of Alberta, Canada 
 
En l’actualitat, aquests articles, en els que es descriu detalladament els resultats obtinguts en el 
treball realitzat, estan en procés de revisió en diferents revistes de caire científic. 
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