
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA I QUALITAT
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Gestionar la qualitat per 
aprendre

Com a institució pública que presta serveis a la societat, el TERMCAT 

té una responsabilitat que el compromet a treballar amb la màxima 

eficiència i a fer transparents els seus procediments, tant de gestió 

administrativa com d’execució del seu treball tècnic.

L’any 2003 el TERMCAT va adoptar la planificació estratègica com a 

instrument de direcció per assegurar que l’organització està per-

manentment preparada per al futur, per a assumir amb l’antelació 

necessària els canvis imposats pel context i per a actualitzar contí-

nuament les estratègies que utilitza. Des d’aleshores, el Centre ha 

recorregut un camí que l’ha dut a elaborar i a implantar dos plans 

estratègics (2004-2007 i 2008-2011) i a començar a desplegar el 

tercer (2012- 2015).

Complementàriament, des del 2009 el Centre té implantat un sis-

tema de gestió de la qualitat que potencia l’avaluació, facilita la 

rendició de comptes i impulsa la millora contínua de l’organització. 

El sistema escollit és el que proposa l’Organització Internacional 

d’Estandardització (ISO) per mitjà de la seva norma 9001:2008 de 

gestió de la qualitat, l’estàndard més utilitzat al món per a gestionar 

la millora contínua. La selecció d’aquest sistema es va fonamentar 

en tres aspectes bàsics que configuren l’orientació de la norma i que 

per al TERMCAT són decisius: l’enfocament a processos, l’orientació a 

l’usuari i l’avaluació com a eina essencial per a la millora. 

La implantació del sistema de gestió de la qualitat comporta la incor-

poració de mecanismes d’avaluació en tots els processos, especial-

ment en aquells que aporten més valor a l’organització: l’elaboració 

de productes terminològics, la normalització terminològica en català, 

l’assessorament terminològic, la traducció de normes al català i la 

valoració terminològica de productes. 

Per a disposar, a més, d’un retorn objectiu de l’activitat del Centre 

dins d’aquest model de gestió, des del 2009 el TERMCAT se sotmet, 

de la mà de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació 

(AENOR), a un procés d’auditoria d’acord amb la norma UNE:EN ISO 

9001:2008, que l’ha portat a obtenir i revalidar anualment, des del 

2009,  la certificació de qualitat per als seus processos clau.

El TERMCAT ha après al llarg dels anys que per a evolucionar, per 

a continuar creixent, cal continuar aprenent. I en aquest procés 

d’aprenentatge, l’avaluació hi té, sens dubte, un paper ineludible 

per poder millorar, dia a dia, la qualitat del treball, i per servir cada 

vegada amb més eficàcia la missió encomanada. Amb aquest plante-

jament,  la millora contínua de l’acompliment global de l’organització 

ha esdevingut un objectiu permanent del Centre.


