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Resum
La gestió de qualitat és una estratègia de direcció i gestió utilitzada en tots els sectors inclòs l’esportiu. La seva aplicació es pro-

dueix primer en l’àmbit empresarial, a continuació públic i en menor mesura en el teixit associatiu. Davant la inexistència d’un ins-
trument que avaluï la gestió de qualitat en federacions esportives es va dissenyar el Qüestionari d’avaluació de la gestió de qualitat en 
entitats esportives, EGCED fonamentat en el Model EFQM (European Foundation Quality Management) i adaptat per a federacions 
autonòmiques. En el present treball, s’exposa l’anàlisi de les seves propietats psicomètriques (fiabilitat i qualitat de les dimensions). 
Es va administrar el qüestionari en dues ocasions diferents (test-retest) a un grup petit de federacions esportives, calculant-se l’índex 
de consistència interna (alfa de Cronbach) amb les dades del test-retest per verificar la fiabilitat, i igualment es va determinar la 
qualitat de les dimensions en obtenir la distribució de les respostes (moda i variança) i l’índex de discriminació d’aquestes (correlació 
entre ítem i ítem-total). Els resultats obtinguts demostren que és una mesura fiable ( de Cronbach = 0,988-0,710) per conèixer la 
qualitat de la gestió de les federacions esportives territorials, i la seva interpretació permet determinar els punts forts, intermedis i 
febles que cal mantenir o reajustar i proposar estratègies d’actuació per millorar la gestió de l’entitat. 

Paraules clau: EFQM, qualitat, federacions, gestió esportiva, qüestionaris

abstract

Design and Psychometric Properties of the Questionnaire for Assessing Quality Management 
in Sports Federations

Quality Management in Sport is a leadership and management strategy used in all sectors including sports. It is used 
first in business, then in the public sector and to a lesser extent in associations. In the absence of an instrument to assess 
quality management in sports federations, a “Questionnaire for Assessing Quality Management in Sports Organisations” 
(EGCED in the Spanish initialism) was drawn up based on the EFQM (European Foundation for Quality Management) 
model and tailored to regional federations. This paper sets out our analysis of its psychometric properties (reliability and 
quality of dimensions). The questionnaire was administered on two different occasions (test-retest) to a small group of 
sports federations, calculating the internal consistency index (Cronbach’s alpha) with data from the test-retest to verify its 
reliability. Likewise the quality of the dimensions was determined from the distribution of responses (mode and variance) 
and their discrimination index (correlation between item and item-total). The results show that it is a reliable measure 
(Cronbach’s  = 0.988-0.710) for learning about the quality of the management of regional sport federations and makes it 
possible to interpret it, identify strengths, intermediate points and weaknesses to be maintained or readjusted and put forward 
strategies to enhance the management of the organisation. 

Keywords: EFQM, quality, federations, sports management, questionnaires
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introducció
La gestió de la qualitat es presenta avui en dia com 

una estratègia de direcció i gestió, i és una eina clau 
per a la millora i l’èxit de les organitzacions esporti-
ves. La seva aplicació té els seus començaments en 
el sector privat lucratiu, es trasllada posteriorment al 
sector públic i, a poc a poc s’incorpora al teixit asso-
ciatiu. 

Les tendències més conegudes, instaurades i de més 
aplicació en l’esport són: a) Els models de certificació, 
basats en sistemes de gestió de qualitat total o excel·lèn-
cia com el model EFQM (European Foundation Quality 
Management) i b) els sistemes de normalització gestió 
de qualitat basats en les normes ISO (International Orga-
nization for Standarization). 

La revisió bibliogràfica feta sobre gestió esporti-
va, entitats esportives, qualitat i metodologia d’inves-
tigació (Gutiérrez & Oña, 2005; Heinemann, 2003; 
Popham, 1983; Sierra, 2003) indiquen la no existèn-
cia d’instruments adaptats per a l’avaluació de la qua-
litat de les federacions esportives. A causa d’això es 
va fer necessari el desenvolupament d’un qüestionari 
per avaluar la qualitat de la gestió en les federacions 
esportives. 

El Model EFQM és un dels sistemes de gestió de 
qualitat de major incidència i aplicabilitat en el sector 
serveis i cada vegada més en el context esportiu. Dins 
les seves formes d’aplicació (enfocament matricial, pro-
forma, simulació de presentació del premi, d’altres), 
l’enquesta és una tècnica d’obtenció de dades fàcils i rà-
pida que no requereix un coneixement gaire precís del 
Model d’Excel·lència per part dels enquestats i permet 
identificar els punts forts i febles de la gestió de l’entitat. 
D’altra banda, la interpretació dels resultats del qüestio-

nari resultarà de gran utilitat per avaluar en conjunt la 
gestió de qualitat de l’entitat (molt bona, bona, dolenta 
o regular) i igualment, establir un informe i plantejar es-
tratègies d’actuació amb les dimensions que requereixen 
un reajustament o intervenció (puntuacions més baixes) i 
aquelles que es poden mantenir i instaurar (puntuacions 
altes).

A causa d’això, el Model EFQM d’Excel·lència em-
presarial ha estat la base per al desplegament del Qües-
tionari d’avaluació de la gestió de qualitat en entitats es-
portives, EGCED i s’han analitzat les seves propietats 
psicomètriques (fiabilitat i qualitat de les dimensions que 
el componen) amb un test-retest en un grup de federa-
cions esportives territorials.

Mètode 
Mostra 

La mostra objecte d’estudi la formen quinze (15) fe-
deracions esportives gallegues, les quals han estat esco-
llides a l’atzar d’un total de cinquanta-nou (59) federa-
cions esportives reconegudes ofi cialment. 

Disseny de l’instrument
Tres són les fases per al disseny i elaboració del 

Qüestionari d’avaluació de la gestió de qualitat en enti-
tats esportives, EGCED (Méndez, 2010).

En la primera fase es van concretar les dues di-
mensions (agents i resultats) i deu subdimensions 
(taula 1) d’anàlisi del Model EFQM aplicat a entitats 
esportives i, concretament a federacions esportives ga-
llegues. A diferència d’altres sectors esportius (públic 

           Dimensions i subdimensions Indicadors i pre guntes

Agents

Dimensió 1. Direcció i lideratge Indicadors 1 a 4 (4 preguntes)

Dimensió 2. Planificació estratègica Indicadors 5 a 9 (5 preguntes)

Dimensió 3. Gestió de recursos humans Indicadors 10 a 14 (5 preguntes)

Dimensió 4. Gestió de processos Indicadors 15 a 18 (4 preguntes)

Dimensió 5. Gestió d’aliances i recursos Indicadors 19 a 23 (5 preguntes)

Dimensió 6. Comunicació i transparència Indicadors 24 a 25 (2 preguntes)

Resultats

Dimensió 7. Resultats en els clients Indicadors 26 a 29 (4 preguntes)

Dimensió 8. Resultats en les persones Indicadors 30 a 34 (5 preguntes)

Dimensió 9. Resultats en la societat Indicadors 35 a 38 (4 preguntes)

Dimensió 10. Resultats clau Indicadors 39 a 50 (12 preguntes)

 Total 50 Indicadors i 50 preguntes 

4 
Taula 1. 
Variables 

analitzades 
del Qüestionari 

d’EGCED
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o  empresarial), s’incorpora la variable “Gestió de la 
comunicació i transparència” tal com Belil i Vernis 
(1996) i Gambau i Pinasa (2001) exposen. S’entén que 
l’estructura interna i el funcionament de les federa-
cions esportives han d’ajustar-se a uns “principis de-
mocràtics i de representació” tot basant-se en els que 
els diferents estaments de la federació participen en els 
òrgans directius, de govern, entre d’altres actuacions i 
a partir de la qual es gestiona la comunicació interna, 
externa i corporativa institucional. 

En la segona fase es van establir cinquanta indica-
dors d’anàlisi per al Model EFQM en federacions es-
portives regionals, inclosos en les deu subdimensions i 
obtinguts de la síntesi i contrast de diferents fonts docu-
mentals [qualitat en l’esport (Dorado & Gallardo, 2005; 
Nuñez, 2006; Sánchez, 2004; Senllé, 2006; Senllé, Ga-
llardo, & Dorado, 2004); qualitat en el sector públic 
esportiu (Dorado, 2006; Marqués, 2001a; Marqués, 
2001b; Marqués, 2003; Rial, 2007), qualitat en l’entorn 
educatiu (García de Elías, 2006; MEC, 2003 i UCUA, 
2004); qualitat en instal·lacions esportives (Redondo, 
Oliver, & Redondo, 2006); qualitat en l’àmbit empresa-
rial (Ferrando Sánchez & Granero, 2005) i bibliogra-
fia relacionada amb l’àmbit federatiu (Brotóns, 2007; 
Camps, 1993; Camps, 1996; Gambau i Pinasa, 2001; 
González Orb, 2001; González, Guarda, Molina, & 
Santana 2008; Herrera, 1997; Mestre, Brotons, & Man-
zano; 2002; Palomar; 2006; Vega del Rosario, 2005)].

En la tercera fase d’elaboració i estructuració de les 
preguntes del qüestionari juntament amb les seves ins-
truccions i interpretació, es van redactar les preguntes 
de tal manera que van donar resposta a cadascun dels 
indicadors en una escala de quatre opcions: “si es rea-
litza”, “no es realitza”, “es realitza parcialment o de 
vegades”, “no sap o no contesta”; es van revisar per 
un grup d’experts vinculat amb el tema objecte d’estu-
di [àmbit federatiu (presidents de federacions esportives 
gallegues, persones vinculades d’alguna manera a la fe-
deració sigui com a membre d’aquesta o personal que hi 
treballa) i no federatiu (investigadors de les ciències de 
l’activitat física i l’esport, professionals relacionats amb 
la gestió esportiva i públic en general)] i es van estructu-
rar d’una manera lògica perquè es poguessin respondre 
de forma fàcil i correcta.

Propietats psicomètriques del qüestionari 
Una vegada ajustat l’instrument d’anàlisi a la re-

alitat d’una federació i determinat que respon veri-

tablement al que volem conèixer, per verificar les 
propietats psicomètriques del qüestionari (la fiabili-
tat i qualitat de les dimensions). Per a la fiabilitat, 
se segueix un plantejament similar al proposat per 
Baquero i Sánchez (2000), Chen, Wanh, Yang, & 
Liou (2003), Failde i Ramos (1999), Hotmann et al. 
(2009), Meliá et al. (1990), Paddock, Veloski, Chat-
terton, Gevirtz i Nash (2000), Soler, Generelo, Za-
ragoza i Julián (2010) i Tercedor i López (1999) que 
consisteix a passar el qüestionari en dues ocasions 
temporalment diferents a un grup de federa cions es-
portives escollit a l’atzar i determinar com és el coe-
ficient de correlació entre ambdues respostes i com 
es distribueixen aquestes. Baquero i Sánchez (2000) 
exposen que el procediment empíric més utilitzat per 
avaluar la qualitat dels ítems és calcular la distribució 
de les respostes d’aquests i la discriminació. Per a la 
primera anàlisi s’utilitza la moda i la variança, veri-
ficant-se que si l’ítem és de qualitat, ha d’haver-hi 
proximitat de la moda al centre del rang del valor 
de l’ítem, és a dir, que el valor de tendència central 
teòrica i empírica coincideix. La capacitat discrimi-
nativa del test ve donada per l’índex de discriminació 
ítem-total, i fa referència al grau en què l’ítem està 
en concordança amb la resta dels que componen el 
qüestionari.

D’aquesta manera, es va codificar el qüestionari i es 
van incloure les dades en el programa estadístic SPSS 
17.00 i es va fer l’anàlisi següent per donar resposta als 
objectius plantejats: a) calcular l’índex de consistència 
interna (alfa de Cronbach) amb les dades del test-retest 
per verificar la fiabilitat i b) obtenir la distribució de les 
respostes de les dimensions (moda i variança) i l’índex 
de discriminació per conèixer la qualitat de les dimen-
sions (correlació ítem-total). 

Resultats
Verificació de la fiabilitat de l’instrument

Una vegada passat el Qüestionari d’avaluació de la 
gestió de qualitat en entitats esportives (EGCED) en 
federacions esportives gallegues en dues ocasions di-
ferents, tot deixant un interval de temps entre ambdu-
es, al mateix grup de federacions esportives gallegues 
escollides a l’atzar (Esport per a Sords, Lluita i D.A., 
Tir amb Arc, Taekwondo, Natació, Esquí Nàutic, Tir 
Olímpic, Motonàutica, Surf, Columbofília, Piragüis-
me, Futbol Sala, Futbol, Esports per a  Minusvàlids 
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 Físics i Bitlles) i introduïdes les dades en l’SPSS 17.00, 
els resultats descriptius obtinguts per a les 10 dimen-
sions del Model EFQM són els recollits a la taula 2. 
La mitjana de les diferents dimensions oscil·la entre 
x = 0,42 i x = 0,81 amb unes desviacions típiques entre 
sd = 0,11 i sd = 0,36. I el mínim i màxim en algunes 
dimensions és igual entre el test – retest (dimensió 2, 
3, 5, 6 i 8). 

Es va calcular el coeficient de consistència interna 
alfa de Cronbach amb el mètode test-retest (taula 3), 
les deu dimensions i la puntuació total del qüestionari 
presenten un valor entre 0,710 i 0,988. La puntua-
ció més baixa és per a la dimensió 4 amb r = 0,710, 
considerat aquest resultat acceptable per estar per 
sobre del valor mínim recomanable per a l’alfa de 
Cronbach (0,7).

Els coeficients de consistència interna (CCI 
test-retest) per a cada dimensió i per al total també 

Variable N Mitjana ± Desv. Típica Mínim-Màxim Asimetria Curtosi

Dim 1 Test 15,00 0,64 ± 0,24 0,00-0,88 –1,33 2,00

Retest 15,00 0,63 ± 0,30 0,00-1,00 –1,24 1,14

Dim 2 Test 15,00 0,81 ± 0,12 0,60-1,00 –0,03 –0,12

Retest 15,00 0,81 ± 0,13 0,60-1,00 –0,06 –0,62

Dim 3 Test 15,00 0,46 ± 0,36 0,00-1,00 –0,06 –1,32

Retest 15,00 0,49 ± 0,34 0,00-1,00 –0,18 –1,14

Dim 4 Test 15,00 0,75 ± 0,21 0,25-1,00 –0,80 0,70

Retest 15,00 0,73 ± 0,15 0,50-1,00 0,59 –0,44

Dim 5 Test 15,00 0,78 ± 0,22 0,40-1,00 –0,77 –0,98

Retest 15,00 0,80 ± 0,20 0,40-1,00 –0,85 –0,29

Dim 6 Test 15,00 0,67 ± 0,22 0,50-1,00 0,78 –1,35

Retest 15,00 0,75 ± 0,25 0,50-1,00 0,00 –2,23

Dim 7 Test 15,00 0,42 ± 0,20 0,00-0,63 –0,95 –0,06

Retest 15,00 0,45 ± 0,16 0,13-0,63 –0,87 0,15

Dim 8 Test 15,00 0,58 ± 0,26 0,00-1,00 –0,61 0,28

Retest 15,00 0,55 ± 0,26 0,00-1,00 –0,38 0,15

Dim 9 Test 15,00 0,58 ± 0,30 0,00-0,88 –1,27 0,07

Retest 15,00 0,53 ± 0,30 0,00-1,00 –0,51 –0,49

Dim 10
Test 15,00 0,81 ± 0,11 0,55-1,00 –0,39 1,04

Retest 15,00 0,78 ± 0,14 0,50-0,96 –0,35 –0,43

5 
Taula 2. Dimensions de l’EGCED: anàlisi descriptiu, càlcul de fiabilitat

 
 
Variables

Consistència 
Interna 

Cronbach α

Test-  
Retest 
C.C.I.

Dim 1. Direcció i lideratge 0,928 0,976

Dim 2. Planificació estratègica 0,929 0,976

Dim 3. Gestió de recursos humans 0,959 0,986

Dim 4. Gestió de processos 0,710 0,903

Dim 5. Gestió d’aliances i recursos 0,946 0,982

Dim 6. Comunicació i transparència 0,831 0,943

Dim 7. Resultats en els clients 0,905 0,968

Dim 8. Resultats en el personal 0,988 0,996

Dim 9. Resultats en la societat 0,938 0,979

Dim 10. Resultats clau 0,937 0,979

Puntuació total 0,985 0,995

5 
Taula 3. Alfa de Cronbach i coeficient de correlacions de les 
dimensions de l’EFCED
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són superiors a r = 0,70 per la qual cosa es verifica 
la fiabilitat de les variables analitzades en obtenir-se 
una homogeneïtat en les seves respostes. Amb això 
s’entén, que totes les dimensions fan referència al 
que es pretén mesurar en el qüestionari.

Qualitat de les dimensions d’anàlisi 
El procediment empíric utilitzat per avaluar la qua-

litat de les dimensions és l’anàlisi de la distribució de 
les puntuacions (moda i variança) i la discriminació 
d’aquestes (correlació dimensió-total). Els resultats de 

les dimensions es presenten acceptables: la moda (valor 
estadístic de tendència central) per a cada dimensió se 
situa entre 0,00 i 0,90 amb una desviació típica entre 
0,11 (Dim 10) i 0,36 (Dim 3), i la variança (S) presenta 
valors entre 0,01 (Dim 10) i 0,13 (Dim 3). Puntuacions 
que permeten considerar la qualitat de les dimensions de 
l’instrument. (Taula 4)

Analitzant la capacitat discriminativa de cada dimen-
sió respecte al total (correlació dimensió – total, tau-
la 5) per determinar en quina mesura la dimensió està en 
concordança amb la resta de les que componen el qües-
tionari s’obté que:

Variables Mitjana+-Desv.Tipíca Moda Variança

Dim 1. Direcció i lideratge 0,64 ± 0,24 0,75 0,06

Dim 2. Planificació estratègica 0,81 ± 0,12 0,80 0,02

Dim 4. Gestió de processos 0,46 ± 0,36 0,00 0,13

Dim 4. Gestión de procesos 0,75 ± 0,21 0,63 0,04

Dim 5. Gestió d’aliances i recursos 0,78 ± 0,22 0,900a 0,05

Dim 6. Comunicació i transparència 0,67 ± 0,22 0,50 0,05

Dim 7. Resultats els clients 0,42 ± 0,20 0,50 0,04

Dim 8. Resultats en el personal 0,58 ± 0,26 0,60a 0,07

Dim 9. Resultats en la societat 0,58 ± 0,30 0,75 0,09

Dim 10. Resultats clau 0,81 ± 0,11 0,75 0,01
a Hi ha diverses modes. Es mostra la de menor valor. 

Variables
Coeficient 

de Correlació Rho 
de Spearman

Significació 
(unilateral)

Variables
Coeficient 

de Correlació Rho 
de Spearman

Significació 
(unilateral)

Dim1_1 0,470(*) 0,04 Dim1_2 0,675(**) 0,00

Dim2_1 0,612(**) 0,01 Dim2_2 0,524(*) 0,02

Dim3_1 0,770(**) 0,00 Dim3_2 0,785(**) 0,00

Dim4_1 0,37 0,09 Dim4_2 0,35 0,10

Dim5_1 0,07 0,40 Dim5_2 0,21 0,23

Dim6_1 0,19 0,25 Dim6_2 0,22 0,21

Dim7_1 0,789(**) 0,00 Dim7_2 0,689(**) 0,00

Dim8_1 0,624(**) 0,01 Dim8_2 0,546(*) 0,02

Dim9_1 0,717(**) 0,00 Dim9_2 0,891(**) 0,00

Dim10_1 0,614(**) 0,01 Dim10_2 0,496(*) 0,03

Puntotal_1 1,00 . Puntotal_2 1,00 .

** La correlació és significativa en el nivell 0,01 (unilateral). * La correlació és significativa en el nivell 0,05 (unilateral).

5 
Taula 5. Coeficient de correlació de les dimensions de l’EGCED (test-retest)

3 
Taula 4. Anàlisi de la qualitat 
de les dimensions de l’EGCED
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•	 Els valors se situen entre r = 0,070 (Dim 5_1) i 
r = 0,891 (Dim 9_2). 
•	 Hi ha una alta estabilitat en les respostes del 

qüestionari que mostren similituds en les dues 
ocasions en què passa el mateix. En ambdues si-
tuacions, les dimensions 1, 2, 3, 7, 8, 9 i 10 se 
situen per sobre del r = 0,470 i la 4, 5 i 6 per sota 
de r = 0,37. 
•	 Aprofundint en el grau d’implicació de les respos-

tes en els resultats del qüestionari final, s’extreu 
que en els dos casos: les dimensions 1, 2, 3, 7, 8, 
9 i 10 presenten una rellevància menor que 0,05 
(p < 0,05) i el coeficient de correlació se situa per 
sobre de r = 0,47 i menor que 1,00 el que implica 

una gran influència en el resultat final. No passa el 
mateix amb les dimensions 4, 5 i 6 que no aconse-
gueixen el nivell de rellevància al presentar valors 
superiors a 0,05 (p > 0,05). 

De manera més concreta, a la taula 6, s’exposa el 
coeficient de correlació i la rellevància entre les di-
mensions del Model EGCED i entre els dos moments 
en què es passa el qüestionari. La rellevància entre 
el test i retest entre dimensions i entre les puntua-
cions totals és menor que 0,05 (p < 0,05), indicant 
novament una alta estabilitat en les respostes, en què 
el seu valor és diferent si fem comparacions entre di-
mensions.

 Retest

Test
Dim 
1_2

Dim 
2_2

Dim 
3_2

Dim 
4_2

Dim 
5_2

Dim 
6_2

Dim 
7_2

Dim 
8_2

Dim 
9_2

Dim 
10_2

Puntotal 
1_2

Dim
1_1

C.c. ,827 (**) ,772 (**) 0,29 ,492 (*) -0,23 0,40 ,471 (*) ,480 (*) 0,34 -0,07 ,556 (*)

Sig. (unilateral) 0,00 0,00 0,14 0,03 0,20 0,07 0,04 0,04 0,11 0,41 0,02

Dim
2_1

C.c. ,583 (*) ,790 (**) 0,36 0,38 -0,05 0,27 ,510 (*) ,690 (**) 0,38 0,08 ,580(*)

Sig. (unilateral) 0,01 0,00 0,09 0,08 0,43 0,17 0,03 0,00 0,08 0,39 0,01

Dim
3_1

C.c. 0,28 0,17 ,949 (**) 0,00 0,26 -0,07 ,637 (**) 0,38 ,640 (**) 0,26 ,762 (**)

Sig. (unilateral) 0,16 0,27 0,00 0,50 0,18 0,41 0,01 0,08 0,01 0,18 0,00

Dim
4_1

C.c. 0,35 0,25 0,14 ,680 (**) -0,14 0,33 0,23 ,532 (*) 0,09 -0,05 0,24

Sig. (unilateral) 0,10 0,18 0,31 0,00 0,30 0,12 0,21 0,02 0,37 0,44 0,19

Dim
5_1

C.c. -0,03 -0,20 0,09 0,04 ,957 (**) -0,01 -0,16 -0,31 0,26 0,09 0,11

Sig. (unilateral) 0,46 0,23 0,37 0,44 0,00 0,49 0,28 0,13 0,18 0,38 0,35

Dim
6_1

C.c. 0,27 0,06 0,16 0,40 -0,01 ,721 (**) -0,01 ,503 (*) 0,06 -0,06 0,13

Sig. (unilateral) 0,17 0,41 0,29 0,07 0,49 0,00 0,49 0,03 0,42 0,42 0,33

Dim
7_1

C.c. 0,24 ,459 (*) ,758 (**) 0,22 -0,13 -0,08 ,910 (**) ,757 (**) ,456 (*) 0,04 ,653 (**)

Sig. (unilateral) 0,20 0,04 0,00 0,21 0,32 0,39 0,00 0,00 0,04 0,45 0,00

Dim
8_1

C.c. 0,42 ,524 (*) 0,36 0,42 -0,22 ,545 (*) ,602 (**) ,972 (**) ,480 (*) 0,18 ,537 (*)

Sig. (unilateral) 0,06 0,02 0,09 0,06 0,21 0,02 0,01 0,00 0,04 0,26 0,02

Dim
9_1

C.c. 0,16 0,13 ,548 (*) 0,15 0,12 -0,03 ,698 (**) ,509 (*) ,767 (**) ,523 (*) ,660 (**)

Sig. (unilateral) 0,29 0,33 0,02 0,30 0,34 0,45 0,00 0,03 0,00 0,02 0,00

Dim
10_1

C.c. 0,30 -0,02 ,495 (*) 0,15 0,19 0,32 0,12 0,26 ,692 (**) ,804 (**) ,673 (**)

Sig. (unilateral) 0,14 0,47 0,03 0,29 0,25 0,12 0,33 0,18 0,00 0,00 0,00

P untotal 
1_1

C.c. ,546 (*) 0,40 ,805 (**) 0,30 0,14 0,15 ,760 (**) ,666 (**) ,840 (**) ,504 (*) ,943 (**)

Sig. (unilateral) 0,02 0,07 0,00 0,14 0,31 0,29 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

C.c.: coeficient de correlació. Rho de Spearman. La correlació és significativa en el nivell de: ** 0,01 (unilateral). * 0,05 (unilateral).

5 
Taula 6. Correlacions entre les dimensiones de l’EGCED (test-retest)
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Discussió i conclusions
Amb tot això, es justifica que el Qüestionari d’ava-

luació de la gestió de qualitat en entitats esportives, 
 EGCED aplicat a les federacions esportives gallegues és 
una mesura vàlida i fiable amb dimensions de qualitat que 
permet avaluar la gestió de qualitat de les federacions es-
portives autonòmiques, tot determinant els punts forts, in-
termedis i febles. La seva interpretació permetrà establir 
estratègies d’actuació que millorin la gestió de l’entitat. 
Entre les limitacions, exposades com a futures investiga-
cions, es proposa desenvolupar instruments d’anàlisi més 
complets que permetin obtenir no només les percepcions 
i valoracions dels presidents i personal vinculat a la ges-
tió de la federació sobre els ítems avaluats i la gestió de 
l’entitat, sinó un coneixement més profund de la gestió 
de qualitat de l’organització, incorporant, per exemple, 
evidències tècniques a les dimensions analitzades o inter-
vencions concretes que serveixin per contrastar l’abans i 
després de les estratègies d’actuació implantades. 
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