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B.1 INTRODUCCIÓ 
 

En aquest annex es citaran els indicadors que formen part del Sistema d’Indicadors 

utilitzat fins ara a CATISA no només per la UEN de Punxonats sinó per a tota la 

organització. La informació es mostrarà en forma de taula, agrupant els indicadors en 

funció dels Processos als quals fan referència i tot mostrant per a cada indicador : 

• La fórmula usada per al seu càlcul. 

• La seva freqüència de càlcul. 

• Si es manté dins el Quadre de Comandament Integral. 

Per a cada grup d’indicadors es citarà també la documentació necessària per al seu 

càlcul. 
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B.2 INDICADORS 
 
 

  
INDICADOR FÓRMULA 

FREQÜÈNCIA   
DE CÀLCUL 

CONTINUITAT 
QCI 

Índex evaluació 
assistència accions 
formatives 

 100
º

º ⋅
inscritespersonesden

formacióanassisteixequepersonesn
 

Annual 
No 

Volum d'accions 
formatives evaluades 

 100
º ⋅

plantillatotal

formaciórealitzenquepersonesn
 

Annual 
No 

Índex d'absentisme 
 100⋅

òptimtempsdetotalshores

personaldelabsentismehores
 

Trimestral 
Si 

PROCÉS DE GESTIÓ DE RECURSOS 

Índex de rotació de 
personal 

 Càlcul per separat de: 

100⋅
mitjanaplantilla

altes
 i  100⋅

mitjanaplantilla

baixes
 

Trimestral 

Si 

Documentació 
Solicitud de formació, registre d'actuacions del pla de formació annual, registre d'índex d'absentisme, registre 

d'índex de rotació de personal 

Índex de seguiment de 
terminis d'entrega 

100·
)4(minº

clientsaentregadescomandesdetotal

diesiterdeforacomandesden ≥
  
Trimestral 

Si 

Índex per al control de 
transports urgents 

 (€ transports urgents)/(€ total transports)*100 
 Trimestral 

Si 
PROCÉS DE GESTIÓ COMERCIAL 

Índex desviació facturació 
respecte de previsions 

 (€ facturació - € previsions)/(€ previsions)*100 
 Trimestral 

No 

Documentació Informes informàtics programa gestió empresa 
PROCÉS DE GESTIÓ DE LES 
RECLAMACIONS DE CLIENT 

Valor total de 
reclamacions 

 Contabilització del  nombre reclamacions del període 
avaluat Trimestral 

No 
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Índex de gravetat de 
reclamacions 

 Es puntuen les reclamacions segons les 
conseqüències que han originat. Greu(15p), Alt(5p), Mitjà 
(3p), Baix(1p). 
 

100·
º nsreclamacion

nsreclamaciopuntuació∑
 

 Trimestral 

No 

 

Índex de rebuig del client 
100·

cos

registradafacturació

nsreclamaciodet
 

Trimestral 
Si 

Documentació Informe reclamació clients, seguiment de reclamacions clients 
Nombre de dissenys 
iniciats  (Nombre de dissenys iniciats)/(objectiu)*100 Semestral 

No 

Nombre de dissenys 
aprovats  (Nombre de dissenys aprovats)/(objectiu)*100 Semestral 

No 

Nombre de dissenys 
validats   (Nombre de dissenys validats)/(objectiu)*100 Semestral 

No 
PROCÉS DE DISSENY 

Temps desde l'inici fins a 
la validació   Semestral 

No 

Documentació Documentació generada en el procés de disseny 

Índex de proveïdors 1-A 
 (Nombre de proveïdors amb nivell ÒPTIM)/(nº línies de 
producte)*100 Annual 

No 

Índex de proveïdors 2-B 
(Nombre de proveïdors amb nivell APTE)/(nº línies de 
producte)*100 Annual 

No 

Índex de proveïdors 3-C 
  (Nombre de proveïdors amb nivell APTE AMB 
CONTRES)/(nº línies de producte)*100 Trimestral 

No 

Índex de proveïdors 4-D 
  (Nombre de proveïdors amb nivell NO APTE)/(nº línies 
de producte)*100 Trimestral 

No 

Índex per al control i 
seguiment de les ruptures 
de stock Nº de parades de màquina ocasionats  

Si 

PROCÉS DE COMPRES 
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Documentació 
 

Selecció i aprovació de proveïdors (informe de 1ª valoració de proveïdor per tipus de producte o servei); 
valoració continuada de proveïdors (informe/seguiment valoració de proveïdor per tipus de producte o servei); 

informe per al contol i seguiment de les ruptures de stock 
  
  

 
Índex de 2ª classe Punxonat Trimestral Si 

Índex de 2ª classe Safates 

 100
)int(ª2

2

2

⋅
períodedinsliquidatsmtotal

vermacautomaprovnoclassem
 

  Trimestral 
Si 

Índex de 2ª classe Sostres Trimestral Si 

Índex de 2ª classe 
Mercaderies/Prefabricats 

100
ª2

2

2

⋅
períodedinsliquidatsmtotal

classem
 

  Trimestral 
Si 

Índex de costos no qualitat per 
incidències 

 (€ costos no qualitat per incidències en fàbrica i 
reoperacions/€ facturació període) Trimestral 

Si 

Índex de consum de materials  Kg aportats a la línia – (kg consumits i kg “tornats”) Trimestral No 

Índex de rendiments Línia 1 Punxonat Trimestral Si 

Índex de rendiments Línia 1 Malivlies Trimestral Si 

Índex de rendiments Línia 2 Punxonat Trimestral Si 

Índex de rendiments Línia 2 Malivlies Trimestral Si 

Índex de rendiments Estampadora 
Foulard Trimestral 

Si 

Índex de rendiments Estampadora 
Estampat/Impregnat Trimestral 

Si 

PROCÉS DE 
GESTIÓ DE 

PRODUCCIÓ I 
MEDICIÓ 

Índex de rendiments Estampadora 
Planxat/Estampat 

  

100
º

º ⋅
líniaestàndarhoresn

streballadehoresn
 

  
  
  
  
  Trimestral 

Si 

Documentació 

Pareto per tipus de produce (punxonat, safates, sostres i mercaderies/prefabricats); relació mensual de metres defectuosos per 
tipus de producte; seguiment de resoluió de productes no conformes (informe de no conformitats i accions empreses); seguiment 

d'incidències: informe de problemes de fabricació, defectes produits, avaries, errors varis,...,Pareto hores de parada home i 
màquina per tipus d'incidència; resum de costos no qualitat generat per tipus d'incidències; informe de rendiments i consum de 

materials. 
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PROCÉS DE 
CONTROL DELS 
DISPOSITIUS DE 
SEGUIMENT I 

MEDICIÓ 

Índex d'execució de control dels 
dispositius de seguiment i medició 
respecte a la planificació - Olius 

100
º

º ⋅
mesuradeequipsn

sincidèncien
 

Semestral 

No 

Documentació Pla i registre d'execució del Pla de calibració/verificació 
Indicador "compliment requisits" Semestral No 
Indicador "servei" Semestral No 
Indicador "opinió de CATISA" Semestral No 

Indicador "nivell de compra" 

  
  
 El client puntua de l’1 al 5 les preguntes del 
qüestionari de Satisfacció i segons la ponderació 
establerta s’avalua el seu grau de satisfacció. 

100·
inf'º ormesdn

paràmetrespuntuacion∑
 

  Semestral 

No 
PROCÉS DE 
MESURA 

SATISFACCIÓ DEL 
CLIENT 

Indicador del grau de satisfacció del 
client 

100·
inf'º ormesdn

finalsspuntuacion∑
 

Semestral 

si 
 

Documentació Qüestionari de grau de satisfacció del client, informe valoració del grau de satisfacció del client 

COSTOS 
RELATIUS A LA 
NO QUALITAT 

Costos de no-qualitat 

 (€ total costos no qualitat interna + externa)/(€ 
facturació període)*100 
Costos de no qualitat interna inclouen:incidències en 
fàbrica i reoperacions, altres incicdències, pèrdua de 
material, segones classes. 
Costos de no qualitat externa inclouen: abonaments 
reclamacions, abonaments scrap, transports urgents, 
altres. Trimestral 

No 

Documentació 
Costos relatius a la qualitat (informe general de costos de no qualitat per errors interns i externs i costos de prevenció, evaluació i 

altres) 
 
 


