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RESUM 
 

El projecte que es presenta a continuació té per finalitat dissenyar una proposta 

metodològica per l’implementació del sistema sis sigma a la gestió de la prevenció.  

 

Sis sigma és un sistema de millora que es basa en el cicle DMAIC i que gràcies a 

l’utilització d’eines estadístiques pot fer possible l’identificació d’errors en els 

processos empresarials. D’aquesta identificació realitza projectes de millora ja que 

l’objectiu màxim d’aquest sistema és tenir un percentatje d’error del 3,4 per milió. 

Actualment, aquest sistema s’utilitza per la gestió de la qualitat.  

 

Per poder aplicar aquest sistema a la gestió de la prevenció primer s’ha investigat 

sobre el propi sistema en el camp de la qualitat. D’aquesta investigació s’han extret els 

conceptes més importants que formen la base del sistema sis sigma i la seva 

metodologia d’aplicació.  

 

Per una altra banda, s’ha fet recerca sobre la gestió de la prevenció en les empreses 

per poder tenir una visió global dels conceptes més importants: els agents de la 

prevenció dins d’una empresa, les funcions i responsabilitats de cadascun i els 

processos més importants per un sistema de prevenció. Dins d’aquest camp hi ha 

moltes variables, algunes d’aquestes s’han concretat transformant-les en constants 

per poder precisar més en la proposta metodològica. Tanmateix, hi ha d’altres 

variables que s’han deixat com a tals i s’ha procurat abarcar-les al màxim possible. 

 

Amb ambdós sistemes ben definits s’ha creat una relació entre els conceptes 

pertanyens a cadascun per poder crear un únic fil conductor entre ambdós sistemes i 

poder així, fer una proposta metodològica per la implementació del sistema sis sigma a 

la gestió de la prevenció.   

 

En el projecte es descriuent tots els vincles creats entre ambdós sistemes i tots els 

pasos a seguir per poder aplicar aquest sistema a la gestió de la prevenció. 
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1. INTRODUCCIÓ: 
 

Per a la paraula qualitat trobem diverses i diferents interpretacions de definir-la, ja sigui 

a través d’un diccionari: “superioritat en el seu gènere” o per raó d’una ISO: “el conjunt 

de característiques d'una entitat que li confereixen l'aptitud per satisfer les necessitats 

establertes i les implícites”. 

 

D’ambdues definicions extraiem la necessitat de satisfer un client amb un producte o 

servei del que se’n deriven unes característiques superior als de la resta del mercat. 

Actualment, per poder arribar a aquesta excel·lència de qualitat,  trobem en el món 

laboral diverses directrius i certificats que, seguin les normes establertes, intenten que 

aquella empresa que apliqui la seva metodologia desenvolupi una gestió de qualitat 

basada en obtenir un producte perfecte.  

 

Tanmateix, aquest objectiu utòpic no s’aconsegueix amb la implementació d’aquests 

mètodes convencionals. En aquest punt és quan entra en joc el sistema sis sigma; per 

aconseguir que aquestes empreses arribin a assolir l’objectiu de qualitat suprema.  

 

Sis sigma és una metodologia de millora de processos centrada en la reducció de la 

variabilitat dels mateixos, aconseguint reduir o eliminar els defectes o errors en 

l’entrega del producte o servei al client. La finalitat de sis sigma és arribar a un màxim 

de 3,4 defectes per milió d’oportunitats, entenent com a defecte qualsevol succés en 

que un producte o servei no aconseguieix cumplir amb els requisits del client. 

 

Sis sigma utilitza eines estadístiques per la mesura, l’anàlisi i la millora dels processos. 

D’aquesta característica se’n deriva el seu nom ja que la lletra grega sigma 

representa, en estadística, la desviació tipus, encarregada de donar una visió de la 

variabilitat que té un procés. Per tant, sis sigma estableix uns límits dins dels ja definits 

pel client que té un significat de 3,4 errors per milió i un 99,999966% d’eficiència. 

 

Pel que fa a la paraula “risc”, la seva definició és:la probabilitat de que la capacitat 

d’ocasionar danys s’actualitzi en les condicions d’utilització o d’exposició i la possible 

importància d’aquests com a accident laboral o enfermetat professional. 

 

Avui en dia, i des de fa relativament poc, tenim unes normes definides de prevenció de 

riscos, les quals tenen com a finalitat l’aplicació d’un conjunt d’activitats o mesures en 
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totes les fases de l’activitat de l’empresa per evitar o disminuir els  riscos derivats del 

treball, a més de protegir els empleats per poder reduir i minimitzar les conseqüències 

d’un accident. 

 

Igual que en la qualitat, la prevenció també es regula amb una gestió per processos; 

processos que seran definits per directrius que podran ser certificables o no i que, 

posteriorment, seran revisades per una auditoria externa. 

 

Com ja s’ha definit en ambdós conceptes: “prevenció” i “qualitat” estan regulats per 

processos i, el que pretén sis sigma és avaluar la variabilitat d’aquests processos per 

tal de millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.  

 

En conclusió, el que es busca en aquest projecte és l’aplicació del sistema sis sigma 

en la gestió de la prevenció de riscos laborals per extreure’n una metodologia en 

aquest camp. A més a més, a priori es definirà un model general de mapa de 

processos de la prevenció i, a partir d’aquest, es desenvoluparà la metodologia. 
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2. OBJECTIUS: 
 

L’objectiu principal és realitzar una proposta metodològica per a l’implementació del 

sistema sis sigma; un sistema de millora que, actualment s’aplica en la gestió de la 

qualitat.  

 

Com a objectiu secundari és desxifrar els principis bàsics del sistema sis sigma per 

poder crear un fil conductor entre aquests i els conceptes bàsics de la gestió de la 

prevenció.  

 

La recerca de les premises principals farà possible una millor especificació en el 

projecte; per tant, un altre objectiu es poder concretar al màxim la metodologia a partir 

d’una recerca profunda dels dos sistemes que es volen connexionar. 
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3. SIX SIGMA (SIS SIGMA) 
 
3.1 SIX SIGMA SYSTEM DEFINITION (DEFINICIÓ DEL SISTEMA SIS 

SIGMA) 
 
Six sigma is a methodology of 

processes improve, centred in the 

reduction of his variability, achieving 

reduce or delete the defects or errors in 

the delivery of the product or service to 

the customer. The purpose of six sigma 

is to reach a maximum of 3,4 defects 

for million of opportunities, 

understanding as a defect any event in 

that a product or service not attain fulfil 

with the requirements of the customer. 

 

Six sigma uses statistical tools for the 

measure, the analysis and the 

improvement of the processes. From 

this characteristic derives his name: 

“sigma” is the deviation type that grants 

the vision of the variability that has a 

process. And, therefore, six sigma 

establishes some limits in the already 

defined for the customers that has a 

meaning of 3,4 errors for million and a 

99,999966% of efficiency. 

 

This definition is the global definition, 

but there is another, which specifies 

what the six sigma system is. Six sigma 

is a method to measure the productivity 

and efficiency of process activity. Also,  

 

Sis sigma és una metodologia de 

millora de processos que es centra en 

la reducció de la variabilitat d'ell mateix, 

aconseguint reduir o eliminar els 

defectes o errors en el lliurament del 

producte o servei al client. El propòsit 

de sis sigma és assolir un màxim de 

3,4 defectes per milions d'oportunitats, 

entenent com a defecte qualsevol 

esdeveniment que pogui modificar les 

característiques del producte o servei 

requerides pel client. 

 

Sis sigma utilitza eines estadístiques 

per la mesura, l'anàlisi i la millora dels 

processos. D'aquesta característica es 

deriva el seu nom: “sigma” que és el 

tipus de desviació que concedeix la 

visió de la variabilitat que té un procés. 

I, per tant, sis sigma estableix una 

desviació tipus que té per significat de 

3,4 errors per milions i un 99,999966% 

d'eficàcia. 

 

Sis sigma també és un mètode per 

mesurar la productivitat i l’eficàcia 

d’una activitat. És una filosofia de feina 

que busca la millora continua de 

processos. I finalment, sis sigma és un 

objectiu empresarial per assolir la  
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this system is a work philosophy that 

want to carry on processes improve.  

 

And finally, six sigma is a business 

objective to attain perfection. 

 

All these definitions are correct for a 

system that looks for the perfection 

through the measure and the analysis, 

the improvement of the processes and 

the implantation of a cultural change in 

his workers. 

 

perfecció. 

 

 

I finalment, sis sigma és un objectiu 

empresarial per assolir la perfecció. 

 

Totes aquestes definicions són 

correctes per un sistema que busca la 

perfecció a través de la mesura i  

l'anàlisi, la millora dels processos i la 

implantació d'un canvi cultural en els 

seus treballadors. 
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3.2. MARC CONCEPTUAL DE SIS SIGMA ( SIX SIGMA CONCEPTUAL 
FRAME) 
 

After the definition exposes how can 

apply the six sigma system to the 

managment of the quality of a 

company. At a later date, it will show 

the methodology to apply this system to 

the management of the prevention but, 

previously is necessary to explain the 

six sigma method in the management 

of the quality for can understand the 

back methodology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriorment a la definició, s’exposa 

com es pot aplicar el sistema sis sigma 

a la gestió de la qualitat d’una empresa. 

Més endavant, es mostrarà la 

metodologia per aplicar aquest sistema 

a la gestió de la prevenció però 

previament, és necessari explicar el 

mètode sis sigma en la gestió de la 

qualitat per poder entendre la posterior 

metodologia. 
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COMMITMENT OF THE HIGH 

DIRECTION 

 

Everything system begins with the 

decision to apply it, in so much, is 

normal that the first requirement 

correspond to the “commitment of the 

direction”. 

 

In this process the managerial of the 

company has to be fully decided to 

apply six sigma. If in the high direction 

generate doubts, the system will not be 

able to develop properly. 

 

If the high direction is not to 100% 

certain will provide an insufficient 

quantity of resources for can develop 

the system and, obviously, it will fail in 

the application of this and will form an 

erroneous belief of the system. 

 

FORMATION OF THE HIGH 

DIRECTION: 

 

Later to the commitment, the high 

direction will realise a basic formation 

on the most important aspects of the six 

sigma system for can face the functions 

that will belong him. Thanks to this 

formation, the high direction will be 

the attendant to inform to his workers, 

the future application of the system to 

the company and the changes that will 

produce. 

 

 

COMPROMÍS DE L’ALTA DIRECCIÓ 

 

 

Tot sistema comença amb la decisió 

d’aplicar-lo, en tant, és normal que el 

primer requisit correspongui al 

“compromís de la direcció”.  

 

En aquest procés la directiva de 

l’empresa ha d’estar plenament 

decidida a aplicar sis sigma. Si dins de 

l’alta direcció es generen dubtes, el 

sistema no es podrà desenvolupar 

correctament. 

 

Si l’alta direcció no està al 100% 

segura proporcionaran una quantitat 

insuficient de recursos per a poder 

desenvolupar el sistema i, evidentment, 

es fracasarà en l’aplicació d’aquest i es 

formarà una creença errònia del 

sistema. 

 

FORMACIÓ DE L’ALTA DIRECCIÓ: 

 

Posteriorment al compromís, l’alta 

direcció realitzarà una formació bàsica 

sobre els aspectes més importants del 

sistema sis sigma per poder afrontar 

les funcions que li pertanyeran. Gràcies 

a aquesta formació, l’alta direcció serà 

l’encarregada d’informar als seus 

treballadors de la futura aplicació del 

sistema a l’empresa i els canvis qie es 

produiran. 
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INFORMATION TO THE WORKERS 

 

In this information that will provide them 

to the workers at least will have to 

develop the following aspects: 

 

- Six sigma system 

 

Will explain what is and because it 

applies the six sigma system as well as 

a basic explanation of the methodology 

of application.  

 

- Organisational culture 

 

An organisation a social reality 

changing and dynamic, in a continual 

process of modifications and changes. 

In the moment that decides applies six 

sigma, produces an internal change in 

the company and the high direction 

will have to explain because it has 

taken this decision and the advantages 

and the inconvenient that comports. 

 

- Leardership culture and the 

formation of teams 

 

Once applied the system, the 

organisational culture will have the 

leardership culture typology and the 

team formation for the prisoner of 

decisions and realisations of projects. 

 

 

 

 

INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS 

 

En aquesta informació que se’ls hi 

proporcionarà als treballadors com a 

mínim s’hauran de desenvolupar els 

següents aspectes: 

 

- Sistema sis sigma 

 

S’explicarà què és i per què s’aplica 

així com, una explicació bàsica de la 

metodologia d’aplicació.  

 

- Cultura organitzacional 

 

Una organització es una realitat social 

canviant i dinàmica, en un procés 

continuu de modificacions i canvis. En 

el moment que es decideix aplica sis 

sigma, es produeix un canvi intern en 

l’empresa i l’alta direcció haurà 

d’explicar perquè s’ha pres aquesta 

decisió i les avantatges i els 

inconvenients que comporta. 

 

- Cultura del lideratje i la 

formació d’equips 

 

Un cop aplicat el sistema, la cultura 

organitzativa tindrà la bassant de la 

cultura de lideratje i de la formació 

d’equips per la presa de decisions i 

realitzacions de projectes. 
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- Organisational change 

 

This aspect has to be important treated 

of lead since it can cause interests 

between the workers. Has to explain 

clearly that no a roles change in all the 

organisation chart but that it adds an 

arm more to the organization chart 

where appear the members that form 

part of the six sigma system. 

 

- The new sis sigma members 

 

Will speak on the members that form 

the six sigma organization chart. 

 

Will expose the functions and 

responsibilities to all of them as well as 

the possible places of work that rotted 

to be candidates to this roles without 

calling any name in particular since the 

election of the employee has to be 

accurate and precise. Also it will leave 

clear that the fact to form part of the six 

sigma system will not cause the 

realisation of extra hours but that all 

that activity related with the six sigma 

project realisation will develop in labour 

hours. 

 

SIX SIGMA MEMBERS SELECTION 

 

The following process is the election of 

the workers that will happen to form 

part of the six sigma members. This 

process has classified as a strategic 

since it is an election of vital importance  

- Canvi organitzacional 

 

Aquest aspecte ha de ser tractat amb 

peus de plom ja que pot causar 

inquietuds entre els treballadors. S’ha 

d’explicar clarament que no es un canvi 

de rols en tot l’organigrama sinó que 

s’afegeix un braç més a l’organigrama 

on hi apareixaran els membres que 

formin part del sistema sis sigma. 

 

- Nous membres del sistema 

sis sigma 

 

Es parlarà sobre els membres que 

formen l’organigrama sis sigma. 

S’exposaran les funcions i 

responsabilitats de cadascun d’ells així 

com els possibles llocs de treball que 

podrien ser candidats a aquest rol 

sense anomenar cap nom en particular 

ja que l’elecció del personal ha de ser 

acurada i precisa. També es deixarà 

clar que el fet de formar part del 

sistema sis sigma no provocarà la 

realització d’hores extres, sinó que tota 

aquella activitat relacionada amb la 

realització de projectes sis sigma es 

desenvoluparan en hores laborals. 

 

ELECCIÓ DELS MEMBRES SIS 

SIGMA 

 

El següent procés és l’elecció del 

treballadors que passaran a formar part  
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because the team work properly and 

produce an important improvements. At 

the same time to choose the employees 

will have to take into account the 

following aspects: 

 

- The role that will have and his 

functions and responsibilities 

 

To all of the roles are a necessary 

characteristic so much personal and of 

specific formation, besides will have to 

have a role in the equivalent company 

to the of in the six sigma organization 

chart not to create a disequilibrium of 

roles in the worker. 

 

- Cohesion between companions 

 

Has to split of the fact that the six sigma 

members will work jointly for hours and 

that, therefore, would have to have a 

cohesion between them and that, 

besides, were effective and eficient in 

his work. It is a point determining in the 

decision of the personnel since if the 

team has a good structure and a good 

cohesion will not develop good 

improvements. 

 

- Timetable 

 

Will have to have present that all those 

employees that form part of the six 

sigma team will have to use a quite a 

lot elevated percentage of labour hours 

and, not extralaborals, in the projects  

dels membres sis sigma. Aquest procés 

s’ha classificat com a estratègics ja que 

és una elecció de vital importància 

perquè l’equip funcioni correctament i 

es produiexin millores significatives. 

Alhora d’escollir els empleats s’haurà 

de tenir en compte els següents 

aspectes: 

 

- El rol que tindran i les seves 

funcions i responsabilitats 

 

Per a cadascun dels rols són 

necessaries una característiques tant 

personals com de formació 

específiques, a més haurà de tenir un 

rol dins l’empresa equivalent al de dins 

de l’organigrama sis sigma per no crear 

un desequilibri de rols en el treballador. 

 

- Cohesió entre companys 

 

S’ha de partir del fet de que els 

membres de sis sigma treballaran 

conjuntament moltes hores i que, per 

tant, hauria d’haver una cohesió entre 

ells i que, a més, fossin eficaços i 

eficients en la seva feina. És un punt 

determinant en la decisió del personal 

ja que si l’equip no té una bona 

estructura i una bona cohesió no es 

desenvoluparan bones millores. 

 

- Horaris  

 

S’haurà de tenir present que tots 

aquells empleats que formin part de  
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realisation. 

 

 

 

 

Once realised the election of the 

members will announce them.  

 

Form part of this team is not a voluntary 

decision of the employees, but it could 

be the case that one of the members 

chosen will can’t realise the task that 

him does. In the first place, it will ask 

him the why and later, will proceed of a 

way or of one other, that is to say, can 

try convince to the person if what has 

are doubts on the system (can have 

many cases in that the employees are 

not convinced, the work of the high 

direction is to motivate them to accept 

this new system). On the contrary, if the 

worker has reasons of weight, then will 

decide like proceeding; each company 

has his politics in to his employees.  

 

 

 

MEMBERS FORMATION 

 

To continuation of the communication 

to the workers of his new role will come 

a period of formation. For all of the 

roles there will be a specific formation 

and in the procedure of this description 

process the programs of formation as 

well as the workers that receive it. 

l’equip sis sigma haurà d’utilitzar un 

percentatge força elevat d’hores 

laborals i, no extralaborals, en la 

realització de projectes.  

 

Un cop realitzada l’elecció dels 

membres se’ls hi farà saber.  

 

Formar part d’aquest equip no és una 

decisió voluntaria dels empleats, però 

pot ser que un dels membres escollit no 

volgui realitzar la tasca que se li 

encomana. En primer lloc, se li 

demanarà el per què i posteriorment, 

es procedirà d’una manera o d’una 

altre, és a dir, es pot intentar convènçer 

a la persona si el que té són dubtes 

sobre el sistema (poden haver molts 

casos en que els empleats no estiguin 

convençuts, la feina de l’alta direcció 

és motivar-los a acceptar aquest nou 

sistema). Al contrari, si el treballador té 

raons de pes, aleshores es decidirà 

com procedir; cada empresa té les 

seves polítiques envers als seus 

empleats. 

 

FORMACIÓ DELS MEMBRES 

 

A continuació de la comunicació als 

treballadors del seu nou rol vindrà un 

període de formació. Per a cadascun 

dels rols hi haurà una formació 

específica i en el procediment d’aquest 

procés es decriuran els programes de 

formació així com els treballadors que 

la reben. 
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ANALYSIS OF THE “N” PROCESSES 

 

Once finished the formation of all the 

members will proceed to start the 

system with the analysis to all of the 

processes, function that will have 

exclusively the champion. There are 

three different typologies of analysis 

and are chronologically tidy between 

sinus: 

 

Check the indicators to all of the 

processes 

 

1ª Checking phase 

 

The first that will analyse will be if all  

the processes that form part of the 

activity of the company have a method 

of measure. But it is like this, the first 

projects of improvement will be to apply 

an indicator to those processes that do 

not have . 

 

2ª Checking phase 

 

Once all the processes have the his 

method of control and measure, will 

analyse these same to check if they are 

coherent with the process that are 

controlling. If it decides that the method 

is inappropiate will proceed to do a 

process of improvement of the method 

of control. 

 

 

 

ANÀLISI DELS “N” PROCESSOS 

 

Una vegada acabada la formació de 

tots els membres es procedirà a 

arrencar el sistema amb l’anàlisi de 

cadascun dels processos, funció que 

tindrà exclusivament el champion. Hi 

ha tres tipologies diferents d’anàlisi i 

estan cornològicament ordenades entre 

si: 

 

Comprovar els indicadors de 

cadascun dels processos 

 

1ª Fase de comprovació 

 

El primer que s’analitzarà serà si tots 

els processos que formen part de 

l’activitat de l’empresa tenen un mètode 

de mesura. Sinó és així, els primers 

projectes de millora seran aplicar un 

indicador a aquells processos que no 

en disposen. 

 

2ª Fase de comprovació 

 

Un cop tots els processos tinguin els 

seu mètode de control i mesura, 

s’analitzaran aquests mateixos per 

comprovar si són coherents amb el 

procés que estan controlant. Si es 

decideix que el mètode és inadequat es 

procedirà a fer un procés de millora del 

mètode de control. 
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3ª Checking phase 

 

Finally, when the control method to all 

of the processes are correct will 

proceed to analyse the data that these 

provide to the company to determine 

possible errors of which can them 

derive a project of improvement. 

 

Of these checkings derives a 

common methodology for all: 

 

- Define the “n” processes that are 

analysing. 

 

- Analyse the “n” processes to find 

errors in these or Of all the processes 

with errors prioritise them conformal: 

 

• Need a inmediat performance. 

• Improvements to long or in the    

short term. 

• Difficulty to realise one improves. 

• Resources so much economic 

and computer. 

 

- Choose one of the processes to 

realise the best. 

 

-  Realise the proposal of improvement. 

 

How it has observed in the previous 

methodology all the processes of 

analysis finish in the election of the 

process to improvement and with the 

realisation of the proposal of 

improvement. 

3ª Fase de comprovació 

 

Finalment, quan els mètodes de control 

de cadascun dels processos siguin 

correctes es procediran a analitzar les 

dades que aquests proporcionen a 

l’empresa per determinar possibles 

errors dels quals se’ls pot derivar un 

projecte de millora. 

 

D’aquestes comprovacions se’n 

deriva una metodologia comuna per 

a tots: 

 

- Definir el “n” processos que estem 

analitzant. 

 

- Analitzar els “n” processos per a 

trobar errors en aquests. 

 

 Necessitat d’actuació inmediata. 

 Millores a llarg o a curt termini. 

 Dificultat de realitzar una millora 

 Recursos tant econòmics com 

informàtics. 

 

- Escollir un dels processos per a 

realitzar la millora. 

 

- Realitzar la proposta de millora. 

 

Com s’ha observat en la metodologia 

anterior tots els processos d’anàlisi 

s’acaben en l’elecció del procés a 

millora i amb la realització de la 

proposta de millora.  
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A SIX SIGMA IMPROVEMENT 

PROJECTE REALISATION 

 

SET A OBJECTIVE 

 

Once the team has been constituted six 

sigma, the champion's role is to review 

all the processes of analysis that has 

the company. This way to prioritize the 

processes that need improvement most 

urgently. This priority, obviously, is to 

choose the first. 

 

However, if the first project undertaken 

as a team can choose a project that is 

not too ambitious and chose a smaller 

and easier. 

 

So, the final project which it decide to 

do has to recopilate the next 

characteristic: 

 

- Not to be excessively difficult. 

- To be limited. 

- To be eassly economic 

quantificable. 

-  That highlight for the ease to     

discover the cause-effect. 

 

Once you have chosen to improve the 

process of determining the limits of the 

project to define all points of the project: 

 

- The size: up to what threads must 

implement improvement. 

 

- Departments: what are the  

REALITZACIÓ D’UN PROJECTE DE 

MILLORA SIS SIGMA 

 

DEFINIR UN OBJECTIU  

 

Posteriorment a la priorització dels 

possibles projectes s’escollirà aquell 

que l’impacte de la millora sigui el més 

ràpid i el més fàcilment quantificable en 

termes econòmics. 

 

Tanmateix, si és el primer projecte que 

realitzen com a equip poden escollir un 

projecte que no sigui gaire ambiciòs i 

escollir un de petites dimensions i de 

més fàcil realització. 

 

Per tant, el projecte que finalment sigui 

escollit hauria de recopliar les següents 

característiques: 

 

- No ser excessivament complex. 

- Està limitat en extensió. 

- Ser fàcilment quantificable tant 

econòmicament com en 

resultats. 

- Que destaqui per la facilitat de 

descobrir la causa-efecte de la 

no conformitat. 

 

Una vegada escollit el procès a millorar 

s’han de determinar els límits del 

projecte; definir tots els punts del 

projecte:  

 

- El tamany: fins a quins subprocessos 

han d’aplicar la millora. 
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departments that will be affected and 

therefore may participate in the project. 

 

 

 

- Objectives: The principal is always 

improving, but may have sub-

objectives. 

 

- The title defines the whole project. 

 

SIX SIGMA TEAM SELECTION 

 

How it will see in the point 3.3.2.1 the 

nine six sigma organization chart will be 

compound of different roles. 

 

Each department of the organisation 

will have his members  are to the six 

sigma team. In function of the thematic 

of the project will choose the members 

depend of the department affected by 

this. It proceeds of this way since the 

members of the department will have 

more experience in activity which they 

realise in the department. 

 

However, no all will be chosen by 

departments there will be members of 

the six sigma team that will choose for 

his high charges in the company go in 

of other characteristics. 

 

 

 

 

 

Departaments: quins són els 

departaments que es veuran afectats i 

que, per tant, poden participar en el 

desenvolupament del projecte. 

 

- Objectius: el principal sempre és la 

millora, però poden haver subobjectius. 

 

- El títol que delimita tot el projecte. 

 

 

ELECCIÓ DE L’EQUIP SIS SIGMA  

 
Com es veurà en el punt 3.3.2.1 el nou 

organigrama sis sigma estarà compost 

de diferents rols. 

 

Cada departament de l’organització 

tindrà els seus membres pertanyens a 

l’organigrama sis sigma. En funció de la 

temàtica del projecte s’escolliran els 

membres depenen dels departament 

afectats per aquest. Es procedeix 

d’aquesta manera ja que els membres 

dels departament tindran més 

experiència en l’activitat que 

desenvolupen en el department. 

 

Tanmateix, no tots seran escollits per 

departaments hi haurà membres de 

l’equip sis sigma que s’escolliran pels 

seus alts càrrecs dins de l’empresa 

entre d’altres característiques. 
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ANALYSE THE VARIABLES  

 

Once defined the project and form the  

team analysed the data obtained 

thanks to the methods of measure that 

have implanted with the six sigma 

system. 

 

Simultaneously to the data obtained 

has to divide the processes in all the 

possible variables; variables that 

influence in the development of that 

process in concrete. 

 

Together with these variables, the data 

obtained will identify which or which are 

the variables that produce the error in 

the process and his cause-effect. This 

evolution of the process will realise 

thanks to statistical tools. 

 

 

IMPROVEMENT PROPOSAL 

 

Once identified the “erroneous variable” 

is begin the phase of proposals, 

applying methods of research of ideas. 

 

After research ideas, will have to 

choose one of them and developed. In 

the evolution of the project will have to 

take into account all the possible 

factors, since an error in the project 

rotted to worsen the process instead to 

improve it. 

 

 

ANALITZAR LES VARIABLES  

 

Una vegada definit el projecte i 

constituit l’equip s’analitzaren les dades 

obtingudes gràcies als mètodes de 

mesura que s’han implantat amb el 

sistema sis sigma.  

 

Paral·lelament a les dades obtingudes 

s’han de desglossar els processos en 

totes les variables possibles; variables 

que influenxin en el desenvolupament 

d’aquell procés en concret. 

 

Juntament amb aquestes variables, les 

dades obtingudes identificaran quina o 

quines són les variables que 

produeixen l’error en el procés i la seva 

causa-efecte. Aquesta evolució del 

procés es realitzarà gràcies a eines 

estadístiques. 

 

PROPOSTA DE LA MILLORA  

 
Una vegada identificada la “variable 

errònia” és comença la fase de d’idees 

com és la pluja d’idees. 

 

Posteriorment a la pluja d’idees, 

s’hauran d’escollir una d’elles i 

desenvolupar-la. En l’evolució del 

projecte s’hauran de tenir en compte 

tots els factors possibles, ja que un 

error en el projecte podria empitjorar el 

procés en canvi de millorar-lo. 
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BUDGET REALISATION 

 

Once it is develop the project one of the 

important factor is the budget that 

would comport the application of the 

improvement that proposes . Has to do 

a study whence extract the necessary 

information because the direction have 

sufficient data for can choose properly.  

 

In the study will have to go out the 

money that have to invest in a first 

moment, the evolution of the back 

profits to the application of the 

improvement, that is to say, a graphic 

where can observe the recovery of the 

money invested and the profit that 

obtains and a final data of the profit that 

will obtain together with a piece of time. 

 

PRESENTATION IN FRONT OF THE  

DIRECTION  

 

Once finalised the project, this has to 

present in front of the organ of approval 

of projects because it decide the fate of 

this project. 

 

In this presentation the members of the 

six sigma team will expose how has 

realised the project, the why of the 

election of this improvement and no 

another and when, how and in where 

will apply . Also they exposed the 

economic data. 

 

 

REALITZACIÓ DEL PRESSUPOST  

 
Un cop s’està desenvolupan el projecte 

un dels factors més importants és el 

pressupost que comportaria l’aplicació 

de la millora que es proposa. S’ha de 

fer un estudi d’on s’extregui la 

informació necessària perquè la 

direcció tingui suficients dades per 

poder escollir correctament.  

 

En l’estudi hauran de sortir els diners 

que s’han d’invertir en un primer 

moment, l’evolució dels beneficis 

posteriors a l’aplicació de la millora, és 

a dir, una gràfica on es pogui observar 

la recuperació dels diners invertits i el 

benefici que s’obté i una dada final del 

benefici que s’obtindrà juntament amb 

un plaç de temps. 

 

PRESENTACIÓ DAVANT DE LA 

DIRECCIÓ  
 
Un cop finalitzat el projecte, aquest s’ha 

de presentar davant de l’òrgan 

d’aprovació de projectes perquè es 

decideixi el destí d’aquest projecte. 

 

En aquesta presentació els membres 

de l’equip sis sigma exposaran com 

s’ha realitzat el projecte, el per què de 

l’elecció d’aquesta millora i no una altra 

i quan, com i on s’aplicarà. Juntament 

amb aquestes dades s’exposaran les 

econòmiques. 
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APPROVAL Or REJECTION OF THE 

PROJECT  

 

Later to the presentation, the high 

direction will have to decide the 

application or no of the proposal.  

 

If the decision is negative will go back 

to begin from scratch with another idea, 

therefore, is important to classify and 

save all the documentation that derives 

of the meetings of the six sigma team. 

In this way, it will be easier to go back 

to begin.If for the opposite, the decision 

is affirmative, the proposal will throw 

forward and will begin a new phase; the 

improvement implementation. 

 

APPLICATION OF THE 

IMPROVEMENT APPROVED  

 

Once approved the proposal will 

proceed to the application of this. In the 

project has to have the explanation 

detailed of how applies the proposal. 

The explanation will feature of the 

following data: 

 

- Who is the manager of the application 

of the proposal 

- The modifications that have to enter 

and who has to do them. 

- The departments and industrious to 

which affects them to him these 

modifications. 

 

 

APROVACIÓ O REBUIG DEL 

PROJECTE  

 
Posteriorment a la presentació, l’alta 

direcció haurà de decidir l’aplicació o 

no de la proposta.  

 

Si la decisió és negativa es tornarà a 

començar de zero amb una altra idea, 

per tant, és important classificar i 

guardar tota la documentació que es 

deriva de les reunions de l’equip sis 

sigma. D’aquesta manera, serà més 

fàcil tornar a començar. Si pel contrari, 

la decisió és afirmativa, la proposta 

tirarà endavant i es començarà una 

nova fase; la implantació de la millora. 

 

APLICACIÓ DE LA MILLORA 

APROVADA  
 
Un cop aprovada la proposta es 

procedirà a l’aplicació d’aquesta. En el 

projecte ha d’haver l’explicació 

detallada de com aplica la proposta. 

L’explicació constarà de les següents 

dades: 

 

- Qui és el responsable de l’aplicació de 

la proposta. 

- Els departaments i treballadors als 

quals els hi afecta aquestes 

modificacions. 
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- The change or the continuation of the 

same measure of control of the 

process. 

 

CONTROL AND MEASURE THE 

IMPROVEMENT 

 

Once already applied the improvement, 

the champion will be the manager to 

control that the improvement works 

such and how had previous. 

 

If the improvement does not work will 

have to go back to *replantejar the 

modification. If it works will continue 

control the same that it subtracts it of 

processes since the six sigma system 

base in the cycle DMAIC. Since 

although it have improved does not 

mean that in a future this modification 

cease to work as a consequence of 

other new variables, then would have to 

go back to begin with the cycle. 

 

 

- Les modificacions que s’han 

d’introduir i qui les ha de fer. 

- El canvi o la continuació de la mateixa 

mesura de control del procès. 

 

CONTROLAR I MESURAR LA 

MILLORA 
 
Un cop ja s’aplicat la millora, el 

Champion serà el responsable de 

controlar que la millora funciona tal i 

com s’havia previs. 

 

Si la millora no funciona s’haurà de 

tornar a replantejar la modificació. Si 

funciona es continuarà control igual que 

el resta de processos ja que el sistema 

sis sigma es base en el cicle DMAIC. 

Ja que tot i que s’hagi millorat no vol dir 

que en un futur aquesta modificació 

deixi de funcionar a conseqüència 

d’altres variables noves, aleshores 

s’hauria de tornar a començar amb el 

cicle. 
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3.3.1.1 ORGANIZATIONAL CULTURE, CULTURE OF SECURITY AND 
CLIMATE SECURITY (CULTURA ORGANITZATIVA, CULTURA DE 
SEGURETAT I CLIMA DE SEGURETAT). 
 

	  
Both the organizational culture and 

safety culture and climate security are 

three concepts that are established 

within business organizations. Before 

introducing them is necessary to break 

down parts of a production company. 

 

 

There are two totally different items that 

can not be treated equally in the field of 

prevention. The two elements are being 

referenced are the human side of 

business, so all employees of the 

company and the technology: 

machines, tools, etc ... used by 

employees to achieve business 

objective either a product or a service. 

 

 

Since relatively little has been treated in 

the workplace over the safety factor 

technology than the human factor.  

 

There are many historical periods we 

can see why this premise.  

 

 

 

 

 

 

Tant la cultura organitzativa com la 

cultura de seguretat i el clima de 

seguretat són tres conceptes que 

s’estableixen dins de les organitzacions 

empresarials. Abans d’introduir-los és 

necessari desglossar les parts 

productives d’una empresa. 

 

Hi ha dos elements totalment 

diferenciats que no poden ser tractats 

igual en l’àmbit de la prevenció. Els dos 

elements ha que es fa referència són la 

part humana de l’empresa, és a dir, tots 

els empleats de l’empresa i, la part 

tecnològica: les màquines, les eines, 

etc... que fan servir els empleats per 

aconseguir l’objectiu empresarial ja 

sigui un producte o un servei. 

 

Des de fa relativament poc, en el món 

laboral s’ha tractat més el benestar del 

factor tecnològic que no pas el factor 

humà.  

 

Hi ha moltes etapes històriques per les 

quals es pot observar aquesta premisa.  
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Briefly, in the industrial era, the artisans 

were left behind and began to build 

factories where the benefit was the 

product of mass production thanks to  

the newest machines. 

 

Since the machines were more 

expensive than labor, this was more 

important than employees. It is true that 

at this time obviates safety of both 

people and machines, but they 

overcame the "welfare" of the human 

machine. 

 

Later, so-called postindustrial era 

introduced new technology including 

the computer. This new technology 

means that increasingly have to use 

less physical effort of people and there 

is a better physical employee. 

 

Will this time that will appear a law 

specifying requirements for both the 

prevention and technological elements 

in the human factor. It is here that 

greatly enhances the safety of the 

employee. But this law, "Law 31/1995 

of 8 November prevention of Labour 

Risks" describes health as a state of 

complete physical, mental and social 

wellbeing and not merely the absence 

of disorders and disease. 

 

 

 

 

 

A grans trets, en la època industrial, es 

van deixar endarrera els artesans i es  

començaren a construir fàbriques on el 

benefici era la seriació del producte 

gràcies a les novedoses màquines.  

 

Ja que les màquines eren més cares 

que la mà d’obra; aquesta era més 

important que els empleats. És cert, 

que en aquesta època s’obviava la 

seguretat tant de les màquines com de 

les persones, però es sobreposava el 

“benestar” de la màquina al del humà. 

 

Posteriorment, el que s’anomenà 

l’època postindustrial s’introdueixen 

noves tecnologies entre elles 

l’informàtica. Aquesta novadosa 

tecnologia fa que cada vegada s’hagi 

d’utilitzar menys l’esforç físic de les 

persones i això comporta una millor 

física en l’empleat. 

 

Serà en aquesta època en que 

apareixarà una llei on s’especifíquin els 

requisits en la prevenció tant pels 

elements tecnològics com en el factor 

humà. És aquí on millora 

considerablement la seguretat de 

l’empleat. Però, aquesta llei, la “Ley 

31/1995, del 8 de noviembre de 

prevención de riesgos laborales” 

descriu la salut com a un estat complert 

de benestar físic, psiquic i social i no 

solament l’ausència d’afeccions i 

enfermetats. 
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Following the three elements of 

wellbeing in establishing a technical 

specialist preventative medicine, 

psychology and ergonomics, industrial 

hygiene and safety at work. 

 

 

The psychology and the ergonomics 

are specialisations no very specified in 

the norm although at present are 

developing and have a big weight in the 

prevention. 

 

During these nearly two decades of 

law, and has been evolved in this 

changing. Parallel to this development, 

the concept of security has also 

evolved and have come three new 

concepts are introduced in the field of 

psychology.  

 

 

These three concepts are the 

organizational culture, a culture of 

security and climate security. There are 

many open discussions to define these 

new concepts and tie them together. 

 

 

We introduce these concepts in this 

project because the six sigma method 

is based primarily on the organizational 

culture, which involves both 

organizational and cultural change. 

 

 

 

Seguint els tres elements que 

composen el benestar s’estableixen 

unes especialitats en els tècnics de 

prevenció: medicina, ergonomia i 

psicologia, higiene industrial i seguretat 

en el treball.  

 

La psicologia i l’ergonomia són 

especialitzacions no gaire 

especificades en la norma tot i que 

actualment s’estan desenvolupant i 

tenen un gran pes en la prevenció. 

 

Al llarg d’aquestes quasi dues decades 

de la llei, aquesta a anat evolucionant i 

s’ha anat modificant. Paral·lelament a 

aquesta evolució, el concepte de 

seguretat també ha evolucionat i han 

sorgit tres nous conceptes que 

s’introdueixen dins l’àmbit de la 

psicologia. 

 

Aquests tres conceptes són la cultura 

organitzacional, la cultura de la 

seguretat i el clima de seguretat. Són 

molts els debats oberts per poder 

concretar aquests nou conceptes i 

lligar-los entre ells.  

 

S’introdueixen aquests conceptes en 

aquest projecte ja que el mètode sis 

sigma es base principalment en la 

cultura organitzativa, que comporta un 

canvi tant organitzacional com cultural. 
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The organizational culture is based on 

the organizational behavior that is a 

field of study that investigates the effect 

the behavior of individuals, groups  

within the structure of organizations, in  

order to apply this knowledge to 

improve effectiveness of organizations.	  

 

 

 

One of the most highlighted behaviour 

in this culture is the leadership,  

concept that will see in the next point 

and that six sigma applies. 

 

The most important concept in this field 

is the employee, human beings and 

their behavior. This is where culture 

plays an important role of security as 

the basis for this is that if the behavior 

(the way of thinking, belief) of all 

employees are directed to safety, work 

will be completely secure. Still should 

be noted that the names "culture" 

means that this state of security within 

the company is constantly permanent. 

 

However, the safety culture consists of 

a lot of variables because the main 

component is the human being, besides 

the scope of work, environment, etc. .. 

Because of these variables can not 

ensure a permanent state of security, 

therefore, the concept of climate 

security is a measure of the temporary 

state of safety culture, subject to 

common elements among individual  

La cultura organitzacional es base en el 

comportament organitzacional que és 

un camp d’estudi que investiga l’efecte 

que tenen els comportament dels 

individuus, els grups i l’estructura sobre 

dins de les organitzacions, amb el 

propòsit d’aplicar aquest coneixement 

per millorar l’efectivitat de les 

organitzacions. 

 

Un dels comportament més destacats 

en aquesta cultura és el lideratge,  

concepte que es veurà en el proper 

punt i que sis sigma aplica 

contudentment. 

 

El concepte més important dins 

d’aquest àmbit és l’empleat, l’èsser 

humà i el seu comportament. És aquí 

on juga un paper important la cultura de 

la seguretat ja que aquesta té per base 

que si el comportament (la forma de 

pensar, la creença) de tots els 

empleats està dirigit a la seguretat, el 

treball serà totalment segur. Tot i així 

s’ha de tenir en compte que la 

nomenació “cultura” comporta que 

aquest estat de seguretat dins de 

l’empresa sigui constant, permanent.   

 

Tanmateix, la “cultura de seguretat 

“està composta per múltiples variables 

ja que el principal component és l’èsser 

humà, a més de l’àmbit de treball, 

l’ambient, etc.. A causa d’aquestes 

variables no es pot assegurar un estat 

permanent de seguretat, per tant, es  
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perceptions of the organization. 

Therefore, it refers to the state of  

perception of safety in a particular place 

and time, is relatively unstable and 

subject to change depending on the 

characteristics of the current 

environment or existing conditions. 

 

 

 

 

 

 

It is therefore the climate of security you 

are looking at companies from a certain 

behavior of their employees and an 

appropriate adaptation of the 

environment and the machines to the 

needs and characteristics of the 

employee to get this temporary state 

security. 

	  

As because mentioned and as will be 

seen in the following points, the system 

part of six sigma statistical tools to 

exploit the improvement of processes, 

the company introduces significant 

changes in corporate culture today.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

planteja el concepte de clima de 

seguretat que és la mesura de l'estat 

temporal de la cultura de la seguretat, 

amb subjecció a elements comuns 

entre les percepcions individuals de 

l'organització. Per tant, es refereix a 

l'estat de percepció de	  seguretat en un 

determinat lloc i temps, és relativament 

inestable i subjecte a canvis depenent 

de les característiques de l'entorn 

actual o les condicions existents.	  

	  

	  

És doncs, el clima de seguretat el que 

es busca en les empreses a partir d’un 

comportament segur dels seus 

empleats i d’una adequada adequació 

de l’entorn i les màquines a les 

necessitats i caracterísques de 

l’empleat per aconseguit aquest estat 

temporal de seguretat. 

 

Com ja s’esementat i com es veurà en 

els següents punts, el sistema sis 

sigma a part d’explotar les eines 

estadístiques per la millora de 

processos, introdueix en l’empresa 

canvis significatius en la cultura 

empresarial actual.  
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3.3.2 ORGANIZATION CHANGE (CANVI ORGANITZACIONAL) 
 
3.3.2.1 THE NEW ORGANIZATION CHART AND ITS NEWS EMPLOYEES 
(NOU ORGANIGRAMA I ELS SEUS MEMBRES). 
 

Within the cultural change that is there 

is a Six Sigma organizational change. 

More than a change, six sigma 

represent an expasion for the 

organization chart to add a news 

especific employees to carry six sigma 

projects out. 

This new structure is create about 

these roles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins del canvi cultural que suposa sis 

sigma hi trobem un canvi 

organitzacional. Més que un canvi, sis 

sigma representa una ampliació de 

l’organigrama per afegir un braç més 

dels membres que formen el sistema 

sis sigma. 

Aquesta estructura nova és crear sobre 

aquestes funcions: 
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Managment: 

 

The managment role is to have 

accepted the commitment to implement 

six sigma in her organization. This 

commitment must be firm throughout 

the process, but could cause 

uncertainty in their employees and in 

this way doesn’t reach the desired 

success.  

 

The managment training will be less 

than remaining six sigma team 

members as they don’t participe in the 

project, but aprroval of these. 

Therefore, only need a base for 

understanding the system being 

implemented and leran to motivate their 

employees. 

This will be the responsability of 

choosing the champion. 

 

Master black belt: 

 

The master black belt is a external 

member or not of organization chart. 

 

The master black belt is a consultant 

company in the six sigma system, is a 

profund knowledge of stadistical 

techincal anf processes of the project. It 

is not necessary to hire a master black 

belt, this is a decision of managment. 

 

Another role that master black belt will 

have if the company hire him is train 

team members in six sigma.  

Alta direcció 

 

La funció de l’alta direcció és acceptar 

el compromís d’implementar sis sigma 

en la seva organització. Aquest 

compromís ha de ser ferm per tot el 

procés, perquè sinó podria causar 

incertesa en els seus empleats i 

d'aquesta manera no assolir l'èxit 

desitjat.  

 

La formació de l’alta direcció serà 

menys que la del resta dels membres 

de sis sigma ja que ells no participen 

en la realització del projecte, però si en 

l’aprovació d'aquests. Per això, només 

necessiten d’una base per entendre el 

sistema implementat i d’aquesta 

manera poder transmetre la informació 

i motivar els seus treballadors. 

De l’alta direcció també serà 

responabilitat l’elecció del champion. 

 

Mister Black Belt 

 

El mister black belt és un membre 

extern o intern de l’organigrama. 

 

El mister black belt és un 

assessor,que pot ser extern o intern, 

del sistema sis sigma. És un profund 

coneixedor de tècniques estadístiques 

necessaries per elebaorar un projecte 

sis sigma. No és necessari contractar 

un master blcak belt, això és una 

decisió de l’alta direcció. 
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Next, when the six sigma system will be 

completly integrate, master black belt 

should help champion to choose the 

projects and also help the black belt 

with specific stadistic problem. 

 

If, finally, the company hire a master 

black belt, this will become an another 

member of six sigma team and he will 

work with champion sharing 

responsabilities. 

  

Champion 

 

The champion role is to lead the 

program of improvement.  

 

Among his responsibilities are to lead 

the improvement program, monitor the 

processes and identify the opportunity 

to develop a new project. You should 

be aware prioritize projects and select 

one. Later will be responsible for 

developing the project team chose to 

lead him. When the project ends will be 

an added responsibility to track the 

changes made. 

 

The champion should be a high 

position in the company and have the 

personal and technical skills to be a 

good leader. He is also the 

responsability of coosing, with 

managment, the black belts and the 

green belts. 

 

 

Una altra funció que té el master black 

belt si és contractat per l’empresa és la 

de formar els diferents membres de 

l’equip sis sigma en conceptes 

estadístics. Si, una vegada implantat 

aquest sistema el master black belt 

continua, perquè així ho ha decidit 

l’alta direcció, compartirà les 

responsabilitats entre el champion i el 

black belt: ajudarà al champion ha 

escollir els projectes i al black belt a 

dirigir aquests. 

 

Champion 

 

La funció del champion és dirigir el 

projecte de millora.  

 

Entre les seves responsabilitats s’hi 

troba dirigir el projecte de millora, 

controlar els processos i identificar 

l'oportunitat de poder desenvolupar un 

projecte nou. Hauria de ser capaç de 

prioritzar els errors i seleccionar un per 

la futura realització d’un projecte. Més 

endavant, serà responsable de dirigir 

les reunions de l’equip sis sigma. Quan 

la proposta s’hagi aprovat i aplicat serà 

resposanbilitat seva la de controlar les 

modificacions realitzades. 

 

El champion haurà de ser un alt càrrec 

de la companyia hihaurà de tenir unes 

bones aptituds per poder ser el lider de 

l’equip sis sigma. Serà l’encarregat 

d’escollir els blacks belts i els green 

belts. 
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This member of six sigma team will not 

get a great training in stadistics but 

training in search ideas method that it is 

he who has to guide the team. 

 

 

Black Belt: 

 

The black belt is responsible for 

providing technical solutions within the 

team as they take higher education for 

all except the master black belt.  

 

Its functions are to advise Champion 

when dealing with statistical problems 

in the development of proposals for 

improvement and lead the team when 

the champion is missing. They can 

also take the role of green belts and 

train staff. 

 

The best would be to have a black belt 

for each department because the 

system would have great knowledge of 

the department to which they belong 

and contribute ideas to the problem 

well-led and circumstances. 

 

 

 

Green belt: 

 

The green belts are the most 

numerous of six sigma team and they 

constitute the team with champion and 

black belt. 

 

Aquest membre de l’equip sis sigma no 

tindrà una formació molt elevada en 

coneixements estadístics sinó una 

formació més específica en mètodes de 

recerca d’idees. 

 

Black Belt 

 

El black belt és responsable de 

proporcionar solucions tècniques dins 

de l'equip ja que té la formació més 

elevada en tècniques estadístiques de 

tots els membres de l’equip, excepte el 

master black belt.  

 

Les seves funcions són les d’aconsellar 

al champion quan es tracta de 

problemes estadístics en el 

desenvolupament de propostes per 

millora i dirigir l'equip quan el 

champion falta.  També seran capaços 

de formar als green belts. 

 

El més adequat seria tenir un black 

belt per a cada departament d’aquesta 

forma cada green belt seria coneixedor 

de tècniques bàsiques en estadística 

però expert en els processos dels seus 

departament per pura experiència. 

 

Green belt: 

 

Els green belts són el més nombrós de 

tot l’equip sis sigma i ells constitueixen 

l'equip juntament amb el champion i  el 

black belt. 
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These will have a basic formation in 

stadistical techinques and a high train 

in search ideas method. 

 

The Staff 

 

The remaining employees need basic 

training in Six Sigma system to 

understand the changes that are made 

in the company. 

 

 

The roles of six sigma organization 

chart are not fixed, but the smallest 

category roles (green belt) may be 

eligible for a superior role (black belt) 

through a specific training. 

 

Below are an outline that explains the 

structure of a system euipo sigma and 

a table where you can observe the 

characteristics outlined above. 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Aquests tindran una formació bàsica en 

tècniques estadístiques i una formació 

elevada en mètodes de recerca 

d’idees. 

 

Empleats 

 

Els empleats restants necessiten d’una 

formació bàsica del sistema sis sigma 

per tal d’entendre els canvis que es 

produiexen en l'empresa. 

 

Les funcions de l’organigrama sis 

sigma no són fixes,  les funcions de 

categoria inferiors (green belt) poden 

ascendir a funcions de rang superior 

(black belt) a través d'una formació 

específica. 

 

En aquesta taula es pot observar les 

característiques i la formació que 

haurien de tenir cadascun dels 

membres de l’equip sis sigma. 
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3.3.2.2 WORK SIX SIGMA TEAM (EQUIP DE TREBALL SIS SIGMA): 
 

Since always they have created groups 

of work so much in the labour life and in 

the daily life; with the system six sigma 

will apply the formation of teams. 

 

The groups as such define as a two or 

more people that interact, that are 

interdependent and that they gather to 

achieve particular aims.  

 

How already it has explained in 

previous points, the system six sigma 

gate in the company a cultural change 

and of concepts. From the application 

of six sigma will cease say group and 

will happen to say team. 

 

It will define “group” a group of people 

in what the individual efforts give as a 

result a performance greater that the 

sum of the individual contribution. 

 

The differences are important, while the 

working group is that they interact 

primarily to share information and make 

decisions that help each membres out 

the personal objectives, in the team 

meet all individual efforts to perform a 

single responsibility: a six sigma 

project. 

 

The teams that are formed in a six 

sigma system are self-directed.  

Des de sempre s’han creat grups de 

treball tant en la vida laboral com en la 

cotidiana; amb el sistema sis sigma 

s’aplicarà la formació d’equips. 

 

Els grups com a tal es defineixen com a 

dos o més persones que interactuen, 

que són interdependents i que es 

reuneixen per aconseguir objectius 

particulars. 

 

Com ja s’ha explicat en punt anteriors, 

el sistema sis sigma comporta en 

l’empresa un canvi cultural i de 

conceptes. A partir de l’aplicació de sis 

sigma es deixarà de dir grup i passarà 

a nombrar-se equip. 

 

Es definirà equip al conjunt de 

persones en el que els esforços 

individuals donen com a resultat un 

acompliment major que la suma de les 

aportacions individuals. 

 

Les diferències són importants, mentre 

que el grup de treball és aquell que 

interactuen sobretot per compartir 

informació i pendre decisions que 

ajudin a cadascun dels membres a 

realitzar els objectius personals, en 

l’equip s’ajunten tot els esforços 

individuals per a realitzar una única 

responsabilitat: un projecte sis sigma. 
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There are a number of groups 7 to 9 

members who carry out work related or 

interdependent and assume 

responsibilities. Operational decisions 

and they solve problems together. 

 

As has been observed in the above 

chart, six sigma introduces new roles in 

the organization. These new roles will 

be those who formed the team of six 

sigma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els equips que es formen en un 

sistema sis sigma són autodirigits. 

 

Són grups d’un nombre de 7 a 9 

membres que duen a terme treballs 

relacionats o interdependents i 

assumeixen responsabilitats. Prenen 

decisions operatives i s’enfroten a 

problemes tots junts per tal de 

resoldre’ls. 

 

Com s’ha pogut observar en 

l’organigrama del punt anterior, sis 

sigma introdueix nous rols en 

l’organització. Aquests nous rols seran 

els que formaren l’equip de treball de 

sis sigma. 
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To form a team should take into 

account a number of features and 

because it also succeeds, others. 

 

If we focus, first on preparing the team 

must consider five concepts that are 

very clear: the rules inside the team, 

the statutes in the team, the size of this, 

the cohesion among its memebres and 

selection of these. 

 

The rules laid down by the same group 

are members of the group will be their 

first project together to see how 

cohesion between the members 

elected. Members to be elected by the 

features already mentioned in the 

previous point, but also for their 

personal capacity as we need a good 

choesion together. The choesion would 

have to increase as projects are made 

even though they may not always occur 

with the same group. 

 

The variability of the members forming 

teams is a conflicitiu inevitable in the six 

sigma system, as the projects 

presented may involve the binding of 

different department and that this will 

not be repatriated the group conducting 

projects. 

 

 

 

 

 

 

Per formar un equip s’han de tenir en 

compte una sèrie de característiques i 

perquè aquest, a més tingui èxit, unes 

altres. 

 

Si ens centrem, primerament, en 

l’elaboració de l’equip de treball s’ha de 

tenir en compte 5 conceptes: les 

norrmes dins de l’equip, l’estatuts dins 

de l’equip, el tamany d’aquest, la 

cohesió entre els seus membres i la 

selecció d’aquests. 

 

Les normes del grup seran establertes 

pels mateixos membres del grup: serà 

el seu primer projecte junts per poder 

observar quina cohesió hi ha entre els 

membres escollits. Membres que s’han 

d’escollir per les característiques ja 

citades en l’anterior punt, pero també 

per les seves aptituds personals ja que 

necessitem d’una bona cohesió entre 

tots. La cohesió hauria d’anar 

augmentant a mesura que es vagin 

realitzant projectes tot i que pot ser que 

no sempre es realitzin amb el mateix 

grup. 

 

La variabilitat dels membres que 

formen els equips és un punt conflicitiu 

inevitable en el sistema sis sigma, ja 

que els projectes que es realitzen es 

desenvoluparan cada vegada en 

diferents grups segons amb quin 

departament es col·labori. 
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The system of management of the 

quality takes part in all the department 

of the organisation. For this reason the 

projects will realise with different 

members of different department, this 

comports a constant diversity of 

members of the six sigma team. 

 

The size of the team has resulted from 

7 to 9 members of AOL Technologies 

says the company where the secret, 

they say, is to have a small team and 

the evidence is confirmed, the teams 

with less than 10 members are more 

effective than rest. Moreover, it is better 

a group of less than 7 members to 

ensure that we could carry out the 

project without any effort on a computer 

that has an excess of workers which 

procentatje not participate in the project 

simply because it has nothing to do. 

 

Furthermore, the characteristics that 

make a team is the successful are: 

adequate resources, a well defined 

structure and leadership correct a 

climate of trust between members from 

the team and an assessment of the 

systems work together with appropriate 

reward. 

 

One of the most important 

characteristics of a team that is 

receiving the support of the 

organization. This support have to be 

correct to the circumstances for  

El sistema de gestió de la qualitat 

participa en tots els departament de 

l’organització. Per aquest motiu els 

projectes es realitzaran amb diferents 

membres de diferents departament, 

això comporta una diversitat constant 

de membres de l’equip sis sigma. 

 

El tamany de l’equip s’ha concretat 

entre 7 a 9 membres segons diu la 

companyia AOL Technologies on el 

secret , diuen, és tenir un equip petit i, 

les evidències ho confirmen, els equips 

de menys de 10 membres són més 

eficaços que el resta. És més, és millor 

un grup de menys de 7 membres que 

poguem assegurar aque poguin 

realitzar el projecte sense cap 

sobreesforç a un equip que tingui excès 

de treballadors dels quals un 

procentatje no participi en el projecte 

perquè simplement no té res a fer. 

 

Per altra banda, les característiques 

que fan que un equip sigui existós són 

les següents: uns recursos adequats, 

un bon lideratje, una estructura ben 

definida i un clima de confiança entre 

els membres de l’equip  així com una 

avaluació de la feina juntament amb 

sistemes de recompensa adequats. 

 

Una de les característiques més 

importants d’un equip de treball és el  

A structure with well defined roles 

targeted with a leader with well-defined 

personal aptitudes to be a factor this is 
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example to give correct information in 

correct time, the proper equipment, 

personnel and adequate 

encouragement: aspects mentioned 

above. 

 

A very clear-cut structure with the roles 

well oriented together with a clear-cut 

leader and with the personal aptitutes 

for can be it is a factor where six sigma 

puts a lot of importance, since it 

believes in the culture organisational. 

 

The Climate trust is given directly by 

the degree of cohesion that has the 

team. The evaluation of work systems 

and recompenses be the duty of the 

management company. 

 

Since we are in a system that aims to 

assess the processes in order to find 

mistakes and correct them in this way, 

the members themselves who create 

these projects should be better 

evaluated to improve their time . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recolzament que rep aquest per part de 

l’organització. Aquest recolzament ha 

de ser adequat a les cirmcustàncies 

com donar l’informació adequada en el 

moment oportú, l’equip apropiat i el 

personal adequat. 

 

Una estructura ben definida amb els 

rols ben orientats juntament amb un 

lider ben definit i amb les aptituts 

personal per poder ser-ho és un factor 

on sis sigma hi posa molta émfasi, ja 

que creu en el cultura organitzacional. 

 

El clima de confiança ve donat 

directament pel grau de cohesió que 

tingui l’equip. L’avaluació de la feina i 

els sistemes de recompenses seran un 

deure de la direcció de l’empresa.  

 

Ja que ens trobem dins un sistema que 

el que preten és avaluar els processos 

per trobar-hi errors i, d’aquesta manera 

rectificar-los seria il·lògic que els propis 

membres que creen aquests projectes 

no fossin avaluats per poder trobar 

errors en el seu funcionament. 
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3.3.2.3 THE LEADERSHIP (EL LIDERATGE) 
 
As amended in the past, an important 

point that the system applies six sigma 

is the leading role within the group. 

Both within the team as in the leading 

role of this organization belong to the 

champion. 

 

Leadership is the capacity of individual 

to influence a group to achieve a 

objective or a goal. It differs from the 

boss any particular act and perform 

tasks. The boss generates orders and 

consistency to establish formal plans 

and design structures, however leader 

help you, participates with you and 

learn you how to perform that task by 

making it along with you; motivating 

you. 

 

To see large differences between both 

styles manatge created this comparison 

table. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Com ja s’ha esmenat en els darrers 

punts un aspecte important, que el 

sistema sis sigma aplica, és el rol de 

lider dins del grup. Tant dins de l’equip 

de treball com en l’organigrama aquest 

rol de lider pertany al  champion. 

 

El lideratge és una capacitat de 

l’individu d’influir en un grup per 

aconseguir un objectiu o una meta. Es 

diferencia del cap sobretot per la 

manera d’actuar i de realitzar les 

tasques. El cap genera ordres i 

consistència al establir plans formals i 

dissenyar estructures; en canvi el lider 

t’ajuda, participa amb tu i t’ensenya 

com poder realitzar aquella tasca fent-

la juntament amb tu; motivant-te. 

 

Per poder veure les grans diferències 

entre ambdós estils de manatge s’ha 

creat aquesta taula comparativa. 
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We have seen that leadership is better 

than the boss that only organized, plan, 

manage and control. 

 

But not everyone can be a good leader 

you need different skills to be able to 

reach it. 

 

The technical ability is essential as is 

the ability to apply knowledge or 

specialized experience. 

 

But the human ability is both important 

because it is easy to work with, 

understand and motivate other people, 

both individually and in groups. 

 

Finally, the third is the conceptual ability 

to complete the requirements because 

it is the mental capacity to analyze and 

diagnose complex situations. 

 

It is the grouping of three in one person 

that awards the ability to be a good 

leader. 

 

Intended that although the system 

correctly apply six sigma in the 

organization of a successful company 

can not give the poor choice of both the 

structure of the team members and the 

choice of the champion.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Ja s’ha vist que el lideratge és millor 

que l’administrador (el gerent) que 

únicament organitzar , plantejar, 

dirigeix i controla.  

 

Però no tothom pot ser un bon lider; es 

necessiten de diferents aptitud per 

poder aconseguir arribar a ser-ho. 

 

L’aptitud tècnica és essencial ja que és 

l’habilitat per poder aplicar els 

coneixements o experiència 

especialitzada. 

 

Però l’aptitud humana és igual  

d’important ja que és la facilitat per 

treballar, entendre i motivar a altres 

persones, tant individual com 

grupalment. 

 

Finalment, l’aptitud conceptual és la 

tercera que completa els requisits, ja 

que és la capacitat mental per analitzar 

i diagnosticar situacions complexes. 

 

És l’agrupació de les tres en una sola 

persona que li otorga la capacitat de 

ser un bon lider.  

 

S’enten, doncs, que tot i aplicar 

correctament el sistema sis sigma en 

l’organització d’una empresa pot no 

donar èxit per la mala elecció tant de 

l’estructura de l’equip com l’elecció dels 

membres i sobretot el champion. 
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3.3.3 DMAIC CYCLE APPLICATION (APLICACIÓ DEL CICLE DMAIC) 
 

The cycle DMAIC is a series of phases 

as a tidy succession, by means of a 

methodology that goes back to the 

initial stage. 

 

The phases of this cycle are: to define, 

to measure, to improve and to control. 

All of these phases can apply so much 

in the realisation of a six sigma project 

and all in  the six sigma general 

application to the organisation. 

 

These are the DAMIC statges: 

 

DEFINE (D) 

 

In this stage it identify possible six 

sigma projects. For this stage it has to 

answer this questions: 

- What processes exist in your 

area? 

- Who are the responsables of 

area activities? 

- Who are the process boss? 

- Which people participe in 

process, directly or indirectly? 

- Which people rotted to form part 

of six sigma team? 

- Actually, do they have process 

information? 

- What king of information they 

have? 

- What process is the most 

important to improve? 

El cicle DMAIC és una sèrie de fases 

segons una successió ordenada, 

mitjançant una metodologia que torna a 

l’etapa inicial. 

 

Les etapes d’aquest cicle són: definir, 

mesurar, analitzar, millorar i controlar. 

Aquestes etapes es poden aplicar tant 

en la realització d’un projecte sis sigma 

com en tota l’aplicació general de sis 

sigma a l’organització. 

 

Aquestes són les etapes del cicle 

DMAIC: 

 

DEFINIR (D) 

 

En aquesta fase s’identifiquen els 

possibles projectes sis sigma. Per 

aquesta fase s’haurien de respondre a 

les següents preguntes: 

o Quins processos existeixen a la 

seva àrea? 

o Qui són els responsables de les 

activitats? 

o Qui són els caps d’aquestes 

activitats?  

o Quines persones interactuen en 

el procès, directa i 

indirectament? 

o Quins podrien formar part de 

l’equip de sis sigma? 

o Tenen actualment informació 

del procés? 
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MEASURE (M) 

 

The measure stage consist in identife 

the key variable and the parameter 

which affect to process operation and 

its characteristic. For this stage it has to 

answer this questions: 

- It konws who are his 

customers? 

- It konws the needs of his 

customers? 

- It konws which are the cirtical 

variable of his process which 

affect his customers? 

- How it develops his process? 

- Which are his steps? 

- Which types of steps forms the 

process? 

- Which are the parameters of 

measure of the *procès and how 

relate with the needs of the 

customer? 

- Why they are these the 

variables? 

- How it obtains the information? 

- Which accuracy has his system 

of measure? 

 

 

 

 

 

 

o Quin tipus d’informació tenen? 

o Quin processos tenen major 

prioritat de millora? 

 

MESURAR (M) 

 

La fase de mesura consisteix en la 

caracterització del procès identificant 

els les variables clau i els paràmetres 

que afectan al funcionament del procès 

i les característiques. Per aquesta fase 

s’haurien de respondre les següents 

preguntes: 

o Sap quin són els seus clients? 

o Coneix les necessitats dels 

seus clients? 

o Sap quines són les variables 

crítiques derivades del seu 

procès que afectan al seu 

client? 

o Com es desenvolupa el seu 

procés? 

o Quins són els seus pasos? 

o Quins tipus de pasos composa 

el procés? 

o Quins són els paràmetres de 

mesura del procès i com es 

relacionen amb les necessitats 

del client? 

o Per què són aquestes les 

variables? 

o Com obtè l’informació? 

o Quina exactitut o precisió té el 

seu sistema de mesura? 
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ANALYSE (A) 

 

In this phase, the team evaluation the 

data of the current and historical 

results.  

 

It develops and checks the hypotheses 

on the possible relations causes-effect 

using the pertinent statistical tools. The 

questions of this phase are the 

following: 

-  Which are the specifications of 

the customer for his measure 

parameters? 

- How it realises the process 

current with regard to these 

parameters? 

- Which are the aims of the 

improvement of the process? 

- How I define them? 

- Which are the possible sources 

of variation of the process? 

- Which of these bottoms of 

variation controls and which 

are? 

- Of the sources of variation that 

controls, how controls them and 

which is the method to 

document them? 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALITZAR (A) 

 

En aquesta fase, l’equip evalua les 

dades dels resultats actuals i històrics.  

 

Es desenvolupa i comprova l’hipòtesis 

sobre les possibles relacions causa-

efecte utilitzant les eines estadístiques 

pertinents. Les preguntes d’aquesta 

fase són les següents: 

o Quines són les especificacions 

del client pels seus paràmetres 

de medició? 

o Com es realitza el procès actual 

respecte a aquests paràmetres? 

o Quins són els objectius de la 

millora del procés? 

o Com els defineixo? 

o Quines són les possibles fonts 

de variació del procés? 

o Quines d’aquestes fons de 

variació controla i quines són? 

o De les fonts de variació que 

controla, com les controla i quin 

és el mètode per documentar-

les? 
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IMPROVE (I) 

 

In this phase the team what tries is to 

determine the relation of cause-effect of 

the *procès for can foresee, improve 

and optimise the operation of this. The 

questions of this phase are? 

 

- The sources of variation of who 

depend? 

- Which is doing for control them? 

- Which relation there is between 

the parameters of measure and 

the critical variables? 

- What relation have the critical 

variable? 

- How I define them? 

- Which modifications are 

necessary to improve the 

process? 

- How I define them? 

 

 

CONTROL (C) 

 

This phase has for objective design and 

document the necessary controls to 

ensure that the improvement applied 

has the effect expected. The questions 

of this stage are: 

- Which accuracy has his system 

of measure? 

- How it defines it? 

- When it has improved the 

process after the changes? 

- How it defines it? 

- How they keep the changes? 

MILLORA (I) 

 

En aquesta fase l’equip el que intenta 

és determinar la relació de causa-

efecte del procés per poder preveure, 

millorar i optimitzar el funcionament 

d’aquest. Les qüestions d’aquesta fase 

són: 

o Les fonts de variació de qui 

depenen? 

 

Què està fent per monitoritzar-les i/o 

controlar-les? 

o Quina relació hi ha entre els 

paràmetres de mesura i les 

variables crítiques? 

 

o Com les defineixo? 

o Quines modificacions són 

necessaries per optimitzar el 

procés? 

o Com les defineixo? 

 

CONTROLAR (C) 

 

Aquesta fase té per objectiu dissenyar i 

documentar els controls necessaris per 

assegurar que la millora aplicada té 

l’efecte esperat. Les preguntes 

d’aquesta etapa són: 

o Quina precisió té el seu sistema 

de mesura? 

o Com el defineix? 

o Quan s’ha millorat e procè 

després dels canvis? 
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- How it motorises them the 

processes? 

- How much of time or money has 

saved with the changes? 

- How it is documenting ? 

 

In the definitions that finish to give, 

there are two different cycles of DMAIC; 

different in regarding the chronological 

aplication. 

 

 

 

The first cycle DMAIC that applies is 

the one of the simple definitions for can 

apply the six sigma system to all the 

organisation. Instead, the cycle DMAIC 

that enters the questionnaire of all of 

the stages corresponds to the 

realisation of the projects of 

improvement of six sigma, once the 

system already is applied. 

 

In these diagrams can observe the 

stages of the corresponding 

methodology to all of the phases of the 

cycle DMAIC, in addition to seeing the 

chronological difference between them: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Com el defineix? 

o Com es mantenen els canvis? 

o Com els motoritza els 

processos? 

o Quant de temps o diners ha 

estalviat amb els canvis? 

o Com hi està documentant? 

 

En les definicions que s’acaben de 

donar, hi ha dos cicles diferents de 

DMAIC; diferents en quant a l’aplicació 

cronològica. 

 

El primer cilce DMAIC que s’aplica és 

el de les simples definicions per poder 

aplicar el sistema sis sigma a tota 

l’organització. En canvi, el cicle DMAIC 

que introdueix el qüestionari de 

cadascuna de les etapes correspon a la  

 

realització dels projectes de millora de 

sis sigma, una vegada el sistema ja 

està aplicat. 

En aquests esquemes es poden 

observar les etapes de la metodologia 

corresponents a cadascuna de les 

fases del cicle DMAIC, a més de veure 

la diferència cronològica entre elles: 
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Chronologically the application of the 

methodology in all the organisation is 

previous to the realisation of a project, 

but at any one time are parallel 

between if since so much in the 

application of the system and the 

realisation finalise with the control and 

measure of the processes so much 

those that has realised them an 

improvement and in those that no. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Cronològicament l’aplicació de la 

metodologia en tota l’organització és 

anterior a la realització d’un projecte, 

però a la vegada són paral·leles entre 

si ja que tant en l’aplicació del sistema i 

la realització finalitzen amb el control i 

mesura dels processos tant els que 

se’ls hi ha realitzat una millora com en 

aquells que no. 
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4. PASOS PER L’IMPLAMENTACIÓ DEL SISTEMA SIS SIGMA EN 
L’EMPRESA. 
 
La metodologia que s’exposa en aquest projecte està basada en el cicle DMAIC com 

ja s’ha explicat en el punt 3.2.3. Com ja s’ha explicat hi ha dos cicles diferenciats en 

l’aplicació del sistema. En primer lloc, el seguiment del cicle per aplicar el mètode sis 

sigma a tota l’organització i en segon lloc, el seguiment del cicle per la realització d’un 

projecte de millora. 

 

El que es tractarà en aquest projecte és el seguiment de DMAIC per poder aplicar el 

sistema sis sigma a la gestió de la prevenció de l’empresa. Per tant, tot els pasos que 

a continuació s’exposaran són la primera fase d’aplicació del sistema sis sigma a la 

gestió de la prevenció, un cop es finalitzessin aquests pasos es podrien començar a 

realitzar els projectes de millora, la metodologia dels quals s’ha exposat en el punt 3.3. 
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4.1 EMPRESA TIPUS PER A L’APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA SIS 
SIGMA 
 

4.1.1 ELECCIÓ DEL MAPA DE PROCESSOS GLOBAL 
 
Totes les activitats que realitza una empresa es poden distribuir en processos que al 

mateix temps es poden unir en diferents tipologies grupals formant un mapa de 

processos que defineix l’activitat d’aquella organització a la que representa. 

 

Aquesta metodologia s’anomena gestió per processos i la seva unitat és el procés.  

 

La gestió per processos és una part del sistema de gestió d’una organització, utilitzada 

per desenvolupar i implementar la política de seguretat i salut en el treball i gestionar 

els riscos per la seguretat. 

 

El procés és un conjunt d’activitats mútuament relacionades o que interactuen entre 

elles les quals transformen elements d’entrada en elements de sortida ja sigui amb 

forma de producte o de servei. 

 

Per poder realitzar una metodologia d’aplicació de sis sigma en una empresa 

necessitem del mapa de processos que la defineix. En aquest apartat es proposarà un 

model de mapa de processos extret de la comparació entre el sistema OSHAS 

18001:2007 i les directrius OIT ja que són dos dels sistemes més representatius en 

l’àmbit de la gestió de la prevenció a Espanya. 

 

Els processos s’han escollit segons la seva presència en ambdós sistemes, d’aquesta 

manera és un model que representaria a qualsevol dels dos sistemes de gestió, 

realitzant així una metodologia que fos aplicable per ambdós també. 

 

La representació gràfica de l’estructura de processos que formen el sistema de gestió 

es fa a partir d’un mapa de processos. Hi ha diversos models segons quines divisions 

processals utilitzin.  Per a realitzar el mapa de processos model es van comparar els 

dos a partir dels processos de les seves metodologies d’aplicació. Es van comparar de 

dues maneres, amb una distribució en tres grups: processos estratègics, processos 

operatius i processos de suport i amb una distribució en 4 grups: processos de 
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planificació, processos de gestió de recursos, processos de realització del producte i 

els processos de mesura, anàlisi i millora.  

Finalment, s’ha escollit el mapa de processos amb una distribució en quatre grups ja 

que d’aquesta manera proporcionava una diferenciació més acurada dels processos i 

d’aquesta manera l’aplicació de sistemes de mesura pot ser més precis amb una 

classificació més ben definida. 

 

A continuació es presenta el mapa de processos definitiu que es farà servir per 

elaborar la metodologia d’aplicació del sistema sis sigma en la gestió de la prevenció. 

   

 
  FIG. 4.1 Mapa de processos global (producció pròpia) 
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4.2 IMPLEMENTACIÓ DEL NOU ORGANIGRAMA EN LA GESTIÓ DE LA 
PREVENCIÓ DE L’EMPRESA. 
 

4.2.1 COMPROMÍS DE L’ALTA DIRECCIÓ 
 

En el moment en que l’alta direcció pren la decisió d’aplicar el mètode sis sigma en la 

gestió de la prevenció té un doble compromís. El primer compromís i, el més 

important, és el compromís de vetllar per la seguretat i la salut dels seus treballadors. 

El segon compromís és el d’aplicar sis sigma amb plena confiança i sense cap dubte; 

proporcionant les eines necessaries al nou organigrama perquè poguin exercir la seva 

finalitat correctament i amb èxit.  

 

Aquest segon compromís és una forma de poder cumplir amb èxit el primer, ja que 

amb la decisió d’aplicar sis sigma es busca la prevenció dels riscos per anul·lar-los 

completament o pràcticament al 100%. 

 

Aquest compromís començarà amb la formació de l’alta direcció tant en sis sigma (tot 

i que ja ha hagut de ser format en aquest àmbit) i en la formació bàsica de prevenció 

de riscos.  
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4.2.2 OTORGAR INFORMACIÓ A TOTS ELS EMPLEATS SOBRE EL 
SISTEMA SIS SIGMA 

 
Un cop, l’alta direcció ha decidit aplica el sistema sis sigma a la prevenció de riscos 

de l’empresa, aquesta a de comunicar-ho a tots els seus treballadors.  

 

A més d’anunciar que s’aplicarà aquest sistema, s’haurà d’explicar el per què i les 

avantatges i inconvenients que comportarà aquesta elecció. Els treballadors tindran tot 

el dret a poder preguntar i, que aquestes siguin contestades ja que una indecisió del 

treballador respecte al sistema sis sigma comporta desequilibri dins l’estructura 

organitzativa.  

 

L’alta direcció ha d’estar convençuda i transmetre aquest convenciment i entrega als 

seus treballadors perquè desenvolupin els mateixos sentiments.	  
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4.2.3 FORMACIÓ DEL NOU ORGANIGRAMA: 
 

Per poder realitzar l’elecció dels membres del nou organigrama sis sigma dins de la 

gestió de la prevenció s’ha tingut en compte als agents ja existen de la prevenció i les 

diferents modalitat de gestió que la llei permet. Per a cadascuna de les modalitats s’ha 

constituït un organigrama diferent i s’han descrit les funcions dels diferents membres. 

Així doncs, s’han tingut en compte els següents membres de la gestió de la prevenció: 

 

- La direcció de l’empresa: aquesta forma part, com ja s’ha explicat en el punt 

anterior, en el compromís de a prevenció de riscos otorgant tots els recursos 

necessaris per fer possible aquest deure. 

 

- El comité de seguretat: és un òrgan paritari i col·legiat de participació destinat 

a la consulta regular i peròdica de les actuacions de l’empresa en materia de 

prevenció de riscos. Està format per representants de l’alta direcció i per 

delegats de prevenció. 

 

- Tècnics superiors en PRL: són els encarregats de dirigir la gestió de la 

prevenció. A part d’aquests, també existeixen els tècnics de formació bàsica, 

de formació intermitja i els superior. 

 

- Delegats de prevenció: són els representants dels treballadors en funcions 

específiques en materia de prevenció de riscos en el treball. 

 

En el nou organigrama de sis sigma conviuran aquells membres de l’equip sis sigma i 

els agent formen part del sistema de prevenció que s’han vist en aquest apartat. 

Cadascun d’ells tindrà les seves funcions i responsablitats que s’aniran descrivint en 

els següents apartats.  
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4.2.3.1 SERVEI DE PREVENCIÓ PROPI 
 
Seguint la definició del real decret 39/1997 del 17 de gener pel que s’aprova el 

reglament dels serveis de prevenció un servei de prevenció propi és el que  constitueix 

una unitat organitzativa específica amb la finalitat de la prevenció de riscos i, els seus 

integrants es dedicaran de forma exclusiva a aquest objectiu. 

 

Si una empresa forma un servei de prevenció propi, aquest tindrà com a mínim dues 

modalitats de les quatre existents: seguretat en el treball, higiene, medicina i 

ergonomia i psicologia. 

 

Aquest és l’esquema pertanyen a aquesta modalitat on es pot observar quines seran 

les funcions dins del sistema sis sigma dels membres ja existents de la gestió de 

prevenció. 

 

 
FIG. 4.2 Organigrama sis sigma en un servei de prevenció propi (producció pròpia) 
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Abans de procedir amb l’explicació aclarar el significat de certs punts.  

“TEC” significa Tècnic de PRL i “DP” significa Delegat de Prevenció. 

 

En primer lloc, exposà el per què de l’elecció de les quantitats dels membres de la 

gestió de la prevenció. Tot s’ha escollit seguint la llei esmentada a l’inici d’aquest punt. 

Hi ha quatre tècnics superior perquè aquest servei propi consta de les quatre 

modalitat de prevenció, per tant, aquest tipus d’organització que es mostra té un 

tècnic corresponent a cadacuna de les modalitats. 

 

Són tres delegats de prevenció pel número d’empleats que s’ha considerat. És 

d’obligat cumpliment la realització d’un servei propi a aquelles empreses que constin 

de més de cinc-cents treballadors i, que aquesta desenvolupi una activitat no 

esmentada en l’Anexe I del real decret RD 39/1997. També les empreses amb un  

número de treballadors entre el dos-cents cinquanta i el cinc-cents que la seva 

princpal activitat si que aparegui en l’Anexe I han de constituir un servei propi de 

prevenció així com totes aquelles empreses que ho indiqui un informe de l’inspecció 

de seguretat de treball. 

 

Les xifres de treballadors mínima esmentada és de dos-cent cinquanta, per tant, ha 

sigut el nombre que ha determinat el número de delegats de prevenció; que per llei 

són tres. 

 

S’escollirà un alt càrrec de l’alta direcció que tingui les característiques de lider que 

s’han esmentant en el punt 3.2.2.3  perquè exerceixi com a champion. 

 

El comité de seguretat serà l’òrgan d’aprovació de projectes. Serà en les reunions 

d’aquest òrgan, que passaran a tenir una freqüència proporcional a la quantitat de 

projectes realitzats, on s’aprovaran o es rebutjaran els projectes. 

 

Dels quatre tècnics superior s’escolliran els tècnics amb l’especialitat de seguretat i 

ergonomia i psicologia per realitzar les funcions de black belts. S’escolliran dos, 

perquè els altres dos poguin participar en l’òrgan d’aprovació amb objectivitat ja que 

no formaran part de l’equip sis sigma de prevenció. 

 

Del nombre de delegats de prevenció s’escolliran per ser green belts un nombre igual 

o superior a la meitat d’aquests però mai igual a la totalitat d’aquests, excepte quan es 
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tracti d’empreses petites; que constin d’enre cinquanta a cents treballadors. Per tant, 

seguint aquesta norma, en aquesta organització hi haurà dos green belts. 

 

Un factor ha tenir present és la voluntat d’alguns dels tècnics no seleccionats per ser 

black belts de ser green belts. Com ja s’ha vist en el punt 3.2.2.2 l’equip de sis sigma 

està format per una quantitat més gran de green belts que de black belts, per aquest 

motiu, un tècnic pot decidir ser green belt. Això pot arribar a comportar una confusió 

de rols, ja que fora de la jerarquia de sis sigma ell té les mateixes funcions que els 

seus companys tècnics, en canvi dins d’aquesta estaria en inferioritat de rol. Per 

aquest motiu, s’haurà de meditar molt abans de pendre aquesta decisió ja que pot 

comportar un malestar dins de l’estructura de l’equip. 

 

A mode de resum, en una organització on hi hagi implementat un servei de prevenció 

propi hi haurà: 

 

- Un champion escollit entre els alts càrrecs de l’empresa. 

- Un assessor extern si es necessita. 

- Un black belt per cada dos tècnics a escollir en primer lloc el tècnic de 

seguretat en el treball i en segon el que tingui l’especialització en ergonomia i 

psicologia. 

- Un nombre de green belts determinat pel nombre de delegats de prevenció 

que al seu torn ve concretat pel nombre de treballadors. 
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4.2.3.2 SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ 
 

En aquest apartat s’exposarà l’opció de contractar un servei aliè de totes les 

modalitats, és a dir, que l’empresa com a tal no elabori cap organització de prevenció 

de riscos de l’empresa. 

 

L’empresa que es contracti per a exercir de servei de prevenció aliè haurà de tenir 

aplicat el sistema sis sigma per poder aplicar-lo també a l’empresa que el contracte. 

 

El següent esquema mostra com seria l’organització amb aquesta tipologia de servei 

de prevenció: 

	  
FIG. 4.3 Organigrama sis sigma en un servei de prevenció alié (producció pròpia) 
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Com es pot observar en l’esquema l’empresa responsables del servei de prevenció 

alié serà la figura de master black belt com a assesor de la metodologia a seguir per 

l’implementació de sis sigma al sistema de prevenció de riscos així com redactar els 

documents bàsics. 

 

Tanmateix, l’empresa haurà de tenir les figures pròpies de l’equip sis sigma i d’un 

sistema de prevenció ja que aquests seran els encarregats d’aplicar la metodologia 

que el servei de prevenció alié els hi ha proporcionat. 

 

En resum: 

 

- El servei de prevenció alié serà el master black belt 

- De l’alta direcció s’ecollirà un alt càrrec per exercir de champion 

- D’entre els tècnics de PRL s’ecollirà un per la figura de black belt 

- D’entre els delegats de prevenció, seguint la norma descrita en el punt 

anterior, s’escolliran els green belts. 
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4.2.3.3 SERVEI DE PREVENCIÓ MITX 
 
Després de parlar sobre els serveis de prevenció tant el propi com l’aliè, falta explicar 

una combinació antre ambdós. Aquesta modalitat de servei s’anomena mitx per la 

col·laboració entre les dues tipologies. L’organització, com a mínim, ha de gestionar 

dues de les quatre modalitat a través d’un servei de prevenció propi i les altres dues 

les pot contractar a una empresa aliena. Per tant, podem tenir dos tipus de 

combinació: 

- L’empresa gestiona dues modalitats i el servei aliè el dos restants. 

- L’empresa gestiona tres modalitats i el servei aliè el restant. 

 

Aquest esquema mostra com es repartiran les funcions en l’organigrama del sistema 

sis sigma en una empresa on es presenta aquesta modalitat de prevenció. 

 
FIG. 4.4 Organigrama sis sigma en un servei de prevenció mitx (producció pròpia) 
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Com es pot veure en l’esquema apareixen totes les figures que acabem de veure en 

els dos darrer punts, ja que alhora de combinar ambdós modalitat de servei, 

evidentment apareixen tots els agents. 

 

S’ha escollit que l’empresa tingui dues modalitats de prevenció, per tant, hi ha dos 

tècnics corresponents a cadascuna d’elles, com es pot observar en l’esquema de 

l’esquerra. S’escolliran ambdós per tenir les funcions de black belt dins de 

l’organigrama sis sigma, dreta. Alhora de l’elecció es determinaran en primer lloc, el 

tècnic amb l’especialització en seguretat al treball i segon, al tècnic superior 

especialitzat en ergonomia i psicologia. 

 

Si, pel contrari, l’empresa decideix tenir tres modalitats, igualment s’escollirien aquests 

dos tècnics com a black belts i el tercer formaria part del jurat objectiu de l’òrgan 

d’aprovació ja que no participaria en el projecte sis sigma. 

 

Per l’elecció dels green belts aplicarem igualment la norma del servei propi; la 

quantitat de green belts serà igual o superior a la meitat del nombre de delegats de 

prevenció, però no igual a aquest. En l’esquema tenim el mateix exemple númeric 

que el del punt 4.2.3.1 ja que per un nombre inferior a 500 empleats sent l’activitat de 

l’empresa fora de l’Annexe I de la llei 37/1997 corresponent 3 delegats de prevenció. 

Característica que la llei aplica per poder tenir un servei de prevenció aliè, entre 

d’altres. 

 

En el mateixa part corresponent a l’empresa hi trobem el servei de prevenció aliè que 

tindrà una funció dins de l’equip sis sigma d’assessor, és a dir, de master black belt. 

Tot i hagi s’hauria d’assegurar que l’empresa que es contracta també treballi amb el 

sistema sis sigma, perquè sinó l’assessor d’aquesta únicament tindrà coneixements 

concrets de prevenció de la seva modalitat i no coneixements específics de sis sigma, 

poden solament assessorar en temes de pevenció i no poden resoldre qüestions 

estadístiques. 
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A mode de resum, quan l’empresa tingui un sistema mitx de prevenció tindrà els 

següents membres: 

 

- Un Champion escollit d’entre els alts càrrecs de l’alta direcció amb les 

característiques per poder ser un bon lider. 

- Dos black belts, tant si es decideix dirigir dues o tres modalitats, quedan un 

Tècnic superior sense cap funció en l’roganigrama sis sigma quan són tres 

modalitats. 

- Dos green belts escollits per la normativa númerica que vincula el nombre de 

delegats de prevenció i els green belts. 

- Un master black belt que correspondrà a un assessor del servei de prevenció 

aliè. 
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4.2.3.4 ALTRES MEMBRES 
 
Aquesta metodologia d’aplicació del sistema sis sigma únicament s’aplica a la gestió 

de la prevenció, pel que fa al resta de departaments de l’empresa és independent si el 

sistema es troba integrat o no.  Però, partint del fet que la prevenció ha de ser present 

a cadascun dels departament de l’organització, aquests també han de ser partíceps 

del sistema. 

Aquests membres que introduirem estaran presents en totes les tipologies de serveis 

de prevenció que s’han exposat anteriorment tant pel servei propi, alié o mitx. 

 

Com s’ha esmenetat la prevenció és un element que ha d’estar present en tota 

l’organització en tant, els projectes de millora que es duguin a terme sempre es faran 

amb col·laboració amb altres departaments. Perquè la proposta de millora sigui un èxit 

s’han de saber trobar totes les variables errònies i saber-les modificar de tal manera 

que no afectin a altres provocant la millora d’un paràmetre i l’empitjorament d’un altre 

fent que s’hagi de tornar a crear un projecte de millora. 

El que busca sis sigma és millora el sistema amb els menors recursos, acceptuant el 

temps, d’aquesta forma fent un únic projecte que millori al 100% les variables errònies 

tancant un cicle DMAIC sense haver de tornar-lo a obrir. 

Perquè això es produeixi així necessitem de la col·laboració dels empleats pertanyents 

al departament d’on estem fent el projecte de millora perquè ens otorgin informació de 

primer mà i poguin participar en la realització de la millora. 

 

D’aquests nous membres hi haurà un, com a mínim, per a cadascun dels 

departaments de l’empresa. Tanmateix, és aconsellable que el nombre fos més elevat 

ja que contra més persones hi participin més variables poden extraure ja que cada 

persona és diferent i pel que un és correcte per l’altre no. 

Tindran les següents característiques: 

- Porti un mínim de 5 anys en l’empresa: d’aquesta forma tindrà una bona 

experiència en el departament on es trobi. 

- És independent el sexe del candidat 

- És indepedent quin càrrec tingui dins del departament conforme tingui 

l’experiència adequada. 
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Els empleats que s’escolleixin se’ls hi donarà una formació bàsica d’estadística al igual 

que els green belts, d’aquesta manera a part d’otorgar informació respecte del 

problema podran interpretar les dades estadístiques millorant així la seva aportació. 

 

Aquests nous membres es diran “participants” ja que la seva funció és la de participar 

en el projecte de millora otorgant informació basada en la seva experiència en el 

departament pertinent. 

 

 
FIG 4.5 Esquema de la fingura del “participant” (realització pròpia) 
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4.3 PROCEDIMENT DE CONTROL I MILLORA DELS PROCESOS 
ESPECÍFICS: 
 
En aquest apartat s’explicarà com realitzar la primer fase de comprovació dels 

indicadors de cadascun tal i com s’ha explicat en el punt 3.2 “Marc conceptual” 

 
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Com es pot observar en el recordatori, és una fase posterior a la formació dels 

membres de l’equip sis sigma, però anteriors a la realització de projectes de millora. 

Tanmateix, aquesta fase de comprovació no deixa de ser un procés de millora ja que 

l’objectiu d’aquesta és aplica els métodes d’anàlisi i mesura que posteriorment ens 

serviran per identificar possibles projectes de millora. 

 

S’ha de recordar que aquesta fase es troba en un moment en que els membres de 

l’equip sis sigma s’on recents formats i aquests són els seus primer projectes i que 

l’equip es troba en fase de cohesió. Per aquest motiu, la segona fase es comprovar si 

els mètodes aplicats i ja existents són coherents amb el procés que li correspont.

Comprovar els indicadors de cadascun dels processos 

1ª Fase de comprovació 
El primer que s’analitzarà serà si tots els processos que formen part de l’activitat 

de l’empresa tenen un mètode de mesura. Sinó és així, els primers projectes de 

millora seran aplicar un indicador a aquells processos que no en disposen. 

 

2ª Fase de comprovació 

Un cop tots els processos tinguin els seu mètode de control i mesura, 

s’analitzaran aquests mateixos per comprovar si són coherents amb el procés 

que estan controlant. Si es decideix que el mètode és inadequat es procedirà a 

fer un procés de millora del mètode de control. 

 

3ª Fase de comprovació 

Finalment, quan els mètodes de control de cadascun dels processos siguin 

correctes es procediran a analitzar les dades que aquests proporcionen a 

l’empresa per determinar possibles errors dels quals se’ls pot derivar un projecte 

de millora. 
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FIG. 4.6 Esquema de la creació d’un sistema de prevenció (realització pròopia) 

 

S’ha dissenyat aquests esquema per poder esmentar dos característiques importants 

dels punts que procediran. 

 

En primer lloc els mètodes d’anàlisi que a continuació es presenten pels processos 

escollits en el punt 4 són una proposta d’aquests realitzada a través de desglossar les 

variables de cadascun dels processos en elements d’entrada, el procediment d’aquests 

i els elements de sortida. Posteriorment, a l’anàlisi de les relacions entre els elements 

d’entrada i de sortida s’ha pogut establir un mètode. 

 

Aquest mètode pot ser modificat, canviat o ser altre depenen de l’activitat de l’empresa 

o dels objectius de l’empresa, en tant que l’objectiu bàsic és la millora. 
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Ja s’ha esmentat en els pàragrafs anteriors la metodologia que s’ha utilitzat, però s’ha 

de tenir present la naturalesa del procés, és a dir, la magnitud del procés que 

s’analitza, ja que segons la magnitud del procés espodran concretar més o menys les 

seves variables per ser més generals o específiques. És clar, que els problemes dels 

processos més específics poden derivar de les variables generals dels processos 

principals, però per això s’ha de definir correctament el procés i identificar el més 

acuradament les seves variables. 

 

En el esquema es poden observar en vermell els processos que en la metodologia 

s’exposen i es pot obervar quins són més generals o més específics depenen de si es 

troben a d’alt de tot de l’esquema o a la part baixa, respectivament. 

 

Al que continuació es mostrarà, de cadascun dels processos escollits en l’apartat 4.1.1 

“Elecció del mapa de processos global”, seran els objectius, responsables, magnitud i 

esquema bàsic del sistema. L’esquema que es presentarà de cadascun dels 

processos serà mol genèric ja que la metodologia d’aplicació preten ser per a 

qualsevol tipologia d’empresa i activitat. 

 

També es descriuran les modificacions que suposa l’aplicació del sistema sis sigma en 

cadascun dels processos així com els indicadors genèrics que es creuen mínims i 

necessàris per a cada procés i, finalment es mostraran una serie de possibles millores 

del procés, és a dir, unes petites claus per saber quins punts del procés es podrien 

modificar o aquelles variables més conflictives del procés. 
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4.3.1 POLÍTICA DE SST  
 

Objectiu: 

 

Aquest procés té per objectiu definir i autoritzar una política de prevenció ajustada a 

l’activitat de l’organització i de la magnitud del sistema de la gestió de la prevenció. 

Han de quedar definits el termes següents: 

 

- Que la política és apropiada a la naturalesa i la magnitut dels riscos per 

la SST de l’organització derivats de l’activitat que es realitza. 

- Incloure un compromís amb la prevenció dels danys i el deteriorament 

de la salut i la millora continua de la gestió de la prevenció i el 

desenvolupament d’aquesta. 

- Incloure un compromís de compliment al menys amb els requisits legals 

aplicables i amb altres requisits que l’organització subcriu relacionats 

amb els seus perills per la prevenció. 

 
Responsable: 

 

El responsable de la redacció de la política de SST serà l’alta direcció. 

 

Magnitud:  

 

La política de prevenció afecta a la totalitat de l’organització. 
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Esquema bàsic del procés: 

  

FIG. 4.7  Esquema bàsic del procés de política de SST (realització pròpia) 

 

En l’esquema anterior es poden observar els paràmetres que són necessaris per a 

realizar una política de SST com també s’ha descrit amb una enumeració. D’aquest 

procés no es desglossaran les variables específiques ja que la política de SST és un 

recull de les intencions i la direcció general de l’organització relacionats amb la seva 

activitat, expressades formalment per l’alta direcció. Aquesta proporciona una 

estructura simple per l’acció i per l’establiment dels objectius de SST. 
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Elements d’entrada: 

 

- L’activitat que desarrolla l’organització. D’aquesta es deriva, a través 

de la llei de PRL, el servei de prevenció necessari per a aquesta 

empresa i, per tant, l’estructura que tindrà. 

- Els 15 principis bàsics de la prevenció com a objectius bàsics de la 

gestió de la prevenció. 

- La magnitud de l’organització; el nombre d’empleats i l’expansió 

territorial que té l’organització. 

- Requisits legals, tant els necessaris com els que l’empresa decideix 

aplicar. 

- Els recursos que serán necessaris per poder assolir aquesta política. 

- El sistema sis sigma com a mètode de gestió de la millora, per tant, 

també s’hauran de tenir en compte els seus principis bàsics ja 

descrits en els apartats anteriors. 

- Historia de l’empresa així com l’experiència en aquest camp de la 

mateixa. 

 

Procés: 

 

- Elaborar un escrit amb les intencions i l’estructura general que haurà 

de tenir la gestió de la prevenció perquè aquesta funcioni 

correctament. En aquesta estructura apareixarà, a part dels agents 

de la prevenció tots els membres que formen l’equip sis sigma i 

l’objectiu d’aquest sistema. 
 

Elements de sortida: 

 

- Estructura ben definida de la gestió de la prevenció de l’organització. 

- Objectius generals d’aquesta gestió. 

 

El següent esquema mostra les relacions dels paràmetres generals que formen el 

procés de política de prevenció: 
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FIG. 4.8 Variables de la política de SST (realització pròpia) 

 

Modificacions sis sigma: 

 

L’aplicació del sistema sis sigma únicament introdueix un canvi en la política de SST i 

és la redacció del compromís de la redacció d’implementar sis sigma i cumplir amb els 

objectius d’aquest sistema així com amb la seva filosofía de treball. 

 

Possibles indicadors: 

 

Aquest procés té com a indicadors el propi text de la política de prevenció. La redacció 

en si més el registre d’aquest ens garanteix que s’ha realitzat l’escrit de la política de 

prevenció així com els principis bàsics d’aquesta. 

 

Evidentment aquesta redacció és la guia per on es mouren el resta dels processos ja 

que tots i cadascun d’ells haurà de tenir presents els objectius principals i l’estructura 

aquí definida. 

 

El que s’hauria de comprovar és la confirmació d’aquests requisits en el resta dels 

processos, però aquesta certesa forma part dels indicadors dels propis processos. 
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Tanmateix, quan es planteixi un projecte de millora mai podem descartar que la 

variable errònia provingui de la política de prevenció ja que pot ser a causa d’una mala 

elecció del sistema o dels objectius pels quals es regeix la gestió de la prevenció. 

 

Serà, doncs, amb el transcurs del temps que es podrà comprovar que si la política 

escollida és la correcta o s’ha de modificar, ja que no és un fet que és pogui analitzar 

en un període curt de temps, sinó amb un llarg, comprovant que el resta de processos 

funciona correctament amb les directrius explícites de la política. 

 

Possibles millores: 

 

Les possibles millores passen per la bona identificació de les variables que necessitem 

per a poder definir una bona política de SST com ja s’ha pogut veure en l’apartat de 

l’esquema bàsic del procés. 

 

Una altra possible millora es troba en el procés de “La gestió de la documentació” ja 

que és important que es trobi ben registrar i controlar les copies i les entregues 

d’aquestes, així com les revisions i modificacions. 
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4.3.2 IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS EN SST 
 
Objectiu: 

 

Aquest procés té per objectu establir, implementar i mantenir un o diversos 

procediments per l’identificació continua de perills, avaluació de riscos i la 

determinació dels controls necessaris. 

 

Responsable: 

 

El responsable de realitzar l’identificació i avaluació dels riscos laborals en 

l’organització és el tècnic superior en PRL no pertanyent a l’equip sis sigma. Així 

com d’implentar les mesures preventives i les correctores. També realitzarà la 

revisions de l’identificació i avaluació dels riscos. 

 

El responsables de analitzar els resultats de la revisió serà el champion així com de 

comunicar-ho a l’equip de sis sigma si trobés alguna no conformitat. 

 

Magnitud: 

 

S’identificaran i s’avaluaran els riscos de tota l’organització. 
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Esquema bàsic del procés: 

	  
	  
FIG. 4.9 Esquema bàsic del procés d’identificació i avaluació de riscos ( realització 
pròpia) 
 

L’esquema que s’observa mostra el procediment simple de l’identificació i l’avaluació 

dels riscos. Com es pot observar tot parteix de la definició dels llocs de treball 

juntament amb la seva descripció així com, de les responsabilitats vinculades.  

 

De cadascun dels llocs de treball s’identificaran els possibles riscos i aquest 

s’avaluaran segon el mètode escollit per l’organització. En aquest projecte no s’entrarà 

en la discussió de quins dels mètodes és millor que l’altre, així que, l’empresa és lliure 

d’escollir el mètode que volgui, tenint en compte la tipologia d’activitat que realitza 
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l’organització així com la magnitud d’aquesta i el període temporal en que es realitza 

per assegurar que és més proactiva que reactiva. 

 

Elements d’entrada: 

 

A més de les variables esmentades, l’identificació i l’avaluació de riscos haurien 

de tenir en compte les següents variables: 

 

- Les activitats rutinàries i les no rutinàries, és a dir, aquells casos 

especials com són els treballadors menors d’edat, les embarassades i 

els minusvàlids així com possibles visites a l’empresa. 

- Les activitats de totes les persones que tinguin accés al lloc de treball 

del treball com contratistes i subcontractes. 

- El comportament humà, les capacitats i altres factor humans 

- El perills identificats de fora del lloc de treball però quepogui afectar a 

l’activitat de l’organització així com dels empleats. 

- L’infraestructura, l’equipament i els materials del lloc de treball, tant si 

els proporciona la porpia empresa com altre organitzacions. 

- El possibles canvis empresarials tant de lloc de treball com de funcions. 

- Les modificacions en el sistema de gestió de la prevenció incluint els 

canvis temporals i el seu impacte en les operacions, processos i 

activitats 

- Qualsevol obligació legal aplicable relativa a l’avaluació de riscos i 

l’implementació dels controls necessaris. 

- El disseny de les àrees de treball, els processos, les instal·lacions i la 

maquinària. 

 

Procés:  

 

El procés es base en el mètode escollit per realitzar l’identificació i 

posterioment, l’avaluació d’aquests. 

 

Elements de sortida: 

 

- Riscos eliminats 

- Riscos no eliminats que, per tant, necessitem d’implentar: 
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o Mesures preventives ( on serà millore les mesures col·lectives 

que les mesures individuals) 

 

- Riscos no eliminats que comportaran l’implementació de: 

o Mesures de protecció on es faran servir els equips de protecció 

personal (EPIS) 

 

Tots els pasos d’aquest procés s’hauran de registrar en la bas de dades de 

l’organització. 

 

Modificacions sis sigma: 

 

L’aplicació del sistema sis sigma no comporta cap modificació en aquest procés. 

Tanmateix, és un dels processos més importants del sistema de gestió de la prevenció 

ja que molts dels processos depenen directa o indirectament d’aquest, per tant, una 

bona identificació i avaluació dels riscos laborals comporta un inici sense errors al 

resta de processos. 

 

Aquest procés constituirà un dels més importants alhora de realitzar millores ja que 

com s’ha dit, tenir aquest “procés base” ben programat significar evitar errors d’inici al 

resta de processos. Si és així, és més fàcil detectar els errors dels altres processos ja 

que la variable erònia seria pròpia del procés i no derivada d’un altre; d’aquesta 

manera es podrien descartar les variables del procés base i centrar-se en les 

específiques del procés que s’està analitzant. 

 

Possibles indicadors: 

 

- Identificació dels perills, avaluació dels riscos i determinació dels controls 

necessaris en el lloc de treball: 

 

o Nº de riscos moderats o greus / Nº de riscos 

o % Proteccions homolgades 

o Nº de riscos avaluats per “equip-treballador” / Nº total de treballadors en 

aquest conjunt d’equip – treballador 

o Nº de riscos greus en el conjunt “equip-treballador” / total de riscos en el 

conjunt “equip – treballador” 
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- Estudiar les condicions i possibles riscos derivats de l’infraestructura, 

equipament i materials. Identificar els riscos en el disseny de l’àrea de treball. 

 

o Nº de proteccions col·lectives / Nº de mesures de protecció individual 

o Gastos d’equiip/ Equips necessaries 

o Nº Proteccions col·lectives / Nº treballadors por superfície 

 

- Preveure l’identificació, priorització i documentació dels riscos i l’aplicació dels 

controls segons sigui apropiat 

 

o Nº Reconeixements mèdics realitzats  

o Període transcorregut entre l’incorporació d’un treballador i el 

reconeixement mèdic d’aquest 

 

- Reduir riscos d’acord a la jerarquia 

 

o Nº de riscos eliminats/ Total de riscos 

o Nº de riscos / Nº total de treballadors  

o Nº de treballadors amb un determinat EPI / Nº treballadors que haurien 

d’utilitzar-lo 

 

Possibles millores:  

 

Les millores d’aquest procés passen pels tenir presents els següents paràmetres: 

 

- L’elecció del mètode d’identificació dels riscos 

- L’elecció del mètode per l’avaluació dels riscos 

- L’elecció de les accions preventives ( tant les col·lectives com les individuals) 

- L’elecció de les accions de protecció (els EPIS) 

- L’elecció de la freqüència en que s’ha de realitzar les revisions de l’identificació 

i les avaluacions. 

 

Els dos primer punts de la millora, l’elecció dels mètodes d’identificació i de l’avaluació, 

són essencials per a realitzar un bon procés. Les variables que són presents el 

l’elecció del mètode són les anteriorment descrites en l’apartat de l’esquema bàsic. 
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L’elecció de les accions tant preventives com protectores es basen en l’identificació i 

l’avaluació dels riscos, per tant, s’han de basar en les característiques d’aquests a 

més, de les característiques dels col·lectiu o a l’individu a qui se li aplicaran aquestes 

mesures. Aquí entraria en joc l’ergonomia, per poder realitzar un bon disseny de les 

mesures de protecció i prevenció tenint en compte les característiques dels empleats. 

 

La freqüència de la realització de la revisió del procés depen de: 

 

- Les modificacions de l’infraestructura de l’empresa ja siguin màquines com 

canvi de lloc físic de l’oficina. 

- Les modificacions orgnanitzacionals (canvi de rols en l’empresa) 

- Circumstàncies extrordinàries (posterioment a un incendi, explosió o d’un 

robatori) 

- Proximitat d’alguna auditoria externa 

- Posteriorment a un accidnet o incident greu 

- Posteriorment a la detecció d’alguna enfermetat professional 

- Posteriorment a l’identificació d’una no conformitat d’aquest procés 
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4.3.3 IDENTIFICACIÓ DELS REQUISITS LEGALS 
 
Objectiu: 

 

En aquest procés l’objectiu és establir, implementar i, posteriorment mantenir un o 

diversos procediments per poder identificar i tenir accés als requisists legals i altres de 

prevenció necessaris per a l’empresa. 

 

És necessari que l’organització sàpiga de l’existència de les normes que li afecten i 

que tingui un procediment establert per poder actualitzar continuament la informació 

dels diferents requisits legals i/o altres normes o directrius que li interessi a 

l’organització tenir implementat. 

 

Responsable: 

 

El responsable d’aquesta activitat és el tècnic de PRL, que haurà de realitzar la 

metodologia, establerta per l’organització, per poder identificar les modificacions legals 

i així poder-les aplicar en el sistema. 

 

Per altra banda, tots els empleats de l’organització seran responsables de cumplir 

amb els requisists legals que l’empresa ha implementat. 

  

Magnitud: 

 

En aquest procés es parla sobre tots els requisists legals que s’han d’aplicar per a la 

gestió de la prevenció així com altres requisists que l’organització volgui aplicar també. 
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Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.10 Esquema bàsic del procés d’identificació de requisists legals (realització 
pròpia) 
 

Com es pot observar en l’esquema bàsic del procés, aquest parteix d’unes normes i 

directrius establertes per l’alta direcció; escollides a base d’una sèrie de paràmetres 

corresponents als elements d’entrada del procés. 

 

Elements d’entrada: 

 

- Magnitud de l’empresa 

- Activitat  

- Objectius generals 

- Servei de prevenció establert per l’organització derivats dels punts anteriors 

- Recursos disponibles de l’empresa 

- Visió de futur de l’organització (potenciar l’empresa dins del mercat) 

 

Procés: 

 

En primer lloc, s’escolliran le normatives i/o directrius necessàries o d’interés per 

l’oganització que es vol implementar.  

 

A partir del llistat de normatives que s’han escollit s’establirà un mètode per 

identificar les modificacions d’aquestes normatives i d’aquesta manera poder-les 

actualitzar en la nostre organització. 
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Elements de sortida: 

 

- Llistat de normatives en una base de dades 

- Mètode d’actualització d’aquestes normatives 

 

 
FIG. 4.11 Variables de l’elecció dels requisists legals (realització pròpia) 

 

Modificacions sis sigma: 

 

Sis sigma no modificarà cap element d’aquest procés ja que no modifica cap legislació 

l’aplicació d’aquest sistema i com a metodologia no té reglaments propis. Únicament, 

serà un altre procés que haurà d’analitzar per la seva possible millora. 

 

Possibles indicadors: 

 

- Assegurar que s’estableixen, s’implementen i es mantenen en el sistema de 

prevenció: 
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o Nº de riscos laboral identificats de l’any en que es troben / Nº de riscos 

identificats de l’any anterior 

 

- Identificar processos nous i la seva aplicació  

 

o Temps transcorregut entre l’identificació del nou procés i l’aplicació 

d’aquest. 

 

- Identificar els perills per la gestió dels canvis abans de la seva incorporació 

 

o Temps transcorregut entre la detecció del risc/ Temps en eliminar-lo 

o Temps transcorregut entre la publicació o entrafa en vigor d’una 

lesgilació i adequació de l’empresa a aquesta. 

 

Possibles millores: 

 

Les possibles millores passaran pels següents paràmetres del procés: 

 

- Elecció del mètode per identificar les modificacions lesgislatives 

- Elecció dels la lesgilació adient i dels requisista efegits per l’organització 

 

Per la bona elecció del mètode per indentificar les modificacions lesgilatives és 

imprescindible tenir referències del sistema o la pròpia experiència d’haver-lo utilitzat 

anteriorment. 

 

Alhora d’identificar quins requisits legals són necessaris per l’empresa i quins es vol 

implementar de més s’hauran de tenir certs punts ben clars: 

 

- Si els requisists legals que s’han escollit són els adequats a l’activitat i 

magnitud de l’empresa 

- Si els requisists són els adequats pels recursos que té l’organització, 

- Si el mètode que es fa servir per l’actualització de les nromes és el correcte i si 

funciona correctament. 

 

Contra més variables es tinguin presents per a l’elecció dels requisits legals millor. 
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4.3.4 OBJECTIUS I METES: 
 
Objectiu: 
 
Aquest procés té per objectiu establir i mantenir uns objectius documentats de 

prevenció de riscos laborals per a cadascuna de les funcions i en els nivells relevants 

dins de l’organització. 

 

Responsable: 

 

El responsable d’analitzar els resultats dels diferents processos per la detecció de les 

no conformitats és el champion. També serà el responsable de dirigir els projectes de 

sis sigma per les millores així com de registrar aquestes  i, posterioment controlar-les. 

 

L’alta direcció serà la responsable de l’aprovació d’aquestes millores. 

 

Magnitud: 

 

Tot el sistema de gestió de la prevenció, será en aquest departamento organitzacional 

on s’aplicaran el objectius i metes aprovades per l’alta dirección. 
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Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.12  Esquema bàsic del procés de metes i objectius (realització pròpia) 
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En aquest esquema es pot veure d’on procedeixen els objectius i metes dels que 

parlem en aquest procés, però el procediment pròpi d’aquest procés és a partir de la 

proposta de la millora. D’aquest és on es derieven els següents elements: 

 

Elements d’entrada: 

 

- Propostes de millora tant de curt o de llarg termini 

- Propostes de millora ja aplicades i les no aplicades 

 

Procés: 

 

De la classificació de les millores realitzar un recompte de les millores ja aplicades 

i un llistat amb les millores que encara no s’ha realitzat. 

 

Elements de sortida 

 

- Recompte de les millores ja realitzades 

- Llistat de les millores que encara s’han d’implentar. 

 

Modificacions sis sigma: 

 

Amb l’implementació de la metodologia sis sigma els objectius de millora es succeixen 

en curts plaços de temps, ja que l’equip sis sigma està constanment realitzant 

projectes de millora. En tant, dins d’un mateix any empresarial es poden haver realitzar 

una quantitat “x” de projectes de millor sense que s’haguessin previst en l’any anterior. 

Això no significa que aquests projectes no tinguin clarament definits uns objectius, uns 

pressupostos i uns responsables. Són a diferència dels objectius empresarials actuals 

millores a curt plaç no a llarg.  

 

Contràriament al que s’està dient poden haver projectes de millora que preveuent unes 

modificacions a llarg plaç. Aquestes pertanyiran a la llista d’objectius per l’any següent. 

 

Aquest procés dins de l’aplicació de sis sigma es converteix en la recopilació de totes 

les millores realitzades en un mateix any empresarial i el llistat d’aquelles millores de 

llarg plaç que es preveuen realitzar-les durant l’any següent o en un període de temps 

més avançat en el calendari. Per tant, aquest procés té per objectiu establir una base 

de dades de totes les millores realitzades per poder facilitat, a posteriori, la revisió i 
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control d’aquestes o en cas de que no tinguessin èxit poder saber quina millora es va 

realitzar i poder així, rectificar-la. 

 

Possibles indicadors: 

 

El control d’aquestes millores no serà un objectiu per aquest procés ja que les millores 

es controlaran a través dels mètodes d’anàlisi del pròpi procés al que se li ha realitzat 

la modificació. Tanmateix, al cap d’un període de temps en el que s’ha pogut 

comprovar l’èxit o el fracàs de la millora es farà palesa aquesta característica en la 

base de dades. Per tant, en la base de dades apareixaran: 

 

Recompte de les millores ja realitzades 

Per a cadascuna de les millores realitzades es descriuran les següents  

característiques: 

 

- Nom del projectes 

- Membres de l’equip que el va realitzar 

- Departament implicats 

- Part del procés on es va aplicar 

- El projecte sencer de millora realitzat per l’equip sis sigma 

- Data en que es va aprovar juntament amb la relació de membres 

tant de sis sigma com de l’alta direcció que hi eren a la reunió 

- Qui o quins empleats va realitzar la modificació 

- Qui o quins empleats són els responsables del control 

- Quin mètode s’utilitza per analitzar la millora 

- Si ha tingu èxit o no (i data del dia en que es registre aquesta dada) 

- Pressupost 

- En quin termini de temps es va realitzar i finalitzar la modificació 

 

Llistat d’objectius pròxims 

En aquest llistat apareixeran les millores que tindran un període de cumpliment 

més llarg que el resta provocant que es realitzi o que s’estigui realitzant en un 

canvi d’any empresarial; per a cadascun d’aquests objectius es descriuren les 

següents característiques: 

 

- Nom del projecte 

- Membres de l’equip sis sigma que l’han realitzat 
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- Departament implicats 

- Projecte 

- Pressupost 

- Període de plaç previst per la seva realització i finalització 

- Responsables de realitzar la modificació 

- Data de l’aprovació del projecte aixó com els membres tant de sis 

sigma com de l’alta direcció que es trobaven a la reunió. 

 

És important tenir aquesta base de dades ben estructurada i amb un bon manteniment 

ja que si una modificació no tingués èxit s’hauria de redissenyar un altra vegada i, amb 

l’informació que proporciona aquesta base de dades no es partiria de zero i es podrien 

detectar els erros comessos. 

 

Possibles millores: 

 

Les possibles millores d’aquest procés es derivarien a un altre procés: “gestió de 

documents”, per poder millorar el registre de les millores realitzades i les que encara 

s’han d’aplicar. 
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4.3.5 REVISIÓ PER LA DIRECCIÓ 
 
Objectiu: 

 

L’objectiu d’aquest procés és el de revisar el sistema de gestió de prevenció de 

l’organització, a intervals planificats per part de l’alta direcció, per asegurar-se de la  

conveniència, l’adequació i l’eficàcia del sistema de gestió. Aquestes revisions han 

d’incloure l’avaluació de les oportunitats de millora i les necessitats d’efectuar canvis 

en el sistema de la gestió de la prevenció. 

 

Responsable: 

 

El responsable de realitzar la revisió és l’alta direcció. 

 

El responsable de realitzar projectes de millora per a les no conformitats identificades 

és el champion així com tot l’equip de sis sigma. 

 

Magnitud: 

 

La revisió abarcarà a tots els processos que formin part de la gestió de la prevenció. 
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Esquema bàsic del procés: 

 

 
    FIG. 4.13 Esquema bàsic del procés de revisió per la direcció (realització pròpia) 

 

Aquest esquema mostra el procediment bàsic de la revisió; els resultats dels 

indicadors dels diferents processos de la gestió de la prevenció s’analitzen per 

comprovar si tot funciona correctament, sinó, si es detecten errors el que es farà és 

revisar l’indicador si és que ha fallat, per tal de canviar-lo o, pel contrari, no ha fallat i el 

procés té un error que s’hauria de modificar. 

 

Elements d’entrada: 

 

- Tots els resultats del mètode de mesura dels processos 
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Procés: 

 

A partir d’aquests resultats identificars els possibles errors per poder-los 

millorar. 

 

Elements de sortida: 

 

- Identificació de les no confotmitats per poder realitzar les modificacions 

pertinents. 

 

Modificacions sis sigma: 

 

Aquest proés és exactament el mateix que utilitza sis sigma per poder descobrir errors 

en els processos i poder realitzar un projecte de millora. Per tant, un cop s’apliqui sis 

sigma a la gestió de la prevenció aquest procés revisarà el funcionament del sistema 

sis sigma per assegurar-se de que funciona correctament. 

 

La revisió del sistema sis sigma juntament amb els processos de la gestió de la 

prevenció és farà anualment. Quan es realitzi la revisió s’haurà de tenir en compte que 

el sistema sis sigma necessita d’un període curt per començar a realitzar petites 

millores en la gestió, però necessita d’un període llarg per millorar tots els processos. 

Per tant, alhora de revisar s’haurà de comparar els resultats amb els de l’any anterior i, 

a més, tenir presents la base de dades dels objectius i metes sobretot aquells que 

estan programats pel següent any. D’aquesta forma és podrà formalitzar una idea de 

com està evolucionant aquesta implementació. 

 

Possibles indicadors: 

 

Per poder realitzar aquesta revisió ho farem a través d’un “quadre de comandament 

integral”. S’ha escollit aquesta eina perquè és un poderós instrument per mesura 

l’eficàcia coorporativa i poder tenir una visió global de l’evolució de la gestió de la 

prevenció. De les característiques més destacades són aquestes: 

 

- Gestió dels actius intangibles: amb el “quadre de comandament integrat” es 

podran saber com es crean els valors respecte les seves unitats i de quina 

manera interactuen amb els actius intagibles amb els financers. 
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- Preacció davant de la reacció: la mesura amb indicadors no financers 

proporciona informació sobre l’origen de resultats financers. 

 

- Poderosa eina de gestió: els mapes són una representació visual estratègica, 

reflexe el camí a seguir a través dels objectius definits per l’empresa mitjançant 

la seva interconnexió. 

 

La característica més important, i per la qual s’ha escollit aquest mètode per la revisió, 

és que el “quadre de comandament integral” és un sistema de senyals que ens 

indiquen les variacions de les magnitud vertaderament importants que haurem de 

vigilar o sotmetre a canvi. 

 

En el “quadre de comandament integral” es podran visualitzar els següents 

paràmetres: 

 

- Prespectiva financera: on els indicadors més utilitzats són l’índex de 

liquidesa, l’índex d’endeudament, l’índex DuPont i l’índex de rendiment del 

capital invertit. 

 

- Prespectiva del client: on els indicadors més utilitzats són la quota de mercat, 

l’increment de clients, la retenció o adquisició de clients, la satisfacció dels 

clients i la rentabilitat d’aquesta així com els reclams resolts del total realitzats. 

 

- Prespectiva dels processos: d’aquests a’analitzarà els adequats sobretot 

aquells que otorgin informació sobre la satisfacció dels clients i la rentabilitat 

financera. Així els processos d’operacions s’analitzaran amb indicadors de 

costos, qualitat , i flexibilitat dels processos i els processos d’innovació 

resultarà d’analitzar el sistema sis sigma a partir del número de modificacions 

realitzades i el tant per cent d’èxit. 

	  
A partir de l’aplicació d’aquest mètode es podrà veure com afecta l’implementació de 

sis sigma a la gestió de la prevenció al resta de l’organització, sobretot financerament i 

la satisfacció del client que en aquest cas són els propis empleats de l’empresa, ja que 

són ells els que es beneficien directament de la seguretat en l’empresa. 
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Possibles millores: 

 

Les possibles millores passen pel següent paràmetres: 

- L’elecció de l’eina utilitzada per la visió global dels indicadors. 

 

En l’apartat d’indicadors s’ha exposat un possible mètode per a poder otorgar una visió 

global de l’evolució de l’organització en tots els àmbit, però poden ser vàlides 

qualsevol eina que s’adapti millor a les necessitats de l’empresa. 
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4.3.6 PARTICIPACIÓ I CONSULTA INTERNA 
 
Objectiu: 
 
L’objectiu d’aquest procés és establir una bona comunicació interna perquè els 

empleats poguin ser infomats de qualsevol aspecte de la prevenció i tambè poder 

participar en les modificacions fent suggerències o queixes. 

 

Perquè el procés tingui èxit els empleats han de: 

 

- Estar involucrats en el desenvolupament i la revisió de polítiques i 

procediments per la gestió de la prevenció de riscos. 

- Ser consultats per l’alta direcció respecte de qualsevol canvi que afecti a la 

prevenció de riscos en el lloc de treball. 

- Estar representats en asumptes de seguretat i salut i estar informats de qui són 

els seus representants dins de l’organització. 

 

Responsable: 

 

Els responsables són els agents de la gestió de la prevenció. El responsable de 

revisar les queixes i suggerències en busca de possibles modificacions i, per tant, 

possibles projectes de millora és la figura del champion. 

 

La realització d’un projecte de millora serà responsabilitat de tots els membres de 

l’equip sis sigma. 

 

Magnitud: 

 

Tots els empleats de l’empresa poden participar en la gestió de la prevenció sigui quin 

sigui el seu rol dins de l’empresa.  
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Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.14 Esquema bàsic del procés de participació i consulta interna (realització 

pròpia) 

 

Aquest seria un esquema bàsic del procés de “participació i consulta interna” on es pot 

observar l’importància del paper de l’empleat en la gestió de la prevenció ja que és ell 

el protagonista en aquesta matèria, per tant, és lògic que pogui participar en la presa 

de decisions ja sigui a través dels seus representants o  a través de la seva pròpia 

persona. 

 

És molt important la comunicació interna per una bona gestió de la prevenció, però 

encara més en l’aplicació del sistema sis sigma ja que seran els participants els que 

participaran en els projectes de millora aportant les suggerències i les queixes dels 

seus companys de departament així com les seves pròpies. 

 

En aquest esquema es veuen clars els elements d’entrada i els elements de sortida 

així com el canal del procediment. 
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Elements d’entrada: 

 

- Política i objectius de la PRL 

- Documents i activitats relacionades amb la gestió de la prevenció dels 

quals els empleats es troben involucrats 

- Procediments de l’avaluació de riscos i identificació d’aquests 

- Definició de les funcions dels empleats i les seves responsabilitats 

- La formació que se’ls impartirà 

- Experiència pròpia, ja que l’individu és el principal protagonista i amb la 

gestió de la prevenció és procura el seu benestar tant físic, com mental i 

social 

 

Procés: 

 

En aquest procés, com ja s’ha esmentat el protagonista principal és l’empleat ja 

que és el que transforma tota la infomació aportada per l’organització en 

suggerències i/o queixes així com participant en la gestió de la prevenció. 

 

Elements de sortida: 

 

- Queixes i suggerències dels empleats 

- Participació en els projectes sis sigma aquells que han estat designats 

participants 

- Participació en la presa de decisions ja sigui a través dels representants de 

prevenció o com a individu 

- Respostes de l’organització als empleats sobre les suggerències i/o 

queixes realitzades per aquests. 

 

Modificacions sis sigma: 

 

Una vegada aplicat el sistema sis sigma l’objectiu continua sent el mateix. El canvi 

significatiu és que hi ha un membre de l’equip sis sigma que és l’encarregat de revisar 

aquestes queixes i suggerències per poder extraure un possible error en el sistema i, 

d’aquesta manera modificar-lo a través d’un projecte de millora sis sigma.  

 

El procediment ha seguir amb totes les queixes i suggeriment així com la informació 

transmessa és el mateixa que la metodologia que segueix un projecte sis sigma. 
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S’analitzaran les  diverses queixes i suggeriments per extrauren les dades i poder 

prioritzar-les, d’aquesta forma es podrà escollir el més important per poder 

desenvolupar-lo com a projecte que seguirà el seu curs com ja s’ha explicat en el punt 

4.2 “Marc conceptual”. 

 

 
FIG. 4.15 Fluxograma del procés de participació i consulta interna (realització pròpia) 

 

Possibles indicadors: 

 

- Determinar els requisits que suposin la satisfacció dels empleats 

 

o Nº queixes / Nº d’empleats!Error de sintaxis, ºNº suggerències / Nº 

d’empleats 

o % d’empleats que participan més d’una vegada 

o Nº de queixes aquest mes / Nº de queixes el mes anterior 

o Nº de suggerències aquest mes/ Nº de suggerències el mes anterior 
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- Solucionar les queixes i les suggerències 

 

o Nº de respostes / Nº de queixes i suggerències 

o Nº de possibles problemes / Nº de queixes i suggerències 

o Nº de millores / Nº de queixes i suggerències. 

 

- Determinar l’informació sobre el procés 

 

o Nº de dies de retard de la possoble resposta 

o Temps de l’última actualització de queixes i consultes. 

o % Modificacions finalitzades 

 

Possibles millores: 

 

Seria bo tenir una xarxa interna informatitzada perquè els empleats poguessin a través 

d’aquesta xarxa fer les seves queixes, suggerències o otorgar informació. 

 

També que la mateixa xarxa tingués un sistema infomàtic classificatori per poder 

identificar i classificar les queixes, de les suggerències i informació, així com 

cadascuna d’elles classificar-les per diferents departament. També s’hauria de tenir 

una base de dades per poder guardar-les i poder enregistrar les de cadascun dels 

empleats. 

 

Contra més classificacions es poguessin realitzar a través d’un programa informàtic 

més específica seria l’informació i, més ràpida seria la seva anàlisi i reacció disminuint 

d’aquesta manera el recurs temps. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 



PROPOSTA METODOLÒGICA D’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS 6 SIGMA A 
LES GESTIÓ DE PRL A L’EMPRESA	  

97	  

 
 
4.3.7 FORMACIÓ DELS EMPLEATS 
 

Objectiu: 

 

Aquest procés té per objectiu proporcionar una formació a tots aquells empleats que 

treballen per l’organització i que realitzen unes tasques que poden causar impacte en 

la seguretat i salut laboral.  

 

Per poder aconseguir aquest objectiu l’organització ha d’establir i mantenir uns 

procediments per garantir que els seus empleats en cada funció i nivel, segons 

correspongui, siguin conscient de: 

 

- L’importància d’actuar conforme a la política i els procediments de PRL i als 

requisits del sistema de gestió de prevenció de l’empresa. 

- Les conseqüències potencials en materia de PRL derivades de les seves 

activitats laborals i els beneficis de la PRL per la millora del rendiment del 

personal. 

- Les seves funcions i responsabilitats per aconseguir la conformitat amb la 

política i els procediments PRL i amb els requisist del sistema de gestió de la 

prevenció. 

- Les conseqüències potencials de les desviacions en procediments operatius. 

 

Responsable: 

 

L’alta direcció és el responsable d’aprovar el programa de formació en prevenció dels 

empleats. 

 

El tècnic de PRL és l’encarregat de l’avaluació de la formació així com d’enregistrar 

els documents pertanyents a aquesta activitat. 

 

Magnitud: 

 

Aquest procés s’aplica a tot al personal de l’empresa. 
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Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.16 Fluxograma del procés de formació dels empleats (realització pròpia) 

 

 

 



PROPOSTA METODOLÒGICA D’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS 6 SIGMA A 
LES GESTIÓ DE PRL A L’EMPRESA	  

99	  

 
En l’esquema que es presenta es pot observar la paraula “Suspés”; s’ha utilitzat 

aquesta paraula per designar que l’avaluació ha donat resultats negatius 

independement de quina tipologia d’avaluació s’utilitzi. 

 

L’esquema que es mostra conté passos d’altres processos que són necessaris per 

poder entendre el procediment d’aquest, però el procés en sí comença a partir del 

disseny del programa de la formació. 

 

Elements d’entrada: 

 

- Identificació dels llocs de treball i les seves responsabilitats 

- Identificació i avaluació d’aquests llocs de treball definits 

- Disseny de la programació per la formació dels empleats i l’alta direcció 

 

Procés: 

 

 Una vegada es tingui definit un programa de formació s’impartirà tenint en compte 

el mètode d’ensayament d’aquest ja que és igual d’important que tenir un bon 

progarama de conceptes. Posteriorment a aquesta formació, es realitzarà 

l’avaluació als empleats seguint un mètode establert. 

 

Elements de sortida: 

 

- Resultats de l’avaluació 

- Empleats formats 

 

Modificacions sis sigma: 

 

Amb el sistema sis sigma s’introdueix un afegitor en el programa de formació ja que 

els membres que formin l’equip sis sigma necessitaran d’una nova formació a part de 

la de prevenció. No seran els únics que necessitaran d’una nova formació ja que l’alta 

direcció també haurà de ser formada. Així doncs, el procediment d’aquest procés és el 

mateix, però s’afegiran les formacions en matèria sis sigma.  
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Els programes de formació bàsics i mínims que s’hauran de realitar seran els 

següents: 

 

- Formació bàsica de seguretat i salut en el treball als treballadors i a l’alta 

direcció. 

- Formació moderada de seguretat i salut en el treball als delegats de prevenció. 

- Formació específica per a aquells llocs de treball que s’hagin de tractar de 

diferent manera. 

- Formació dels membres de l’equip sis sigma. 

- Formació de l’alta direcció respecte del sistema sis sigma. 

 

Possibles indicadors: 

 

- Identificar les necessitats de formació en prevenció dels empleats de 

l’organització 

 

o Nº d’empleats formats / Nº d’empleats totals de l’organització 

o Hores de formació impartides / Nº d’empleats totals de l’organització 

o Hores de formació “any x” / Hores de formació “any –x” 

 

- Avaluació de les conseqüències i consciència del treballador de cada activitat 

laboral i la seva repercussió. 

 

o Nº de riscos per activitat / Nº de treballadors per activitat 

o Índex d’incidència / Hores de formació impartida 

 

- Aconseguir la conformitat amb la política, procediments i requisits del sistema 

de gestió de la prevenció 

 

o Nº de queixes de la prevenció dels treballadors / Nº de treballadors  

o Nº de propostes de millora dels treballadors / Nº de treballadors 

o % Resultats dels tests dels treballadors sobre la conformitat del sistema 

o Nº de propostes acceptades / Nº de propostes realitzades 

o % de “suspesos” en l’avaluació de la primera formació 

o % de “suspesos” en l’avaluació del manteniment de la formació 
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Possibles millores: 

 

El possibles aspectes ha tenir en compte per a poder millor aquest processos són  a 

grans trets aquests aspectes:  

 

- El disseny del programa de formació 

- El mètode escollir per l’avaluació de la formació realitzada 

- El mètode d’ensenyant-se 

 

Tots aquests paràmetres depenen directe o indirectament del procés d’identificació de 

riscos i l’avaluació d’aquests. Així doncs, es parteix del principi que ja s’ha realitzat la 

millora en el procés d’identificació i avaluació de riscos i no hi ha errors que podrien 

derivar en no conformitats en aquest procés. Tanmateix, no es pot descartar el fet de 

que errors identificats en aquest procés tinguessin l’origen en un altre. 

 

El bon disseny es basa en poder establir totes les variables possibles que interactuen 

en allò que s’esta dissenyant per poder resoldra ho eficaçment. En els tres aspectes a 

millorar interactuen unes variables similars com són: 

 

- La quantitat d’empleats a formar. 

- Els riscos identificats i avaluats pels quals s’han d’ensenyar una sèrie de 

conceptes i conductes als empleats. 

- Els objectiu i metes, així com la política de l’organització. 

- Els resultats que es volen obtenir amb la formació i amb l’avaluació, tant 

númerics com de conceptes. 
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4.3.8 PREVENCIÓ I RESPOSTA EN CAS D’EMERGÈNCIA 
 
Objectiu: 
 
L’objectiu d’aquest procés és establir, implementar i mantenir un o diversos 

procediments per identificar les situacions d’emergència potencials i respondre a tals 

situacions. 

 

L’organització ha de respondre davant de les situacions d’emergències reals i 

potencials. Alhora de planificar la resposta davant de les emergències, l’organització 

ha de tenir en compte les necessitats de les parts interessades pertinents. 

 

L’organització també ha de realitzar proves periòdiques del seu procediment/s per la 

resposta a situacions d’emergència, quan sigui factibles, implicant les parts 

interessades pertinents segons sigui apropiat. 

 

Responsable: 

 

El responsable d’identificat les possibles situacions d’emergència i avaluar quines 

serien les accions preventives i l’aplicació del pla d’emergència és el tècnic de PRL. 

 

El responsable d’aprovar el/els plans d’emergència és l’alta direcció de l’organització. 

 

Els empleats per la seva part, són responsables d’utilitzar correctament totes les eines 

de prevenció de riscos així com col·laborar en els simulacres d’emergència que es 

planifiquin. 

 

Magnitud: 

 

S’identificaran totes les possible emergències en tota la magnitud física de l’empresa; 

s’analitzaran totes les infrestructures que tingui l’empresa. 
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Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.17 Fluxograma del procés d’dentificació i resposta en cas  

d’emergència (realització pròpia) 

 

Aquest esquema mostra el procediment bàsic i sencill per la prevenció i resposta en 

cas d’emergència. Per poder realitzar correctament aquest procés necessitem saber: 

 

Elements d’entrada: 

 

- Identificació dels casos d’emergència  

- Avaluació d’aquests casos d’emergència 

- Magnitud del possible cas d’emergència per poder saber quina quantitat 

d’empleats els hi afectaria així com a les infreastructures 

- Saber les conseqüències en cas de produir-se l’emergència 
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Procés: 

 

Amb aquest conjunt de variables s’haurà de dissenyar una resposta a cadascun 

dels possibles casos d’emergència. També serà necessari dissenyar un mètode de 

proves per poder estudiar si la resposta dissenyada és correcte o no. 

 

Elements de sortida: 

 

- Pla d’emergència 

- Responsables del pla d’emergència 

- Recursos necessàris  

- Disseny dels simulacres 

 

Modificacions sis sigma: 

 

El sistema sis sigma no modifica cap aspecte en aquest procés. L’única funció que pot 

tenir sis sigma dins d’aquest procés és la recerca d’una millora analitzant els resultats 

dels diferents simulacres. 

 

Possibles indicadors: 

 

- Identificar i respondre a situacions potencials d’emergència: 

 

o Nº de respostes davant de situacions d’emergència / Nº de situacions 

indetificades 

o % Situacions d’emergència solventades. 

 

- Resposta davant de situacions d’emergència reals i preveure o minitmitzar les 

conseqüències per la seguretat i salut en el treball. 

 

o Nº de situacions d’emergència previngudes i minitmitzades 

o Nº de respostes / Nº de situacions d’emergència identificades 

 

- Realització de proves periódiques  

 

o Nº de proves en total 

o Nº de proves modificades / Nº de proves totals 
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o Nº de revisions per prova 

o % de la part implicada de l’empresa en la prova realitzada 

 
Millores possibles: 

 

En aquest procés les possibles millores passen per: 

- El disseny del pla d’emergència 

- L’elecció dels recursos necessaris 

- El disseny dels simulacres 

 

L’eina bàsica de detecció de no conformitats, en aquest procés, són els simulacres 

d’emergència. El resultats d’aquests poden ser positus o negatius.  

 

En cas de ser negatius, la millora es base en el disseny del pla d’emegerència a través 

de la detecció dels errors en aquest disseny, per tant la millora passa per un 

redisseny. 

 

Tanmateix, si els resultats són positius tampoc es pot estar segur de que el pla 

d’emergència sigui correcta ja que el disseny del simulacre pot tenir deficiències i no 

extraure les dades necessàries per identificar errors.  

 

Un altre element clau en aquest procés és haver escollit correctament els recursos 

materials i personals necessaris per a la correcta realització del pla d’emergència ja 

que són les peces clau pel bon funcionament del procés. 
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4.3.9 GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
 

Objectiu: 

 

L’obejctiu d’aquest procés és establir un control dels documents que formen part de la 

gestió de la prevenció, atenent a la seva realització, aprovació, emissió, distribució, 

registre d’entrada i sortida, així com l’identificació dels documents i la modificació 

d’aquests. 

 

Responsable: 

 

El tècnic de PRL és el responsable de la realització dels documents de tots els 

processos del sistema de prevenció. L’alta direcció serà el responsable de 

l’aprovació dels documents. Les següents funcions; l’emissió, la distribució, el registre 

tant d’entrada com de sortida, l’identificació i modificació seran responsabilitat del 

tècnic de PRL. 

 

Quan es parla de tècnic de PRL, és aquell que no té la formació de champion dins de 

l’organigrama de sis sigma ja que aquest té unes altres funcions. Tanmateix, si el 

sistema únicament compte amb un tècnic de PRL aquest serà el responsable de les 

funcions descrites i també serà el champion dins de l’equip sis sigma. 

 

Magnitud: 

 

Aquest procés s’estableix a tots els documents de la gestió de la prevenció de 

l’organització. 
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Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.18 Fluxograma del procés de gestió de documents (realització pròpia) 

 

Elements d’entrada: 

 

- Les variables que es volen registrar de cadascuna de les activitats 

- Si els documents han de tenir una forma específica per poder cumplir aqmb 

una requists legals 

- De quin departament de l’organització seran els documents i si aquest té 

integrat o no els departaments de qualitat, medi ambient i prevenció. 
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Procés: 

 

Amb totes aquestes variables es crearà un disseny del document. Aquest 

document serà aprovat per l’alta direcció i es donarà com a vàlid per poder ser 

enregistrat. 

 

Elements de sortida: 

 

- Disseny de documents pel seu registre per a cada activitat 

- Una base de dades 

 

Modificacions sis sigma: 

 

El sistema sis sigma no modifica l’objectiu màxim d’aquest procés; l’objectiu continurà 

sent el d’establir un mètode de registre de totes aquelles activitats del sistema de 

gestió així com mantenir la base de dades de l’organització. 

 

La base de dades de l’organització és una eina bàsica i imprescindibles per alguns 

dels processos del sistema de gestió i sis sigma no es queda enrrera. El registre de 

documents que forma la base de dades de l’organització és una de les eines més 

importants, per no dir bàsica, del sistema sis sigma ja que és d’on s’extreu l’informació 

necessària per a poder analitzar els resultats d’altres processos i així poder descobrir 

el erros, les no conformitats, d’aquests. 

 

Possibles indicadors: 

 

- Detecció de les no confomitats del procés: 

 

o Nº de documents mal codificats/ Nº total de documents 

o Nº de documents registrats / Nº total de documents 

 

- Informació de l’eficiència del procés: 

 

o Temps des de la revisió del document a l’aprovació d’aquest 

o Temps des de l’aprovació del document al resgistre d’aquest. 

o Temps des de la finalització d’una activitat del sistema fins al registre 

complert dels documents respectius a aquesta. 
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Possibles millores: 

 

Les possibles millores en aquest procés passen per : 

- Una bon mètode de detecció de documents 

- Una bona base de dades 

 

És molt important per una organització tenir una bona base de dades ja que és la 

fonamentació de tota l’empresa. És molt important mantenir-la i tenir un bon sistema 

de classificació dels documents així com un bon disseny d’aquests. 

 

Les possibles millores passen per un bon disseny del document i una bona elecció del 

mètode de formalitzar la base de dades.  

 

La metodologia a seguir pel disseny de la documentació hauria de ser un cicle de 

millora tipus PDCA o DMAIC. Seguint aquests cicles s’han de determinar els elements 

d’entrada per adequar els requisits que nosaltres li demanem al document (paràmetres 

de control, legal i reglaments aplicables) així com establir la metodologia de revisió i 

aprovació d’aquest. 

 

És important determinar les dades que es volen registrar de cadascuna de les activitat 

i la manera de fer-ho i, tenir present que tots els documents han de tenir un patró en 

comú ja que pertanyen a la mateixa organització. 

 

El sistema de registre de documents hauria de ser informatitzat i tenir una distribució 

per processos de manera que tots els documents d’un mateix procés estiguessin 

agrupats en una carpeta.  

  

Una proposta genèrica per a cadascun dels processos seria aquesta: 

 

- Document bàsic del procés amb la data en que es va realitzar, les persones 

que el van realitzar i observacions si s’escau 

- Les revisions que s’han realitzat d’aquest 

- Les modificacions que s’han realitzat d’aquest 

- Exemplars copiats 

- Exemplars entregats amb autorització i firmats pel receptor i l’emissor. 
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Tenint en compte que les modificacions provenen, normalment, de les revisions, un 

bon sistema d’identificació d’aquestes seria que el document on es descriu la revisió 

pertinent i les modificacions que s’han fet arrel d’aquesta hi hagi un link directa a l’arxiu 

de la descripció de la modificació i a l’inversa. D’aquesta manera és facilita localitzar 

totes les característiques de les modificacions a través del document modificat. 

 

D’aquesta manera queden ben establerts els moviments dels documents del sistema 

de gestió de la prevenció, és a dir, queden ben definides les entrades i sortides dels 

documents o les copies d’aquesta.  

 

Tot i el registre diferenciat per processos, hauria d’haver el mateix sistema 

d’intercomunicació a través de links, entre els diversos documents de diferents 

processos si aquests tenen alguna relació entre ells, així seria més fàcil navegar per 

tota la documentació del sistema de gestió. 
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4.3.8 SEGUIMENT I MESURA DE L’EFICÀCIA 
 

Objectiu: 

 

L’objectiu d’aquest procés és establir mètodes de mesurar per a cadascun dels 

processos per poder saber si aquests funcionen correctament segons els objectius de 

l’organització. 

	  
Aquest és un dels primer processos que es realitzarà i es comprovarà el seu correcte 

funcionament quan s’apliqui el sistema sis sigma a la gestió de la prevenció. Com ja 

s’ha esmentat en el punt 3.2 “Marc conceptual” hi ha uns pasos de comprovació 

posteriors a la formació dels membres sis sigma. La primera i la segona fase 

d’aquestes comprovacions tenen per objectiu aplicar mètodes de mesurar a aquells 

processos que no en tenen i modifica, si s’escau, aquells mètodes que no són 

choerents amb el procés que estan analitzant. Aquestes comprovacions tindran un 

gran pes en aquest procés ja que es on es troben reunits molts dels mètodes d’anàlisi. 

 

Responsable: 

 

El responsable d’escollir el mètode escaient per a cadascun dels processos del 

sistema de prevenció i implanter-los serà el tècnic de PRL no pertanyent a l’equip sis 

sigma. 

 

El responsable d’analitzar els resultats en busca de no conformitats i comunicar-ho a 

l’equip sis sigma serà el champion. 

 

Magnitud: 

 

Es realitzarà el seguiment i la mesura de tots els processos del sistema de prevenció. 
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Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.19 Fluxograma del procés de seguiment i mesura de l’eficàcia (realització 

pròpia) 

 

Elements d’entrada: 

 

- Descripció del procés, l’objectiu, la magnitud i les variables d’aquest 

- Què volem saber d’aquest procés: les dades que ens interesen i de 

quina forma. 

 

Procés: 

 

A partir de totes les dades del procés es dissenyarà un mètode de seguiment i 

mesura així com un conjunt d’indicadors que otorgaran un llistat de dades. 
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Elements de sortida: 

- Dades de cadascun dels processos 

 

Modificacions sis sigma: 

 

L’aplicació del sistema sis sigma no implica cap modificació en aquest procés. 

Tanmateix, aquest procés passarà ha ser una de les eines d’anàlisi principal per 

l’identificació de no conformitats. 

 

Possibles indicadors: 

 

- Realitzar procediments regulars de l’estudi de l’acompliment 

 

o % de 

 Les lesions i enfermetats en el treball 

 Lesions i enfermetats fora del treball 

 Incendis i explosions 

 Danys a la propietat en general 

 Disminució i robatori 

 Absentisme 

o % Riscos, accidents, enfermetats respecte l’any anterior 

o % D’enfermetats per àrea 

o Hores de formació / % accidents respecte de l’any anterior 

o Nº d’accidents “repetits” respecte de l’any anterior 

 

- Controlar el grau d’acompliment dels objectius de SST 

 

o % d’objectius aconseguits  

o Nº requisits aconseguits / Nº d’accidents 

 

- Crear mesures proactives per un seguiment de la conformitat i mesures 

reactives per un seguiment del deteriorment d’un SST deficient 

 

o Nº propostes de millora de treballadors per secció – àrea / Treballadors 

per secció – àrea 

o % Participació dels treballadors en les noves propostes de millora 
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o Temps transcorregut entre la detecció de riscos i la definició de 

mesures correctores. 

 

- Establir i mantenir procediments de calibració i manteniment 

 

o Cost del sistema de mesura 

o Cost de les mesures de SSL 

o Cost destinat a l’investigació de riscos 

 

- Control del cumpliment dels requisists legals 

 

o Temps transcorregut entre la detecció d’una nova legislació o 

modifcació d’aquesta i l’aplicació d’aquesta. 

o Nº de requisits aplicats / Nº de requisits identificats  

o Nº de no conformitats en l’acompliment de les normes / Nº de requisits 

identificats 

 

Possibles millores: 

 

Les possibles millores dependran de: 

- El disseny i elecció dels mètodes de seguiment i mesura 

- El disseny dels indicadors 

 

Les possibles millores d’aquest procés dependran del disseny del mètode de mesura 

per a cadascun dels procés. S’haurà de tenir present l’objectiu del procés, l’extensió  i 

les variables d’aquest per poder escollir un bon mètode de seguiment i mesura.  

 

També serà imprescindible dissenyar uns bons indicadors ja que els que es mostren 

són propostes que no tenen perquè seguir-se al peu de la lletra sinó fossin eficaços 

per l’activitat de l’empresa i els seus objectius. 
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4.3.11 INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS I D’INCIDENTS 
 
Objectiu: 

 
L’objectiu d’aquest procés és el d’establir, implementar i mantenir un o diversos 

procediments per investigar i analitzar els incidents i, d’aquesta manera poder 

determinar les deficiències que té la gestió de la prevenció i poder identificar els 

possibles errors.  

 

Responsable: 

 

El responsable d’escollir la metodologia per l’investigació d’accidents és el tècnic de 

PRL, però l’aprovació final és de l’alta direcció. 

 

L’investigació li correspondrà al tècnic de PRL. Analitzar els resultats de l’informe final 

de l’investigació serà del champion per poder extraure les no conformitats del 

sistema. 

 

Magnitud: 

 

Aquest procés es portarà a terme per a qualsevol accident i indicent de consideracions 

greus que succeixin en qualsevol àrea de l’organització així com a l’exterior de 

l’empresa per poder considerar els accidents “intinere”. També es realitzarà 

l’investigació a qualsevol dels empleats o persona externa que tingués l’accident dins 

de l’organització física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116	   PROPOSTA METODOLÒGICA D’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS 6 SIGMA A LES 
GESTIÓ DE PRL A L’EMPRESA	  

	  
Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.20 Fluxograma del procés d’investigació d’accidents i incidents (realització 

pròpia) 

 

L’esquema mostra el procediment del procés d’investigació d’accidents o incidents. 

Com es pot observar el procediment s’inicia quan té lloc un accident o un incident. 

Aquest accident s’ha d’investigar per poder extraure les variables causant d’aquests, ja 

siguin directes o indirectes. Posteriorment, aquests resultats seran analitzats i per la 

seva relevància es procedirà a intervenir i millorar el factor. 

 

Element d’entrada: 

 

- Accident: 
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o Lloc  

o Persones implicades tant l’accidentat com els testimonis 

o Circumstàncies 

- Metodologia escollida per realitzar l’investigació de l’accident 

- Tipologia d’accident 

 

Procés: 

 

Amb totes les dades de l’accident i la metodologia ha seguir es realitzarà 

l’investigació d’aquest i es redactarà un informe final amb les causes de l’accident. 

 

Elements de sortida: 

 

- Informe final de l’investigació: 

o Causes de l’accident 

 

Modificacions sis sigma: 

 

Posteriorment a l’implantació del sistema sis sigma, no es modificarà cap aspecte 

d’aquest procés. Únicament, aquest procés passarà ha ser una nova font de detecció 

d’errors i, per tant, el champion intervendrà en l’anàlisi de l’informe final per buscar les 

variables errònies i escollir si realitzar un projecte de millora o no. 

 

Possibles indicadors: 

 

- Informació sobre l’accidentalitat, per cadascuna de les àrees de l’organització: 

 

o Nº d’accidents per cada àrea 

o Nº de lesions per a cada àrea 

o Nº de lesions - accidents / Nº de treballadors 

o Nº total d’accidents d’aquest any / Nº d’accidents de l’any anterior 

o Nº total de lesions d’aquest any / Nº de lesions de l’any anterior 

o % d’accidentalitat per a cadascuna de les àrees de l’organització 

 

- Informació sobre l’accidentalitat fora del lloc de treball: 

 

o Nº d’accidents fora del lloc de treball 
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o Nº de lesions fora del lloc de treball 

o Nº de lesions – accidents fora del lloc de treball / Nº de treballadors 

o Nº total d’accidents fora del lloc de treball d’aquest any / Nº d’accidents 

fora del lloc de treball de l’any anterior 

o Nº total de lesions fora del lloc de treball d’aquest any / Nº de lesions 

fora del lloc de treball de l’any anterior 

 

Possibles millores: 

 
Les possibles millores passarà per: 

- L’elecció de de la metodologia per a l’investigació d’accidents  

- El grau de detall que tindrà l’informe final de l’investigació 

 

El primer factor, “l’elecció de la metodologia per a l’investigació d’accidents” és una 

qüestió de tenir referències o de la pròpia experiència. 

 

El grau de detall de l’informe és important ja que contra més espcífic sigui alhora 

d’identificar les causes ,tant directes com indirectes, serà més fàcil poder localitzar les 

variables que han fallat i, d’aquesta manera, poder-les millorar. 
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4.3.12 AUDITORIA INTERNA 
 
Objectiu: 

 
L’objectiu de realitzar les auditories internes és la determinació de l’adaptació del 

sistema de prevenció a les disposicions planificades inclosos els requisits legals 

determinats per la pròpia organització. Una altra comprovació és la d’assegurar-se que 

l’implementació ha sigut adequada i que es manté correctament. A més, també es 

comprovarà que el sistema és eficaç per cumplir la política establerta així com els 

objectius. 

 

Així com la revisió per la direcció, aquest és un altre procés que otorga gran informació 

sobre el funcionament de la gestió de la prevenció. 

 

Responsable: 

 

Els responsables de realitzar-la seran els auditors interns (de la pròpia organització) i 

els responsables de revisar els resultats serà l’alta direcció així com el champion. Si 

s’hagués de realitzar qualsevol millora els responables de desenvolupar-la serien 

l’equip sis sigma. 

 

Magnitud: 

 

Tot l’àmbit de la gestió de la prevenció. Tot aquells processos que formen part 

d’aquest sistema. 
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Esquema bàsic del procés: 

 
FIG. 4.21 Esquema bàsic del procés d’auditoria interna (realització pròpia) 

 

Aquest esquema mostra les característiques principals de l’auditoria interna així com 

els resultats que otorga. Però per poder realitzar una auditoria interna es necessari 

una sèrie de paràmetres: 

 

Elements d’entrada: 

 

- Definició de quina tipologia d’auditoria es vol realitzar 

- Elecció dels auditors 

- Evidències necessàries per duu a terme l’auditoria 

- Definició d’una data per la realització d’aquesta i els departament que es 

veuran afectats 

 

Procés: 

 

A partir d’aquestes dades es realitzarà la programació de l’auditoria per saber per 

quins departaments es passarà, a quí se’ls hi farà preguntes, etc... 

 

Elements de sortida: 

 



PROPOSTA METODOLÒGICA D’APLICACIÓ DELS PRINCIPIS 6 SIGMA A 
LES GESTIÓ DE PRL A L’EMPRESA	  

121	  

 
- Informe final al els següents elements: 

o Eficàcia i eficiència del sistema 

o Les no conformitats trobades 

o Valoració de l’integració 

 

Modificacions sis sigma: 

 

Després de l’apliació del sistema sis sigma aquest procés no canviarà la seva 

funcionalitat.  

 

En primer lloc, s’ha de tenir present que l’objectiu màxim d’una auditoria és valorar 

l’integració de la prevenció en el sistema general de gestió de l’empresa, tant en el seu 

conjunt d’activitats com en tots els nivells jeràrquics i, poder valorar l’eficàcia del 

sistema de prevenció per preveure, identificar, avaluar, corregir i controlar els riscos. 

Partint d’aquesta definició de l’objectiu necessitem saber que l’auditoria és ,en si, una 

avaluació sistemàtica, documentada i objectiva que s’utilitzar per valorar l’eficàcia i 

l’eficiència del sistema de prevenció així com identificar les no conformitats. 

 

Els tres paràmetres més clars que descriuen l’auditoria interna són l’eficàcia i 

l’eficiència del sistema, el grau d’integració d’aquest i la identificació de les no 

conformitats. Ambdues primeres són informació per l’organització que servirà per 

poder revisar tot el sistema en el procés de revisió per la direcció. En canvi, 

l’identificació de les no conformitats és una manera més de poder trobar errors en el 

sistema per desenvolupar projectes de millora sis sigma.  

 

Tots tres paràmetres seran revisats tant per l’alta direcció com pel champion. Els 

valors d’eficàcia i eficiència així com la valoració de l’integració seran una dada 

important per saber com evoluciona el sistema sis sigma dins de la gestió de la 

prevenció així com per motivar, si els resultats són positius, als membres de l’equip. O, 

pel contrari, plantejar-se una actuació davant de dades negatives.  

 

L’últim paràmetre, serà una ajuda al champion per poder identificar els errors del 

sistema, d’aquesta manera, les no conformitats de l’auditoria interna passaran a ser 

objectius prioritaris en la llista de millores de l’equip sis sigma.  

 

En conclusió, l’auditoria interna aporta una visió de l’integració i eficàcia del sistema 

sis sigma dins de la gestió de la prevenció així com ajuda a identificar les no 
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conformitats del sistema. I, per aquest motiu, passa a ser una nova font d’informació 

per l’identificació d’errors per a l’equip sis sigma. 

 

Possibles indicadors: 

 

- Determinar la conformitat i la correcta implementació de les disposicions 

planificades i els requisits establerts respecta el sistema de gestió de la 

prevenció. 

 

o Nº de no conformitats de l’auditoria 

o Nº auditories internes realitzades en el plaç / Nº d’auditories realitzades  

 

- Crear programes i procediments que tractin sobre les responsabilitats, 

competències i requisits per la realització i planificació de les auditories. 

 

o % de cumpliment d’objectius 

 

Possibles millores: 

 

Les possibles millores es basaran amb les característiques de les auditories: 

- La sistematització 

- La documentació 

- La independència 

- L’objectivitat 

 

Sistemàtica 

 

L’auditoria ha de seguir una metodologia. Tanmateix, no existeix cap normativa 

de metodologies tècniques per a auditories. Cada identitat utilitza la seva 

pròpia metodologia.  

 

Perquè l’auditoria sigui un bon recurs per a la millora del sistema de prevenció 

s’ha d’escollir un bon mètode. Al ser una auditoria interna la metodologia serà 

un disseny propi de l’organització. Aquest disseny és un element clau perquè 

l’auditoria sigui eficaç en el seu objectiu. 
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Tot i així la metodologia escollida haurà d’incloure: 

- L’anàlisi de la documentació relativa a tot el sistema de gestió de PRL 

- Una anàlisi de camp per verificar els documents anteriors 

- L’avaluació de l’adequació del sistema a la normativa de PRL 

- Les conclusions sobre eficàcia i eficiència 

 

Documentada 

 

L’auditoria haurà d’estar documentada. Aquesta documentació haurà de ser 

disseny per incloure  les màximes característiques per tal de, posteriorment a 

aquesta, poder saber com s’ha identificat la no conformitat, en quin 

departament, etc.. 

 

Periòdica 

 

S’haurà de decidir acuradament quin serà la periodicitat de temps en què es 

realitzaran aquests auditories, per tal de saber interpretar correctament els 

resultats ja que si es realitzen en una periodicitat massa baixa no es podrà 

observar cap canvi respecta l’anterior. Pel contrari, si es realizen en una 

periodicitat molt elevada no es  podrà pal·lpa un fil conductor entre elles. 

 

Per poder decidir la periodicitat d’aquestes també és necessari saber quina 

tipologia d’auditoria es realitzarà en cada moment, ja que aleshores la 

periodicitat pot ser menor o més elevada si les tipologies d’auditoria són 

diferents. 

 

Les tipologies tal i com posa l’esquema poden ser: 

- Segons la magnitud: 

o Total  

o Parcial 

- Segons objectius: 

o Sistema de gestió; examen al sistema de gestió de PRL d’acord 

amb les especificacions utilitzades. 

o Reglamentaria; examen del pla de PRL segons l’establert en la 

lesgislació. 

o De processos; examen del grau de cumpliment dels requisits 

preventius. 
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La proposta de la cronologia d’auditories és aquesta: 

 
FIG. 4.22 Proposta de la cronologia d’auditories (realització pròpia) 

 

En primer lloc, es realitzarien les auditories de processos per poder valorar 

l’implementació del sistema sis sigma en els diversos processos. Si l’empresa 

és de grans magnituds es podrien realitzar algunes auditories parcials abans 

de realitzar la total. Posteriorment, es realitzarien les auditories reglamentàries 

per poder avaluar si els requisists legals són correctes. Finalment, es realitzaria 

l’auditoria del sistema de gestió per poder avaluar si estan correctament 

establert els requisists d’aquell sistema de gestió que s’ha aplicat. 

 

Objectiva: 

 

L’auditoria es basarà en les evidències del sistema, així que s’haurà de tenir 

una bona base de tots els documents del sistema. Hauria d’estar tot 

informatitzat de tal manera que la recerca d’informació específica fos més fàcil i 

ràpida. Per poder millora aquesta característica s’hauria de millora el procés de 

“gestió de documents”. 

 

Independent: 

 

La persona que realitzi l’auditoria no hauria ni ser membre de l’equip sis sigma 

ni forma part de la gestió de la prevenció.  
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CONCLUSIONS 
 
Després de realitzar el projecte la visió que tinc del sistema sis sigma és la de un 

sistema que ha posat nom i “regles” a un aspecte que ja existeix actualment a les 

empreses i que, a més, tota persona realitza en la seva vida quotidiana o hauria de 

realitzar i és, l’aplicació d’un cicle de millora a un sistema.  

 

Actualment, el més normal, és que les empreses realitzin una revisió del sistema, sigui 

quin sigui, un cop l’any per poder identificar les no conformitats i d’aquesta manera 

millorar-les. Sis sigma ha extret els conceptes més importants dels cicles de millora i 

ha modificat la periodicitat de les revisions, fent que s’estigui realitzant revisions 

constanment per poder realitzar millores permanentment. Per poder duu a terme 

aquesta premisa  el sistema ha descrit una sèrie de paràmetres. 

 

En primer lloc, ha establert uns agents propis per aquest sistema que seran els 

responsables de realitzar les millores seguint un mètode establert. Sis sigma  crea 

aquest agents perquè basin part de les seves hores laborals en la millora permanent 

del sistema sinó seria impossible el seu objectiu. Sis sigma propasa, axí augmenta el 

recurs del temps. 

 

Per una altra banda, transforma tots els processos en fonts potencials d’identificació 

de no conformitats, ja que introdueix indicadors a tots els processos i subprocessos. A 

més, tots aquells processos destinats a aquest fi els manté per poder realitzar un 

control més exhaustiu o inclús un control del propi sistema sis sigma. 

	  
Una altra premisa és qüestionar-ho tot fins hi tot el teu propi projecte. Seguint el cicle 

de millora el sistema sis sigma ho qüestiona tot i ho ha de mesurar i controlar tot ja 

que una modificación realitzada pel propi sistema pot ser que a la llarga es transformi 

en una no conformitat. El cicle de millora mai es tanca i es reprodueix constanment. 

 

Una altra conclusió que he pogut extraure és que s’ha de saber desglossar molt bé les 

variables d’un problema i les relacions entre elles, fet amb el qualles eines 

estadístiques ens ajuden. Al mateix temps, s’ha de tenir present que les variables 

comparteixen processos ; és per això que es prioritari la millora dels “processos base”, 

aquells que planifiquen el sistema o donen l’inici a aquest, perquè el resta de 

processos específics funcioni ja que directa a indirectamente depenen d’aquests. 
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D’aquesta manera asegurant l’eficàcia 100% d’un “procés base” asegures un inici 

sense errors al resta de processos.  

 

La meva conclusió final és que la realització de qualsevol sistema, tant empresarial 

com quotidà, s’hauria de basar en un cicle de millora més o menys simple si es vol que 

el sistema sigui, en gran majoria, perfecte. Després dependrà de la quantitat de 

recursos que es tingui per poder arribar a aquesta fita. 
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