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E.1 DEFINICIÓ DE RESPONSABILITATS I AUTORITAT 

Les principals funcions i responsabilitats de cadascun dels càrrecs organitzatius respecte 

al Sistema de Gestió de la Qualitat es recullen a continuació, la resta estan definides en 

els diferents documents del sistema.  

 

 
E.1.1 DIRECCIÓ GENERAL  

Principals Funcions i Responsabilitats pel que fa al sistema de qualitat:  

• Es compromet amb el desenvolupament i implementació del Sistema de Gestió de 

la Qualitat, així com amb la millora contínua de la seva eficàcia. 

• Comunica a l'organització la importància de satisfer tant els requisits del client, 

com els legals i reglamentaris. 

• Estableix la Política de Qualitat i els Objectius de Qualitat. 

• Efectua la revisió del Sistema de Qualitat a partir de les dades facilitades pel 

comitè de Qualitat.  

• Estableix l'estructura organitzativa lligada a la gestió de la qualitat, així com les 

responsabilitats i autoritats dintre del Sistema de Qualitat.  

• Assigna els recursos humans i materials necessaris per a la implantació i 

manteniment de Sistema de Qualitat. Determina sobre les oportunitats de millora 

presentades pel Comitè de Qualitat, aquelles en les quals s'han de prendre 

accions de millora.  

• Aprova el Manual de Qualitat i els procediments del Sistema de Qualitat.  

• Aprova els plans i informes d'auditoria interna, i el seguiment de les accions 

correctives derivades de les auditories. 

 

E.1.2 ÀREA D'OPERACIONS  

Funcions i Responsabilitats del Director d'Àrea d'Operacions:  

• Desenvolupa i manté els sistemes i mitjans necessaris per a la fabricació de 

productes, conforme als requeriments del mercat i la seva permanent evolució. 
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• Planifica, organitza i controla les activitats productives de CATISA conforme als 

plans definits per la gerència.  

• Coordina la implantació de sistemes de millora contínua, de gestió de Qualitat i de 

gestió mediambiental. 

• Implanta sistemes que assegurin la qualitat dels materials i els processos 

mitjançant el desenvolupament del Departament d'Enginyeria. 

• Coordina el seu equip a fi d'aconseguir els millors estàndards de qualitat, eficàcia i 

productivitat. 

• Gestiona persones, instal·lacions, processos, qualitat i resultats econòmics del 

Departament. 

• Elabora els pressupostos anuals de producció segons el pla de necessitats de 

venda. 

• Elabora les estadístiques i índexs de seguiment de les despeses i el pressupost 

en col·laboració de Control de Gestió. 

 

E.1.3 ÀREA DE CONTROL DE GESTIÓ I SISTEMES 

Funcions i Responsabilitats:  

• Estableix les polítiques i procediments que assegurin la bona gestió dels recursos 

de tots els departaments de l'empresa.  

• Organitza el flux de dades econòmiques i el seu tractament, amb la finalitat 

d'assegurar el control de gestió en les dates indicades. 

• Envia informació del control de gestió als responsables dels diferents 

Departaments. 

• Estableix l’analítica de costos.  

• Realitza l’estudi de viabilitat econòmica de projectes diversos, en coordinació amb 

Direcció Financera. 

• Aporta anàlisis projectius com suport a la presa de decisions. 

• Proposa plans per al tractament de les desviacions. 
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• Impulsa i coordina projectes interns interfuncionals necessaris per a desenvolupar 

tant iniciatives de desenvolupament de negoci com de gestió  

• Dissenya juntament amb Gerència i coordina el procés de Planificació estratègica 

tant per a l'elaboració del Pla de Gestió anual del Pla estratègic de CATISA 

 

E.1.4 ÀREA DE RECURSOS HUMANS PRINCIPALS   

• Funcions i Responsabilitats pel que fa al Sistema de Qualitat:  

• Defineix els perfils de competència mínims exigibles per a cadascun dels diferents 

llocs de treball. 

• Planifica i estableix els plans de formació del personal de l'empresa d'acord a les 

necessitats actuals i futures, per a això compta amb la col·laboració de les altres 

direccions de departament.  

• S’assegura de la realització d’avaluacions de l’eficàcia de les accions formatives 

realitzades. 

• Manté al dia l'inventari d’educació, formació, habilitats  i experiència del personal 

de l’empresa.  

• Col·labora amb les altres adreces de departament, en la millora de la 

comunicació, dels sistemes de participació i en el reconeixement d’esforços.  

• Al costat del Departament de Qualitat, és responsable d’assegurar-se que el 

personal és conscient de la pertinència i importància de les seves activitats i de 

com contribueixen a l’assoliment dels objectius de qualitat. 

 

E.1.5 ÀREA ADMINISTRATIVA.  

Principals Funcions i Responsabilitats:  

• Gestiona la funció administrativa i financera, assegurant-se de l'equilibri adequat 

entre les operacions a curt termini i llarg termini, i que es disposa dels fons 

necessaris per a plantar cara a les activitats quotidianes. 

• Col·labora amb la Direcció general en la política econòmica de l'empresa, i una 

vegada aprovada és el responsable de la seva execució.  
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• Facilita a la Direcció de Recursos Humans les necessitats formatives del personal 

sota la seva responsabilitat. 

 

E.1.6 RESPONSABLES D’ÀREES COMERCIALS.   

Funcions i Responsabilitats:  

• Actua com interlocutor vàlid de l'empresa davant el client o distribuïdor, establint i 

negociant les condicions i contractes del servei dintre de les facultats que li han 

estat conferides.  

• És el màxim responsable en la consecució dels diversos objectius de vendes 

relatius a les seves línies de productes.  

• Estudia les accions de la competència, i coneix els seus punts forts i febles en 

quant a qualitat, preus, serveis, etc.  

• Col·labora amb Direcció del Departament Comercial en l’elaboració del pressupost 

de vendes.  

• Col·labora amb Direcció de l’àrea d’Investigació i Desenvolupament en les 

modificacions dels productes de catàleg, assessorament a clients, etc.  

• Col·labora amb la Direcció d'Àrea Comercial en el compliment del procés de 

revisió dels requisits relacionats amb el producte. 

• Col·labora amb el responsable de Planificació i Prefectura de Producció, en el 

seguiment de les dates de lliurament de comandes de client per a la fabricació i 

les possibles modificacions de les mateixes. 

• Col·labora amb el Departament de Qualitat en la comunicació amb el client en el 

procés de gestió de reclamacions de client. 

• És responsable de la comunicació amb el client per a la validació de nous 

productes. 
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E.1.7 RESPONSABLE DEL DEPARTAMENT COMERCIAL.  

Principals Funcions i Responsabilitats:  

• Coordina les àrees comercials al seu càrrec i és el màxim responsable de les 

mateixes.  

• Elabora el pressupost de vendes. 

• És el responsable de la consecució dels diversos objectius establerts en el seu 

Departament.  

• És responsable del compliment del procés de revisió dels requisits relacionats 

amb el producte.  

• Coordina amb el Responsable de Planificació i amb la Prefectura de Producció 

dates de lliurament de comandes de client per a fabricació.  

• Col·labora amb Departament de Qualitat en el desenvolupament del procés de 

gestió de reclamacions i mesurament de la satisfacció del client. 

• Facilita a la Direcció de Recursos Humans les necessitats formatives  del personal 

sota la seva responsabilitat.  

 

E.1.8 SERVEIS COMERCIALS I LOGÍSTICS.  

Funcions i Responsabilitats:  

• Efectua els treballs administratius del departament Comercial i col·labora amb la 

Direcció d'Àrea Comercial, així com amb el Responsable d'Àrea, en tasques 

assignades al departament.  

• Efectua resums estadístics i quadres indicadors de l'evolució de les vendes.  

• Col·labora amb la Direcció de l'Àrea Comercial en l’execució del procés de revisió 

dels requisits relacionats amb el producte.  

• Coordina la gestió del magatzem de producte acabat, així com la preparació i 

expedició dels enviaments.  

• Gestiona la contractació de les agències de transport i col·labora amb el 

Departament de Qualitat en l’avaluació i reavaluació dels transportistes. 



Annex  Pàg.8 

ANNEX E 

 

E.1.9 RESPONSABLE PLANIFICACIÓ.  

Funcions i Responsabilitats:  

• Prepara els programes de producció a partir de les previsions comercials, les 

capacitats de producció i altres paràmetres.  

• Estableix amb suficient antelació les càrregues de treball a fi que els responsables 

de producció puguin disposar dels recursos necessaris per al compliment dels 

plans.  

• Determina els requeriments d'apilament de primeres matèries.  

• Manteniment dels nivells d'inventaris en tots els estadis de cadena productiva.  

• Controla l’avanç de la producció i informa a Administració comercial sobre la 

situació de les comandes i programes de lliurament.  

• Exerceix accions d'impulsament i correcció necessàries a fi d'adequar la 

programació a les necessitats de servei. 

• Manté al dia els fitxers d'estructura d'articles. 

• Llança les ordress de fabricació.  

• Organitza les manufactures / operacions exteriors. 

 

E.1.10 PREFECTURA DE PRODUCCIÓ. 

 Funcions i Responsabilitats:  

• Dirigeix i coordina les activitats productives i intervé en la formulació del 

pressupost de despeses i producció.  

• Regula el procés de Transformació a fi de complir els terminis de lliurament i 

obtenir els nivells de Qualitat, respectant els costos pressupostaris.  

• Col·labora amb el Responsable de Planificació en la configuració del programa de 

fabricació i dóna la distribució d'efectius en cada secció.  

• Analitza l'evolució de la producció, qualitat, rendiments ocupacions i costos.  
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• Articula amb l'assistència funcional de Control de Qualitat el conjunt d'inspeccions 

en els processos i en els productes.  

• Intervé conjuntament amb el Director d'Operacions i el Responsable del 

Departament d'Enginyeria en els estudis i propostes sobre la renovació de l'equip 

industrial. 

• Conjuntament amb Enginyeria cuida i assegura l'establiment dels mitjans 

necessaris perquè la Planta disposi dels elements precisos de Seguretat Industrial 

i prevenció d'accidents.  

• Col·labora amb l'Enginyeria de Producte en el desenvolupament dels productes. 

• Informa al Director d'Operacions de la marxa de les activitats i  elabora informes i 

ràtios detallats concernents al desenvolupament de les mateixes.  

• Elabora les instruccions de treball per a l'ajustament de màquina i control de 

procés.  

• Supervisa les tasques de la Prefectura de Línia de Producció i dels 

Contramestres.  

• Col·labora amb el Cap de Manteniment en la planificació del manteniment 

preventiu i realització de manteniment correctiu.  

• Efectua estudis de les capacitats de màquines i processos.  

• És responsable d'assegurar durant el procés de fabricació, l'execució del control 

de la producció i el seguiment i mesurament del producte, segons les instruccions 

i gammes de control establertes.  

• Col·labora amb Departament de Qualitat en la resolució de no conformitats 

detectades durant o després de procés productiu.  

• Facilita a la Direcció de Recursos Humans les necessitats formatives del personal 

sota la seva responsabilitat. 

 

E.1.11 ADMINISTRACIÓ PRODUCCIÓ.  

Funcions i Responsabilitats: 
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• Efectua els treballs administratius del departament de Producció i col·labora amb 

la Direcció de Producció en les tasques assignades al departament. 

 

E.1.12 PREFECTURA DE LA LÍNIA DE PRODUCCIÓ.  

Principals Funcions i Responsabilitats:  

• Assigna al personal al seu càrrec les tasques a realitzar a fi de portar a terme els 

plans de producció.  

• Posa especial atenció en la consecució dels nivells de qualitat exigits.  

• Assegura la realització de la càrrega programada. 

• Coordina els efectius al seu càrrec a fi d'aconseguir la millor eficàcia en el procés 

de producció amb l'objectiu de complir els programes de qualitat, quantitat i 

termini.  

• Vigila les tasques fora de control centrant-se en la seva disminució. 

• Col·labora en la preparació dels procediments tècnics de fabricació i en la posta 

en marxa de nous processos. 

• Instrueix convenientment al personal en els mètodes previstos per a la realització 

de la tasca.  

• Vetlla pel compliment de les normes internes de l'empresa.  

• Evita que la Planta caigui en mal ús.  

• Col·labora en la posta en marxa de nous articles o millora dels existents.  

• Col·labora amb el Cap de Manteniment en la realització del manteniment 

preventiu 

• És responsable del manteniment i de la correcta conservació dels dispositius de 

seguiment i mesurament. 

• És responsable de la gestió de recepció de materials, des de la seva recepció, 

identificació i ubicació. 
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• És responsable de la correcta identificació, traçabilitat i preservació dels productes 

des de l'inici fins al final de procés de fabricació.  

• Comunica al Departament de Qualitat les no conformitats detectades durant o 

després del procés productiu, identifica els productes no conformes i executa les 

resolucions indicades per la direcció de Gestió de Qualitat.  

• Facilita a la Prefectura de Producció les necessitats formatives del personal sota 

la seva responsabilitat. 

 

E.1.13 CONTRAMESTRES.  

• Principals Funcions i Responsabilitats: 

• S’assegura de la fabricació dels semielaborats en funció dels llançaments de 

fabricació, així com l'execució del control de la producció segons les instruccions 

de treball per a l'ajustament de màquina, control de procés i gammes de control 

establertes.  

• Supervisa les tasques dels Operaris de la seva àrea de responsabilitat i els 

instrueix en els mètodes per a la realització de les tasques assignades a les 

normes de seguretat.  

• Col·labora amb la Prefectura de Producció i amb la Prefectura de Línia de 

Producció en les tasques assignades a Producció. 

• Executa les instruccions que li són assignades pel cap de Línia de Producció. 

 

E.1.14 OPERARIS.  

Principals Funcions i Responsabilitats:  

• Executa la fabricació dels semielaborats en funció dels llançaments de fabricació 

efectuats per la Direcció de Producció i les directrius del Cap de Secció, així com 

l'execució del control dels productes segons les instruccions de treball per a 

l'ajustament de màquina, control de procés i gammes de control establertes.  

• Comunica al cap de Secció o Contramestre les no conformitats detectades durant 

o després del procés productiu.  
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• Executa les tasques de producció sota les ordenis de Cap de Línia de Producció o 

Contramestre.  

 

E.1.15 VERIFICADORS.  

Principals Funcions i Responsabilitats:  

• Són Operaris qualificats que efectuen els treballs de la inspecció final del 

producte, classificant-los segons les instruccions de les gammes de control de 

cada línia de producte. El seu treball és supervisat pel Contramaestre i pel cap de 

Línia de Producció. 

 

E.1.16 ÀREA DE MANTENIMENT  

 Principals Funcions i Responsabilitats:  

• Ha d'aconseguir que l'activitat industrial no estigui condicionat per l'impacte de les 

avaries, per la qual cosa ha de donar ràpida resposta a les sol·licituds 

d'intervenció per part dels Caps de Secció. 

• És responsable de l'aplicació de les instruccions de seguretat industrial en les 

instal·lacions, maquinàries i equips, d'acord amb la legislació vigent.  

• Planifica i gestiona les inspeccions i reparacions que han d'efectuar-se per 

personal aliè a l'empresa.  

• Planifica en els períodes establerts el pla de manteniment preventiu de les 

instal·lacions, maquinàries i equips, així com ho executa amb la col·laboració dels 

Caps de Secció.  

• Respon a l'execució dels calibratges i verificacions assignades pel Departament 

de Qualitat en els terminis previstos, així com l'ajustament i reparació dels 

dispositius de seguiment i mesurament que ho requereixin.  

• Facilita a la Prefectura de Producció les necessitats formatives del personal sota 

la seva responsabilitat.  
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E.1.17 MECÀNICS I ELECTRICISTES  

Funcions i Responsabilitats:  

• Executen les tasques de manteniment sota les ordres del Cap de Departament i 

segons els plans establerts. 

 

E.1.18 ÀREA D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT.  

 Funcions i Responsabilitats:  

• Estudia i desenvolupa directrius i procediments encaminats a la definició tècnica 

dels productes, determinat composició, característiques tècniques i comportament 

funcional. 

• Assisteix per a portar a terme modificacions en l'actual gamma de fabricació i 

incorporar les innovacions tècniques més adequades a fi de millorar qualitats, 

reduir costos o trobar noves aplicacions. 

• Assisteix per a posar en marxa nous projectes encaminats a obtenir nous 

productes.  

• Assisteix per a establir un pla general de desenvolupament de productes i 

supervisar el compliment d'aquest programa a fi d'aconseguir els objectius.  

• Assisteix per a determinar la viabilitat de noves ofertes.  

• Facilita al departament de costos informació que permeti la realització d'un 

escandall de proves. 

• Treballar conjuntament amb producció per a aconseguir la industrialització 

correcta dels productes.  

• Assisteix a Producció en totes les ocasions requerides en la resolució de puntuals 

aspectes tècnics.  

• Dóna suport a Comercial per a resoldre tot tipus de problemes tècnics requerits o 

dubtes que puguin sorgir enfront del client. 

• Elabora tota la documentació i dossiers de caràcter tècnic requerits pels clients. 
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• Es manté informat del desenvolupament tecnològic en l'entorn exterior de 

l'Empresa, mitjançant la informació rebuda a través de publicacions, assistència a 

reunions tècniques, fires i per contactes directes. 

• Coordina les activitats relacionades amb el procés de gestió de la qualitat en el 

disseny, la seva implantació, adequació i manteniment.  

• Col·labora amb el Departament Comercial a donar suport tècnic al client.  

• Revisa els requisits a satisfer pels productes i les seves possibles modificacions 

de millora  

• Col·labora amb el Departament de Producció en la millora de processos 

productius.  

• Facilita a Direcció de Recursos Humans les necessitats formatives del personal 

sota la seva responsabilitat.  

• És responsable de l'elaboració i custòdia de tota la documentació tècnica relativa 

als productes (normatives, homologacions, fitxes tècniques, etc.).  

• És responsable de cara a l'exterior de la defensa tècnica dels productes enfront de 

reclamacions i clients. 

 

E.1.19 ÀREA ASSEGURAMENT QUALITAT.  

 Funcions i Responsabilitats: 

• És el representant de la Direcció general amb plena autoritat per a coordinar 

l'establiment, implementació i manteniment dels processos del Sistema de Gestió 

de la Qualitat.  

• Informa a la Direcció general sobre l'acompliment del sistema de Gestió de la 

Qualitat i les necessitats de millora. 

• Assegurar-se que promou la presa de consciència dels requisits del client a tots 

els nivells de l'organització.  

• Convoca reunions del Comitè de Qualitat. Impulsa i anima tota acció tendent a 

l'estabilitat o millora del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

• Elabora i és responsable de futures modificacions del  Manual de Qualitat.  
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• Facilita a la Direcció general informació perquè aquesta realitzi la Revisió del 

Sistema de la Qualitat.  

• És responsable de la gestió de control de la documentació i dels registres del 

Sistema de Gestió de Qualitat. 

• És responsable d'assegurar el compliment del procés d'anàlisi de dades i millora, 

de la definició dels indicadors, d'assegurar el seu càlcul en els períodes establerts 

i de la presa d'accions de millora d'acord a l'establert d'acord a l'establert per la 

Direcció general.  

• És responsable de l'execució, seguiment i aprovació de la planificació del sistema 

de Gestió de la Qualitat. 

• És responsable que es realitzin les auditories internes, que es prenguin accions 

correctives per a correcció de les no conformitats i del seu seguiment i tancament.  

• Al costat de la Direcció de Recursos Humans és responsable d'assegurar-se que 

el personal és conscient de la pertinència i importància de les seves activitats i de 

com contribueix a l'assoliment dels objectius de la qualitat. 

• Facilita a la Direcció de Recursos Humans les necessitats formatives del personal 

sota la seva responsabilitat.  

 

E.1.20 ÀREA COMPRES.  

Funcions i Responsabilitats: 

• Planifica, coordina i controla el conjunt d'activitats necessàries per a la disposició 

de les línies de matèries primeres en la data adequada, al menor cost i amb els 

requisits prèviament establerts.  

• Selecciona  possibles proveïdors, negocia i estableix les condicions de 

subministrament, preu, estoc de seguretat, etc. 

• Col·labora en les accions per a l'aprovació de proveïdors i selecció dels més 

idonis.  

• Aprova les especificacions de compra.  

• Manté el llistat de proveïdors aprovats.  
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• Facilita a la Direcció de Recursos Humans les necessitats formatives del personal 

sota la seva responsabilitat.  

 

E.1.21 ADMINISTRACIÓ COMPRES  

Funcions i Responsabilitats:  

• Efectua els treballs administratius del departament de Compres i col·labora amb la 

Direcció de Compres en les tasques assignades al departament. 

 

E.1.22 RESPONSABLE LABORATORI I VERIFICACIÓ  

Funcions i Responsabilitats:  

• Elabora i executa les instruccions per a la realització de les tasques del 

Departament de Qualitat.  

• Segueix les instruccions del Responsable de Gestió de Sistemes de Qualitat per a 

execució dels Procediments de Qualitat.  

• Elabora els plans de control o gammes de control necessaris per a la verificació 

de les matèries primeres, semielaborats i productes acabats, en cadascuna de les 

fases del procés productiu. 

• Elabora i manté el pla de calibratge dels dispositius de seguiment  i mesurament, 

en gestiona els resultats i identifica l'estat de calibratge dels equips.  

• Col·labora amb el Departament d'Investigació i Desenvolupament en les tasques 

que li són assignades.  

• Col·labora amb Control de Qualitat.  

 

E.1.23 COMITÈ DE LA QUALITAT.  

Funcions i Responsabilitats:  

• El Comitè de la Qualitat té entre les seves funcions principals el control de la 

implantació, manteniment i millor del Sistema de Gestió de la Qualitat.  
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• És responsable del compliment del procés d'anàlisi de dades i millora, detectant 

les àrees en les quals podrien ser necessàries millores, Facilita informació a la 

Direcció general perquè realitzi la revisió del sistema de la qualitat.  

• Realitza la planificació del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

• Participa en la resolució de no conformitats.  

• Participa en l'adopció d'accions correctivas i preventives.  

Components del Comitè de Qualitat: Responsable Assegurament Qualitat, Control 

Qualitat, Responsable I+D, Responsable Àrea Comercial i Prefectura Producció. Comitè 

de Qualitat ampliat: són els components de l'anterior equip amb la participació del Dir. 

General, Dir. Operacions, Dir. Comercial i Dir. Recursos Humans.  
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E.2 ORGANIGRAMA DE LA UNITAT DE NEGOCI 
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Figura  E.1: Organigrama de CATISA 


