
  
FYTAUX S.A. 

MEMORIA  
CAPÍTULO:      MEMORIA  

EDICIÓN:                      1 

FECHA:         Junio-2008 

PÁGINAS                       75 

 

Dirección de 
Calidad 

 

30/06/2008 

Edición 

 

1ª 

Modificación 

 

0 

Realizado 

 

QD 

Aprobado 

 

EUETIB 

Página 2 de 75 

 

 

1. RESUM 

L’ objectiu d’ aquest projecte es l’ adaptació e implantació d’ un sistema de qualitat d’ 
acord amb la norma ISO/TS 16949:2002 en una industria auxiliar del automòbil, que 
treballa sota a norma QS-9000:94. 
Per dur a terme aquesta implantació, va ser necessari, abans de tot, una recopilació 
d’ informació referent a la empresa en matèria de qualitat, d’ aquesta forma, es 
pretenia determinar quines eren les diferències per adaptar l’empresa a la nova 
norma. D’ aquesta manera es va tenir el primer contacte amb la documentació del 
sistema de qualitat de que disposa l’empresa: manual de qualitat, procediments i 
instruccions de treball. 
Un cop feta la recopilació d’ informació, i completada, es van veure les mancances de 
l’antiga normativa (no basada en processos i satisfacció al client) i es va decidir tornar 
a fer de nou el sistema de qualitat, complint amb les exigències de la norma ISO/TS 
16949:2002, de forma que es va organitzar mitjançant la creació d’ un nou manual 
de Gestió de Qualitat, l’ identificació dels processos i procediments claus amb els que 
treballa l’ empresa per complir amb els requisits de la norma. Es crearà també de 
nou, un Mapa de Processos, Manual de Processos i un Manual de Procediments. 
 

RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es la adaptación e implantación de un sistema de calidad 
de acuerdo con la norma ISO/TS 16949:2002 en una una industria auxiliar del 
automóvil, que trabaja actualmente bajo a norma QS-9000: 94. 
Para llevar a cabo esta implantación fué necesario, antes de empezar, una 
recopilación de información de la empresa a nivel de calidad, para de esta forma, 
poder saber las diferencias entre las dos normativas. De esta forma se tuvo el primer 
contacto amb la documentación del sistema de calidad de que dispone la empresa: 
manual de qualitat, procedimientos e instrucciones de trabajo. 
Una vez recopilada esta información, i completada, se observó los aspectos no 
contemplados en la antigua norma (Incompleta en el enfoque basado en processos y 
satisfacción al cliente), se decidió empezar a rehacer el nuevo sistema, cumpliendo 
con los requisitos de la norma ISO/TS 16949:2002, de forma que se organizó 
mediante la creación de un nuevo manual de qualitat, la identificación de los procesos 
i procedimientos claves amb los que trabaja la empresa para cumplir amb los 
requisitos de la norma. Se creará también, un mapa de procesos, un manual de 
procesos y un manual de procedimientos. 
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ABSTRACT 

The objective of this project is the adaptation and implantation of a sistem of quality 
in agreement with norm ISO/TS 16949:2002 in a auxiliar company of automotive 
components, which actualli is working under norm QS-9000: 94. 
In order to carry out this implantation, it was necessari, before beginning, a 
compilation of information of the company at quality level; it stops of this form, to be 
able to know as is the sistem with which they work. This form was the first ambtact 
with the documentation of the quality system that have the company: manual of 
quality, procedures and work instructions. 
Once compiled this information, and completed, then, the manual of quality was 
incomplete, and some procedures were not defined; it was decided to begin to 
remake the system, fulfilling the requirements of norm ISO/TS 16949:2002, so that it 
was organized by means of the new creation of a manual of quality, the identification 
of the key operative processes with which the company works, the implantation of the 
necessari procedures to fulfill the requirements of the norm. Also, a map of 
processes, a manual of processes and manual of procedures. 
 
 

2. OBJECTIU I MOTIVACIO DEL PROJECTE 

2.1  OBJECTIU. 

L’objectiu d’aquest projecte és l’adaptació i implantació d’un sistema de qualitat 
d’acord amb la normativa ISO/TS 16949:2002, substituint l’anterior normativa QS-
9000:94 ja existent, en una empresa fabricant de components per a l’automoció. 
 
Amb aquest sistema d’assegurament de la qualitat, es busca aconseguir els següents 
objectius: 

- Reduir el nombre de defectes i de processos. 
- Reduir despeses i minimitzar els costos per La No Qualitat, per aconseguir 

major rendibilitat. 
- Motivar, integrar i responsabilitzar a la plantilla de l’empresa. 
- Millorar la planificació, coordinació i organització de l’empresa. 
- Destacar per qualitat respecte la competència. 

 


