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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. 
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Amb això s’aconseguirà satisfer millor als clients, augmentant la confiança i fidelitat, 
obtenint majors ingressos i donant un millor servei a preus menors.  
 
Aquesta adaptació es un procés imprescindible per assegurar la supervivència de 
l’empresa. En cas contrari, entraria en una crisi provocada per una pitjor qualitat, 
amb una reducció de comandes per la insatisfacció dels clients. 
 

2.2  MOTIVACIÓ. 

L’actual competitivitat en el mercat i la demanda de qualitat a les empreses, amb un 
grau d’exigència mes alt, es un dels motius que ens ha portat a la realització del 
present projecte. 
 
Aquest projecte ens servirà d’experiència per al nostre futur professional, ja que és 
un camp que ens ha interessat durant la carrera i abarca tota la industria tenint 
moltes expectatives en el mercat laboral.  
 

3. PRESENTACIÓ I SITUACIÓ ACTUAL DE LA EMPRESA 

3.1  ANTECEDENTS DE L’EMPRESA 

Des de la seva fundació, l’empresa auxiliar d’automoció Fitaux S.A., dedicada a la 
fabricació de components d’automoció es troba ubicada en el Polígon Industrial 
Novabarna, al Terme Municipal de Lliçà d’Amunt (Barcelona). 
Els principals productes de l’empresa són: seients davanters i posteriors, tant 
d’estructures metàl·liques com d’escuma.  

- Instal·lacions. 
Disposa de dos edificis amb una superfície coberta de 18.000 m2 en un terreny de 
33.000 m2, on les oficines ocupen uns 880 m2 i la resta correspon a fabricació i 
magatzem.  

- Personal. 
La plantilla actual està formada per 440 empleats. 
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CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Period: 2007-2008

Please, fill this Questionnaire and send back to: qualityassurance@fytaux.com

COMPANY:
Person in charge&Position:
DATE:

(see explanation at bottom)

A B

1. GENERAL SATISFACTION ** If in some item your score is less than 4.0 points, please explain Reason in Comments

2. PRODUCT QUALITY

5. PACKING

General Comments and Requests:

A) Level of Satisfaction:  1=Totally Unsatisfactory,  2=Unsatisfactory, 3=Satisfactory., 4=Totally Satisfactory, 5=Excellent

B) Level importance of item for your company: Mark 1 (Poor relevance)  to 5 (Preference)

** If in some item your score is less than 4.0 points, please explain Reason in Comments

FYTAUX S.A.

Service

ITEMS

General Quality
Price

COMMENTS

Accuracy of delivery notes

Product Quality
Conformity to Specifications
Conformity to Customer Specifications

Technical Support (visit)
Easiness to contact

Achievement of compromisses
Lead time

Packing
Accuracy in data invoices

Product Quality

Logistics Quality
Flexibility to logistics changes

Price
Service

3. CUSTOMER SUPPORT

4. DELIVERY

6. LOGISTICS

7. FYTAUX VS OTHER COMPANIES

Logistics support

Achievement of delivery time

Technical Support (by mail)
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ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

VALORACIÓN 

PREGUNTAS
N.º CLIENTE / PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 Valoración por cliente Grado de satisfacción
1 FORD 5 5 3 4 4 5 3 4,14 MUY SATISFECHO
2 BMW 4 4 3 4 3 3 3 3,43 SATISFECHO
3 FIAT 4 3 4 4 4 5 3 3,86 SATISFECHO
4 NISSAN 5 4 3 4 3 3 4 3,71 SATISFECHO
5 PSA PEUGEOT-CITROËN 4 4 4 4 3 3 4 3,71 SATISFECHO
6 RENAULT 5 4 5 4 3 4 4 4,14 MUY SATISFECHO
7 VOLKSWAGEN 5 3 4 4 3 4 4 3,86 SATISFECHO
8 SEAT 5 4 4 4 4 4 3 4,00 MUY SATISFECHO
9 GENERAL MOTORS 4 3 2 2 3 3 3 2,86 INSATISFECHO
10 DAIMLER-CHRISLER 4 4 4 2 2 2 2 2,86 INSATISFECHO

4,50 3,80 3,60 3,60 3,20 3,60 3,30 3,66 SATISFECHO
POSITIVA POSITIVA POSITIVA POSITIVA POSITIVA POSITIVA POSITIVA POSITIVA POSITIVA

ENCUESTAS ENVIADAS 10
ENCUESTAS RECIBIDAS 10 100,00% PREGUNTAS
N.º DE CLIENTES MUY INSATISFECHOS 0 0,00% 1. GENERAL SATISF.

N.º DE CLIENTES INSATISFECHOS 2 20,00% 2. PRODUCT QUALITY

N.º DE CLIENTES SATISFECHOS 6 60,00% 3. CUSTOMER SUPPORT

N.º DE CLIENTES MUY SATISFECHOS 2 20,00% 4. DELIVERY

TOTAL DE CLIENTES: 10 100,00% 5. PACKING

6. LOGISTICS

7. FYTAUX VS COMP

PREGUNTA MEJOR VALORADA 1 4,50
PREGUNTA PEOR VALORADA 4 3,20

% PREGUNTAS VALORADAS POSITIVAMENTE 7 100,00%
% PREGUNTAS VALORADAS NEGATIVAMENTE 0 0,00%

FYTAUX S.A.

TOTAL 
PREGUNTA

7

VALOR MEDIO ALCANZADO POR CADA PREGUNTA

PUNTUACION OBTENIDA
PUNTUACIÓN OBTENIDA
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ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

IMPORTANCIA POR PREGUNTAS

N.º CLIENTE / PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 IMPORTANCIA POR CLIENTE

1 FORD 5 4 4 4 4 5 3 4,14

2 BMW 5 4 4 5 3 4 3 4,00

3 FIAT 4 4 4 5 4 4 4 4,14

4 NISSAN 5 4 3 5 4 4 3 4,00

5 PSA PEUGEOT-CITROËN 4 4 4 5 4 4 2 3,86

6 RENAULT 5 4 2 4 4 4 3 3,71

7 VOLKSWAGEN 5 5 4 4 4 4 3 4,14

8 SEAT 4 4 4 4 3 4 4 3,86

9 GENERAL MOTORS 5 5 3 4 4 4 4 4,14

10 DAIMLER-CHRISLER 5 4 4 4 4 5 4 4,29

4,70 4,20 3,60 4,40 3,80 4,20 3,30 4,03

MUY 
IMPORTANTE

MUY 
IMPORTANTE IMPORTANTE

MUY 
IMPORTANTE IMPORTANTE

MUY 
IMPORTANTE IMPORTANTE

IMPORTANCIA DADA A LA 
ENCUESTA

PREGUNTAS
N.º DE PREGUNTAS 7 1. GENERAL SATISF.

PREGUNTAS MUY IMPORTANTES 4 57,14% 2. PRODUCT QUALITY

PREGUNTAS  IMPORTANTES 3 42,86% 3. CUSTOMER SUPPORT

PREGUNTAS POCO IMPORTANTES 0 0,00% 4. DELIVERY

PREGUNTAS SIN IMPORTANCIA 0 0,00% 5. PACKING

6. LOGISTICS

7. FYTAUX VS COMP

IMPORTANCIA MEDIA DE CADA PREGUNTA

FYTAUX S.A.
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ANALISIS DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

VALOR PEDIDOS(Mill. €)

N.º CLIENTE / AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 IMPORTANCIA POR PEDIDOS
1 FORD 0,50 0,50 0,90 0,70 1,00 0,50 1,50 5,60
2 BMW 0,20 0,30 0,20 0,50 0,60 0,40 0,30 2,50
3 FIAT 0,10 0,00 0,50 0,30 0,40 0,30 0,20 1,80
4 NISSAN 1,20 1,50 1,60 1,70 2,10 2,30 2,50 12,90
5 PSA PEUGEOT-CITROËN 0,30 0,20 1,00 0,90 1,00 0,90 0,80 5,10
6 RENAULT 0,30 0,50 0,20 0,50 0,50 0,60 0,50 3,10
7 VOLKSWAGEN 1,50 1,80 1,70 1,70 1,90 1,60 2,00 12,20
8 SEAT 2,10 2,50 2,60 2,60 2,90 3,00 3,50 19,20
9 GENERAL MOTORS 1,40 1,60 1,50 1,60 1,80 1,60 2,00 11,50

10 DAIMLER-CHRISLER 0,40 0,10 0,30 0,40 0,50 0,30 0,30 2,30

8,00 9,00 10,50 10,90 12,70 11,50 13,60 76,20VALOR MEDIO PEDIDO

FYTAUX S.A.
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Valoración y evolución de la Satisfacción Cliente: 
 

                

VALORACIÓN E IMPORTANCIA POR TEMA 
ENCUESTA FYTAUX 2007
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VALORACION IMPORTANCIA

EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN 2001-2007 
CLIENTES FYTAUX

3,27 3,29 3,31 3,22 3,29 3,36
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Grado de Satisfacción por Clientes y Pareto de Cliente/Pedido: 
 

                

VALORACIÓN POR CLIENTES FYTAUX 2007
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Evolución Pedidos por Cliente: 
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3.2  POLÍTICA DE QUALITAT DE LA EMPRESA 

- L’objectiu de qualitat de l’empresa es ”cero defectes”. 
- Els clients valoren la qualitat dels nostres productes, però també dels nostres 

serveis. 
- El nostre desig són clients satisfets, pel que la qualitat dels nostres proveïdors i 

els nostres serveis és fonamental per l’empresa. 
- El client es el que fixa la mesura de la qualitat. El factor decisiu es la opinió del 

client sobre els nostres productes i serveis. 
- Quan un client fa una consulta, sol·licita una oferta, una mostra o fa una 

reclamació, tenen que ser ateses a fons i amb la màxima rapidesa, acomplint els 
terminis promesos. 

- Cada treball hauria de ser executat correctament a la primera. Això no tant sols 
millora la qualitat, sinó que també rebaixa costos. La qualitat incrementa la 
rendibilitat. 

- Cada treballador de l’empresa contribueix a aconseguir els objectius de qualitat. 
Per tant és tasca de cadascú dels empleats realitzar un treball correcte. Qui detecti un 
risc de qualitat i no pot eliminar-lo, està obligat a notificar-ho al seu superior. 

- No tant sols és necessari eliminar els defectes sinó també la causa dels 
mateixos. Evitar un defecte té prioritat sobre l’eliminació de defectes ja existent 
(millor prevenir que curar). 

- Aconseguir els objectius de qualitat es una important tasca directiva. Al valorar 
el rendiment d’un treballador, la qualitat del treball adquireix una importància 
especial. 

- La qualitat dels nostres productes també depèn de la qualitat de les peces dels 
nostres proveïdors. Per tant, els proveïdors se’ls exigeix una qualitat màxima, i se’ls 
ajuda a aconseguir els objectius de qualitat conjunta. 

- Les nostres directrius de qualitat són vinculants. S’ha de tenir en compte, a més, 
les exigències addicionals dels nostres clients. 
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ORGANIGRAMA GENERAL 

 

GERENCIA 

Y  

Dirección general 

DIR. FINANCIERO 

Tesorería y Contabilidad General 

DIR. COMERCIAL 

Comercial y Logística 

DIR. I+D/PRODUCCIÓN 

Ingeniería de producto, Mantenimiento, 
Matricería y Producción Metal 

 

DIR. COMPRAS 

Compras y aprovisionamiento 

DIR. INDUSTRIAL 

Ingeniería Producción, Recepción y 
Laboratorio Química 

DIR. PERSONAL 

Gestión y Administración de Personal. 

DIR. CALIDAD 

Gestión Calidad y Metrología. 

DIR. PRODUCCIÓN. 

Producción, Almacenes y Mantenimiento 
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ORGANIGRAMA DEPARTAMENT DE QUALITAT 

 

DIR. CALIDAD 

RESPONSABLE SECCIÓN METAL 

Calidad de Producción y Cliente 

RESPONSABLE SECCIÓN QUÍMICA 

Calidad de Producción y Cliente Coordinación 
ISO 14000 

 

RESP. CALIDAD PROVEEDORES 

Recepción y Auditorias. 

 

RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Gestión Informática, SPC, Documentación y 
Coordinador ISO 16949 

RESP. INSPECCIÓN Y PROCESOS 

Inspección Procesos de Producción: 
Secciones Química y Metal. 

RESPONSABLE METROLOGIA  

Gesión Metrología y Control Dimensional de 
los Procesos. 
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3.3  PER QUÈ ES NECESSARIA LA ADAPTACIÓ? 

Segons la normativa europea, la Norma Internacional ISO/TS 16949:2002(ISO 
9001:2000 ampliada pel sector de l’automoció), anul·la la Norma QS-9000:94.   
 
Amb l’adaptació i implantació de la nova norma, no tant sols es busca 
“l’assegurament de la qualitat”, sinó que també es pretén augmentar la satisfacció del 
client. Això permetrà competir en els mercats internacionals, ja que cada cop és més 
important mantenir la certificació i guanyar quota de mercat. 
 
Els nostres principals clients ens requereixen com objectiu estratègic i fonamental, al 
igual que el conjunt total de proveïdors, obtenir i aplicar la darrera normativa en 
qualitat com a garantia futura, garantint la continuïtat dels subministres. 
 
Alguns dels nostres competidors directes ja han obtingut la darrera certificació o 
estan en fase d’obtenció. Això ens obliga a acomplir amb les noves directives 
europees.  
 

4. NORMES DE QUALITAT 

4.1  NORMA QS-9000:94 

Són Normes internacionals creades per l’organització internacional de normalització 
(ISO). 
L’aplicació d’aquestes normes per part de l’empresa, donen tranquil·litat i satisfacció 
al client, ja que els productes són de qualitat; per això les empreses estan 
interessades en la seva implantació i en l’obtenció de la seva certificació per poder 
acreditar-ho davant dels seus clients. 
 
Mitjançant l’ús d’aquestes normes: 

- Aconseguir mantenir la qualitat del producte o servei. 
- Satisfer les necessitats del client. 
- Generar confiança en la pròpia organització. 
- Guanyar la confiança del client. 
- Acomplir les condicions i termes acordats al contracte. 
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4.1.1  ISO 9001:1994 

La Normativa ISO 9001:1994 està recollida en la QS-9000: 94 (denominada en 
Espanya UNE-EN-ISO 9000) versió 1994 que engloba els següents models: 
 
 - UNE-EN-ISO 9001: Disseny, desenvolupament, producció, instal·lació i servei 
postvenda. 
 - Objecte: 
Especifica els requisits que ha de acomplir un sistema de qualitat, aplicable quan un 
contracte entre dos parts exigeix que es demostri la capacitat de un subministrador 
per dissenyar i subministrar un producte. 
Els requisits tenen com a finalitat la prevenció de qualsevol no conformitat relativa al 
producte en totes les etapes, des de el disseny fins al servei postvenda, amb la 
finalitat de satisfer al client. 

- Camp d’aplicació: 
S’aplica en les següents situacions contractuals: 
Quan el contracte requereix de manera especifica un treball de disseny i requisits del 
producte, es formularan principalment en termes de prestacions o sigui necessari 
establir-los. 
La confiança en l’obtenció d’un producte conforme pot aconseguir-se mitjançant una 
adequada demostració de la capacitat del subministrador en el disseny, la producció, 
la instal·lació i el servei postvenda. 
 
 - UNE-EN-ISO 9002: Producció, instal·lació i servei postvenda. 
 - Objecte: 
Especifica els requisits que ha de acomplir un sistema de qualitat, aplicable quan un 
contracte entre dos parts exigeix que es demostri la capacitat de un subministrador 
per controlar els processos que determinen que s’accepti el producte subministrat. 
Els requisits tenen com a finalitat la prevenció de qualsevol no conformitat durant la 
producció i la instal·lació, i l’aplicació de medis adequats per que no es repeteixi, amb 
la finalitat de satisfer al client. 
 

- Camp d’aplicació: 
S’aplica en les següents situacions contractuals: 
Els requisits especificats per al producte es formularan en termes en un disseny 
establert o especificat. 
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La confiança en l’obtenció d’un producte conforme pot aconseguir-se mitjançant una 
adequada demostració de la capacitat del subministrador en la producció, la 
instal·lació. 
 
 - UNE-EN-ISO 9003: Inspecció i assajos finals. 
 - Objecte: 
Especifica els requisits que ha de acomplir un sistema de qualitat, aplicable quan un 
contracte entre dos parts exigeix que es demostri la capacitat de un subministrador 
per posar de manifest i controlar qualsevol producte no conforme durant la inspecció i 
els assajos finals. Els requisits tenen com a finalitat de satisfer al client. 

- Camp d’aplicació: 
S’aplica en les situacions contractuals quan la ambformitat dels productes amb els 
requisits especificats, pot posar-se de manifest amb suficient confiança si el 
subministrador demostra, de forma fefaent, la seva capacitat per inspeccionar i 
assajar els productes subministrats. 
 

- UNE-EN-ISO 9004: Gestió de la qualitat i elements d’un sistema de qualitat. 
Per tenir èxit, l’ interès d’una empresa s'ha de centrar en la qualitat dels productes o 
serveis de forma que: 

Satisfer una necessitat o propòsit ben definit. 
Satisfer les expectatives dels clients. 
Acomplir normes i especificacions aplicables. 
Acomplir amb els requisits legals, seguretat i higiene i els indicats per la llei. 
Ser competitius en el preu. 
Proporcionar beneficis a l’empresa. 

 
Per acomplir amb aquest objectius, l’empresa ha d’organitzar-se, crear un sistema 
per controlar els factors tècnic, administratius i humans que afecten a la qualitat. El 
disseny ha de complir amb dos principis: estar d’acord amb les necessitats dels 
clients i de l’empresa. Cadascú d’aquest aspectes requereix evidència objectiva i 
dades demostrables. 
L’empresa ha d’augmentar beneficis, tenir major quota de mercat, tenir l’economia 
sanejada, tenir continuïtat i augmentar la fidelitat dels clients. 
El client ha de tenir millors productes o serveis a cost mes baix, més satisfacció per 
l’ús, menys risc que afecti a la seguretat o a la salut, i mes ambfiança en la empresa, 
marca, producte o servei. 
 

- Objecte: 
Presentar un conjunt bàsic d’elements per crear un sistema de gestió de la qualitat. 
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- Camp d’aplicació: 

Els elements seran seleccionats d’acord a l’empresa i necessitats del client. 
 
La QS-9000:94 indica específicament els 6 factors clau per la selecció de la norma a 
aplicar: 

1. La dificultat que presenta el disseny del producte o del servei. 
2. La profunditat en que la totalitat del disseni és coneguda i aprovada. 
3. La complexitat del procés productiu en quant a: 

- Disponibilitat de processos de producció aprovats. 
- Necessitat de desenvolupament de nous processos. 
- Nombre i necessitat de processos. 
- Influència dels processos en la fabricació d’un producte o en la 

complexitat d’un servei. 
4. Les característiques d’un producte o del serveis en relació a la complexitat 

del mateix, considerant les característiques interdependents i les prestacions. 
5.La seguretat del producte o servei i la probabilitat que es presentin errades, 

calibrant les conseqüències. 
6. El cost. Els cinc factors escrits anteriorment tenen un cost per la empresa i 

pel client, a la vegada la No Qualitat també té un cost, tot s'ha de considerar de 
manera sistemàtica. 
 

4.1.2 ISO/TS 16949:2002 (ISO 9001:2000 AMPLIADA PEL SECTOR 
AUTOMÒBIL) 

A finals del 2000, es va aprovar la nova versió de les normes, que engloba els 
següents models: 
 - ISO 9000:2000: Principis i vocabulari.  

- ISO 9001:2000: Sistema de gestió de qualitat. Requisits. 
- ISO 9004:2000: Sistema de gestió de qualitat. Recomanacions per portar a 

terme la millora. 
- ISO/TS 16949:2002: Requisits particulars per a l’aplicació de la Norma ISO 

9001:2000 per a la producció en sèrie i de recanvis a la indústria de l’automòbil. 
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4.2  OBJECTIUS DE LA NOVA NORMATIVA ISO/TS 16949:2002 

Els requisits del sistema de gestió de la qualitat especificats en aquesta norma 
internacional, son complementaris als requisits tècnics del productes. 
 
Es poden utilitzar parts internes i externes de la norma, incloent organismes de 
certificació per avaluar la capacitat d’una organització per satisfer els requisits del 
client, els reglamentaris, i els propis de l’organització. 
 
El propòsit d’aquesta norma no es proporcionar uniformitat en l’estructura dels 
sistemes de gestió de la qualitat o a la documentació. 
 

PRÓLOGO 
OBSERVACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN 
PRÓLOGO DE LA VERSION EN ESPAÑOL 
INTRODUCCIÓN 
 

0.1            Generalidades 

0.2             Enfoque basado en procesos 

0.3             Relación con la Norma ISO 9004 

0.3.1             Guía de IATF para la Especificación ISI/TS 16949:2002 

0.4             Compatibilidad con otros sistemas de gestión 

0.5             Objetivo de esta Especificación Técnica 

 

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

1.1             Generalidades 

1.2             Aplicación  

 

2             NORMAS PARA CONSULTA 

 

3  TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
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3.1  Términos y definiciones para la indústria del automóvil 
 
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
4.1  Requisitos generales 
4.2  Requisitos generales – Suplemento 
4.2.1  Generalidades 
4.2.2  Manual de calidad 
4.2.3  Control de documentos 
4.2.3.1  Especificaciones de ingeniería 
4.2.4  Control de los registros 
4.2.4.1  Conservación de los registros 
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
5.1  Compromiso de la dirección 
5.1.1  Eficiencia del proceso 
5.2  Enfoque al cliente 
5.3  Política de calidad 
5.4  Planificación 
5.4.1  Objetivos de la calidad 
5.4.1.1  Objetivos de la calidad – Requisitos 
5.4.2  Planificación del sistema de gestión de la calidad 
5.5  Responsabilidad, autoridad y comunicación 
5.5.1  Responsabilidad y autoridad 
5.5.1.1  Responsabilidad de la calidad 
5.5.2  Representante de la dirección 
5.5.2.1  Representante del cliente 
5.5.3  Comunicación interna 
5.6  Revisión de la dirección 
5.6.1  Generalidades 
5.6.1.1  Desempeño del sistema de gestión de la calidad 
5.6.2  Información para la revisión 
5.6.2.1  Información para la revisión – Suplemento 
 
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
6.1  Provisión de los recursos 
6.2  Recursos humanos 
6.2.1  Generalidades 
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6.2.2  Competencia, toma de conciencia y formación 
6.2.2.1  Habilidades para el diseño del producto 
6.2.2.2  Formación 
6.2.2.3  Formación para el puesto de trabajo 
6.2.2.4  Motivación del personal y otorgamiento de la autoridad 
6.3  Infraestructura 
6.3.1  Planificación de la planta, las instalaciones y los equipos 
6.3.2  Planes de contingencia 
6.4  Ambiente de trabajo 
6.4.1  Seguridad del personal para alcanzar la calidad del producto 
6.4.2  Limpieza de las instalaciones 
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
7.1  Planificación de la realización del producto 
7.1.1  Planificación de la realización del producto – Suplemento 
7.1.2  Criterios de aceptación 
7.1.3  Confidencialidad 
7.1.4  Control de cambios 
7.2  Procesos relacionados con el cliente 
7.2.1  Determinación de los requisitos relacionados con el producto 
7.2.1.1  Características especiales designadas por el cliente 
7.2.2  Revisión de los requisitos relacionados con el producto 
7.2.2.1  Revisión de los requisitos relacionados con el producto – 
Suplemento 
7.2.2.2  Factibilidad de la fabricación por la organización 
7.2.3  Comunicación con el cliente 
7.2.3.1  Comunicación con el cliente – Suplemento 
7.3  Diseño y desarrollo 
7.3.1  Planificación del diseño y desarrollo 
7.3.1.1  Enfoque multidisciplinar 
7.3.2  Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
7.3.2.1  Elementos de entrada del diseño del producto 
7.3.2.2  Elementos de entrada del diseño del producto de fabricación 
7.3.2.3  Características especiales 
7.3.3  Resultados del diseño y desarrollo 
7.3.3.1  Resultados del diseño del producto- Suplemento 
7.3.3.2  Resultados del diseño del proceso de fabricación 
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7.3.4  Revisión del diseño y desarrollo 
7.3.4.1  Seguimiento 
7.3.5  Verificación del diseño y desarrollo 
7.3.6  Validación del diseño y desarrollo 
7.3.6.1  Validación del diseño y desarrollo – Suplemento 
7.3.6.2  Programa de prototipos 
7.3.6.3  Proceso de aceptación del producto 
7.3.7  Control de los cambios del diseño y desarrollo 
7.4  Compras 
7.4.1  Proceso de compras 
7.4.1.1  Conformidad con la reglamentación 
7.4.1.2  Desarrollo del sistema de gestión de la calidad del proveedor 
7.4.1.3  Fuentes de suministro aptobadas por el cliente 
7.4.3  Verificación de los productos comprados 
7.4.3.1  Calidad del producto a la recepción 
7.4.3.2  Seguimiento del proveedor 
7.5  Producción y prestación del servicio 
7.5.1  Control de la producción y de la prestación del servicio 
7.5.1.1  Plan de control 
7.5.1.2  Instrucciones de trabajo 
7.5.1.3  Verificación de trabajos de puesta a punto 
7.5.1.4  Mantenimiento preventivo y predictivo 
7.5.1.5  Gestión de las herramientas de producción 
7.5.1.6  Programa de producción 
7.5.1.7  Retroalimentación de la información del servicio 
7.5.1.8  Acuerdo con el cliente sobre el servicio 
7.5.2  Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 
7.5.2.1  Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio 

– Suplemento 
7.5.3  Identificación y trazabilidad 
7.5.3.1  Identificación y trazabilidad – Suplemento 
7.5.4  Propiedad del cliente 
7.5.4.1 Herramientas de producción propiedad del cliente 
7.5.5  Preservación del producto 
7.5.5.1  Almacenamiento e inventario 
7.6  Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
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7.6.1 Análisis del sistema de medición 
7.6.2 Registros de calibración/verificación 
7.6.3  Requisitos aplicables al laboratorio 
7.6.4 Laboratorio interno 
7.6.5 Laboratorio externo 
 
8           MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
8.1 Generalidades 
8.1.1 Identificación de herramientas estadísticas 
8.1.2 Conocimiento de conceptos estadísticos básicos 
8.2 Seguimiento y medición 
8.2.1  Satisfacción del cliente 
8.2.1.1 Satisfacción del cliente – Suplemento 
8.2.2 Auditoría interna 
8.2.2.1 Auditoría del sistema de gestión de la calidad 
8.2.2.2  Auditoría del proceso de fabricación 
8.2.2.3 Auditoría del producto 
8.2.2.4 Planes de auditoría interna 
8.2.2.5 Calificación de auditores internos 
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
8.2.3.1 Seguimiento y medición de los porcesos de fabricación 
8.2.4 Seguimiento y medición del producto 
8.2.4.1 Control dimensional y enayos/pruebas funcionales 
8.2.4.2 Piezas de aspecto 
8.3 Control del producto no conforme 
8.3.1 Control del producto no conforme – Suplemento 
8.3.2 Control del producto reprocesado 
8.3.3 Informacion al cliente 
8.3.4 Renuncia por parte del cliente 
8.4 Análisis de datos 
8.4.1 Análisis y utilización de datos 
8.5 Mejora 
8.5.1 Mejora contínua 
8.5.1.1 Mejora contínua de la organización 
8.5.1.2 Mejora del proceso de fabricación 
8.5.2 Acción correctiva 
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8.5.2.1 Solución de problemas 
8.5.2.2 Métodos a prueba de error 
8.5.2.3 Impacto de las acciones correctivas 
8.5.2.4 Ensayo/prueba/análisis de producción rechazada 
8.5.3 Acción preventiva 
 
 
 
 
 
En cursiva apareixen les diferències respecte a la norma anterior. Aquesta norma 
internacional estimula l’adopció d’un sistema basat en processos quan desenvolupa, 
implementa, i millora l’eficàcia del sistema de qualitat per tal d’augmentar la 
satisfacció del client mitjançant el compliment dels seus requisits. 
Un gran millora d’un sistema basat en processos es el control continu que proporciona 
sobre els vincles entre processos individuals dins del sistema de processos, així com a 
la seva combinació e interrelació. 
Un sistema d’aquest tipus quan s’utilitza dins un sistema de gestió de la qualitat dona 
molta importància sobre: 

- La comprensió i acompliment de requisits. 
- La necessitat de ambsiderar els processos que aportin valor. 
- L’obtenció de resultats del desenvolupament i eficàcia del procés. 
- La millora continua dels processos segons les mesures objectives realitzades. 
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ESQUEMA    ISO 9001:2002   I    ISO/TS 1696:2002 

 
La figura anterior es un model de gestió de la qualitat basat en processos. Ens mostra 
que els clients tenen un paper significatiu per definir els requisits com entrades. El 
seguiment de la satisfacció del client requereix l’avaluació de la informació relativa a 
la percepció del client sobre si l’organització ha complert amb els seus requeriments. 
 

4.2.1 Aplicació de ISO/TS 16949:2002 

La norma ISO/TS 16949:2002 s’aplicarà a tots els proveïdors interns i externs, de 
peces de producció, de serveis i de materials. 
Els proveïdors responsables del disseny han de complir amb tots els requisits d’aquest 
document. 
La present norma substitueix o amplia les següents normes : 
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Companyía 

 

ISO/TS 16949:2002  

QS: 9000 

Third Edition  1998 

 

VDA 6.1 

 

DaimlerChrisler 
Requerida a partir de: 1 de  Juliol de 2004 

No acceptada desprès de: 

1 de Juliol del 2004 
No requerida 

 

General Motors 
Opcional fins el: 14 de Desembre del 2006. 

Requerida desprès d’aquesta data. 
No acceptada desprès de: 

14 de Desembre de 2006 
No requerida 

 

Ford 
Opcional fins el: 14 de Desembre del 2006. 

Requerida desprès d’aquesta data. 
No acceptada desprès de: 

14 de Desembre de 2006 
No requerida 

 

BMW 

No necessària certificació però si el seu 

compliment   

 

FIAT 
Requerida certificació en ISO/TS 16949 : 2002   

 

NISSAN 
No necessària certificació però si el seu 

compliment. 
  

 

PSA Peugeot-

Citroën/ Renault 

Opcional a la EAQF fins el 15 de Desembre del 

2003. 

A partir d'aquesta data cada proveïdor al que li 

caduqui la certificació o sigui nou proveïdor a de 

certificar amb ISO/TS 16949:2002 

  

 

Volkswagen 

Acceptada como opcional a la VDA 6.1 

en funció del proveïdor 
 Requerida 

Altres 
constructors 
japonesos 

Coneixement / Compliment amb la ISO/TS.  Pot 

reduir o eliminar las auditories de ambstructor si 

està certificat en la ISO/TS 16949:2002 
  

 
El referencial QS-9000:98  es el més estes entre la industria auxiliar del automòbil, 
per aquesta raó hem centrat l’anàlisi en la correlació entre la ISO/TS 16949:2002 i 
el referencial  QS-9000:98, creant una  taula  de  correspondències  entre  cada  un  
dels  punts de la ISO / TS 16949:2002 i aquell punt de la QS-9000:98  amb el que es 
relaciona directament. Així mateix la QS-9000:98 inclou requisits addicionals per a 
cada un dels clientes particulars que requereixen el seu compliment; nomes hem 
inclòs els punts addicionals a la norma ISO/TS 16949:2002 que Ford Motor Company 
requereix als seus proveïdors per complir amb el sistema Q1 (propi de Ford). 
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4.2.2 4.2.1.1 Taula de correspondències entre els requisits de la Norma ISO/TS 16949:2002 i el referencial QS 9000:98 : 

ISO/ TS 16949:2002 

 

9000 Third Edition 1998 

 

REQUISITS ADICIONALS DE FORD  A LA 
ISO/TS 16949:2002 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titulo Descripció del requisit 

4.     SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT  

4.1 Requisits generals 
 

L’organització ha d’establir, documentar e 
implantar un sistema de gestió de la qualitat 
d’acord amb aquesta Norma Internacional. 

La organització ha de : 

determinar els processos necessaris pel 
sistema de gestió de la qualitat 

determinar la seqüència e interacció 

mètodes per assegurar la seva eficàcia 

assegurar la disponibilitat de recursos 

realitzar seguiment, medició i anàlisis 

implantar accions 

4.2 Sistema de Qualitat 

4.1.1 Requisits generals-
Suplement 

El control dels processos subcontractats no  

eximeix del acompliment dels requisits  

del client. 

 

- 

Sense referència explicita. 
Aplicable el Apartat :  4.6  
Compres 

4.2    Requisits de la documentació  
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4.2.1 Generalitats La documentació del sistema de gestió de la 

qualitat a d’incloure : 

declaració de la Política de la Qualitat i 

objetius 

manual de la qualitat 

procediments documentats 

documents necessaris 

registres 

 

4.1.1 

 

4.2.1 

 

4.2.2  

Política de la Qualitat 

 

Sistema de la Qualitat 

 - Generalitats 

Procediments del Sistema 
de  

la Qualitat 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

4.2.2 Manual de la Qualitat Desenvolupar un  Manual de la Qualitat que 

inclogui : 

l'abast del sistema de gestió de la qualitat 

els procediments documentats del sistema o 

referència als mateixos 

descripció de la interacció dels processos 

 

4.2.1 Sistema de Qualitat -  
Generalitats 

 

Encara que tècnicament és possible certificar 
una part de les instal·lacions de l'empresa ( 
una línia de producció o producte)  amb la 
norma ISO/TS 16949 , per demostrar el 
compliment amb el sistema Q1 no es permet 
aquesta limitació. 

Tota la factoria o instal·lació que fabriqui 
components d'automoció encara que no siguin 
per a Ford ha d'estar complir amb els requisits 
de la norma ISO/TS 16949:2002. 

4.2.3 Control dels 
documents 

 

Establir un control documental  que inclogui: 

l'aprovació dels documents abans de la seva 
4.5 Control de la 

Documentació i Dades  
Quan l'organització utilitza documents/ 
instruccions de Ford o altres documents d'ús 
extern, l'organització ha d'assegurar que 
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emission revisar i actualitzar els documents i 

la seva aprovació si és pertinent identificar 

els canvis i l'estat de revisió assegurar-se de 

la seva disponibilitat en els punts d'ús els 

documents romanen llegiblesment i fàcilment 

identificables 

identificar els documents d'origen extern i 

controlar la seva distribució i prevenir l'ús 

malintencionat de documents obsolets  

 
 

s'utilitzin les revisions adequades- aquestes 
poden obtenir-se en FSP (Ford Supplier Portal 
) 

4.2.3.1 Especificacions 
d'enginyeria 

Desenvolupar un procés per assegurar la 
revisió, difusió i implantació de totes les 
normes/ especificacions tècniques del client 
així com els canvis basats en la programació 
requerida pel client. L'oportuna revisió ha de 
realitzar-se com a màxim en dues setmanes 
laborables. 

Es mantindrà un registre de la data en què 
s'implementa cada canvi en la producció. La 
implementació ha d'incloure els documents 
actualitzats. 

Actualitzar el registre d'aprovació de peces 
per a la producció quan aquest document 
aquest afectat pels canvis en les 

4.5.2.1 Especificacions 
d'Enginyeria 

Les subministradors  i  sotscontractistes que 
fabriquin productes i/o prestin serveis 
tractament tèrmic  deuen demostressin que 
compleixen amb la norma  

W-HTX de Ford.  
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especificacions o bé afectin documents del 
procés d'aprovació de peces per a la 
producció. 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

4.2.4  Control dels 
registres 

Els registres ha d'establir-se i mantenir per 
proporcionar evidència de la conformitat amb 
els requisits així com de l'operació eficaç del 
sistema de gestió de la qualitat. 

Ha d'existir un procediment documentat per 
definir els controls necessaris per a la 
identificació, emmagatzemament,  protecció , 
recuperació, el temps de retenció i la 
disposició dels registres. 

4.16 Control dels Registres de 
Qualitat 

 

 

4.2.4.1 Conservació dels 
registres 

El control dels registres ha de satisfer 

requisits reglamentaris i de client 

 

4.16.1 Manteniment dels 
registres 

 

Els documents relatius a Ford ,incloses ordenis 
de compra, modificacions, etc.., han de 
mantenir-se mentre la peça o família estan 
actives en producció o com a reposat més un 
any addicional si no hi ha un requisit especific. 

Registres d'auditories i inspeccions durant 3 
anys. 

Registre de producció/ inspecció  i registres 
d'assaig han de mantenir-se mínim 1 any des 
del dia de fabricació. 

 

5.      RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ 

  

5.1 Compromís de la 
direcció 

L'alta direcció ha de demostrar compromís 
amb el  desenvolupament i implementació 

4.1.1 Política de la Qualitat S'han de realitzar reunions del  Sistema 
Qualitat ( Quality Operation System) com a 
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 del sistema de gestió de la qualitat i de la 
millora de la seva eficàcia comunicant la 
importància de satisfer els requisits del client 
i els legals establint objectius de qualitat 
duent a terme revisions assegurant recursos. 

mínim de forma mensual com s'especifica en 
la Q1 Manufacturing Site Assesment. 

Els resultats  han de formar part de la revisió 
de l'alta direcció. 

5.1.1 Eficiència del procés 
 

L'alta direcció ha de revisar els processos de 
realització del producte i processos suport 
per a assegurés de la seva eficàcia i la seva 
eficiència. 

- Sense esment directe S'ha de tenir evidència doni-la implantació de 
plans de Llegeixin Manufacturing com estan 
definits en la Q1 Manufacturing Site 
Assesment. 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

5.2 Enfocament al client 

 

L'alta direcció ha d'assegurar-se que es 

determinen els requisits del client i es 

compleixen 

 

- Sense esment directe S'ha de demostrar el compromís amb la  
satisfacció del client mitjançant l'adopció dels 
requisits de millora contínua de la Q1. 

S'ha d'emprar el  QOS Assessment  (Quality 
Operating System)  en el desenvolupament 
del Sistema de Qualitat. 

Amb una periodicitat mínima semestral es 
comuniqués a tots els empleats de 
l'organització els resultats de l'avaluació de 
satisfacció que Ford té de l'organització. 

 

5.3 Política de Qualitat 

 

 L'alta direcció ha d'assegurar-se que la  

política de la qualitat és adequada a 

l'organització inclou compromís de millora és 

4.1.1 Política de la Qualitat  
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un  marc de referència per establir i revisar 

els objectius és comunicada, entesa i 

revisada. 

 

 

 

5.4 Planificació   

5.4.1 Objectius de Qualitat 

 

Assegurar-se que els objectius de la qualitat 

s'estableixen en les funcions i nivells 

pertinents. Aquests objectius han de ser 

mesurables i coherents amb la política de la 

qualitat.  

-  

 

 

5.4.1.1 Objectius de Qualitat 
– Suplement 

Els objectius de la qualitat i els mesuraments 

han d'incloure's en el pla de negocis. 
4.1.4 Pla de Gestió 

 

 

5.4.2 Planificació del 
sistema de gestió de 
la qualitat. 

 

La planificació del sistema de  gestió de la 

qualitat es realitza a fi de complir el punt 4.1, 

així com els objectius de la qualitat 

 

4.2.3 Planificació de la Qualitat  

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol 

5.5 Responsabilitat, autoritat i comunicació  

 

 

5.5.1 Responsabilitat i  

autoritat 

L'alta direcció ha d'assegurar-se que les 

responsabilitats i autoritats estan definides i 
4.1.2.1 Responsabilitat i Autoritat  



  
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 33 de 75 

 

són comunicades dins l'organització. 

5.5.1.1 Responsabilitat en 
matèria de qualitat 

 

La direcció amb responsabilitat i autoritat en 

les accions correctives ha de ser informada 

dels productes o processos que no són 

conformes. 

El personal responsable de la qualitat ha de 

tenir  autoritat per aturar la producció. 

4.1.2.5 Informació a la direcció  

5.5.2 Representant de la 
direcció 

 

L'alta direcció ha de designar un membre de 

la direcció amb responsabilitat i autoritat que  

inclogui : que s'estableixen i mantenen els 

processos per al sistema de gestió de la 

qualitat informar l'alta direcció de l'exercici 

promoure la presa consciència dels requisits 

del client 

4.1.2.3 Representant de la 
direcció 

 

5.5.2.1 Representant del 
client 

 

Anomenar un representant amb la 

responsabilitat i autoritat per assegurar-se 

que es prenen en compte les necessitats del 

client en totes les fases. 

4..1.2.
1   

Responsabilitat i autoritat S'ha de comunicar a Ford Motor Company 
Supplier Technical Assistance, en el termini 
màxim de 10 dies, qualsevol canvi que es 
produeixi dins la direcció amb responsabilitat 
en la  Qualitat o bé en els propietaris  

5.5.3 Comunicació interna Establir processos de comunicació 

considerant l'eficàcia del sistema de la 
-   

 



  
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 34 de 75 

 

qualitat.  

5.6 Revisió per la direcció  S'han de realitzar reunions del  Sistema 
Qualitat  

( Quality Operation System) com a mínim de 
forma mensual com s'especifica en la Q1 
Manufacturing Site Assesment. 

5.6.1 Generalitats 

 

L'alta direcció ha de revisar , a intervals 

planificats, el sistema de gestió de la qualitat 
4.1.3 Revisió per la Direcció  

5.6.1.1 Exercici del sistema 
de gestió de la 
qualitat 

 

Aquesta revisions han d'incloure tots els 

requisits del sistema de gestió de la qualitat i 

les tendències de  

 

4.1.3.1 Revisió per la Direcció Els resultats  han de formar part de la revisió 
de l'alta direcció.5.6.1.1 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

5.6.1.1 Exercici del sistema 
de gestió de la 
qualitat 

Aquesta revisions han d'incloure tots els 

requisits del sistema de gestió de la qualitat i 

les seves tendències d'exercici. 

 

4.1.3.1 Revisió per la Direcció  

5.6.2 Informació per a la 
revisió 

 

La informació d'entrada ha d'incloure 

resultats d'auditories retroalimentació del 

client exercici dels processos i conformitat del 

producte etc.. 

 

4.1.5 Anàlisi i Ús de Dades de 
l'Empresa 

La informació que ha de disposar-se per a la  
revisió per la direcció ha d'incloure la 
informació esmentada en la  Q1 Manufacturing 
Site Assesment. 
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5.6.2.1 Informació per a la 
revisió - Suplement 

La informació per a la revisió ha d'incloure un 

anàlisi de problemes de mercat 

 

4.1.5 

 

4.1.4 

Anàlisi i Ús de Dades de 
l'Empresa 

Pla de Gestió 

 

5.6.3 Resultats de la 
revisió 

 

Els resultats de la revisió  han d'incloure 

totes la decisions i accions relacionades amb 

la millora de l'eficàcia del sistema de gestió 

de la qualitat i  processos la millora del 

producte  les necessitats de recursos 

-   

6. GESTIÓ DELS RECURSOS    

6.1 Provisió de recursos L'organització ha de proporcionar els recursos 

necessaris per a -implementar i mantenir el 

sistema de gestió de la qualitat i millorar la 

seva eficàcia augmentar la satisfacció del 

client mitjançant el compliment dels seus 

requisits 

 

 
4.1.2..
2 

Recursos  

ref. Titulo Breu desenvolupament del punt ref.    Titulo Descripció del requisit 

6.2 Recursos Humans    

6.2.1 Generalitats El personal realitzi treballs que afectin la 

qualitat del producte ha de ser competent 

basant-se en formació, educació , habilitats i 

4.18 Formació  
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experiència 

 

6.2.2 Competència , presa 
de consciència i 
formació. 

L'organització deu 

determinar la competència del personal 

proporcionar formació 

avaluar l'eficàcia 

assegurar-se que el personal és conscient de 

la importància de les seves activitats 

mantenir registres apropiats 

 

 4.18 

 

 4.18.1 

Formació 

 

Eficàcia de la formació 

Quan sigui necessari, el proveïdor ha de 
disposar de recursos ( personal entrenat i 
equips ) per completar els requisits de 
satisfacció de Ford. 

 

6.2.2.1 Habilitats per al 
disseny del producte 

 

Assegurar que el personal amb 
responsabilitats té les competències parteixi 
aconseguir els requisits del disseny i destresa 
amb les eines i tècniques aplicables. 

 4.4.2.1 Capacitats Requerides  

6.2.2.2 Formació Mantenir procediments documentats per 

identificar necessitats de formació 

 

4.18 Formació El proveïdor ha d'assegurar  que només 
personal adequadament entrenat aquesta 
involucrat en la fabricació dels productes 
per a Ford. L'entrenament ha d'incloure 
els sistemes de Ford. 

6.2.2.3 Formació per al nou 
lloc de treball 

 

S'ha de proporcionar formació a tot personal 

en qualsevol lloc nou o modificat que afecti la 

qualitat del producte qualitat 

 

4.18 Formació  

6.2.2.4 Motivació del Desenvolupar un procés per a motiva el -   
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personal i 
atorgament 
d'autoritat 

personal a assolir els objectius de la qualitat  

i crear un entorn que promogui la millora i 

innovació. 

Mesurar el grau del consciència del personal 

en la rellevància del seu treball per obtenir 

els objectius de la qualitat. 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

6.3 Infraestructura L'organització ha de comptar amb un 

estructura per aconseguir la conformitat amb 

els requisits del producte. Això inclou edificis, 

espais de treball 

equips per als processos servei de suport 

 

- 

  

6.3.1 Planificació de la 
planta, instal·lacions 
i els equip 

 

S'ha d'usar un enfocament multidisciplinari 

per al desplegament de  plans de la planta, 

les instal·lacions i els equips. 

4.2.6.1 Eficàcia dels Planificació dels 
Processos, Equips i 
Instal·lacions 

Quan sigui necessari, el proveïdor ha de 
disposar de recursos  per completar els 
requisits de satisfacció de Ford. 

S'ha de tenir evidència de la implantació 
de plans de Llegeixin Manufacturing com 
estan definits en la Q1 Manufacturing Site 
Assesment. 

6.3.2 Plans de 
contingència 

Preparar plans de contingència per satisfer 

els requisits dels clients en el cas d'una 

emergència tal com parada de planta, etc. 

4.9.b.2 Plans d'emergència El proveïdor ha de comunicar a la planta 
receptora de Ford , Compres i a STA 
abans de 24 hores de la interrupció de la 
producció. La natura del problema i les 
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accions preses per assegurar el 
subministrament de productes a Ford. 

6.4 Ambient de treball Gestionar l'ambient de treball necessari per 

aconseguir  la conformitat amb els requisits 
 -  

 

 

6.4.1 Seguretat del 
personal per 
aconseguir la 
qualitat del producte 

Contemplar la seguretat del producte els 

mitjans per minimitzar els potencials riscos 

per als empleats, durant el procés de disseny 

i desenvolupament i en les activitats de 

fabricació. 

 4.2.3.4 Seguretat del producte  

6.4.2 Neteja de les 
instal·lacions 

 

Mantenir les instal·lacions en un estat de 

l'ordre i neteja adequat amb el producte i les 

necessitats de fabricació. 

 4.9.b.1 Neteja dels locals Part dunnage is included in this 
requirement 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.   REALITZACIÓ DEL PRODUCTE   

7.1 Planificació de la 
realització del 
producte 

Ha de planificar-se i desenvolupar-se els 
processos necessaris per a la realització del 
producte. La planificació ha de ser coherent 
amb els requisits dels altres processos del 
sistema de gestió de la qualitat. 

 

S'han de determinar : 

els objectius de la qualitat 

establir processos, documents i proporcionar 

4.2.3 

 

 

  Planificació de la Qualitat S'han de complir amb els requisits 
descrits en el  

Quality and Reability Statement of Work. 
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recursos. 

 

Les activitats requerides de verificació, 
validació, seguiment, inspecció i assaig/ 
proves específiques. 

Els registres necessaris per evidenciar que el 
procés i el producte compleixen els requisits. 

 

7.1.1 Planificació de la 

realització del 

producte-Suplement 

 

Els requisits del client i les referències a les 
seves especificacions tècniques han d'estar 
incloses, com a part del pla de la qualitat , 
com a part de la planificació. 

 

-  

 

 

7.1.2 Criteris d'acceptació Els criteris d'acceptació han d'estar definits 
per l'organització i, quan sigui necessari, 
requerit pel client 

 

-  

 

El nivell d'acceptació de zero defectes es 
refereix únicament a la mostra i no a la 
població total. 

 

 

7.1.3 Confidencialitat Establir mecanismes per assegurar la 
confidencialitat dels productes i projectes en 
desenvolupament contractats pel client. 

 

4.4.11  Confidencialitat 

 

 

7.1.4 Control de canvis L'organització ha de tenir un procés per 
controlar i reaccionar als canvis que tinguin 
un impacte sobre la realització del producte. 
Qualsevol canvi ha d'avaluar-se i definir-se 

 4.4.9 

 

 

Canvis del disseny 

 

Veure així mateix el  Manual 
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les activitats de verificació i validació per 
assegurar-se del compliment dels requisits 
del client. 

 

 

 

 

 
4.4.9.2 

de Procés d'Aprovació de 
Peces per a Producció 

 

Impacte dels Canvis en el 
Disseny 

 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.2 Processos relacionats amb el client   

7.2.1 Determinació dels 
requisits relacionat 
amb el producte 

S'han de determiner els requisits els 

requisits especificats pel client, incloent els 

requisits per a les activitats d'entrega i 

posteriors els necessaris per a l'ús 

especificat o previst el requisits legals i 

reglamentaris relacionats amb el producte 

qualsevol requisit determinat per 

l'organització. 

 

 4.3.2 

 

 4.4.4 

 

 

 

 Revisió del Contracte 

 

 Dades de partida del Disseny 

Ford requereix a totes les plantes 
fabricants reportar tots els materials 
seguint les instruccions del PAP, Ford 
Specific Instructions 

7.2.1.1 

 

Característiques 
especials designades 
pel client 

L'organització ha de demostrar la 

conformitat amb els requisits del client per 

a les característiques especials. 

 4.2.3.2  Característiques Especials 

 

 

L'organització ha de contactar amb 
Enginyeria de Producte de Ford per 
obtenir aprovació en l'ocupació dels 
símbols que defineixen les 
característiques especials segons 
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terminologia de Ford. 

7.2.2 Revisió dels requisits 
relacionat amb el 
producte 

L'organització ha de revisar els requisits 
relacionats amb el producte davant del seu 
compromís a proporcionar un producte, i ha 
d'assegurar-se que: 
està resoltes els requisits del producte 
estan resoltes les diferències existents 
entre els requisits del contracte i els 
expressats prèviament 
hi ha capacitat per complir els requisits 
definits 
 
Han de mantenir-se registres i confirmar 
l'acceptació quan no existeixi una declaració 
documentada del client. 

 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

Revisió del Contracte  

7.2.2.1 Revisió dels requisits 

relacionat amb el 

producte-suplement 

 

La renúncia al requisit de l'apartat 7.2.2 per 

a una revisió formal exigeix l'autorització 

del client. 

- No hi ha esment directe L'autorització formal per a una renúncia 
ha de ser obtinguda des de Compres , i 
quan sigui necessari d'Enginyeria de 
Producte de Ford. 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.2.2.2 Factibilitat de la 
fabricació per 
l'organització 

L'organització ha d'examinar, confirmar i 

documentar la factibilitat de la fabricació 

dels productes proposat en el procés de 

revisió del contracte, incloent l'anàlisi de 

risc. 

4.2.3.3  Revisions de la Factibilitat La revisió de factibilitat han de ser 
realitzar-se per  tots els subministradors. 
Requeriments en canvis de volum 
superiors al 20 % requereixen estudis  
complet de la factibilitat.( APQP Apèndix 
E o fa falta una  verificació de la capacitat 
) 
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7.2.3 Comunicació amb el 
client 

L'organització ha d'implementar un procés 

per a la comunicació amb els clients 

relatives a  

informació sobre el producte 

consultes, contractes o atenció de 

comandes, incloent les modificacions 

retroalimentació del client, incloent les 

seves queixes 

 

4.3.2 Revisió del Contracte  

Aquest punt és menys explicit 
que la  ISO / TS 16949 

 

7.2.3.1 Comunicació amb el 
client - Suplement 

L'organització ha de tenir capacitat per 

comunicar la informació necessària, incloses 

dades , en un llenguatge i format 

especificat pel client. 

 

- En el punt 4.4.4 es fa esment 
per a les dades de disseny 

Assistència  en C3P o formats de 
compatibilitat amb Ford CAD system es 
pot obtenir a través de Ford. 

7.3 Disseny i desenvolupament   

7.3.1 Planificació del 
disseny i 
desenvolupament 

L'organització ha de planificar i controlar el 

disseny i desenvolupament del producte. 

etapes del disseny i desenvolupament 

la revisió , verificació i validació per a cada 

4.4.1  

 

4.4.2 

Control  del Disseny – 
Generalitats 

 

 Planificació del Disseny i 
Desenvolupament 

S'ha d'informar de l'estat de la 
Planificació Avançada de la Qualitat 
(APQP), com a mínim , seguint els 
elements definits en l'APQP Reporting 
Guidelines i en els seus formats. 

Quan el proveïdor és també el 
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etapa del disseny i desenvolupament 

les responsabilitats i autoritats per al 

disseny i desenvolupament 

 

Els resultats de la planificació han 

d'actualitzar-se a mesura que progressa el 

disseny i desenvolupament 

 

responsable del desenvolupament de 
prototips, s'ha de fer un ús efectiu de les 
dades dels prototips per al procés de 
fabricació. Requisits específiques i dades 
addicionals, Percentatge de punts 
d'inspecció que satisfan la tolerància 
(PIST ) i el percentatge d'índexs els quals 
són estadísticament capaços ( PIPC) 
poden ser requerits per STA per suportar 
l'avaluació dels prototips. S'ha d'utilitzar 
el FPDS ( Ford Product Development 
System ) en les etapes de 
desenvolupament i revisió de producte. 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.3.1.1 Enfocament 
multidisciplinari 

L'organització ha d'utilitzar un enfocament 
multidisciplinari per a la realització del 
producte incloent:  
el desenvolupament/ la finalització i el 
seguiment de característiques especials. 
el desenvolupament i revisió dels AMFE 
el desenvolupament  i revisió dels plans de 
control. 

4.2.3.1 

 

4.4.3 

Planificació Avançada de la 
Qualitat 

Interfícies Organitzatives i 
Tècniques  

Es requereix l'aprovació d'Enginyeria de 
Producte de Ford per a tots els Plans de 
Control de  peces amb Marca de  Control 
( Ñ ) , així com AMFE's  i l'enviament de 
peces ( PSW ). 

7.3.2 Elements d'entrada 
per al disseny i 
desenvolupament 

Determinar els requisits d'entrada incloent : 

requisits funcionals i d'exercici 

requisits legals i reglamentaris aplicables 

informació de dissenys preliminars 

altres 

4..4. 

 

Apartat -   Control del  
Disseny. 
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7.3.2.1 Elements d'entrada 
del disseny del 
producte 

Identificar , documentar i revisar els 

requisits relatius als elements d'entrada del 

producte : 

requisits del client , identificació , 

embalatge, etc 

ús de la informació 

metes de qualitat, vida , fiabilitat , 
durabilitat , etc 
 

4.4. Apartat  – Control del  Disseny  

 

 

 

 

7.3.2.2 Elements d'entrada 
del disseny del 
procés de fabricació 

Identificar , documentar i revisar els 
requisits relatius als elements d'entrada del 
disseny del procés de fabricació 
 
 

4.4. 

 

 

 

No hi ha esment directe  però 
és aplicable l'Apartat 
4.4.considerant el Disseny i 
Desenvolupament de cada 
activitat  

 (  desenvolupament del QFD) 

Es requereix l'aprovació d'Enginyeria de 
Producte de Ford per a tots els Plans de 
Control de  peces amb Marca de  Control 
( Ñ ) , així com AMFE's  i el va enviar de 
peces ( PSW ). 

7.3.2.3 Característiques 
especials 

Identificar les característiques especials i 
deu : 
incloure totes les característiques en el pla 
de control 
complir amb els símbols especificats pel 
client 
identificar els documents del control del 
procés, plans, AMFE, plans de control i 
instruccions amb el símbol de característica 
especial 
 

4.2.3.2 

 

4.4.5  c 

Característiques especials 

 

 Dades Finals del Disseny 

L'organització ha de contactar amb 
Enginyeria de Producte de Ford per 
obtenir aprovació en l'ocupació dels 
símbols que defineixen les 
característiques especials segons 
terminologia de Ford. 
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ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.3.3 Resultats del disseny 
i desenvolupament 

Els resultats del disseny i desenvolupament 
han de proporcionar-se de tal manera que 
permetin la verificació respecte als 
elements d'entrada per al disseny i 
desenvolupament i han d'aprovar-se abans 
del seu alliberament. 
 

4.4.5 Dades Finals del Disseny  

7.3.3.1 Resultat del disseny i 
desenvolupament - 
Suplement 

Els resultats del disseny del producte han 
de poder-se verificar enfront dels requisits 
dels elements d'entrada del disseny, i 
incloure : 
AMFE del disseny i resultats de fiabilitat 
Característiques especials i especificacions 
sistemes de prova d'error del producte 
plans o dades numèriques resultats de les 
revisions 
directrius de diagnostico 
 

4.4.5 

 

Dades Finals del Disseny.   

7.3.3.2 Resultats del procés 
de fabricació 

Els resultats del disseny del procés de 
fabricació ha de poder-se verificar enfront 
dels requisits dels elements d'entrada del 
disseny del procés de fabricació, e  incloure 
: 
especificacions i plans diagrama de flux / 
distribució del procés de fabricació AMFE del 
procés de fabricació instruccions de treball 
criteris d'acceptació, ... 

4.4.5 Dades Finals del Disseny S'ha de tenir evidència doni-la 
implantació de plans de Llegeixin 
Manufacturing com estan definits en la 
Q1 Manufacturing Site Assesment 

7.3.4 Revisió del disseny i En les etapes adequades, han de realitzar-
se revisions sistemàtiques del disseny i 

4.4.6 Revisió del Disseny S'ha d'utilitzar el FPDS ( Ford Product 
Development System ) en les etapes de 
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desenvolupament desenvolupament; mantenint registres de la 
revisions i accions. 

desenvolupament i revisió de producte. 

7.3.4.1 Seguiment Els mesuraments establerts en les fases del 

disseny i desenvolupament han de ser part 

de la revisió per la direcció. 

 
 
 

 

- 

  

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.3.5 Verificació del 
disseny i 
desenvolupament 

Realitzar la verificació per assegurar-se que 

els resultats del disseny i desenvolupament 

compleixen els requisits dels elements 

d'entrada 

 

4.4.7 Verificació del Disseny Els processos de tractament tèrmic 
hauran d'avaluar-se d'acord amb les 
Directrius per a Inspecció de Sistemes de 
Tractament Tèrmic de Ford. 

S'han de realitzar verificacions del 
disseny seguint les Especificacions de 
Disseny de vehicles de Ford (VDS) i les 
Especificacions de Sistemes de Ford 
(SDS).  

7.3.6 Validació del disseny 
i desenvolupament 

Realitzar la validació del disseny i 

desenvolupament per assegurar-se que el 

producte resultant és capaç de satisfer els 

requisits per a la seva aplicació o ús previst 

 

4.4.8 Validació del Disseny 

 

 

 

7.3.6.1 Validació del disseny 
i desenvolupament- 

La validació del disseny ha de ser duta a 4.4.8.1 Validació del Disseny - S'ha d'utilitzar el FPDS ( Ford Product 
Development System ) en les etapes de 
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Suplement terme d'acord amb els requisits  del client.  

 
 

Complementari desenvolupament i revisió de producte. 

 

7.3.6.2 Programa de 
prototips 

Quan ho requereixi el client, l'organització 

ha de tenir un programa de prototips i un 

pla de control 

 

4.4.10  Suport del Client al Prototip 

 

El proveïdor és responsable de la qualitat 
dels components del seu producte, 
incloses les qualitat dels components 
subcontractats especificats per Ford 
Motor Company. 

 

7.3.6.3 Procés d'acceptació 
del producte 

Acomplir amb un procediment d'acceptació 

del producte i del procés de fabricació 

reconegut pel client. 

 

4.2.4 Procés d'Aprovació de 
Producte 

El proveïdor ha de complir amb el  
manual de l'AIAG Production Part 
Approval Process (PPAP). 

El proveïdor és responsable de la gestió 
del PPAP per a tots els sotscontractistes 
segons requisits de la Q1. 

Els sotscontractistes han de complir els 
requisits del PPAP 

7.3.7 Control dels canvis 
del disseny i 
desenvolupament 

Els canvis del disseny i desenvolupament 

han d'identificar-se i mantenir-se registres. 

Els canvis han de revisar-se, verificar-se i 

validar-se i aprovar-se abans de la seva 

implementació. 

 
 

 4.4.9 

 

 

 

 4.2.4.3 

 

Canvis del disseny.Veure així 
mateix el  Manual de Procés 
d'Aprovació de Peces per a 
Producció. 

Validació de Canvis en 
Enginyeria 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 
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7.4 Compres   

7.4.1 Procés de compres Assegurar-se que el producte comprat 
compleix els requisits de compra 
especificats. 
 

  4.6.1 Generalitats Les regulacions aplicables inclouen els 
requisits legals internacionals per a 
l'exportació de vehicles especificats per 
Ford. 

7.4.1.1 Conformitat amb la 
reglamentació 

Tots els productes o materials comprats 

utilitzats en e producte han de satisfer els 

requisits reglamentaris aplicables. 

 

  
4.6.1.2 

Regulacions Governamentals 
de  Seguretat  i 
Medioambiente 

 

 

7.4.1.2 Desenvolupament del 
sistema de gestió de la 
qualitat del proveïdor 

Promoure el desenvolupament del 

sistema de gestió de la qualitat dels 

proveïdors. 

 

  
4.6.2.1 

Seguiment de 
Sotscontractistes  

L'objectius que  els sotscontractistes 
compleixin amb els requisits del la ISO/TS 
16949:2002. 

7.4.1.3 Fonts de 
subministrament 
aprovades pel client 

Quan s'especifiqui en contracte , 

l'organització ha de comprar productes, 

materials o serveis a les fonts de 

subministrament aprovades. 

Aquest punt no eximeix de la seva 

responsabilitat d'assegurar la qualitat 

dels productes comprats. 

 

  
4.6.1.1 

 

  
4.6.2.1 

Materials Aprovats per a la 
Producció en Sèrie 

Seguiment de 
Sotscontractistes 

Quan ho requereixi el contracte amb Ford,  
l'aprovació de sotscontractistes han de ser 
realitzada pel Dep. de Compres de Ford , 
amb l'aprovació del Supplier Technical 
Assitance (STA) 
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7.4.2 Informació de les 
compres 

La informació de les compres ha de 

descriure el producte a comprar , 

incloent:  els requisits d'aprovació del 

producte, procediments, etc. requisits per 

a la qualificació del personal I requisits 

del sistema de gestió de qualitat 

 

  4.6.3 Dades de Compres  

7.4.3 Verificació dels 
productes comprats 

Establir processos per verificar que el 

producte comprat compleix amb els 

requisits 

 4.6.4 Verificació dels Productes 
Comprats 

 

7.4.3.1 Qualitat del producte a 
la recepció 

Establir mètodes per verificar que el 

producte comprat compleix amb els 

requisits 

 
 

4.10.2.
4 

Qualitat dels productes rebuts El proveïdor ha de tenir mètodes de control 
dels productes comprats i ha d'utilitzar 
aquestes mesures com indicadors clau de 
la qualitat dels seus sotscontractistes 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.4.3.2 Seguiment del 
proveïdor 

 

Establir processos per avaluar l'exercici 

del proveïdor 

 
 

4.6.2 

 

4.6.2.2 

Avaluació de Sotscontractista 

 

Planificació de 
Sotscontractistes 

Com a suport de l'expectativa d'entregues  
en el 100% a temps, l'organització ha de 
requerir aquest punt als seus 
sotscontractistes. 

7.5 Producció i prestació del servei   
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7.5.1 Control de la 
producció i de la 
prestació del servei 

Planificar i dur a terme la producció i la 
prestació del servei baix condicions 
controlades : 
disponibilitat d'informació que descrigui les 
característiques 
disponibilitat d'instruccions de treball 
ús d'equips apropiats 
ús de dispositius de seguiment i 
mesurament 
etc. 
 

  4.9 Control dels Processos  

7.5.1.1 Pla de Control Desenvolupar uns plans de control a nivell 
de sistema, subsistema , component i /o 
materials per al producte subministrat. 
Desenvolupar un pla de control per al 
prellançament i la producció que tingui en 
compte l'AMFE de disseny i del procés de 
fabricació 

  4.2.3.7 Pla de Control  

7.5.1.2 Instruccions de 
treball 

Desenvolupar instruccions de treball per a 
tots els empleats que tinguin responsabilitat 
en l'operació dels processos. 
 

  4.9.1 Control dels Processos i 
Instruccions de treball 

Els operaris han de disposar i utilitzar 
instruccions de treball escrites. 

7.5.1.3 Verificació dels 
treballs de posada al 
punt 
 

Verificar els treballs de posada al punt a 

l'inici de treball , en un canvi de material o 

un canvi de treball. Utilitzar mètodes 

estadístics de verificació quan correspongui. 

 
 

  4.9.4 Verificació de la Posada Al 
Punt 

Les verificacions de posades a punt 
inclouen el canvi d'utillatges. 
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ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.5.1.4 Manteniment 
preventiu i predictivo 

Identificar els equips clau del procés i 

proporcionar recursos per al seu 

manteniment, han d'incloure com a mínim: 

activitats de manteniment planificades 

l'embalatge i la conservació d'equips, 

utillatge i calibres 

la disponibilitat de peces de reposat per als 

equips clau la documentació, l'avaluació i 

millora dels objectius de manteniment. 

 

4.9.g.1 

 

Manteniment Preventiu El proveïdor ha de comptar amb un 
sistema documentat per al manteniment 
preventiu. Aquest ha d'incloure una 
planificació de les activitats i pla d'accions 
per a qualsevol retard, 

Els plans d'acció han de formar part del 
procés de revisió per la direcció. 

7.5.1.5 Gestió de l'utillatge 
de producció 

Proporcionar recursos per a les activitats de 
disseny, fabricació i verificació d'eines i 
calibres. 
 

4.2.6.2 Gestió d'Eines  

7.5.1.6 Programa de 
producció 

Programar la producció per complir els 
requisits del client, com l'entrega a just 
temps. 
 
 

4.15.6 Planificació de la Producció  

7.5.1.7 Retroalimentació de 
la informació sobre 

 el servei 

 

Establir i mantenir un procés de 

comunicació de la informació sobre temes 

del servei a les activitats de fabricació, 

4.19.1 Retroalimentació de la 
Informació del Servei 
Postventa 
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enginyeria i disseny. 

 

7.5.1.8 Acord amb el client 
sobre el servei 

Quan hi ha un acord de servei amb el client, 

es verificarà l'eficàcia de  

qualsevol centre de servei 

qualsevol eina o equip de mesura específics 

la formació del personal del servei 

 

 - sense esment explicita  

7.5.2 Validació dels 
processos de la 
producció i de la 
prestació del servei 

Validar aquells processos de producció i de 

prestació del servei on els productes 

resultants no puguin verificar-se mitjançant 

activitats de seguiment o mesurament 

posterior. 

La validació ha de demostrar la capacitat 

per a aquests processos. 

 

  4.9 g Control dels Processos  

 més desenvolupats en la 
ISO/TS 14949 que en QS 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.5.2.1  

 

Validació dels 
processos de la 
producció i de la 
prestació del servei 
– Suplement 

Els requisits de l'apartat 7.5.2 s'apliquen a 

tots els processos de la producció i prestació 

de serveis. 

 

 - 
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7.5.3 Identificació i 
traçabilitat 

Identificar el producte a través de tota la 
realització del producte. 
Quan la traçabilitat sigui un requisit ha de 
controlar-se i registrar la identificació única 
del producte 

  4.8 Identificació i Traçabilitat 
dels productes 

El proveïdor ha de complir tots els requisits 
logístics especificats en el Material Planning 
and Logistic (MP&L) 

7.5.3.1 Identificació i 
traçabilitat - 
Suplement 

S'estableix de forma obligatòria 
 

  4.8 Identificació i Traçabilitat 
dels productes 

 

 

7.5.4 Propietat del client Identificar, verificar, protegir i salvaguardar 

els béns que són propietat del client. 

 

  4.7 Control dels Productes 
Subministrats pel Client 

El proveïdor ha de complir tots els requisits 
logístics especificats en el Material Planning 
and Logistic (MP&L) 

7.5.4.1 Utillatge de 
producció propietat 
del client. 

Marcar adequadament els béns del client de 

manera que sigui visible la propietat 

 

  4.7.1 Eines del Client  

7.5.5 Preservació del 
producte 

Preservar la conformitat del producte durant 

el procés intern i l'entrega. Inclou la 

identificació , manipulació, embalatge, 

emmagatzemament i protecció. 

 

  4.15 Manipulació. 
Emmagatzemament, 
Embalatge,Conservació i 
Entrega 

El proveïdor ha de complir tots els requisits 
logístics especificats en el Material Planning 
and Logistic (MP&L) 

7.5.5.1 Emmagatzemament 
i inventari 

Verificar el producte emmagatzemat a 

intervals planificats. 

Utilitzar un sistema de gestió d'inventari. Els 

productes obsolets han de controlar-se de 

  
4.15.3 

 

Emmagatzemament El proveïdor ha de complir tots els requisits 
logístics especificats en el Material Planning 
and Logistic (MP&L) 
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manera similar als no conformes. 

 

7.6 Control dels 
dispositius de 
seguiment i 
mesurament 

Determinar el seguiment i el mesurament, i 

els dispositius de mesurament i seguiment 

per proporcionar l'evidència de la conformitat 

del producte 

 

  4.11 Control dels Equips 
d'Inspecció , Mesurament i 
Assaig 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

7.6.1 Anàlisi del  sistema 
de mesura 

Han de realitzar-se estudis estadístics als 

equips referenciats en el pla de control 
  
4.11.4 

Anàlisi del Sistema de 
Mesura 

 

Aplicar el Manual  MSA  
(Manual d'Anàlisi dels 
Sistemes de Mesura  )  

 

Tots els equips i calibres usats per mesurar 
components/ parts de Ford indicats en el 
Pla de Control han de disposar d'estudis de 
R&R d'acord amb els procediments descrits  
en l'AIAG  Measurement System Analysis 
Manual (MSA) , per determinar la capacitat 
de mesura. 

Qualsevol equip que no compleixi amb el 
MSA ha de ser aprovat per STA 

 

7.6.2 Registres de 
calibratge/ 
verificació 

Els registres de l'activitat de calibratge/ 

verificació per a tots els calibres, equips de 

mesurament i assaig/ prova han d'incloure: 

identificació de l'equip, incloent el patró 

revisions com a conseqüència de canvis 

  
4.11.3 

Registre dels Equips 
d'Inspecció, Mesurament i 
Assaig. 
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d'enginyeria valors obtinguts fora de 

l'especificació avaluació de l'impacte de la 

dita condició estat de conformitat amb 

l'especificació després de la calibratge /  

verificació notificació al client si s'ha enviat 

producte sospitós 

7.6.3 Requisits aplicables al laboratori  

 

 

7.6.3.1 Laboratori intern Els laboratoris interns utilitzats han de tenir 

capacitat de realitzar els serveis d'inspecció, 

assaig / prova o calibratge requerits. 

  
4.10.6 

Requisits per als laboratoris 
del Subministrador 

 

 

 

7.6.3.2 Laboratori extern Els laboratoris externs / comercials / 

independents utilitzats per a serveis 

d'inspecció, assaig / prova o calibratge han 

de tenir capacitat per a tal fi i  

haver-hi evidència que és acceptable pel 

client 

o bé estar acreditat segons ISO /IEC 17025 

   

4.11.2.
b 

 

   

 

4.10.7 

Serveis de Calibratge 

 

 

 

Laboratoris Acreditats 

 

Els laboratoris comercials /independents 
han de ser aprovats pel proveïdor abans de 
la seva utilització. El criteri d'acceptació ha 
d'estar basat en la ISO/IEC 17025 i ha de 
documentar-se. 

 

Altres mètodes d'aprovació alternatius ha 
de ser aprovats per escrit per STA. 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 
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8. MESURAMENT, ANÀLISI I MILLORA   

8.1 Generalitats Planificar i implementar els processos de 

seguiment, mesurament, anàlisi i millora 

necessaris per a demostrar la conformitat del 

producte assegurar la conformitat del sistema 

de gestió de la qualitat millorar contínuament 

l'eficàcia del sistema de gestió. 

      
 

  4.10.1 

 

  4.20.2 

Inspecció i Assaig - 
Generalitats 

Tècniques Estadístiques - 
Procediments 

 

8.1.1 Identificació d'eines 

estadístiques 

Durant la planificació avançada de la qualitat 

han d'establir-se eines apropiades per a cada 

procés i han d'incloure's en el pla de control. 

 

4.20.1 

 

 

 

4.20.3 

Tècniques Estadístiques. 
Identificació de la seva 
necessitat 

 

Selecció d'Eines 
Estadístiques 

El proveïdor ha de disposar de l'última 
edició de 

AIAG SPC per a control estadístic de procés 

AIAG MSA per a la gestió d'equips VDA 
Volum 4 , part 1 Assegurament de la    
Qualitat aplicable a sèries L'elecció de 
l'índex de capacitat usat en els estudis 
inicials de capacitat Cpk (predictivo) o  Ppk 
(històric) han d'estar basats en la natura 
del procés. 

Es recomana que ambdós índexs 
s'estableixin per a processos estables. 

8.1.2 Coneixements de 
conceptes 
estadístics bàsics 

Els conceptes estadístics bàsics han de ser 

entesos i utilitzats en tots els nivells de 

l'organització. 

4.20.4 Coneixements de Conceptes 
Estadístics Bàsics 
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8.2 Seguiment i Mesurament   

 

 

8.2.1 Satisfacció del 
Client 

Ha de realitzar-se un seguiment de la 

informació relativa a la percepció del client 

respecte al compliment dels seus requisits 

 

4.1.6 Satisfacció del client  

8.2.1.1 Satisfacció del 
Client-suplement 

Han d'usar-se indicadors tals com : 
exercici de la qualitat de les peces 
entregades 
interrupcions en el client 
exercici del programa d'entregues 
notificacions dels clients 
 

4.1.6 Satisfacció del client  

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

8.2.2 Auditoria Interna Dur a terme a intervals planificats auditories 
internes per determinar si el sistema de 
gestió de la qualitat és conforme amb les 
disposicions planificades (7.1) , la Norma i 
amb els requisits establits per l'organització 
s'ha implementat de forma eficaç. 

4.17 Auditories Internes de la 
Qualitat 

Les auditories internes han de revisar tots 
els processos identificats. La freqüència 
mínima  ha de ser anual. 

8.2.1.1 Auditoria del 
sistema de gestió 
de la qualitat 

Auditar el sistema de gestió de la qualitat per 

verificar la conformitat amb aquesta 

especificació tècnica. 

 

-  El proveïdor ha de comunicar a l'organisme 
certificador , en un termini màxim de cinc 
dies,  la revocació per part de Ford de la 
certificació Q1 
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8.2.2.2 Auditoria del procés 
de fabricació 

Auditar el procés de fabricació per determinar 

la seva eficàcia. 
-   

 

 

 

8.2.2.3 Auditoria de 
producte 

Auditar amb una freqüència determinada els 

productes en les etapes apropiades de 

producció i d'entrega per verificar la 

conformitat amb tots els requisits 

especificats. 

 

-   

8.2.2.4 Plans d'auditoria 
interna 

Les auditories internes han de cobrir tots els 

processos, activitats i torns relacionats amb 

la gestió de la qualitat i han de programar-se 

d'acord amb un pla anual. 

 

4.17.1 Programació de les 
Auditories Internes 

 

8.2.3 Seguiment i 
mesurament dels 
processos 

L'organització ha d'aplicar mètodes apropiats 

per al seguiment i mesurament dels 

processos. Aquests mètodes han de 

demostrar la capacitat dels processos. 

 

-   



  
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 59 de 75 

 

8.2.3.1 Seguiment i 
mesurament dels  
processos de 
fabricació. 

Realitzar estudis de tots els processos de 

fabricació nous per verificar la capacitat del 

procés i proporcionar informació d'entrada al 

control del process Implementar un pla de 

control i diagrama de flux del procés incloent:  

tècniques de mesurament els ; plans de 

mostratge ;els criteris d'acceptació i els plans 

de reacció. 

Iniciar un pla de reacció per a les 

característiques que perden la seva capacitat 

o són inestables. Aïllar el producte i 

inspeccionar al 100 % 

4.9.2 

 

 

 

Manteniment del Control del 
Procés 

 

Tots el processos han de tenir un objectiu 
de reducció doni-la variabilitat emprant la 
metodologia 6 sigma o altres mètodes 
estadístics. 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

8.2.4 Seguiment i 
mesurament del 
producte. 

 

Mesurar i realitzar un seguiment de les 

característiques del producte en  les etapes 

apropiades del procés 

4.10.2 

 

4.10.3 

 

4.10.4 

 

4.20 

 

Inspecció i  Assajos de 
Recepció 

Inspecció i Assaig en Procés 

 

Inspecció i Assajos Finals 

 

Tècniques Estadístiques 

 

L'objectiu dels Assajos de Rendiment de 
l'Especificacions d'Enginyeria (ÉS) és 
confirmar que el propòsit del disseny s'ha 
complert. 

Un fallada en els Assajos de Rendiment 
implica la parada de les trameses i la presa 
de plans d'acció de contingència. S'ha de 
notificar a  Enginyeria de Ford, STA i la 
planta receptora de Ford la fallada en 
l'assaig , la suspensió de les trameses i la 
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 identificació de qualsevol lot sospitós. 

Després de la identificació de la causa de la 
fallada, i la seva correcció , es poden 
reprendre les trameses. 

8.2.4.1 Control dimensional 
i assajos/ proves 
funcionals 

Ha de realitzar-se d'acord amb el pla de 

control un control dimensional i una 

verificació funcional respecte a les normes 

tècniques de material i d'exercici del client. 

 

-  

 

S'ha de realitzar un verificació completa de 
les dimensions de pla i d'assajos de vida 
com a mínim anualment. 

8..2.4.2 Peces d'aspecte Si es fabriquen peces designades pel client 

d'aspecte s'ha de comptar amb 

recursos apropiats, incloent il·luminació 

patrons de color, gra, acabat, brillantor , etc.. 

el manteniment dels patrons d'aspecte 

competència i qualificació del personal  

 

 

4.9.6 Elements d'Aparença 
Establida 

S'han d'adoptar mesures quan el procés de 
manufactura o ambiental pugui danyar 
l'aparença de la peces d'aspecte seguint la 
recomanacions Ford Global Craftsmanship. 

8.3 Control del 
producte no 
conforme 

Identificar i controlar el producte no 

conforme per prevenir el seu ús o entrega no 

intencional. 

Tractar els productes no conformes 

mitjançant 

4.13.1 

 

4.13.1.
2 

Control de Productes No 
Conformes 

Identificació Visual 

El proveïdor disposarà de processos per 
evitar el va enviar de producte No-
conforme a qualsevol planta de Ford. 
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prenent accions per eliminar la no 

conformitat detectada autoritzant el seu ús, 

alliberament o acceptació baix concession 

prenent accions per impedir el seu ús 

8.3.1 

 

Control de producte 
no conforme- 
Suplement 

Els productes sense identificar o dubtosos 

han d'identificar-se com no conformes 
4.13.1.
1 

Material o Producte Sospitós  

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

8.3.2 Control de producte 
reprocessat 

Disposar d'instruccions de reprocés i ser 

accessibles al personal apropiat 
4.13.4 Control del Producte 

Reprocessat 
 

8.3.3 Informació al client Informar immediatament el client en el cas 

de se'ls hagi enviat un producte no conforme 
-   

8.3.4 Renúncia per part 
del client 

Obtenir una concessió o un permís de 

desviació, abans de continuar el processat, 

quan el producte o el procés de fabricació 

sigui diferent del que actualment estigui 

aprovat 

 

4.13.4 Autorització d'Enginyeria 
sobre Productes Aprovats 

La freqüència de la Validació de l'ÉS ha 
d'estar clarament anotat en el Pla de 
Control i en l'AMFE. Qualsevol modificació 
en la freqüència ha de comptar amb 
l'aprovació d'Enginyeria de Ford i  de STA. 

L'autorització de productes que difereixin 
de les especificacions és gestionada pel 
WERS ( Worldwide Engineering 
Rellegeixi's System), limitat a la quantitat 
o període aprovat en el WERS. 

8.4 Anàlisi de dades Determinar, recopilar i analitzar les dades 4.1.5 Anàlisi de dades de l'empresa  
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apropiades per demostrar la idoneïtat i 

l'eficàcia del sistema de gestió de la qualitat i 

avaluar la millora contínua mitjançant anàlisi 

de dades de la satisfacció del client la 

conformitat dels requisits 

característiques i tendències dels processos i 

productes els proveïdors 

 

8.4.1 Anàlisi i utilització 
de dades 

Comparar la tendències amb els objectius 
 
 

4.15 Anàlisi de dades  

8.5 Millora   

8.5.1 Millora contínua Millorar contínuament l'eficàcia del sistema 

de gestió de la qualitat mitjançant l'ús de la 

política de la qualitat, els objectius de la 

qualitat, els resultats de les auditories, 

l'anàlisi de dades, accions correctives i 

preventives i la revisió per la direcció. 

 

- No hi ha esment directe  

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

8.5.1.1 Millora contínua de 
l'organització 

Definir un procés de millora contínua - No hi ha esment directe  
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8.5.1.2 Millora del procés 
de fabricació 

Centrar-se en el control i reducció de la 

variació de les característiques dels productes 

i dels paràmetres del procés de fabricació. 

 

Taula B 

 

Requisits específics Ford- 
Seguiment Continu del Procés 
i del Producte 

 

8.5.2 Acció correctiva Prendre accions per eliminar la causa de no 

conformitats a fi de prevenir la seva 

recurrència. Establir un procediment 

documentat. 

 

4.14.1 Accions Correctores i 
Preventives- Generalitats 

El proveïdor disposarà d'un mètode 
d'avaluació de no-conformitats de procés 
usant la metodologia de les 8 D 

per assegurar que es corregeix la causa 
arrel i es prenen accions preventives, tret 
que un mètode alternatiu sigui aprovat 
per STA. 

8.5.2.1 Solució de 
problemes 

Tenir un procés definit per resoldre 

problemes. 

 

4.14.1.
1 

Mètodes per a la Solució de 
Problemes 

 

8.5.2.2 Mètodes a prova 
d'error 

Usar mètodes a prova d'error en el seu 

procés d'accions correctives 
4.14.1.
2 

A prova d'Errors  

8.5.2.3 Impacte de les 
accions correctives 

L'organització ha d'aplicar les accions 

correctives i els controls implementats en 

altres processos i productes similars, per 

eliminar la causa arrel de la no conformitat. 

4.14.2.
2 

Impacte de les Accions 
Correctives 

 

8.5.2.4 Assaig/ prova/ 
anàlisi del producte 
rebutjat 

S'han d'analitzar les peces rebutjades per les 

plantes de fabricació, els serveis tècnics i els 

concessionaris del client. L'organització ha de 

4.14.2.
1 

Assaig/ Anàlisi de Productes 
Tornats 

El proveïdor respondrà als rebutjos de 
qualitat 

( QRs) amb un anàlisi de 8D que inclogui 
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 minimitzar la durada del cicle d'aquest 

procés. 

les mesures de contingència, i el resultat 
de l'anàlisi de la causa arrel dins el 
termini de 5 dies laborables. 

Un anàlisi 8D complet és requerit dins 10 
dies laborables. 

 

ref. Titol Breu desenvolupament del punt ref.    Titol Descripció del requisit 

8.5.3 Acció Preventiva L'organització ha de determinar accions per 

eliminar les causes de no conformitats 

potencials per prevenir la seva idea. 

determinar les no conformitats i les seves 

causes 

avaluar la necessitat d'actuar per prevenir la 

idea de no conformitats determinar i 

implementar les accions necessaries registrar 

els resultats 

revisar les accions 

 

4.13.4 Accions Preventives El proveïdor disposarà d'un mètode 
d'avaluació de no-conformitats de procés 
usant la metodologia de les 8 D per 
assegurar que es corregeix la causa arrel i 
es prenen accions preventives, tret que 
un mètode alternatiu sigui aprovat per 
STA. 

 



  
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 65 de 75 

 

4.2.3  Estructura de la documentació 

Establirem tres nivells de documentació: 
1.  Política de Qualitat 
2.  Manual de Qualitat. 
3.  Manual de procediments i Manual de processos de Qualitat. 

 

5. DIFERENCIES ENTRE LES DUES NORMES 

A continuació, es mostra una taula comparativa oficial entre les dues normes 
per seccions (QS-9000: 98 i ISO 9001:2000): 
ANEXO B (Informativo) CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 
9001:2000 E ISO9001:1994 
Correspondencia entre las Normas ISO 9001:2000 e ISO 9001:1994 

ISO 9001:2000 ISO 9001:1994 

1 Objeto i campo de aplicación 1 

1.1 Generalidades  

1.2 Aplicación  

2 Referencias normativas 2 

3 Términos i definiciones 3 

4 Sistema de gestió de la qualitat (sólo titulo)  

4.1 Requisitos generales 4.2.1 

4.2 Requisitos de la documentación (sólo título)  

4.2.3 Control de los documentos 4.5.1 +4.5.2 + 4.5.3 

5 Responsabilidad de la dirección (sólo título)  

5.1 Compromiso de la dirección 4.1.1 

5.2 Enfoque al cliente 4.3.2 

5.3 Política de la qualitat 4.1.1 

5.6 Revisión por la dirección (sólo título)  

6 Gestió de los recursos (sólo título)  

6.1 Provisión de recursos 4.1.2.2 

6.2 Recursos humanos (sólo título)  

6.3 Infraestructura 4.9 

6.4 Ambiente de trabajo 4.9 
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ISO 9001:2000 ISO 9001:1994 

1 Objeto i campo de aplicación 1 

1.1 Generalidades  

1.2 Aplicación  

2 Referencias normativas 2 

3 Términos i definiciones 3 

4 Sistema de gestió de la qualitat (sólo titulo)  

4.1 Requisitos generales 4.2.1 

4.2 Requisitos de la documentación (sólo título)  

4.2.3 Ambtrol de los documentos 4.5.1 +4.5.2 + 4.5.3 

5 Responsabilidad de la dirección (sólo título)  

5.1 Compromiso de la dirección 4.1.1 

5.2 Enfoque al cliente 4.3.2 

5.3 Política de la qualitat 4.1.1 

5.6 Revisión por la dirección (sólo título)  

6 Gestió de los recursos (sólo título)  

6.1 Provisión de recursos 4.1.2.2 

6.2 Recursos humanos (sólo título)  

6.3 Infraestructura 4.9 

6.4 Ambiente de trabajo 4.9 

7 Realización del producto (sólo título)  

7.1 Planificación de la realización del producto 4.2.3+4.10.1 

7.2 Procesos relacionados amb el cliente (sólo título) 

 

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados amb el 
producto 

 

7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados amb el producto 

 

 

4.3.2+4.4.4 

 

4.3.2+4.3.3+4.3.4 

7.3 Diseño i desarrollo (sólo título)  
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7.3.1 Planificación del diseño i desarrollo 

 

7.3.2 Elementos de entrada para el diseño i desarrollo 

 

7.3.3 Resultados del diseño i desarrollo 

 

7.3.4 Revisión del diseño i desarrollo 

 

7.3.5 Verificación del diseño i desarrollo 

 

7.3.6 Validación del diseño i desarrollo 

 

7.3.7 Ambtrol de cambios del diseño i desarrollo 

4.4.2 + 4.4.3 

 

4.4.4 

 

4.4.5 

 

4.4.6 

 

4.4.7 

 

4.4.8 

 

4.4.9 

ISO 9001:2000 ISO 9001:1994 

7.4 Compras (sólo título) 

 

7.4.1 Proceso de compras 

 

7.4.2 Información de las compras 

 

 

4.6.2 

 

4.6.3 
7.5 Producción i prestación del servicio (sólo título) 

 

7.5.1 Ambtrol de la producción i de la prestación del servicio 

 

7.5.2 Validación de los procesos de la producción i de la 
prestación del servicio 

7.5.3 Identificación i trazabilidad 

 

7.5.4 Propiedad del cliente 

 

 

 

4.9 + 4.15.6+4.19 

 

4.9 

 

 

4.8 + 4.10.5+4.12 

 

7.6 Ambtrol de los dispositivos de seguimiento i de medición 4.11.1 +4.11.2 

8 Medida, análisis i mejora (sólo título)  

8.1 Generalidades 4.10 + 4.20.1+4.20.2 
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8.2 Seguimiento i medición (sólo título) 

 

8.2.1 Satisfacción del cliente 

 

8.2.2 Auditoría interna 

 

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

 

 

 

4.17 

 

4.17 + 4.20.1+4.20.2 

 

8.4 Análisis de datos 4.20.1+4.20.2 

8.5 Mejora (sólo título) 

 

8.5.1 Mejora continua 

 

8.5.2 Acción correctiva 

 

8.5.3 Acción preventiva 

 

 

4.1.3 

 

4.14.1 +4.14.2 

 

4.14.1 +4.14.3 

 
Tabla B.2 (Fin)  Correspondencia entre las Normas  ISO 9001:2000 e ISO 9001:1994. 

 
La ISO 9001:2000 (ISO/TS 16949:2002) va ser creada desprès de moltes 
consultes amb els clients. Es senzilla i flexible, per que les organitzacions 
puguin fer servir i aprofitin els principis de: 
Planificar – Fer – Revisar – Actuar  ( Plan – Do – Check – Act) i l’administració 
de processos. 
El canvi mes significatiu a la  QS-9000:98 es que s’ allunya de la forma basada 
en els procediments administratius (com controlar les seves activitats) i 
s’apropa mes a una forma basada en els processos (referent a lo que es 
produeix ). 
Aquest canvi permet que las organitzacions puguin enllaçar els seus objectius 
mes directament amb l’efectivitat del negoci. La norma renovada s’enfoca no 
tan sols a les clàusules habituals, si no que les amplia per poder veure a 
l’organització com una sèrie de processos que interactuen entre si, que son els 
mateixos processos que produeixen productes i serveis pels clients. 
 
L’ ISO/TS 16949:2002  inclou les següents seccions principals: 

- Sistema de gestió de la qualitat. 
- Responsabilitat de l’administració. 
- Administració dels recursos. 
- Realització del producte. 
- Anàlisis de control i millora. 
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- Sistema de gestió de la qualitat. 
 

Una organització que té establerts els processos, ha de saber com interactuen 
entre si, quins recursos es requereixen per produir el producte o servei, com 
controlar i millorar el processos. S’ha d’establir un sistema per controlar la 
documentació, manual de qualitat i establir controls per conservar els 
registres. 
 

- Responsabilitat de l’administració. 
Els mes alts nivells de l’organització (l’alta direcció), tenen que conèixer a fons 
aquesta important secció de la norma. Es la seva responsabilitat aplicar 
programes, objectius i revisar els sistemes així com comunicar l’efectivitat 
d’aquestes mesures dins de l’organització. 
 

- Administració de recursos. 
No tan sols cobreix els recursos humans, sinó també els recursos físics (local, 
maquinaria, eines, etc.) i qualsevol servei de suport que es requereixi. Però 
sobretot s’ha de donar major èmfasi als recursos que necessiti l’organització 
per assegurar que el client rebi l’establer. 
 

- Realització del producte. 
Aquesta secció tracta dels processos que es necessiten per proporcionar el 
producte/servei. Aquests processos cobreixen les activitats tal com: acomplir 
els requisits i les instruccions del client, el disseny i desenvolupament dels 
productes, la compra de material i serveis i  l’entrega de productes i serveis. 
 

- Anàlisis de control i millora. 
Es vital per a l’administració dels sistemes dur a terme el control dels 
productes, la satisfacció del client i garantir la millora continua de la qualitat. 
 
En comparació amb la norma anterior, aquesta norma revisada: 

- S’aplica a totes les categories de productes, sectors i organitzacions. 
- Redueix la quantitat de documentació necessària. 
- Enllaça els sistemes administratius als processos de l’organització. 
- Es un moviment natural cap a una millora de la qualitat i el rendiment 

de l’organització. 
- Té una major orientació per les millores contínues i la satisfacció del 

client. 
- Es compatible amb altres normes com la ISO 14001. 
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- Va més enllà de la ISO 9001:2000 (ISO/TS 16949:2002), en línia amb 
la ISO 9004:2000 per   poder millorar més el rendiment de l’organització. 
 

6. SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’Objectiu d’aquest projecte es l’adaptació d’un sistema de qualitat d’acord 
amb la norma ISO/TS 16949:2002 (ISO 9001:2000 ampliada i adaptada al 
sector de l’automòbil) a una empresa auxiliar del automòbil. 
Per realitzar aquesta adaptació, ha sigut necessària la recopilació d’informació 
de l’empresa a nivell de qualitat, per poder saber quin és el sistema de 
qualitat en el que treballen. D’aquesta manera es va tenir contacte amb la 
documentació del sistema de qualitat del que disposava l’empresa: Manual de 
Qualitat i Procediments. 
Es va comprovar, amb la informació recopilada, que el Manual de Qualitat 
estava incomplert referent a la nova normativa, i alguns procediments i 
processos no estaven definits. Es va decidir refer i actualitzar el sistema, 
acomplint els requeriments de la norma ISO/TS 16949:2002 (ISO 
9001:2000), redactant un nou Manual de Qualitat, identificant els processos 
operatius clau amb els que treballa l’empresa, la implantació e procediments 
necessaris per acomplir els requisits de la norma. Es redactarà un nou Manual 
de qualitat, Mapa de Processos, Manual de Processos i un Manual de 
Procediments. 

6.1 REQUISITS CLAU DE LA NORMA ISO/TS 16949:2002 

La redacció d’aquests nous Manuals no s’inicia sense haver decidit amb 
anterioritat quina norma ha de seguir el sistema de qualitat. 
Els nous manuals es redactaran seguint els requisits de la norma específica del 
sector ISO/TS 16949 (ISO 9001:2000). 
 

7. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÓMICA 

La no qualitat per defectes o errors en qualsevol procés suposa un cost molt 
elevat per a l’empresa, ja que comporta despeses en material, temps, mà 
d’obra i reparació o modificació del producte ja acabat. 
La millora de la qualitat no és gratis, però el rendiment de la inversió és 
elevat. Cada projecte de millora requereix una inversió en dues formes: Un 
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diagnòstic per descobrir les causes de la mala qualitat i un remei per eliminar 
aquestes causes. 
Segons la base de dades IMPRO, ens  indica que per als projectes que 
estalvien uns 100.000€, la inversió conjunta en el diagnòstic i el remei suposa 
uns 15.000€. Molts directius han arribat a dir “la millor inversió és la millora 
de la qualitat”. Amb aquesta frase, queda reflectida la rendibilitat de la 
inversió. 

7.1 VALORACIO ECONOMICA 

Costos: 
 
Per poder avaluar els aspectes econòmics de la implantació d’un sistema de 
gestió de la qualitat se ha estructurat en: 
 

CONCEPTE IMPORT 

Consultor 2000 € 

Diagnòstic 1500 € 

Formació Enginyer Qualitat 1500 € 

Auditors 5500 € 

Manteniment anual certificació 900 € 

Formació equip implantació 8000 € 

Formació auditors interns 5000 € 

Divulgació sistemes 3000 € 

Seminaris (Lideratge, Auditories, ISO, Calibració, etc...) 1100 € 

Calibració i nous equips 5000 € 

Seguiment de implantació y Manteniment 1500 € 

Auditories internes 1000 € 

TOTAL 36.000€ 

 

7.2 BENEFICIS 

Tot S.G.Q aprofundeix en l’estudi i control dels costos de la qualitat. L’impacta 
d’un sistema de la qualitat eficaç sobre el compte de pèrdues i guanys d’una 
organització,  pot ser altament significatiu, particularment per la millora de 
operacions, que dona com a resultat, menors pèrdues degudes a errors, i per 
contribuir a la satisfacció del client. 
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Es pot esmentar tres models no excloents per enfocar els costos de la qualitat. 
Per tant es possible realitzar adaptacions o combinacions dels tres models.  
 
Aquests son: 
 

• Orientació del Cost de la Qualitat 
• Orientació del Cost de Processos 
• Orientació de la Pèrdua de Qualitat 

 
El primer es la orientació convencional que consisteix en categoritzar els 
costos de Qualitat en costos de prevenció, avaluació, errada interna i errada 
externa. Els dos primers (prevenció i avaluació) es consideren inversions, els 
dos últims es consideren pèrdues. 
 
La bibliografia documental que existeix sobre aquests estudis, estima que per 
una empresa d’aquest tamany es pot reduir gradualment els costos de 
Qualitat (cost total dels quatre paràmetres citats anteriorment) des de un 13 – 
15% sobre el valor de les vendes, fins menys de la meitat 6 -7% en uns 10 
anys. 
Tanmateix s’ha de destacar que si be en els primers 3 anys hi ha una petita 
disminució de aquests costos, es entre el 4º al 9º on la disminució es mes 
espectacular. Tot això es conseqüència de una mètode estudiat, planificat i 
establert que es el propi del S.G.Q que ajuda a gestionar. 
 
S’ha de manifestar la existència d’altres beneficis “intangibles” o “costos ocults 
d’errada” que son les pèrdues degudes al descontent del client. La funció de 
Taguchi de la pèrdua de Qualitat ens ajuda estimar aquesta quantitat, pero no 
es mètode escollit per FYTAUX. S.A per aquest càlcul.
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8. DIAGRAMA DE GANT DEL PROJECTE 
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9. CONCLUSIONS 

En el món actual, que disposa de més i millors oportunitats per a tots, les 
empreses i organitzacions han de trobar aspectes reals de diferenciació davant 
els competidors, i valors per oferir als seus Clients. 
 
El Client es la pedra fonamental, i no hi ha dubte que la Qualitat de les 
persones que integren les organitzacions i sobre tot, de les que exerceixen el 
Lideratge, són les que aporten més valor a l’organització (capital humà). 
 
Gestionar la Qualitat és positiu i a la llarga porta beneficis. Està demostrat que 
el S.G.Q consisteix en: tenir la certesa que es un sistema útil i que s’incorpora 
en les organitzacions sobre tot perquè sigui una eina de treball productiva. 
Aquesta ha de ser la mentalitat i la cultura a seguir, i no permetre la concepció 
el Sistema de Qualitat com a burocràcia afegida. 
 
Per això és tant important que l’Alta Direcció es comprometi i que la resta del 
personal s’involucri en la consecució de la politica estratègica i dels seus 
objectius. 
 
El disseny d’un S.G.Q es la clau de la seva eficiencia, lo que permet satisfer 
tots els requisits amb el mínim esforç i de la forma mes senzilla possible. 
 
Sens dubte la Gestió Estratègica de la Qualitat es un Factor Clau per les 
organitzacions amb ànim Innovador i competitiu. 
 
Finalment, s’ha de remarcar que l’eficaç implementació d’un procès per obtenir 
l’Excel.lencia – Qualitat Total - en qualsevol organització, comença amb la 
decisió i el compromís de la Gerència, segueix amb la participació de tots i 
s’ha de fer seguiment sempre. Aixo és realment el Lideratge i la Millora 
Continua. 
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