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1. PREFACI 

 

1.1 Motivació i justificació 

 

Si s’estudia atentament la història i evolució dels sistemes de producció i organització, 

es veu molt clarament que es necessari per a qualsevol empresa que desitgi ser 

competitiva, un control absolut d’aquesta, així com del personal i tots els departaments 

que en formen part. Això que sembla de sentit comú és el que ha fet ballar el cap a 

gran part d’indústries d’arreu del món des dels inics del segle XX. 

Molt abans, però, Benjamin Franklin ja va aplicar el sentit comú a la producció, amb 

tècniques estalviadores que eren òbvies en altres camps però que encara no havien 

estat aplicades en l’empresa, on en aquell temps tot es feia de manera artesanal i 

sense un control de la producció. Va ser als inicis del segle XX quan Henry Ford va 

estudiar els sistemes de producció i va fer-ne d’allò la causa de la seva vida. 

Ford va passar-se dies i anys sencers estudiat cada pas de la cadena de producció per 

veure en quins punts es podia estalviar material o temps. Posteriorment cap als anys 

80 Taiichi Ohno va revolucionar un altre cop tota la indústria automobilística. Va ser 

capaç, a partir de les teories de Ford, inventar i implantar perfectament el World Class 

Manufacturingi que va permetre a la companya Toyota ser una de les més competitives 

a nivell global. El WCM, doncs, va ser creat i ideat per cadenes de producció en la 

indústria automobilística, però aviat es va anar utilitzant i implantant amb èxit a altres 

sectors industrials i s’està implantant a altres sectors com ara l’administració publica o 

els hospitals. 

El WCM ja no es només un sistema de producció, sinó una manera de pensar que 

implica tota l’empresa, des de la part de producció, els departaments i tot el personal 

sense excepcions. 

Fins ara, tots aquests processos i eines han estat aplicats concretament en el sector 

industrial, dins de plantes de producció d’empreses de qualsevol tipus sense 

pràcticament cap excepció. Per tant l’abast que ofereix el WCM és molt gran i això ens 

fa adonar que estem davant d’una eina potent per canviar i millorar qualsevol empresa. 
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1.2 Objecte i abast 

 

L’objectiu del projecte és estudiar i definir els fonaments de la filosofia Wold Class 

Manufacturing (WCM) aplicant-ho en una empresa del sector metal·lúrgic concentrant-

se en les àrees de manteniment i millora dels llocs de treball. Per tant, s’estudiaran 

algunes de les tècniques WCM, que ja han estat dutes a terme en d’altres empreses 

del sector amb èxit, i es farà un manual per a la seva implantació. 

 

Els resultats que se’n esperen són donar una millor resposta i resultat al client i 

promocionar l’empresa per tal de que pugui ser més versàtil i competitiva. Les 

eines del  WCM es caracteritzen per oferir un sistema de producció o d’organització 

ajustat i sense cap tipus de malbaratament. Utilitzant els estudis realitzats 

inicialment per Henry Ford a la Ford Motor Company i seguidament per Taiichi Ohno a 

Toyota, es va veure que el futur de la producció passava per un estudi concret i definit 

de  cada part del procés, detectant els processos innecessaris i que no afegeixen valor 

al producte per poder eliminar-los. 

L’aplicació principal del pensament Wold Class Manufacturing (WCM), ideat pels 

enginyers de Toyota, que van veure com es podia produir en la seva cadena de 

muntatge automobilística de forma continuada i evitant tot tipus de càrregues 

supèrflues per a la producció. Va ser desprès, quan, gràcies a l’èxit de Toyota, altres 

empreses van decidir investigar i estudiar el Just in Time per implantar-lo a casa seva i 

es va començar a definir el concepte del pensament Wold Class Manufacturing. 

WCM no és només un sistema de producció, és una manera de pensar, una filosofia 

d’actuar, que va més enllà d’estudiar la producció, sinó que s’entén l’empresa com tot 

un conjunt que actua simultàniament en la mateixa direcció i sentit cap a un objectiu 

comú. 

Primer és farà un estudi sobre la situació actual de l’empresa, on es determinaran les 

tasques que s’hi duen a terme, el personal implicat, l’organigrama intern de l’empresa, 

els productes que ofereixen i els objectius generals que tenen interès en assolir. 

Seguidament es definiran els mètodes i eines que es consideren per poder implantar 

dins l’empresa aquest sistema. 

Com a eines es definiran les 5G, les targetes, els 5 perquè, les 4M, els grups de treball, 

layout, les EWO’s, 5W + 1H.  
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Tots aquests mètodes i eines ja s’han implantant abans dins de cadenes de producció 

amb resultats molt importants i profitosos per a l’industria. 

Una vegada coneixem totes aquestes tècniques, el següent pas serà la posada en 

pràctica. 

L’objectiu del projecte és també que aquest mètode segui fàcil i simple d’entendre i que 

qualsevol persona que tingui interès en implantar-lo no hi trobi moltes dificultats, sinó 

que vegi a cada pas de la seva implantació una millora i una evolució dels diferents 

punts de treball de que es composa la seva organització. 

És també un objectiu que pugui saber en cada pas quin sistema o eina s’està 

implantant i que pugui veure com els elements que no afegien valor al producte, o 

malbarataments van sorgint i es van eliminant. Posteriorment es detallarà aquest pla de 

treball, i s’explicaran els mètodes definits anteriorment amb exemples clars dins 

l’empresa sobretot en els departaments de manteniment professional i lloc de treball, 

mitjançant gràfics, imatges, diagrames, i normes que faran més fàcil que tota la plantilla 

entengui la millora que s’està proposant. L’últim apartat consistirà en expressar els 

resultats o millores obtinguts. Des del punt de vista del producte, es a dir les millores de 

cara al client, els resultats obtinguts serien; un rapidesa en el disseny de productes, 

augment de la qualitat, abaratir els costos, reduir el temps de reacció i una optimització 

de tràmits.  
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2. INTRODUCCIÓ TEÒRICA 

 

2.1. World  Class Manufacturing 

 

2.1.1- Història de World Class Manufacturing (WCM) 

 

Després de la Segona Guerra Mundial, mentres els Estats Units seguien produint en 

massa, en Japó, la mancança de recursos, tant de material, com de mà d’obra i de 

recursos financers, van fer néixer una nova forma de produir que representes menys 

costos. Van ser els directius anomenats Toyota, Taiichi Ohno y Shingeo Shingo, els 

què van desenvolupar el nou sistema anomenat “Toyota ProductionSystem”, o “Lean 

Manufacturing” el que per nosaltres diem World Class Manufacturing. L’objectiu 

d’aquest sistema és minimitzar el consum de recursos que no afegeixin valor a un 

producte i un treball continu en busca de millores. Aquest nou sistema va fer que 

Toyota es convertís en una  industria molt eficient i molt competitiva. 

Moltes empreses van decidir transformar els seu sistema de producció en World Class 

Manufacturing el qual els portar a  ser molt més eficients. Avui dia el World Class 

Manufactuirng és un sistema conegut en tot el món. 

 

2.1.2. Definició i conceptes claus del World Class Manufacturing 

 

El World Class Manufacturing pot esta definit com una aproximació cap a l’identificació i 

l’eliminació de les pèrdues (activitats de no valor afegit) mitjançant la millora continua 

desde el client en busca de la perfecció. 

Conceptes claus de World Class Manufacturing  

Valor: En un sistema de producció on hi hagi WCM , el valor d’un producte està definit 

exclusivament pel client. El producte ha de satisfer les necessitats del client  en un 

temps específic i a un preu especific. Idntificar el valor significa entendre totes les 

activitats  que són necessaries per a produir un producte determinat i optimitzar el 

procés sencer desde el punt de vista  del client. Aquest punt  de vista és important 

perquè ajuda a idntificar les activitats que clarament afegeixen valor, les activitats que 

no afegeixen valor però que no es poden evitar  i les activitats  que no afegeixen valor i 

es poden evitar. 
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Millora continua: Aquest terme es descriu en el llibre “The  New Manufactuirng 

Challenge”: Techniques for Continuous Improvements” [ref.1] com una millora dels 

productes, processos o serveis que augmentin amb el temps amb l’objectiu de reduir 

pèrdues, incrementar la funcionalitat del seu lloc de treball, millorar el servei al client i 

l’activitat del producte. 

Client: En un sistema com el World Class Manufacturing lo més important és el client i 

es en aquest en el que l’empresa ha de pensar abans que mantenir les màquines en 

marxa. Assegurar que el client rep el que vol i quan ho vol la qual cosa assegura la 

satisfacció del client, la qual cosa repercuteix amb les ventes. 

Perfecció: El concepte de perfecció significa  que hi ha infinites oportunitats de millorar. 

L’eliminació de pèdues sistemàtica reduirà costos d’operació i en general els de 

l’empresa i es cumplirà el desig del client d’aconseguir el màxim valor pel preu mínim. 

Encara que la perfecció mai s’aconseguirà, la seva busca serà un objectiu per a 

mantenir la vigilància contra activitats que comportin pèrdues. 

Pèrdues: L’objectiu del World Class Manufacturing  és l’eliminació de pèrdues en totes 

le àrees de producció, incluint les relacions amb els clients, el diseny del producte, les 

xarxes de suministre i la direcció de la fàbrica. L’objectiu és incorporar menys esforç 

humà, menys estoc, menys temps per desenvolupar els productes i menys espai per 

poguer respondre a la demanda del client  a la vegada fent productes d’alta qualitat de 

la manera més eficient i ecònomica possible. Essencialment una pèrdua és tot pel qual 

el client no està disposat a pagar. 

Els vuit tipus de pèrdues que es consideren en un sistema de WCM són: sobre 

producció, espera, inventari, processos innecessaris, transport, moviment, de productes 

defectuosos i desaprofitament de treballadors. Quasi totes les pèrdues en els 

processos de producció poden classificar-se en un d’aquests tipus. El WCM veu les 

pèrdues com un enemic que limita el rendiment de l’empresa si no es poden eliminar. 

El resultat de l’eliminació d’aquestes pèrdues és una reducció en el cost total de 

producció i l’empresa ha de fer que el procés sencer fluiexi, no millorar cadascun dels 

processos. 
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2.1.3 Beneficis que aporta 

 

El WCM aporta els següents beneficis: 

Reducció de:  

 Temps de subministre 50 – 90% 

 Requeriment d’espai en la planta 5 – 30% 

 Número de processos independents 60 – 80% 

 

Increment de: 

 Rendiment 50-100% 

 Capacitat 40-80% 

 Productivitat 75-125% 

 

 

2.1.4 Principis del WCM 

 

Com es descriu en la pàgina web del MAMTC (Mid-America Manufacturing Technology 

Center) [ref.2] una empresa serà “lean” si es cimpleixen els següents principis: 

1. Serà excepcionalment segura, ordenada i neta. 

Segons Toyota el 25-30% dels defectes de qualitat estàn directament relacionats amb 

la seguetat, l’ordre i la neteja. Una fàbrica insegura, bruta i desorganitzada tindrà una 

qualitat pobre. Pel contrari, una fàbrica segura, neta i ordenada produirà amb una 

qualitat molt més alta. També hi ha el factor psicologic que és molt important, els 

operaris estaràn molt més contents i seràn molt més productius treballant en un lloc 

segur i net. 

Toyota té probablement el millor sistema i el més simple per a garantitzar la seguretat, 

l’ordre i la neteja en el lloc de treball. Aquest sistema es conegut com  les 5S que es 

refereixen a les següents paraules en japonès: 

 

 Sieri (classificar): Separar tots els articles que siguin innecessaris i elimanr-los 

completament del lloc de treball. 
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 Seiton (endreçar): Endreçar tots els articles necessaris, marcar-los clarament i 

assegurar-se que es pot accedir a ells fàcilment. (“Un sitio para cada cosa y 

cada cosa en su sitio”). Pels articles claus identificar la seva localització amb 

recuadres kanban. 

 Seise (netejar): Netejar totes les màquines i l’entorn de treball. 

 Seiketse (sistematitzar): Fer de la neteja i de l’ordre una pràctica de rutina que 

formi part del dia a dia. 

 Shitsuke (mantenir): Mantenir el cumpliment dels quatre pasos anteriors i 

proporcionar un sistema de millora en el procés. 

Un cop completament implementat el sistema de les 5S farà que augmenti la moral, 

crearà una impresió positiva en els clients i augmentarà l’eficacia. No només en els 

operaris es sentiràn millor, sino que l’efecte de millora continua portarà a un estat de 

menys pèrdues, millor qualitat i temps de subministre més curts. En resum farà que 

l’empresa sigui més rentable i més competitiva en el mercat. 

 
2. Els productes seran fets "Just in Time" (JIT) i només en funció de la demanda. 

En el cas contrari, s'acumularia inventari que podria converit-se en pèrdues. La 

producció ha de fluir cap als clients al ritme que ells demanen els productes, aquest 

ritme es coneix com Takt Time. 

 

3. Els productes seran dissenyats i produïts amb qualitat "Six Sigma". 

"Six Sigma" és un concepte inventat per Motorola que representa el camí cap al mínim 

nombre de defectes en parts per milió. "Six Sigma" representa matemàticament un 

99,9996% de perfecció.[ref 3] 

  Fig. 2.1: Representación estadística del Six Sigma    
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4. Els equips estaran autoritzats per prendre decisions.  

Quan es presenti un problema, els equips seran responsables de decidir que s'ha de fer 

i sense la necessitat de tenir en compte  cap  superior. D'aquesta manera les empreses 

prescindeixen de càrrecs que es dediquin a supervisar i tornar a supervisar, per tant 

trigaran menys temps en prendre decisions la qual cosa vol dir que tindràn  menys 

costos. 

 

 

5. El "visual Management" serà pres com un camí d'actuació. 

L'empresa crearà uns panells amb l'informació necessària per a que els treballadors 

tinguin una idea de com s'esta fent i com repercuteix en el seu treball els resultats 

globals. 

D'aquesta manera tots els treballadors seran conscients de l'importancia que té i 

proposaran accions per millorar i això augmentarà el seu rendiment. 
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3. FONAMENTS TÈCNICS (WCM) 

 

3.2.1. Introducció  World Class Manufacturing 

 

Què és? 

 

És un model integrat que optimitza tots els processos de producció – logística i que 

permet aplicar una millora continua dels factors fonamentals: qualitat, productivitat, 

seguretat i entregues. 

L’ implementació, està recolzada per un Sistema de Auditoria i està estructurada per 

objectius que es m’adeixen per Indicadors de Performance (KPI). 

 

Missió 

 

El WCM es planteja l’objectiu de desenvolupar les prestacions de l’empresa a Nivell 

d’excel·lència per aconseguir una competitivitat de Classe Mundial. Fent les 

següents accions. 

 

● Atacar els desaprofitaments i les perdudes de qualsevol tipus. 

● Implicar a totes les persones que intervenen a qualsevol nivell de l’organització 

● Aplicar amb rigor les metodologies i els instruments. 

● Difondre i estandarditzar els resultats aconseguits. 

 

 

 

3.2.2. Estructures i Objectius del WCM 

Mitjançant el desenvolupament  dels costos sobre l’organització de treball, qualitat, 

manteniment  i logística on es té en compte per cadascun d’ells el que cal controlar i 

es marquen  uns objectius que cal assolir amb l’ implicació  de les persones.Veure 

figura 3.1 
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Fig.3.1: Estructura del WCM 

 

3.2.3.ELS PILARS DE ‘WORLD CLASS MANUFACTURING’ 

El WCM està format per 10 Pilars i 10 criteris de gestió com es pot observar en la 

figura 3.2 

Fig.3.2: Piràmide dels 10 pilars de WCM 

Participació de las persones 

Desenvolupament de costos 

Organizació 
del lloc de 

treball 

Calitat Mantenimient Logística 

Focus 
Productivitat Millora de Calitat Eficiencia Técnica Nivell de Servei 

Total industrial 
 Enginyeria 

Control de  
calitat total 

Mnateniment total  
Productiu 

Just a temps 

Objectius Zero despilfarros Zero defectes Zero averies Zero Stock 
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Cadascun d’aquests Pilars està vinculat a 7 passos (steps) de desenvolupament, 

els quals indiquen que s’ha de fer a mida que es va avançant en el projecte. 

Els 10 criteris de gestió són essencials  per tal d’aconseguir l’èxit en el 

desenvolupament dels Pilars ja que són suport dels mateixos. Tot i que en aquest 

projecte ens basarem en el pilar de millora del lloc de treball i  en el pilar de 

manteniment professional, es farà  una breu explicació de cadascun dels pilars, per 

tal de poder veure quina finalitat té cadascun. 

 

1. SEGURETAT 

 

Per què es fa? 

Per a satisfer les exigències dels encarregats, assegurant la millora continua sobre 

la seguretat en el lloc de treball. 

 

Per a què serveix? 

 Per a reduir dràsticament el número dels accidents 

 Per desenvolupar la cultura de la prevenció pel que incideix en la seguretat 

 Per millorar constantment l’ergonomia del lloc de treball 

 Per desenvolupar les competències professionals especifiques. 

 

Principals activitats 

 Auditors interns periòdics sobre la seguretat de les instal·lacions 

 Identificació i avaluació dels riscos 

 Anàlisis sistemàtic dels incidents produïts. 

 Millorar tècniques sobre màquines i sobre el lloc de treball 

 Formació, ensenyament i control. 

 

Resultats esperats 

 Millorar l’entorn laboral 

 Eliminació de les condicions per potencials incidents  
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Els set passos a seguir per aquest Pilar són: 

Step 1: Anàlisis dels incidents i causes dels incidents 

Step 2: Contra mesures i ampliació sobre les àrees trobades 

Step3: Standars inicials de seguretat (llista de tots els problemes) 

Step 4: Inspecció general per la a seguretat (aprenentatge i formació de les 

persones)  

Step5: Inspecció autònoma (contra mesures contra els problemes potencials) 

Step 6: Standars autònoms de seguretat 

Step 7: Plena implementació del sistema de seguretat 

 

2. COST DEPLOYMENT (anàlisis dels costos) 

 

Per què és fa? 

 

Perquè en la gestió de l’empresa es pugui aplicar un pla de millora eficaç amb la 

màxima energia i amb les metodologies més correctes, les causes de perduda més 

rellevants i que ofereixin les majors potencialitats. 

 

     Per a què serveix? 

 Per identificar de manera científica i sistemàtica les principals causes de perduda 

presents en el sistema productiu Logistic de fàbrica. 

 Per a quantificar els beneficis econòmics potencials i esperats 

 Per dirigir els recursos i l’esforç del responsable cap a les activitats amb majors 

potencialitat 

 

Principals activitats 

 Localització de les pèrdues (matriu pèrdues / procés) 

 Identificació de les pèrdues ( d’origen ) 

 Valorització de les pèrdues (matriu pèrdues d’origen / cost) 

 Elecció de metodologies per eliminar les pèrdues (matriu pèrdues / solucions) 

 Valorització dels beneficis esperats (matriu costos / beneficis) 
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Resultats esperats 

 Coneixement objectiu de les causes de pèrdues  prioritàries 

 Creixement de les competències gerencials cap a un domini de les prioritats i una 

gestió planificada de les activitats i dels beneficis. 

 Desenvolupament de  les capacitats de planificar les competències necessàries 

per aplicar les metodologies escollides. 

 

Els 7 passos d’aquest Pilar són: 

Step 1:     -  Quantificar els costos totals de transformació 

- Assignar objectius de reducció dels costos 

- Conèixer els costos totals de transformació per procés 

  

Step 2:   -  Identificar qualitativament pèrdues i desaprofitaments. 

          -  Quantificar les pèrdues i els desaprofitaments en funció de les mesures   

   realitzades anteriorment 

Step 3:  Separar les pèrdues causals de les resultants 

Step 4: Calcular els costos de les pèrdues i desaprofitaments. 

Step 5:  Identificar els mètodes per la recuperació de pèrdues i desaprofitaments. 

Step 6: Estimar els costos de la millora i la reducció de pèrdues i desaprofitaments. 

Step 7: - Establir i implementar el pla de millora 

        - Seguiment i recomençar des del step 4 

 

 

3. MILLORA FOCALITZADA 

 

Per què es fa? 

Per eliminar les principals causes de pèrdua identificades en el Cost Deployment, 

evitant dirigir reforços i recursos cap a problemàtiques no prioritàries. 

 

Per a què serveix? 

 Per a reduir les pèrdues més importants presents en el sistema productiu de 

fàbrica, eliminant les ineficiències dels processos. 
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 Per eliminar les activitats sense valor afegit, amb l’objectiu d’augmentar la 

competitivitat del cost del producte. 

 Per desenvolupar les competències professionals específiques de Problem 

Solving 

 

Principals activitats 

 Definició de les activitats a treballar, dels objectius i dels recursos per conduir els 

projectes. 

 Formació dels grups i seguiment de l’evolució dels projectes. 

 Realització de projectes 

 Garantia del suport especialitzat necessari pels grups. 

 Certificació i balanç dels resultats. 

 

Resultats esperats 

 

Reducció significativa dels costos a través de: 

 La millora de l’eficiència de les instal·lacions 

 La reducció del temps de set-up 

 La reducció dels desaprofitaments 

 Del creixement professional i adquisició del mètode 

 Desenvolupament sobre l’actitud de millora 

 

Els 7 passos d’aquest pilar són: 

Step 1: Definició de l’àrea o màquina 

Step 2: Estratificació de les pèrdues  

Step 3: Elecció del tema 

   Preparació del pla i difusió 

Step 4: Dissenyar un equip de projecte 

Step 5: Activitats de projecte amb identificació del mètode correcte 

Step 6: Anàlisis costos / beneficis 

Step 7: Seguiment i expansió a d’altres pilars. 
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4. MANTENIMENT AUTONOM 

 

Per què es fa? 

 Per què les instal·lacions normalment estan en mal estat 

 Per què l’eficiència de les màquines no arriba als objectius 

 Per què la motivació de les persones segurament és millorable 

 

Per a què serveix? 

 

Per a millorar l’eficiència global dl sistema productiu a través: 

 De la parada del mal estat accelerat, el restabliment i el manteniment de les 

condicions bàsiques. 

 L’ implicació de les persones 

 El desenvolupament de les competències sobre el producte i sobre d’instal·lació 

 La col·laboració entre conductors i personal de manteniment 

 

Principals activitats 

 

 Creació dels equips, formació i preparació de l’activitat 

 Neteja inicial (netejar per inspeccionar i per a conèixer l’estat de la màquina) 

 Eliminació de les fonts de brutícia i de les àrees de difícil accés 

 Definició i aplicació dels cicles eficaços i sostenibles de neteja, inspecció i 

lubricació 

 Millora de les modalitats d’inspecció, mitjançant el desenvolupament de les 

competències dels encarregats 

 Focalitzar les activitats dels encarregats cap  a la qualitat del producte 

 

Resultats esperats 

 Millora de l’eficiència global de les instal·lacions i de la qualitat dels productes 

 Increment de la vida útil de les instal·lacions 

 Millora del clima, de la motivació i de la proposivitat 
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Els 7 passos d’aquest pilar són: 

Step 1: Neteja inicial i inspecció 

Step 2: Mesures contra les fonts de contaminació 

Step 3: Standard inicial 

Step 4: Inspecció general 

Step 5: Inspecció autònoma 

Step 6: Millora dels estàndards 

Step 7: Sistema de gestió autònoma totalment aplicat 

 

5. ORGANITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

Per què es fa? 

 Perquè els llocs de treball, els materials i les eines tot sovint estan fets malbé, 

bruts i desendreçats. 

 Perquè la qualitat del producte s’obté amb molts controls . 

 Perquè la motivació de les persones segurament és millorable 

 

Per a què serveix? 

Per a millorar l’eficiència i la productivitat del sistema productiu, a través de: 

 El restabliment i manteniment de les condicions bàsiques 

 L’eliminació d’activitats sense valor afegit 

 L’ implicació de les persones 

 El desenvolupament de les competències sobre el producte y sobre d’instal·lació. 

 

 

Principals activitats 

 Creació dels equips, formació i preparació de les activitats. 

 Eliminació de tot el que no es necessari, reordenació i neteja 

 Definició i aplicació dels cicles de manteniment 

 Anàlisis i eliminació d’activitats sense valor afegit. 

 Millora dels cicles de treball i de la qualitat del producte, a través del 

desenvolupament de les competències del encarregats. 
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Resultats esperats 

 Eliminació de pèrdues de mà d’obra i materials. 

 Increment de la qualitat del producte obtinguda mitjançant un procés sòlid i a 

prova d’error. 

 Millora de la productivitat i costos del procés adequats 

 Ergonomia i seguritat del treball 

 Millora del clima, de la motivació i de la proposivitat 

 

Els set passos a seguir d’aquest Pilar són: 

 

Step 1: Neteja inicial 

Step 2: Reordenació del procés 

Step 3: Estandrs Inicials 

Step 4: Formació sobre les característiques del producte 

Step 5: Subministra del material en JIT (Just in Time) 

Step 6: Millora dels estàndards 

Step 7: Seqüències de treball estàndard. 

 

6. MANTENIMENT PROFESSIONAL 

 

Per què  es fa? 

 Perquè el número d’averies és elevat 

 Perquè no hi ha una activitat sistemàtica de Manteniment Preventiu 

 Perquè rarament s’analitzen les averies. 

 Perquè hi ha poca col·laboració entre conductors i personal de manteniment 

 

Per a què serveix? 

 Per augmentar l’eficiència de les màquines (augment del MTBF – reducció del 

MTTR) a través de les majors competències del personal de manteniment i de l’ 

utilització de les tècniques d’anàlisis d’averies. 

 Per facilitar la col·laboració entre els conductors  personal de manteniment per 

aconseguir els objectius del manteniment professional. 
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Principals activitats 

 Deployment, control i anàlisis de les averies. 

 Augment de les competències del personal de manteniment 

 Definició dels plans econòmicament sostenible de Manteniment Planificat 

 Recolzament dels encarregats del Manteniment Autònom, com ara eliminació de 

les targetes i augment de les competències d’inspecció. 

 Aplicació de noves tècniques de manteniment. 

 

Resultats esperats 

 Reducció de les averies de la màquina 

 Increment de l’eficiència Global de les instal·lacions 

 Increment del percentatge de Manteniment Planificat 

 Definició d’un pla de Manteniment Preventiu 

 Motivació i creixement professional del personal de manteniment 

 Major col·laboració entre conductors i personal de manteniment. 

 

Els 7 passos d’aquest pilar són: 

Step 1: Eliminar i prevenir el mal estat de les màquines 

Step 2: Anàlisis de les averies 

Step 3: Definició dels estàndards  de manteniment 

Step 4: Contra mesures sobre els punts dèbils de les màquines i allargar la vida   

            dels components 

Step 5: Construcció d’un sistema de manteniment periòdic 

Step 6: Construcció d’un sistema de manteniment predictiu 

Step 7: - Gestió dels costos de manteniment 

- Construcció d’un sistema de manteniment planificat 
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7. CONTROL DE QUALITAT 

 

Per què és fa? 

 Per què la satisfacció dels clients no és l’adequada 

 Perquè a vegades arriben als clients productes defectuosos 

 Perquè els costos de rebutjos i reelaboracions són elevats 

 

Per a què serveix? 

 Per assegurar productes de qualitat pels clients minimitzant els costos 

 Per a definir les condicions dels sistemes de producció com per impedir l’aparició 

de la no conformitat 

 Per a mantenir les condicions definides per garantitzar la conformitat a llarg plac 

 Per augmentar les competències dels encarregats sobre la solució de problemes 

de qualitat 

 

Principals activitats 

 Desenvolupament de defectes, reelaboracions i rebutjos per analitzar els orígens 

de les no conformitats 

 Definició de les condicions operatives que asseguren la qualitat desitjada 

 Construcció, formació i gestió dels equips de millora 

 

Resultats esperats 

 

 Creixement de la satisfacció del client 

 Reducció significativa de defectes, rebutjos i reelaboracions i, per tant, dels 

costos de la no qualitat 

 Augment de les propostes de millora de qualitat del producte 
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Els 7 passos d’aquest pilar són: 

Step 1: Estudi de les condicions actuals 

Step 2: Restabliment i millora dels estàndards operatius 

Step 3: anàlisis dels factors de pèrdua 

Step 4: Reducció i eliminació de totes les possibles causes de Pèrdua 

Step 5: Identificació de les condicions idònies per zero defectes 

Step 6: Manteniment de les condicions idònies per zero defectes 

Step 7: Millora dels mètodes de manteniment de les condicions per a zero defectes 

 

8. LOGÍSTICA 

 

Per què es fa? 

 Perquè les reserves del material en l’empresa són molt elevades, amb elevats 

gastos financers 

 Perquè el risc de mal i obsolescència és notable 

 Perquè no és infreqüent la necessitat de re programar la producció degut a la 

falta de material 

 

Per a què serveix 

 Per a crea condicions de flux dirigit al intern de l’empresa i amb els proveïdors 

 Per a reduir de manera significativa els nivells d’estoc 

 Per ajustar els volums i augmentar les saturacions de les línies 

 Per minimitzar el moviment intern, també amb entregues directes per 

proveïdores a línies de muntatge  

 Per integrar les rets de venta, producció i compres 

 

Principals activitats 

 Aplicació del anàlisis dels fluxos per identificar les  pèrdues i les oportunitats 

 Millora dels sistemes de programació interna i externa, dels lay-outs i dels 

contenidors. 

 Difusió de les principals metodologies de gestió de materials (Kanban, FIFO) 
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Resultats esperats 

 

 Execució de comandes ràpida 

 Reducció d’estoc i rotació del treball 

 Reducció de l’obsolescència dels materials 

 Augment de competències de logística en l’empresa 

 

Els 7 passos d’aquest pilar són: 

Step1: Reorganitzar les línies per a satisfer al client 

Step 2: Reorganitzar  la logística interna 

Step 3. Reorganitzar  la logística externa 

Step 4: Anivellar la producció 

Step 5: Aprofundir amb la logística interna i externa 

Step 6: Integrar ret de venta, producció i compres 

Step 7: Adoptar una programació amb seqüència-temps preestablert 

 

9. GESTIÓ AVAÇADA DELS EQUIPS 

 

Per què és fa? 

 Perquè el temps de posar en marxa les noves instal·lacions normalment és 

superior a les esperades 

 Perquè d’instal·lació no s’ha concebut per optimitzar els costos  

 

Per a què serveix? 

 Per posar en marxa les noves instal·lacions en el temps definit 

 Per garantitzar un start-up ràpid i estable 

 Per a reduir el cost del cicle de vida 

 Per a dissenyar sistemes de fàcil manteniment i inspecció 

 

Principals activitats 

 Ubicació formal de l gestió avançada per equips en l’àmbit del procés de 

desenvolupament dl producte mitjançant específics design review (check listque 

engloba aspecte de tots els pilars) 
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 Definició d’ofertes i de subministra coherent amb les exigències del usuari 

(conducció, manteniment, inspecció i rebuig) 

 Integració amb els proveïdors en la fase de disseny del binomi home-màquina 

 

Resultats esperats 

 

 Costos de vida de d’instal·lació ajustats 

 Sistemes fiables, mantenibles, accessibles, inspeccionables, nets, da baix soroll 

 Cicles de Manteniment Preventiu definits en fase de disseny i econòmicament 

sostenible. 

 Set-up i inici ràpids 

 Qualitat de producte elevada 

 

Els 7 passos d’aquest pilar són: 

Step 1: Planificació (Design Review 1) 

Step 2: Plantejament projecte general (Design Review 2) 

Step 3: Projecte detallat (Design Review 3) 

Step 4: Construcció (Design Review 4) 

Step 5: Instal.lació (Design Review 5) 

Step 6: Controls i proves de producció (Design Review 6) 

Step 7: Posar en marxa (Design Review 7) 

 

10. DESENVOLUPAMENT DE LES PERSONES 

 

Per què és fa? 

 Perquè les competències i les modalitats de treball normalment són inadequades 

per a una operativitat sense riscos d’errors 

 Perquè és pobre el sistema d’avaluació i desenvolupament de les competències 

 Perquè són insuficients les competències i les motivacions cap a la millora 

 Per a recolzar de manera especifica les competències necessàries pel 

desenvolupament de les altres metodologies i dels projectes de millora 
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Per a què serveix? 

 Per assegurar un sistema estructurat de formació mitjançant les correctes 

competències i habilitats per cada lloc de treball 

 Per desenvolupar les feines del personal de manteniment, tecnòlegs i 

especialistes com principals agents de formació 

 Per a documentar de manera simple i eficaç els coneixements i les capacitats 

operatives i desenvolupades a difondre i mantenir 

 

Principals activitats 

 Mapa dels coneixements necessaris i adquirits 

 Anàlisis dels gaps i definició dels plans de formació 

 Desenvolupament dels instruments i de les capacitats de formació 

 

Resultats esperats 

 Aplicació del control de qualitat per un bon control de procés per part dels 

encarregats: millora de qualitat 

 Bones competències de manteniment: millora de l’eficiència 

 Aplicació del manteniment autònom: competències i aplicació de neteja, 

inspecció i lubricació per part dels encarregats 

 Zero errors humans: realització i difusió de modalitat de treball a prova d’error 

(Poka Yoke) 

 Reducció del risc d’accidents 

 Millora de clima i de la motivació 

Els 7 passos d’aquest pilar són: 

Step 1: Definir els principis i les prioritats 

Step 2: Instituir un sistema inicial de formació pel desenvolupament de les  

          Competències 

Step 3: Realitzar projectes de millora de les competències dels equips 

Step 4: Instituir un sistema de formació adequat pel desenvolupament de les  

competències i per la identificació dels experts 

      Step 5: Instituir un sistema pel desenvolupament i potencialment 

      Step 6: Competències especifiques i diferents 

      Step 7: Avaluació continua 
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11. MEDI AMBIENT 

 

Per què és fa? 

Per a satisfer les exigències dels encarregats i de la societat civil, assegurant una 

gestió ambiental correcte 

 

Per a què serveix 

 

 Per a respectar les exigències i les normatives de gestió ambiental 

 Per a desenvolupar la cultura de la prevenció pel que fa a l’ambient 

 Per millorar contínuament les condicions del entorn laboral. 

 Per desenvolupar les competències professionals especifiques 

 

Principals activitats 

  Auditories internes periòdiques sobre l’impacta de l’empresa cap al medi ambient 

 Identificació i prevenció dels riscos 

 Aplicació de la normativa ISO 14000 

 Millores tècniques sobre les instal·lacions 

 Formació i ensenyament i control 

 

Resultats esperats 

 Reducció dels consums d’energia 

 Reducció de la generació de substancies contaminants i de sorolls 

 Augment de les quotes de reciclatge 

 Millora del entorn laboral 

 Eliminació de les condicions per potencials incidents ambientals 

 

Els 7 passos d’aquest pilar són: 

Step 1: Entendre la legislació local i els reglaments sobre el medi ambient  

Step 2: Prendre mesures per les fonts de contaminació 

Step 3: Preparar els estàndards 

             Ampliar horitzontalment el coneixement creat al step 2 

         Instituir un sistema de auditoria per part de la direcció 
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    Step 4: Controlar les substàncies químiques 

  Estalviar recursos 

  Estalviar energia 

Step 5: Instituir un sistema de gestió ambiental juntament a un sistema de    

             suport  com una soldabilitat ambiental 

Step 6: Construir un sistema operatiu i de reporting 

 

         

             

 

3.2.4.MATRIU DE CORRESPONDENCIA D’INSTRUMENTS I METODOLOGIA 

 

La taula identifica les principals correlacions aplicatives entre les metodologies 

presentades i instruments operatius. 

Com es pot veure en la taula 1 per cada metodologia s’indiquen quins són els 

instruments que s’utilitzen en la seva aplicació. 

Taula 1: Matriu de correspondència d’instruments i metodologia 
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A Continuació veurem amb més detall quan s’ha d’utilitzar i que ens aporta. Per això 

depenen del que ens aporti s’utilitzarà en una metodologia o en una altra. 

 

Per identificar els problemes les eines a utilitzar són les següents: 

 

5G 

 

Què és? 

És una eina per a la descripció i anàlisis d’un problema. 

 

Per a què serveix? 

  Per a descriure una situació de manera exhaustiva 

 Per a mantenir la connexió entre la teoria i la pràctica 

 Per seguir un flux Logic en l’aproximació al fenomen. 

 

Identificar el Problema utilitzant els 5 sentits 

GEMBA  → Anar de cada a l’idea 

GENBUTSU  →  Examinar l’objecte 

GENJITSU  → Comprovar fets i números 

GENRI   →  Referència a la teoria 

GENSOKU  →  Seguir operacions estàndard. 

 

TARJETES 

 

Què és? 

És un instrument d’identificació que es utilitzat principalment pels operaris i Team 

Experts per identificar problemes diversos en el lloc de treball. 
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Per a què serveixen 

 

Seguretat 

 

 Per identificar situacions insegures en el lloc de treball. 

 Són totes aquelles situacions de màquina, instal·lació o comportaments que poden 

generar un accident, medicació o qualsevol risc per a la salut del treballador. 

 

 

Auto manteniment 

 

 Per identificar totes les perdudes de condició base de la màquina (neteja, 

lubricació, desgast excessiu) 

 Aquestes deficiències de la màquina es resolen per el pilar d’auto manteniment 

(AM) o manteniment professional (PM) 

 AM és l’activitat dels treballadors d’una àrea per mantenir les condicions base 

ideals de treball de les seves màquines. 

 

 

Organització del lloc de treball (WO) 

 

 Identificar totes les perdudes  de condició base de la màquina (neteja, lubricació, 

desgast excessiu) 

 WO és l’activitat dels treballadors d’una area per a mantenir les condicions base 

ideals de treball de les seves màquines. 

 

 

5W+1H 

 

Què és? 

És una tècnica d’anàlisis d’un problema caracteritzada per una seqüència lògica de 

peguntes. Seqüència que ha de mantenir tot treball per a desenvolupar 

correctament certa activitat. 
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Per a què serveix? 

 Identificar i analitzar de manera més profunda un problema. 

 També es pot utilitzar com  a format per definir i organitzar el pla d’acció (un cop 

identificada la causa arrel). 

 

Qüestions que inclouen en  un 5W+1H 

 

What (Què)? 

 Quin producte hi havia en la 

màquina? 

 Quin material es va utilitzar? 

 Quin tamany? 

 

When ( Quan)? 

 Quan va succeir el problema? 

 Succeeix de manera continua o intermitent? 

 Succeeix durant el relleu/canvi o durant la producció? 

 En quin moment o període? 

 

Where (On)? 

 On s’ha contemplat el problema(línea, màquina, robot)? 

 Sobre quin lloc, component succeeix el problema? 

 En quin lloc físicament succeeix el problema el producte? 

 

Who (Qui)? 

 El problema té relació amb alguna habilitat especifica? 

 Algun comportament especific pot haver causat aquest problema? 

 Algun treballador específic troba el problema y no d’altres? 

 El problema només succeeix un torn? 

 

 

 

Fig 3.2: Format d’un 5W+1H 
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Which (Quin)? 

 Quina és la tendència del problema? 

 Quantes vegades succeeix el problema? 

 

How (Com)? 

 Com es manifesta el problema? 

 Com ha canviat l’estat del equip respecte a les seves condicions òptimes? 

 

 

4M 

 

Què és? 

És un instrument utilitzat per a analitzar un fenomen fent una llista dels possibles 

factors (causes, encauses, subcauses) que es troben en l’origen. 

 

Per a què serveix  

Per a representar gràficament les causes d’un problema, en particular: 

 En fase de diagnòstic, per generar les possibles teories sobre la causa d’un 

problema. 

 En fase de decisió, per a generar solucions possibles i per avaluar els seus riscos. 

 En fase de planificació, per prevenir problemes potencials. 

 

Manera operativa d’utilització. Pasos: 

 

Pas 1: Identificar les causes potencials 

 

 Escriure la descripció del problema. 

 Pluja d’idees amb les causes probables que produeixen el problema. 

 

Pas2: Classificació de les causes importants 

 

 Identifico  les causes més importants. 

 Classifico les possibles causes en cada M corresponent. 
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 És important treballar amb totes les idees. 

 Per exemple: per Mà d’obra 

- Formació 

- Actitud 

- Habilitats 

- Comunicació 

- Etc. 

 

Pas 3: Anàlisis de les causes 

 

 Analitzar cadascuna de les possibles causes, per veure quin té incidència en el 

problema. 

 Ordenar per ordre d’incidència les causes ( varies causes poden afectar al 

problema) 

 

Pas 4: Pla d’acció 

 

 Establir un pla d’acció per eliminar la causa, i així el problema. 

 

Ajudes per elaborar el 4M 

 

Mà d’obra 

 

 Segueixen els treballadors els estàndards? 

 Treballen eficientment? 

 Són conscients dels problemes? 

 Tenen un gran sentit de responsabilitat? 

 Estan parats? 

 Tenen experiència? 

 Tenen assignat el treball correcte per a ells? 

 Volen millorar? 

 És bona la relació entre ells? 

 Estan sans? 

Fig 3.3: Format de les 4M 
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Materials 

 

 La quantitat és correcte? 

 La qualitat és correcte? 

 La marca és correcte? 

 Estan lliures d’impureses? 

 Estan emmagatzemats en les quantitats correctes? 

 S’utilitzen sense malgastar? 

 Es manipulen correctament? 

 Es deixen  els materials del procés als voltants? 

 Estan distribuïts correctament 

 La seva qualitat es satisfactòria? 

 Es distribueixen correctament? 

 Hi ha massa material o massa poca quantitat? 

 Estan nets i ben organitzats? 

 

 

Màquines 

 

 S’adapten als requeriments de la producció? 

 S’adapten a les capacitats del procés? 

 Estan ben lubricades? 

 Són inspeccionades de manera exhaustiu? 

 No tenen cap averia ni paro? 

 Són suficientment precises? 

 No tenen cap soroll fora del normal? 
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Mètodes 

 

 Són els estàndards de treball satisfactoris? 

 Estan els estàndards de treball actualitzats? 

 Els mètodes són segurs? 

 Els mètodes garantitzen un bon producte? 

 Els mètodes són eficients? 

 La seqüència de treball és apropiada? 

 El canvi de torn és satisfactori? 

 La temperatura i l’ humitat és l’adequada? 

 Hi ha una opinió entre processos anteriors i posteriors? 

 

5 WHYS (PER QUÈ) 

 

Què és? 

 És una tècnica sistemàtica de preguntes utilitzada durant la fase d’anàlisis de 

problemes per buscar possibles causes principals a un problema. 

La tècnica requereix que l’equip pregunti “per què” com a mínim cinc cops o treballi a 

través de cinc nivells de detall. 

 

Per a què serveix? 

Per identificar les causes principals més probables d’un problema i així poder eliminar-

la. 

 

Mode operatiu d’utilització 

- Realitzar una pluja d’idees per identificar les causes probables d’un 

problema. 

- Un cop identificades, començar a preguntar “perquè és així? O perquè 

està passant? 

- Continuar preguntant “perquè?” cpm a mínim cinc cops. Això porta a que 

l’equip de treball busqui a fons i no conformar-se ja provades i certes. 

- Un cop no puguem pregunta més “Perquè”, s’haurà de descriure per cada 

causa analitzada, les accions necessàries per a la seva eliminació. 
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Passos 

1. Descriure la situació inicial 

2. Examinar les causes (5 vegades 

perquè) 

3. Acció de millora. 

 

 

 

 

3.2.5. Implamentació de la metodologia 

 

 El sistema de l’Audit s’articula sobre els 10 criteris del Pilar, que com s’ha 

comentat anteriorment estan vinculats a 7 passos de desenvolupament i 10 criteris de 

gestió que són Essentials pera aconseguir l’èxit. 

 

Per cada criteri tècnic o gestiona’l es valora en 5 nivells. 

Per cada nivell es dona una puntuació: 

Nivell 1 = 1 punt 

Nivell 2 = 2 punts 

Nivell 3 = 3 punts 

Nivell 4 = 4 punts 

Nivell 5 = 5 punts 

Els resultats entre 80 i 100 punts representen l’estàndard de World Class 

Manufacturing (WCM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3.4: Format dels 5 Perquè 



Estudi per a la implantació de WCM en una empresa de components d’automoció 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2: Nivells del sistema WCM 

 

Degut a que en el nostre projecte ens centrarem en l’àrea de manteniment 

professional  i organització  dels llocs de treball, explicarem amb detall la 

metodologia d’aquests dos pilars, encara que cal ressaltar que cadascun dels pilars 

té la seva metodologia. 

 

3.3. Criteri d’avaluació dels nivells 

 

3.3.1. Manteniment professional 

Els criteris d’avaluació per assolir cadascun dels nivells del Pilar de manteniment 

professional són: 

 

Nivell 0: És fa manteniment  però no es mesura el MTBF ni el MTTR de les principals 

màquines. 

 

Nivell 1: Hi ha definit un equip de Taller,  els passos de procés, els equips ,els 

subconjunts  i components disponibles. 

Hi ha definit un sistema de gestió del flux dels treballs de manteniment. Hi ha definida 

una gestió dels olis de lubrificació. 

S’utilitza la fulla d’ordre de treball d’emergència (EWO) del sistema. Hi ha un seguiment 

dels KPI.  
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Hi ha una classificació de les màquines per prioritat AA, A, B i C. 

S’han escollit màquines model per  a PM i  aquestes s’ha aplicat del step 1 al step3. 

S’han classificat les averies per  tipus de defecte ( ex: per mecànica, electricitat…) 

Realització del llibre màquina on hi han totes les màquines que composen la màquina 

on es veuen reflexaades les averies de la màquina. 

Mesura del temps que ha passat entre dues averies consecutives (MTBF) i mesura del  

MTTR dels principals components de les màquines. 

Realització de la planificació de manteniment en les màquines. 

Molt important, per tal d’assolir aquest nivell s’ha de tenir en compte tot l’anterior però 

sobretot els steps del 1 al 3 s’han d’aplicar plenament per a corregir les normes dels 

sistema World Class Manufacturing amb auditories realitzades periòdicament. 

 

Nivell 2: Realització de les 5S en el taller de treball de manteniment. Bona organització 

del material de treball. Realització d’un sistema de gestió  per a trobar qualsevol peça 

de recanvi en menys de 3 minuts. Aplicació dels steps 4 i 5 en les màquines model. 

Aplicació dels step 1 i 3 per a totes les màquines tipus AA.  

Hi ha vinculació lògica entre AM y PM 

 

Nivell 3: hi ha una clara vinculació lògica entre AM i PM. Estratificació del MTTR. 

 

Nivell 4: Aplicació del step 6 a les màquines model. Aplicació del step 5 a totes les 

màquines tipus AA. Aplicació del step 1  al 4 a 99% de les màquines tipus A.  

 

Nivell 5: Aplicació del step 7 per a les màquines model. Aplicació del step 6 en les 

màquines del tipus AA. Aplicació del step 1 al step 5 de les màquines A . 
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3.3.2. Organització dels llocs de treball 

 

Els criteris d’avaluació per assolir cadascun dels nivells del Pilar millora dels llocs de 

treball  són: 

 

Nivell 0: No hi han activitats per involucrar als operaris en la millora del lloc de treball 

diari. 

 

Nivell 1: Estudi  de les màquines  del tipus AA de les quals es té en compte les pèrdues 

com ara caminar, transport, recerca, instal·lació ... a causa de la manca d’organització 

adequada del lloc de treball.  Aplicació dels steps 1 al 3 d’aquestes màquines 

correctament. Hi ha un sistema d’auditoria per a verificar que els passos s’han seguit 

correctament. 

 

Nivell 2: Aplicació del step 4 a les àrees model. Aplicació del step 1 al 3 de totes les 

màquines AA. Realització de l’anàlisi cost / benefici. Demostració de benefici de les 

actuacions que s’han realitzat en les màquines tipus AA amb l’aplicació dels steps 

anteriors. 

 

Nivell 3: Aplicació del step 5 en les àrees model. Aplicació del step 1 al 4 per a totes les 

màquines de classe AA. Aplicació del step 1 al 3 de les àrees tipus A. 

 

Nivell 4: Aplicació del step 6 en les àrees model. Aplicació del step 5 de les àrees tipus 

AA. Aplicació del step 1 al 4 en les àrees de tipus A. 

 

Nivell 5: Aplicació del step 7 en les àrees model. Aplicació del step 6 en les àrees de 

tipus AA. Aplicació del step 1 al 5 en les àrees de tipus A 

 

NOTA: El fet d’anar avançant en els nivells de l’ implantació del sistema WCM no s’ha 

de deixar de costat els nivells adquirits anteriorment  s’han de mantenir i anar millorant, 

degut a que cada auditoria s’ha de demostrar que aquells nivells estan assolits. 
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4.ESTRUCTURA DE LA IMPLANTACIÓ 

 

4.1.La situació inicial 

 

Partim d’una empresa del sector  de components d’automoció en la que no existeix cap 

mètode ni eina per a facilitar tot el procés de producció. Des d’un punt de vista 

d’organització industrial, no hi ha cap tipus de pràctica ni avenç. L’empresa funciona 

amb sistemes antics i la majoria de personal viu desconnectat dels constants avenços 

en el sector. Un altre problema existent és que no hi ha comunicació entre la majoria de 

treballadors de l’empresa.  

Aquesta empresa té un problema greu, el numero d’averies és elevat  la qual cosa 

implica grans perdudes. No tenen cap tipus de planificació d’activitat en cap dels 

departaments i en quan al departament de manteniment no existeix cap activitat de 

manteniment preventiu. No és fa cap tipus d’anàlisis de les averies, no s’estudia el 

problema.  Hi ha poca comunicació entre els operaris de manteniment i el seu superior. 

Els llocs de treball, els materials  i les eines que utilitzen els operaris estan en mal estat 

i desordenats. Per aconseguir una bona qualitat del producte s’han de recuperar moltes 

peces i fer molts controls diàriament, la qual cosa provoca una pèrdua molt important. 

Per part del personal no hi ha cap tipus de motivació, es troben com si fossin una 

màquina més sense dret a opinar sobre el problema.  

A part de tots aquests problemes l’empresa necessita un pla de treball que contingui un 

seguit d’eines i mètodes per a poder canviar l’empresa i fer que avanci cap a una 

millora del producte, millorant les màquines i l’espai de treball, per tal de fer-los més 

competitius. 
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4.2 MANUAL D’IMPLANTACIÓ 

 

Per a poder aplicar amb èxit el sistema de World Class Manufacturing i poder anar 

avançant  amb els steps a continuació s’explicarà que s’ha de fer en cada step i les 

eines que s’han d’utilitzar per tal d’anar assolint els diferents nivells d’aquest mètode, 

en els pilars de manteniment professional i millora del lloc de treball. 

 

4.2.1. PILAR MANTENIMENT PROFESSIONAL 

 

STEP 0: Activitat preliminar de preparació 

En aquest step s’ha de fer un estudi  i accions prèvies  per a la preparació de l’activitat, 

com ara: 

- S’han de classificar AA, A, B, C  les màquines. 

- S’ha de definir un flux de procés de manteniment 

- S’ha de definir la gestió del manteniment 

- S’ha de realitzar les 5S en el magatzem de manteniment  

- S’ha de realitzar les 5S en el taller de manteniment  

- S’ha de definir una gestió dels olis de lubrificació 

- S’ha de definir una gestió per les averies i les ordres de treball. 

A continuació s’explica com fer cadascun d’aquests punts. 

Per a classificar les màquines s’ha de definir un criteri que s’ajusti a les nostres 

necessitats, com per exemple: 

 

Com es pot observar en la taula 3, tenim en compte el temps de reparació, el grau de 

freqüència, la freqüència de paro per averia i la cripticitat per la cèl·lula. Definint 

cadascun d’aquest paràmetres i tenint-los en compte en cadascuna de les màquines 

s’obté la classificació de màquines AA, A, B, i C.  
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Taula 3: Criteri classificació màquines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.1: Classificació de màquines 

 

 

En aquesta figura 4.1  es pot observar que només hi ha màquines tipus AA, A i B, no hi 

ha màquines C. 
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El següent pas és definir un flux de procés de manteniment (veure figura 4.2). En 

aquest apartat s’ha de realitzar un petit esquema de com es gestionarà tot el 

departament de manteniment. Un flux de procés podria ser com el que es veu a 

continuació: 

Amb el sistema del World Class Manufacturing els passos a seguir són els següents: 

En el moment que hi ha una averia s’ha d’obrir una EWO, és buscar la solució de l’ 

intervenció, s’aplica seguidament és fa un anàlisis de l’averia, es programa l’ 

intervenció i es soluciona. Si l’averia s’ha solucionat es tanca la EWO i es registra, però 

en cas que l’averia no s’hagi solucionat s’ha de tornar a programar i seguir el flux fins 

aconseguir la solució. 

 

 

Fig 4.2: Flux de procès de manteniment 

 

 

S’ ha solucionat 
l’intervención? 

Obrir una  EWO 

SI 

NO 

Gestió del WCM 

Buscar la solució de l’ intervenció 

Ànalisis de l’averia 

Programació de l’ intervenció 

Solucionar l’intervenció 

Tancar la  EWo 

Registrar EWO 
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TBM : 
Mantenimient 
Planificat/Cíclic 

CBM : 
Mantenimient 

Predictiu 

PM : 
Mantenimient  

Preventiu  

BDM : 
Mantenimiento 

a avería 

Planificat 

 No 
Planificat 

Tot seguit s’ha de definir la gestió del manteniment tenint en compte els diferents tipus 

de manteniments planificats i no planificats, en la  figura 4.3 tenim exemple de gestió de 

manteniment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.3: Gestió de manteniment 

El següent pas es aplicar les 5S en el magatzem i en el taller de manteniment, per tal 

de classificar, organitzar, netejar, estandarditzar mantenint la neteja i marcant les 

anomalies i per últim mantenir la disciplina per continuar millorant. 

Exemple de l’aplicació de les 5S en un magatzem i taller de manteniment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abans Després 
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Fig 4.4: Fotos abans i després de l’aplicació de la metodologia  5S 

 

En quan a la gestió dels olis de lubrificació també es fa una 5S i s’eliminen tots aquells 

olis que no s’utilitzen o aquells que s’utilitzen dos models diferents però aporten la 

mateixa aplicació. 

Es realitzar una llista amb tots els olis que tenim i una altre amb els olis que queden. A 

continuació s’associa taula  per les diferents freqüències en que fa falta inserir oli. 

Veure figura 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.5: Gestió d’olis de lubrificació 

Abans Després 

Familia aceite Proveedor Tipo aceite Marca Máquina

ROSA FL/PETRONAS HIDROBAK 9033 PETRONAS
GRUPOS 

HIDRAULICOS

ORO QUIMIBAGES HIDROLUBRIC HM 32 HOUGHTON YLM/ADDISON 705

VERDE CLARO FL/PETRONAS TELLUS OIL 46 SHELL
ONA-PRES/CMP/

CRIPPA 600

AZUL LUBRITEC TELLUS OIL 32 SHELL I +D

GRIS ENGRASE TUBOS PROYEC-BEL IRMCO GEL 980-000 CNC

VERDE LIMA LUBRITEC OMALA OIL 320 SHELL COMAU

ROJO LUBRITEC FENELLA OIL B 601 SHELL COMAU

VIOLETA TREVIC OPTIGEAR 150 CASTROL COMAU

VERDE OSCURO TREVIC SHC 624 MOBIL COMAU

LAVANDA KRAFFT HIDROIL 814 EP KRAFFT

OCRE FL/PETRONAS BAKU R 150 EP FL ENGRASE GENERAL

AZUL PALIDO QUIMIBAGES
HOUGHTODRAW 

SJ 180
HOUGTHON MORDA / CATTANEO

VERDE QUIMIBAGES
HOUGHTODRAW 

SHO-68
HOUGHTON ONA-PRES / ROVETTA

GRIS CLARO QUIMIBAGES CUTMAX 200 CF QUIMIBAGES
GBF / COMAS / MOON / 

MECOLINE

PISTACHO KLINER METAL AK-VAPOL 15 R KLINER METAL CNC

NEGRO QUIMIBAGES HOCUT SB 50 HOUGHTON CNC

AZUL-GRIS DILUBE FINDFORM AQUA PATE WYNN’S

CIRUELA DILUBE FINDFORM HP 220 WYNN’S

AMARILLO QUIMIBAGES CUT-MAX TK 33 QUIMIBAGES
GBF / COMAS / MOON / 

MECOLINE

FUCSIA TALADRINA QUIMIBAGES HOUGHTO-GRIND-N HOUGHTON TRONZADORAS

NARANJA SINTETICO FL/PETRONAS CORENA AS 46 SHELL COMPRESORES

HIDRAULICO

REDUCTOR

LUBRIFICACIÓN

21 TIPUS D’OLIS  DIFERENTS 

Familia aceite Proveedor Tipo aceite Marca Máquina

ROSA FL/PETRONAS HIDROBAK 9033 PETRONAS
GRUPOS 

HIDRAULICOS

ORO QUIMIBAGES HIDROLUBRIC HM 32 HOUGHTON YLM/ADDISON 705

VERDE CLARO FL/PETRONAS TELLUS OIL 46 SHELL
ONA-PRES/CMP/

CRIPPA 600

VERDE LIMA LUBRITEC OMALA OIL 320 SHELL COMAU

ROJO LUBRITEC FENELLA OIL B 601 SHELL I + D

VIOLETA TREVIC OPTIGEAR 150 CASTROL COMAU

VERDE OSCURO TREVIC SHC 624 MOBIL COMAU

LAVANDA KRAFFT HIDROIL 814 EP KRAFFT REDUCTORES VARIOS

NEGRO TALADRINA QUIMIBAGES HOCUT SB 50 HOUGHTON TRONZADORAS

OCRE
LUBRIFICACIÓN 

MÁQUINA
FL/PETRONAS BAKU R 150 EP FL ENGRASE GENERAL

AZUL PALIDO QUIMIBAGES
HOUGHTODRAW 

SJ 180
HOUGTHON NORDA / CATTANEO

VERDE QUIMIBAGES
HOUGHTODRAW 

SHO-68
HOUGHTON ONA-PRES / ROVETTA

GRIS CLARO QUIMIBAGES CUTMAX 200 CF QUIMIBAGES
GBF / COMAS / MOON / 

MECOLINE

PISTACHO KLINER METAL AK-VAPOL 15 R KLINER METAL ENGRASE TUBOS

AMARILLO QUIMIBAGES CUT-MAX TK 33 QUIMIBAGES
GBF / COMAS / MOON / 

MECOLINE

NARANJA SINTETICO FL/PETRONAS CORENA AS 46 SHELL COMPRESORES

HIDRAULICO

REDUCTOR

LUBRIFICACIÓN 
PIEZAS / UTILES

16 TIPUS D’OLIS DIFERENTS 
3 APLICACIONS DE FREQÜÈNCIA 

SEMANAL MENSUAL ANUAL

CODIGO DE FRECUENCIA

Abans Després 
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Després es col·loca en cada màquina on hi va aquests olis la figura amb el color 

corresponent, per tal de saber quin és l’oli que s’ha d’afegir i amb quina freqüència. 

Quan s’acaba de realitzar tot aquest step 0 s’ha de fer un check list per veure si aquest 

nivell està superat o no. Veure figura 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.6: Check list verificació del step 0 

 

Step1: Eliminació i prevenció del mal estat accelerat  

En aquest step s’han de fer accions per a eliminar i preveure el mal estat accelerat, 

com ara: 

- Tornar a repassar  la classificació de les màquines (en l’àrea pilot) 

- Comprendre i avaluar l’eficiencia de la màquina selecionada 

- Preparar el llibre màquina  

- Definir els objectius de l’àrea pilot 

- Restaurar condicions bàsiques i donar soport al pilar de AM 

A continuació s’explicar que s’ha de fer per realitzar aquestes accions. 

 

 

 

 



Estudi per a la implantació de WCM en una empresa de components d’automoció 

45 

Temps de treball =465 min. 
Temps de cicle efectiu = 1,4 pz/min 
Producció teórica = 651 pz 

           651 – 10 – 1 – 2 pz 
 651 pz              = 98% OEE = 638 pz 

651 pz 

nº pz pèrdudes per averia 

nº  pz perdudes per set-up 

nº  pz ok de qualitat 

x x
651-10-1 
  651-10 

651-10-1-2 
   651-2 = 98,4 x 99,8 x 98,3 = 98% 

= 

651-10 
   651 OEE = D% x E% x Q% = 

Primer de tot un cop s’ha escollito l’àrea pilot, s’ha de crear un equip de treball en el 

qual han de ser persones qualificades i que tinguin un mínim de conèixement de l’àrea 

escollida, desde operaris que treballin en aquesta màquina fins a responsables de 

manteniment. Un cop es té l’equip és realitza el lay out de la màquina  i es torna a 

repassar la classificació de les màquines però ara tenint en compte les de l’area pilot. 

El següent pas és comprendre i avaluar l’eficiencia de la màquina seleccionada. A 

continuació s’explica un exemple de com realitzar aquesta acció. (Veure figura 4.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.7: Explicació del OEE 
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Després de tots els càlculs fer una gràfica representativa per veure l’evolució del OEE 

de l’area pilot, veure figura 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.8: Seguiment semanal del OEE 

 

El següent pas és començar a preparar el llibre màquina el qual és un llibre on es 

registra cadascuna de les averies que hi hagut en cadascuna de les màquines, el 

component d’identificació, el proveedor associat… Veure fig 4.9 

 

Fig 4.9: Llibre màquina 
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SEGUIMENT DEL OEE SEMANAL 
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El següent pas s’ha de definir els objectius de l’area pilot. Els objectius fan referència al 

MTTR i MTBF. Per exemple un cop realitzat un análisis d’aquests dos paràmetres ens 

trobem que el nostre MTTR inicial o actual és de  200 minuts i el MTBF és de 18,8 

hores en marquem un objectiu que segons la situació aplicant millores es pugui assolir. 

Per exemple per la nostra situació inicial un bon objectiu seria arribar a un MTTR 

inferior a 60 minuts i un MTBF superior a 300 hores, i zero averies per falta de 

manteniment. 

El següent pas és restaurar les condicions bàsiques i donar soport a AM. Per a 

restaurar les condicions bàsiques es fa un check list de l’àrea pilot i tot allò que està en 

mal estat s’ha d reparar i es dona suport al pilar AM desde les tarjetes blanques que 

realitzen els operaris, PM intervé i dona suport reparant aquestes tarjetes. 

Per a verificar que aquest step està assolit es realitzar un check list .Veure figura 4.10 

 

 

Fig 4.10: Check list verificació del step 1 
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Step 2: Desglossament dels ànalisis 

Per a realitzar aquest step s’ha de: 

- Evitar la reparació de les averies greus, disminuir les micro parades i averies, 

millorar el rendiment del procés per pèrdues degut a les averies. 

- Reduir els defectes del producte degut al estat de la màquina 

- Desenvolupar tècniques per a solucionar problemes i fer un análisis de les 

averies. 

 

Primer de tot s’ha de crear un esquema de gestió del que s’ha de fer en cas que hi ha 

una averia, veure figura 4.11 

 

 

Fig 4.11: Esquema de gestió quan hi ha una averia 

 

Després d’una reparació i haver realitzar la EWO s’analitzar la causa arrel i depenen 

quina sigui la causa arrel s’utilitza una eina o una altre. Això ho trobem en la part de 

sota de la EWO. 
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Com omplir una EWO. 

1-. Camps on s’ha d’apuntar el numero d’EWO segons el llistat, els operaris que estan 

presents en l’averia, linea, màquina i operación on es produeix, el tipus d’averia 

diferenciant entre elèctrica, mecànica, neumàtica… si l’averia ha estat parcial o total i 

per últim, el torn i data de quan s’ha produit així com la duració total. 

  

2 . Descripció del problema 

En aquests camps primer s’ha de fer una petita descripció de perquè s’ha produit 

l’averia. Després explicar que s’ha fet per a solucionar l’averia, diferenciant si la solució 

ha estat definitiva o provisional. Per últim enumerar i anotar el material utilitzat per a 

reparar l’averia 

 

3.Definició del problema 

Ànalisis del 5 perquè on ens hem de fer les preguntes de què, quan, on, qui, qual i com 

s’ha produit l’averia 

En el camp de les possibles causes s’ha de posar totes les causes que pensem que 

poden haver provocat aquesta averia. 

 

4. Ànalisis de la causa arrel 

Un cop definides les posibles causes s’han de verificar una a una si ha estat la que a 

provocat l’averia, col.locant una ‘p’ o una ‘v’ depenent del resultat. Aixó ens indica que 

una EWO  es fa en varies fases ja que es necessari verificar les posibles causes si no 

s’ha realitzat durant la reparación de l’averia 

En el quadre de causa arrel s’ha de remarca una de les sis possibles causes que són: 

 Influencies externes: Material defectuos, falta de material, etc. 

 Insuficients competències: l’operari de producció no sap com funciona la màquina o 

l’operari de manteniment no sap reparar-la 

 Debilitat en el projecte: el problema resideix en que el disseny de la màquina no és 

el correcte. 

 Manteniment insuficient: Aquesta causa és perquè no s’ha pogut realitzar el 

manteniment preventiu o no és lo suficientment exhaustiu o la freqüència no és 

l’adequada, o aquest equip no té definit el manteniment. 
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 Operacions no realitzades correctament: l’averia succeeix quan l’operació ja  s’ha 

realitzat per manteniment o producció  però no ha estat la correcta però es 

considera com a realitzada. 

 Falta de condicions base:  quan l’averia es produeix per falta de neteja, falta de 

lubricació  o falta de revisió d’algun cargol.  

5. Accions 

Un cop trovades les causes arrel s’estableixen les accions per a solucionar-les. En la 

zona del resultat es fa un petit croquis. Cada causa arrel té una solució predefinida. 

6. En l’últim camp s’indiquen les fletxes i hores d’inici i finalització de l’averia, així com 

un desenvolupament del temps total de l’averia. Per últim hi ha un camp on s’han de 

posar els comentaris, la firma del responsable de manteniment i la data. 

 

Amb les EWO analitzem les averies,  fem un seguiment d’elles i les analitzem per a 

trobar la causa arrel per a poder-ho solucionar i evitar que torni a succeir. 

S’ha de tenir una gràfica que ens permeti veure quin número d’averies hi hagut i quina 

ha estat la causa arrel, veure figura 4.12: 

  

 

 

Fig 4.12: Analisis deles EWO segons les causes arrel. 

 

 

 

 

ANALISIS EWO SEGONS CAUSA ARREL
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Per últim es fa un check list per a verificar que aquest step està assolit. Veure figura 

4.13 

 

 

Fig 4.13: Check list verificació del step2 

 

Step 3: Establiment dels estandars manteniment. 

Per a realitzar aquest step s’ha de: 

- Crear un sistema de manteniment cíclic 

- Classificar els recanvis i components, construir un estandar de manteniment 

ciclic i crear una OPL de treball. 

- Implementar la manutenció cíclica, monotoritzar i revisar els resultats. 

 

Primer de tot s’ha de crear un planning de manteniment on s’indiqui quina és la feina/ 

manteniment que s’ha de fer i quan. 
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Seguidament s’ha de crear un criteri per a classificar els recanvis i els components, 

veure figura 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.14: Criteri de clasificación dels components 

 

Un cop classificats s’ha de realitzar gràfiques iguals que la de la classificació de les 

màquines però ara pels components. 

Els components també s’han d’afegir al llibre màquina. 

 

A continuació s’han de crear els estandars de manteniment de lubricació, revisió i 

neteja, eina que descriu com s’ha de fer les diferents accions nomenades en la 

màquina. 

 

Un cop creats els estandars s’han d’afegir al panell de l’activitat perquè han d’estar 

accesibles pels operaris que hagin de realitzar aquesta revisió i no sàpiguen gaire com 

s’ha de fer. 

Un cop realitzat els estandars es fa el check list d’aquest step per a verificar si s’ha 

assolit. Veure figura 4.15 

COMPONENT TIPUS "A"

COMPONENT TIPUS "B"

COMPONENT TIPUS "C"

QUAN AQUEST COMPONENT ES TRENCA, L'EQUIP ES PARA

ENCARA QUE EL COMPONENT ES TRENQUI, EL SEU IMPACTE ÉS LIMITAT

L'AVERIA DE LA MÀQUINA POT SER RESOLTA SENSE PROBLEMA
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Fig 4.15: Check list verificació del step3 

 

Step 4: Mesures  sobre els punts dèbils de les màquines i allargar la vida   

            dels components 

En aquest step es tracta d’anar més enllà a part de solucionar les averies que tenim 

i analitzar-les busca mesures sobre els punts dèbils de les màquines i allargar la 

vida dels components. 

Per exemple tenim una màquina que cada 3 mesos s’ha de canviar una peça 

determinada, doncs es tracta de fer un manteniment periodic per tal de que no es 

faci malbé la peça i en comptes de canviar-la cada 3 mesos es pot canviar cada 4 o 

5 mesos. 

 

Step 5: Construcció d’un sistema de manteniment periòdic 

En aquest step s’ha de construir un planing on hi figuri  els manteniments que s’han 

d’anar fent periodicament, en el que s’haurà de marcar si s’ha realitzat o no. 

Exemple de planing periodic. 

 

Step 6: Construcció d’un sistema de manteniment predictiu 

En aquest step s’ha de definir el manteniment predictiu la qual cosa consisteix en 

trobar els possibles fallos i millorar els aspectes operatius de l’instal.lació o màquina, 

en lo relatiu a seguretat, eficiència, funcionalitat, productivitat, confort e higine. Per 

tant qualsevol situació o acció que veiem insegura, que pot provocar alguna 

accident, pèrdua etc... s’ha d’atacar. 
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Les fases del Manteniment preventiu són: 

 Inventari tècnic, el qual requereix manuals d’ús, lay-out de la planta o  

màquina amb les caracteristiques de cada equip 

 Procediments tècnics. Cal tenir en compte el planing periodic realitzat en el 

step anterior 

 Mitjançant les EWO construir el manteniment predictiu 

 

 

Step 7: - Gestió dels costos de manteniment 

- Construcció d’un sistema de manteniment planificat 

 

En aquet step s’ha de crear un sistema de gestió dels costos de manteniment, per tal 

de tenir un control en quan als costos, per aixó cal construir un sistema de manteniment 

planificat. [ref 4] 

 

4.2.2. PILAR ORGANITZACIÓ LLOC DE TREBALL 

 

Step 0: Activitats preliminars 

En aquest step s’ha de fer un estudi  i accions prèvies  per a la preparació de l’activitat, 

com ara: 

- Escollir un equip per aquest pilar 

- Sel.leccionar l’area model 

- Fer un planning general de l’activitat 

- Preparar l’activitat de l’area model 

A continuació s’explica com fer cadascun d’aquests punts. 

El primer es tracta de sel.lecionar un personal per a portar aquest pilar on hi ha d’haver 

el lider del pilar que és el que porta el pilar i els altres membres del grup sel.leccionats 

han de tenir coneixement d’aquest pilar per a poder donar suport. 

En segon lloc s’ha de sel.leccionar l’àrea model a partir del cost deployment que és el 

pilar que ens diu quina de les nostres àreas té major pèrdua en operacions sense valor 

afegit. L’àrea que surti amb major pèrdua de no valor adjunt serà la nostra àrea model. 

Succesivament es crea un planning on es veu quines activitats s’haniran obrint en 

funció del cost deployment. 
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A continuació s’ha de formar un equip per a treballar sobre l’àrea pilot. Aquest equip ha 

d’estar format per operaris de la màquina, com a mínim un responsable de producció i 

un mecànic o elèctric. Aquest equip es reuneix un cop a la setmana per tal d’anar 

millorant l’àrea tal com es va indicant en els steps del WCM. 

 

Step 1: Neteja inicial 

En aquest step s’aplica l’eina de les 5S per a fer una neteja de l’àrea.  Veure descripció 

de les 5S. 

 

Step 2: Reorganització del procès 

En aquest step s’ha d’eliminar el muri, és a dir, eliminar el treball realitzat en l’àrea que 

és injustificable i amb una organització pobre. Per ha realitzar  aquest treball s’ha de fer 

una taula d’avaluació  ergonomica de totes les operacions realitzades creada pels 

operaris de l’àrea. 

 

Com per exemple, veure 4.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.16: Estudi ergonomic 
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Un cop fet aquest estudi ergonomic s’ha de treure o modificar aquelles accions que 

siguin inecessaries o millorables. Com per exemple: 

1. Fer un carro més elevat perquè l’operari no s’hagi de jupir uns 45º per agafar 

una peça. 

2. Canviar el material de posició, ja que pot facilitar la feina. 

 

En aquest step s’ha d’eliminar el  mura, és a dir, les variacions de producció i/o de flux 

de procés d’una àrea.  

Per a realitzar aquesta operació s’ha de conometrar cadascuna de les operacions i 

veure quina d’elles es triga més en realitzar. Un cop conometrades s’ha de fer un 

spagueti chart, que consisteix en dibuixar sobre un lay-out de l’àrea amb una linea tots 

els moviments o passos que es realitzen. Desprès s’han d’eliminar o reduir totes 

aquelles operacions que es poden millorar i tornar a conometrar, realitzar l’espagueti 

chart i comparar amb l’estudi anterior. 

 

Step 3: Operacions estandars 

 En aquest step  hi ha d’haver un control visual, s’ha d’establir operacions estandars i 

s’han de realitzar opl (one point lesson). 

Un exemple de control visual es pot veure a la fotogràfica de sota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4.17 :  Fotogràfia  ordre de les eines  
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Fig 4.18: Operacions estandars  
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Fig 4.19: Camps a omplir d’una OPL 
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Step 4: Formació sobre les característiques del producte 

En aquest step tracta de formar als operaris de les caracteristiques del producte per tal 

que tinguin més coneixements sobre el producte en el qual estan treballant per a poder 

entendre moltes de les operacions que es realitzen i d’aquesta manera motivar-los ha 

anar millorant cada dia amb el producte. 

 

Step 5: Subministra del material en JIT (Just in Time) 

En aquest step es tracta de fer un estudi del material que es necessita i quan es 

necessita. L’objectiu d’aquest step és  reduir el cost de gestió de material i eliminar les 

pèrdues per estock innecessari. 

Step 6: Millora dels estàndards 

En aquest step s’ha d’anar avançant amb els estandars nomenats anteriorment i s’han 

d’anar complimentat cada cop més. 

Step 7: Seqüències de treball estàndard. 

En aquest step s’ha de definir una seqüència de treball estandar definint totes les 

operacions estandars que faràn els operaris. 

 

 

 

5. PLANING DE L’IMPLANTACIÓ DELS PILARS DE MANTENIMENT I   

     ORGANITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL 

 

La planificació de l’implanatció del sistema en  aquesta empresa s’ha establert per a 6 

anys tenint en compte la situació en que es troba l’empresa.  És un periode llarg perquè 

tal i com s’ha vist en el manual d’implantació hi ha molt punts a tenir en compte. En 

aquest sistema és molt important l’aplicació que es fa, és molt millor avançar a poc a 

poc i saber que s’està fent en tot moment i perquè, que no pas anar  ràpid sense tenir 

en compte moltes de les  coses mencionades en el manual i sense criteri. 
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PILAR DESCRIPCIÓ DELS STEPS 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Step 1: Eliminar i prevenir el mal estat de les màquines

Step 2: Anàlisis de les averies

Step 3: Definició dels estàndards  de manteniment

Step 4: Contra mesures sobre els punts dèbils 
de les màquines i allargar la vida  dels components

Step 5: Construcció d’un sistema de manteniment periòdic

Step 6: Construcció d’un sistema de manteniment predictiu

Step 1: Neteja inicial

Step 2: Reordenació del procés

Step 3: Estandrs Inicials

Step 4: Formació sobre les característiques del producte

Step 5: Subministra del material en JIT (Just in Time)

Step 6: Millora dels estàndards

Step 7: Seqüències de treball estàndard.
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PLANIFICACIÓ DE L'IMPLANTACIÓ DELS 2 PILARS 
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6. ESTUDI ECONÒMIC 

 

En aquest apartat, es calcularà el preu que suposa dur a terme la implantació d’aquest 

projecte basat en l’implantació del WCM en les àrees de manteniment i millora dels 

llocs de treball. Per tal de fer una estimació del cost s’ha plantejat el cas hipotètic de 

l’empresa descrita durant el treball. L’estudi econòmic s’ha dividit en els diferents steps 

per cada pilar, per tal de determinar millor el cost de cada punt de l’implantació. 

 

Pilar de Manteniment Professional 

 

Step 0: Activitat preliminar de preparació 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost  Total 

Classificació de les màquines   6h   28€/h  168€ 

Definició del flux de procés   4h   28€/h            112€  

Definició de la gestió de manteniment  4h   28€/h             112€ 

Realització de les 5S en el magatzem     12h   28€/h             336€ 

Realització de les 5S en el taller   8h   28€/h             224€ 

Definició de la gestió dels olis de lubricació 5h   28€/h              140€ 

Definició gestió de les averies   5h   28€/h             140€ 

            1232€ 

 

Material  

Fulls, llapissos i material imprenta           60€ 

Realització fotografies                      25€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

Plastificació dels documents necessaris           20€ 

               140€ 
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Step 1: Eliminar i prevenir el mal estat de les màquines 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Classificació màquines àrea pilot   2h   28€/h             56€ 

Preparació llibre màquina     6h   28€/h           168€      

Definició dels objectius àrea pilot   2h   28€/h              56€ 

Restaurar les condicions bàsiques  8h   28€/h            224€      

                      504€ 

Material 

Fulls, llapissos i material imprenta           20€ 

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

Plastificació dels documents necessaris           15€ 

Material mecànic i elèctric             40€ 

             125€ 

 

Step 2: Ànalisis de les averies 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Realització de les EWO    15h   28€/h  420€ 

Reparació averies     10h   28€/h             280€ 

                      700€ 

Material 

 

Documents necessaris         20€ 

Material mecànic i elèctric necessari       60€ 

            80€ 

 

 

 

 

 

 



Estudi per a la implantació de WCM en una empresa de components d’automoció 

63 

 

Step 3: Definició dels estàndards  de manteniment 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Creació d’un sistema de manteniment cíclic 6h   28€/h            168€ 

Classificació dels recanvis i components 10h   28€/h            280€ 

Creació OPL      2h   28€/h  56€ 

                     504€ 

Material 

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

Plastificació dels documents necessaris           15€ 

               65€ 

 

 

Step 4: Contra mesures sobre els punts dèbils de les màquines i allargar la vida   

            dels components 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

 Estudi de les mesures    20h   28€/h  560€ 

 

Material 

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

Plastificació dels documents necessaris           15€ 

               65€ 

 

 

Step 5: Construcció d’un sistema de manteniment periòdic 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Realització planing periodic   8h   28€/h  224€ 
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Material  

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

               50€ 

 

Step 6: Construcció d’un sistema de manteniment predictiu 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Realització planing predictiu   8h   28€/h  224€ 

 

Material  

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

               50€ 

 

Step 7: - Gestió dels costos de manteniment 

            - Construcció d’un sistema de manteniment planificat 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Gestionar els costos de manteniment  5h   28€/h  140€ 

Realització planing planificat   8h   28€/h  224€ 

            364€ 

Material  

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

               50€ 

 

Formació 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Curs fomació operaris    8h   28€/h  224€ 

Curs formació responsables   10h   35€/h  350€ 

Curs formació mecànics i elèctrics  10h   30€/h  300€ 

            874€ 
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Pilar organització del lloc de treball 

   

Step 0: Activitats preliminars 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost  Total 

Elecció del equip d’aquest pilar    3h   28€/h    84€ 

Sel.lecció area model    2h   28€/h              56€  

Realització planing general de l’activitat  2h   28€/h               56€ 

Preparació de l’activitat de l’area model  8h   28€/h             224€ 

             420€ 

 

Material 

Fulls, llapissos i material imprenta           20€ 

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

Plastificació dels documents necessaris           15€ 

                85€ 

Step 1: Neteja inicial 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Realització de les 5S    5h   28€/h             140€ 

            

Material 

Escombra, draps...              40€ 

 

Step 2: Reordenació del procés 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Estudi ergonomic, eliminació muri, mura, muda   30h   28€/h  840€ 

Material  

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

               50€ 
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Step 3: Estandrs Inicials 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Realització d’estandrs    8h   28€/h            224€ 

Material 

Realització fotografies                      15€ 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

Plastificació dels documents necessaris           15€ 

               65€ 

 

Step 4: Formació sobre les característiques del producte 

 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Formació als operaris sobre el producte  10h   28€/h  280€ 

Material 

Impressos dels documents necessaris           35€ 

 

Step 5: Subministra del material en JIT (Just in Time) 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Estudi JIT      20h   28€/h             560€ 

Material 

Impressos dels documents necessaris           50€ 

 

Step 6: Millora dels estàndards 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Repasar els estandars    8h   28€/h  224€ 

Material 

Impressos dels documents necessaris           50€ 

 

Step 7: Seqüències de treball estàndard. 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Redefinició dels treballs estandars  10h   28€/h  280€ 

Material 

Impressos dels documents necessaris           50€ 
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Formació 

Tasques d’observació    Dedicació  Cost           Total 

Curs fomació a tot el personal   30h   28€/h  840€ 

            

 

 

Cost total de l’implantació per els pilars de manteniment professional i 

organització del lloc de treball. 

 

Pilars           Cost total 

Manteniment professional        5.811€ 

Organització del lloc de treball       4.233 € 

                    10.044€ 

 

 

La implantació del World Class Manufacturing pot reportar millores en els resultats 

econòmics. Si l’implantació s’ha fet correctament, es pot observar un retorn d’inversió 

en el treball, una millor qualitat en el producte, una reducció de costos i per tant, un 

major ingrés que suposa més beneficis. 
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7. CONCLUSIONS 

 

Aquest projecte s’ha desenvolupat per donar solució a un seguit de problemes 

d’organització que patia l’empresa de components d’automoció. 

Aquesta empresa presentava un seguit de mancances molt importants per al seu 

correcte funcionament. 

En aquest projecte ens hem centrar en els pilars de manteniment professional i el de 

organització del lloc de treball, en els quals tenen molts aspectes a millorar. 

En quan al pilar de manteniment no hi havia cap control de les averies de les màquines, 

cap ànalisis ni estudi d’aquestes. La gestió de les averies no estava definida. Tant el 

magatzem com el taller de manteniment estava totalment desordenats i bruts. 

Ni hi havia descrit el flux de gestió del departament de manteniment, ni control del 

MTTR ni del MTBF. 

En quan al pilar d’organització del lloc de treball no hi havia cap tipus  d’ordre ni neteja, 

les eines dels operaris estaven en qualsevol lloc i en mal estat. Els operaris moltes de 

les accions que feien per a fabricar un component eren innecessaries.  

 

Sumat tot aixó, l’empresa presentava una resposta lenta amb problemes que sorgien i 

mostrava dificultats per a solucionar els problemes amb els clients amb més de donar 

un aspecte d’empresa de desordre, desorganització en els departaments i mal estat de 

l’empresa. Tot aixó produit pel mal estat de les màquines i el fet de que els operaris 

treballessin amb un desordre i bruticia continua la qual provocava mala qualitat de 

producte. 

 

Per a resoldre aquest problema s’ha optat per implantar el sistema de World Class 

Manufacturing centrant-nos en els pilars de manteniment i organització del lloc de 

treball en un periode de curt plaç (1 any) i en un periode de llarg plaç (6 anys). Durant 

el procés d’implantació s’ha anat veient els mètodes per a cadascun d’aquest dos pilars. 

Cadascun dels pilars té 7 steps els quals ha de tenir implantats  en 6 anys. 

Per a l’aplicació d’aquest sistema s’utilitzen diferents eines  que s’han anat anomenant 

en cada step. Aquestes eines són molt utils per a l’implantació d’aquest sistema. 
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Cada step ha implantat els mètodes i eines convenients per la part del procés en la que 

ens trobàem, fins que un cop arribats a la darrera podem concloure que el procés ha 

estat implantat amb exit. 

 

Podem definir les millores que suposa l’implantació d’aquest sistema. 

En quan a Manteniment 

 Eliminar i prevenir el mal estat de les màquines 

 Analitzar les averies 

 Prendre mesures contra els punts dèbils de les màquines i allargar la vida dels 

components 

 Planificar un manteniment periodic i predictiu els quals ens ajudaràn a evitar el mal 

estat de les màquines i d’aquesta manera tenir un manteniment molt més efectiu. 

 

En quan a l’organització del lloc de treball 

 Mantenir el lloc de treball i l’empresa neta i amb ordre 

 Subministrar el material en JIT 

 Eliminar totes aquelles accions inecessaries realitzades per l’operari. 

 

Amb l’implantació d’aquest sistema l’empresa serà molt més eficient i competitiva. 
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8. GLOSARI 
 
Els mètodes i eines que es descriuen formen part de la base per implantar 

correctament aquest projecte de WCM. Cal dir que molts d’aquests mètodes i eines 

van néixer en el japó i d’altres es varen millorar als Estats Units. Per tant moltes 

d’aquestes paraules que s’anomenen tenen l’origen en aquestes llengües. 

A continuació hi ha un petit glossari, amb les principals paraules que hi apareixen 

per tal de facilitar la comprensió d’aquest estudi. 

 

EWO: és un document que serveix per analitzar les averies. 

 

MTTR: És el temps mig de la reparació. Es té en compte el temps total de la 

reparació i el número total d’intervencions. 

 

MTBF: És el temps mig entre les reparacions. Es té en compte el funcionament de 

la màquina i el número toatl d’intervencions. 

 

Layout: (de l’anglès) distribució en planta. Document en el que queda plasmada la 

disposició dels diferents elements que componen un sistema productiu i la seva 

relació mútua. 

 

WCM: (de l’anglès) sistema de negoci per organitzar i dirigir el desenvolupament de 

producte, operacions, proveïdors, i relacions de clients que exigeix menys capital, 

menys esforç humà, menys espai, i menys temps per fer productes amb menys 

defectes seguint els desigs precisos dels clients. 

 

Muda: (del japonès) treball que no aporta valor afegit, també anomenat 

malbaratament o desperdicis. 

 

Mura: (del japonès) variacions de producció i/o de flux en el procés de producció 

d’una empresa. 

 

Muri: (del japonès) treball realitzat en una empresa fruit de pràctiques injustificades i 

d’una organització pobra. 
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