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La visió tradicional de les 
actuacions de l’àrea de man-
teniment ha estat basada en 
l’obtenció d’una disponibi-
litat determinada de planta 
amb un pressupost determi-
nat. Per aconseguir-ho, al 
llarg del temps hem utilitzat 
diferents tècniques que han 
estat i són més o menys apli-
cades i que ens han permès 
d’obtenir els resultats exigits. 
Aquestes tècniques de gestió 
es resumeixen en aquests 
conceptes:
—  Manteniment correctiu
—  Manteniment predictiu
—  Manteniment preventiu
—  Formació tècnica persones
—  RCM
—  TPM
—  Indicadors de gestió
—  Recanvis
—  GMAO
—  Subcontratació 
—  Diversos
No obstant això, la gestió 
del manteniment i de l’àrea 
de producció ha de fer un 
salt cap a l’excel·lència 
que podem definir així:  

resultats immediats en la 
productivitat, la competiti-
vitat i la rendibilitat del ne-
goci. 

El principi bàsic de Lean 
és optimitzar processos eli-
minant els set elements de 
deixalles o mudes: l’excés 
operatiu, el temps d’espera, 
l’excés de transport, l’excés 
de procés, l’excés d’estocs, 
l’excés de moviments i min-
ves, i l’scrap per defectes. 
Hi ha diferents eines Lean 
aplicables en àrees o pro-
cessos, com ara les 5S, 
SMED, VSM...

El value stream mapping 
(VSM) és una eina de Lean 
que utilitza paper i llapis,  
i que permet de veure el flux 
del procés, material i infor-
mació per facilitar la identifi-
cació i l’eliminació del rebuig 
(waste). A més, és una font 
única d’informació docu-
mentada de tot el que passa 
en el procés d’elaboració d’un 
producte o família de produc-
tes. Permet una detecció fàcil 
i ràpida de millores en els 
diferents processos de fabri-
cació de productes, estableix 
prioritats en les activitats de 

El manteniment correctiu i predictiu, la formació tècnica de persones i els indicadors de 
gestió són algunes de les diferents tècniques que s’han emprat els darrers anys en l’àrea 
de manteniment per tal d’obtenir els resultats exigits. Però la gestió del manteniment 
necessita fer un salt qualitatiu cap a l’excel·lència mitjançant la millora contínua i amb 
l’ajuda dels sistemes de gestió Line i Six Sigma. 
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Aquest sistema es basa, fo-
namentalment, en la idea 
que els comandaments in-
termedis i alts responsables 
del manteniment i de la pro-
ducció ja tenen superada 
l’aplicació de les tècniques 
anteriors i que la seva feina 
diària consisteix a millorar. 

Un comandament inter-
medi ha de millorar la seva 
àrea de responsabilitat, 
com també ha d’aspirar a 
la millora el responsable de 
manteniment i producció. 
Els objectius clàssics de la 
millora esdevenen la raó de 
ser del manteniment / de la 
producció.

LEaN: pLaNTEJamENT 
DE miLLoRa DE 
pRocESSoS
L’activitat dels comanda-
ments intermedis i superi-
ors consisteix, bàsicament, 
a portar àrees. Lean és un 
sistema i un plantejament 
de millora de processos de 
producció i serveis basats 
en l’eliminació de deixalles 
i d’activitats que no afegei-
xen valor al procés, amb la 
qual cosa s’aconsegueixen 

MILLORA CONTÍNUA - LEAN 
MANAGEMENT  - SIX SIGMA

La millora contínua  
a través de Lean Six Sigma
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millora contínua i defineix 
els plans d’actuació i el temps 
total de cada procés.

Per assegurar la millora 
contínua, el procés metodo-

lògic elemental, aplicable en 
qualsevol camp de l’activitat, 
és la roda de Deming, for-
mada per quatre fases fona-
mentals: plan (planificar), do 
(fer), check (verificar) i act 
(actuar). Aquest procés ana-
litza les dades, investiga cau-
ses, s’orienta a la prevenció, 
no pas al remei, subratlla la 
preparació i el plantejament 
abans que l’acció i el control 
dels resultats, i es pot apli-
car en qualsevol problema de 
l’empresa, simple o complex, 
i en qualsevol nivell (direcció 
o col·laboradors).

Per aplicar la millora 
contínua, es formen grups 
o equips de millora kaizen 
i kaikaku. Els equips kai-
zen són per prendre mesu-
res a mitjà o llarg terminis. 
Els equips kaikaku són per 
prendre mesures radicals 

que cal implementar en un 
període curt de temps.

SiSTEma Six SiGma
Six Sigma és un sistema de 
gestió amb l’objectiu d’acon-
seguir l’excel·lència empre-
sarial quant a la qualitat i la 
productivitat, tant en el crei-
xement com en els costos, que 
es desenvolupa mitjançant la 
gestió eficient dels proces-
sos de negoci que afecten el 
client, sigui intern o extern. 
Aconseguir un nivell de quali-
tat Six Sigma en una empresa 
significa ser capaç de submi-
nistrar productes i serveis 
lliures, pràcticament, de “de-
fectes” amb tan sols 3,4 DPM 
(defectes per milió) d’oportu-
nitats de crear un “defecte”. 
Per a una bona implantació 
calen la implicació de la direc-
ció, una bona identificació del 

L’arbre  
de millora de  
les operacions 
resumeix  
els avantatges 
del mètode Lean 
Six Sigma. 
Les pomes 
representen  
les millores 
obtingudes.

El value stream 
mapping 
(VSM) és una 
eina Lean que 
permet una 
detecció fàcil i 
ràpida  
de millores en  
els diferents 
processos de 
fabricació de 
productes
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client de cada projecte, una 
bona estructura ben definida 
(champion, black belts, gre-
en belts i yellow belts), una 
formació en tots els nivells i 
el treball en equip.

La metodologia per a 
l’aplicació de Six Sigma és 
la de DMAIC: define (defini-
ció del problema), measure 
(mesurar el procés), analyze 
(analitzar i determinar la 
causa del defecte), improve 
(millorar el procés) i control 
(controlar el procés).

Els sistemes de gestió 
Line i Six Sigma compartei-
xen diversos principis, com 
l’enfocament per aportar 
valor al client, la utilització 
de diferents tècniques, l’eli-
minació de les deixalles i la 
creació d’equips de millora. 
La fusió de tots dos mètodes 
és el que coneixem amb el 
terme Lean Six Sigma (LSS), 
perquè combina els avantat-

ges de tots dos. Podem resu-
mir gràficament aquest fet 
en el que anomenem arbre 
de millora de les operacions, 
on les pomes representen les  
millores.

apLicaciÓ DE LEaN 
maiNTENaNcE  
i Six SiGma 
Aquests sistemes de gestió en 
l’àmbit del manteniment s’han 
d’aplicar a les següents àrees:  
—  Determinació del valor 

afegit i de la manca de va-
lor afegit en els processos 
de manteniment. Aplica-
ció value stream mapping.

—  Procés de convertir co-
mandaments intermedis 
i superiors en gerents 
d’àrea. Entrenament. 

—  Aplicació de tècniques de 
DMAIC. 

—  Sigma aplicada en el dis-
seny de màquines. 

—  Sigma aplicat en processos 
poc fiables o molt variables.

—  Pla de formació en man-
teniment de la producció 
en els diferents nivells es-
pecialistes de Six Sigma 
(LSS champion, master black 
belts, black belts, green belts, 
yellow belts i white belts). 

—  Pla de millora contínua 
definit, analitzat, quanti-
ficat i amb el caràcter de 

compromís anual per  
a comandaments inter-
medis i superiors de 
manteniment.

D’acord amb la nostra ex-
periència en empreses 
d’alimentació, els resultats 
tipus que s’obtenen són:  
—  Augment de la disponi-

bilitat del 10-15 %. 
—  Millora del cost del man-

teniment del 10-20 %.
—  Estoc de recanvis neces-

saris del 40-50 %. 
—  Reducció de la minva de 

la producció del 50 %. 
—  Qualitat final (per fases) 

Six Sigma.

En resum, Lean Six Sig-
ma busca que les màqui-
nes del procés productiu i 
els processos de manteni-
ment i producció tinguin 
menys variabilitat i que el 
seu funcionament normal 
tingui un cost més petit 
en totes les fases (disseny, 
operacions i manteniment).  
El manteniment i la pro-
ducció moderns s’han de 
basar en la gestió Lean Six 
Sigma, i això implica un 
salt en els sistemes tradici-
onals molt més important 
que no pas el que va com-
portar aplicar TPM. n

Line Six Sigma 
(LSS) busca que 
la producció i  
el manteniment 
tinguin menys 
variabilitat 




