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WILLIAM HENRY MERRYL CREA UL (UNDERWRITERS
LABORATORIES) ALS ESTATS UNITS 07

ES CREA L’ENGINEERING STANDARDS COMMITTEE, 
PRECURSOR DEL BSI 08

ES CREA LA IEC (INTERNATIONAL ELECTRIC COMMISSION) 09

ES CREA EL NADI, COMITÈ DE NORMALITZACIÓ 
DE LA INDÚSTRIA ALEMANYA, PRECURSOR DEL DIN 10

ES FUNDA A ANGLATERRA L’ASSOCIACIÓ 
PER A LA INSPECCIÓ TÈCNICA 11

ELS LABORATORIS BELL DE L’AT&T CREEN 
UN DEPARTAMENT DE QUALITAT 12

R.A. FISHER PUBLICA ESCRITS FONAMENTALS SOBRE 
LA INFERÈNCIA ESTADÍSTICA 13

W.A. SHEWART INTRODUEIX EL CONCEPTE DE “GRÀFIC
DE CONTROL” ALS LABORATORIS BELL 14

W.A. SHEWART PUBLICA “ECONOMIC CONTROL 
OF QUALITY OF MANUFACTURED PRODUCT” 15

W. DEMING CONVIDA SHEWART A FER CONFERÈNCIES 
AL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA 16

W.A. SHEWART PUBLICA “EL MÈTODE ESTADÍSTIC 
DES DEL PUNT DE VISTA DEL CONTROL DE LA QUALITAT” 17

K. ISHIKAWA PRESENTA EL SEU DIAGRAMA “CAUSA-EFECTE” 18
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A.V. FEINGHENBAUN INTRODUEIX EL CONCEPTE 
DE “CONTROL DE QUALITAT TOTAL” ALS ESTATS UNITS 19

ES CREA EL COMITÈ DE CIENTÍFICS AL JAPÓ 
PER IMPULSAR LA QUALITAT A LA INDÚSTRIA 20

ES CREA LA INTERNATIONAL STANDARDS 
ORGANISATION (ISO) 21

W. DEMING COMENÇA A FER CONFERÈNCIES AL JAPÓ
I INSTAURA EL PREMI A LA QUALITAT 22

J. JURAN PUBLICA  EL “QUALITY CONTROL HANDBOOK”
I IMPARTEIX SEMINARIS SOBRE QUALITAT 23

ES CREEN ELS PRIMERS “CERCLES DE QUALITAT” AL JAPÓ 24

ES PUBLIQUEN LES NORMES MILITARY 
STANDARD 105 D PER A LA INSPECCIÓ PER MOSTREIG 25

PRIMERA CONFERÈNCIA INTERNACIONAL 
SOBRE CONTROL DE QUALITAT AL JAPÓ 26

HEGEMONIA DE LA QUALITAT I LA COMPETITIVITAT 
JAPONESA COM A RESULTAT DE LA CRISI DEL PETROLI 27

PHILIP B. CROSBY PUBLICA “QUALITY IS FREE”, 
SOBRE L’ART D’ADMINISTRAR LA QUALITAT 28

EL BRITISH STANDARDS INSTITUTE PUBLICA 
LA NORMA BS 5750 (QUALITY ASSURANCE) 29

GENICHI TAGUCHI INTRODUEIX EL CONCEPTE 
DE “LA FUNCIÓ PÈRDUA” I EL DISSENY D’EXPERIMENTS 30
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MASAAKI IMAI ESTABLEIX EL CONCEPTE “KAIZEN”
O DE LA MILLORA CONTÍNUA 31

MOTOROLA CREA EL MODEL SIX SIGMA 32

L’ISO PUBLICA LA PRIMERA SÈRIE 
DE NORMES ISO 9000 (9001, 9002, 9003) 33

L’ONU INSTAURA EL DIA MUNDIAL DE LA QUALITAT  34

LA EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY 
MANAGEMENT CREA EL MODEL EFQM 
PER A L'EXCEL·LÈNCIA 35

LA VDA (ASSOCIACIÓ AUTOMOBILÍSTICA ALEMANYA) 
EDITA LES NORMES VDA 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 i 6.5  36

ES PUBLICA LA NORMA ISO/TS 16949 37
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William Henry Merryl va fundar 
Underwriters Laboratories (UL), 
el primer laboratori d’assaig i cer-
tificació de materials per avaluar-
ne la resistència al foc. També 
va ser el primer que va avaluar i 
certificar components elèctrics i la 
seva seguretat, per evitar el risc 
d’electrocució i d’incendi.

UL va emetre la primera certi-
ficació de seguretat el 1915. A 
partir d’aleshores, tots els seus 

estàndards han continuat essent 
pioners en matèria de seguretat i 
han marcat moltes fites durant el 
seu llarg camí, i han contribuït a 
l’harmonització internacional dels 
codis de seguretat i els estàndards 
referits a atmosferes explosives. 

Avui dia, la marca UL és un símbol 
de confiança en les components, 
instal·lacions i equipaments amb 
risc d’electrocució o d’incendi 
arreu del món. 

William Henry Merryl 
crea UL (Underwriters Laboratories)
als Estats Units

  1894 1901 
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Creat el 1901 per Sir John Wol-
fe Barry (que va dissenyar la 
London’s Tower Bridge), BSI va ser 
la primera entitat del món que va 
establir un conjunt d’estàndards 
nacionals, els quals es van 
anar estenent per la seva àrea 
d’influència, la Commonwealth.

El comitè original es va reunir per 
primer cop el dia que va morir la 
reina Victòria, el 22 de gener del 
1901, a Londres. 

Un dels primers estàndards que 
es van publicar van ser els relatius 
als tipus d’acer per a les diferents 
parts dels tramvies.

La marca BSI va ser registrada per 
primer cop el 12 de juny del 1903, 
el mateix any que es van crear Har-
ley Davidson, els llapis de colors 
Crayola i el Tour de França. 

Originalment coneguda com la 
“marca estàndard britànica” (BSM, 
British Standard Mark), va anar 
creixent com una de les marques 
de qualitat més importants i valo-
rades pels consumidors.

Es crea l’Engineering Standards Committee,
precursor del BSI

1894 1901 1906 
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La Comissió Electrotècnica 
Internacional (CEI) –coneguda 
també per les seves inicials en 
anglès, IEC (International Electro-
technical Commission)– és una 
organització de normalització en 
els camps elèctric i electrònic i 
en les tecnologies que hi estan 
relacionades.

La CEI va ser fundada el 1906, 
tot seguint una resolució del 
1904 aprovada al Congrés Interna-
cional Elèctric a Saint Louis. El pri-
mer president va ser Lord Kelvin. 
Tenia la seu a Londres fins que el 
1948 es va traslladar a Ginebra.

Nombroses normes es des-
envolupen conjuntament amb 
l’Organització Internacional de 
Normalització (International Orga-
nization for Standardization, ISO): 
normes ISO/IEC.

El 1938, l’organisme va publicar 
el primer diccionari internacional 
(International Electrotechnical Vo-
cabulary) amb el propòsit d’unificar 
la terminologia elèctrica. Aquest 
esforç s’ha mantingut amb el pas 
del temps i el Vocabulari Electro-
tècnic Internacional és un referent 
important per a les empreses del 
sector.

Actualment reuneix 169 països 
–84 membres i 85 països afiliats 
(països en desenvolupament que 
participen sense cost en el Progra-
ma País Afiliat del IEC)–; 20.000 
experts d’indústria, laboratoris 
de prova i investigació, grups 
acadèmics i de consumidors; 212 
comitès tècnics; 9.000 normes in-
ternacionals en catàleg, i ha emès 
1.000.000 de certificats d’avaluació 
de conformitat.

Es crea la IEC (International
Electric Commission)

1901 1906 1917 
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DIN són les sigles del Deutsches 
Institut für Normung (Institut Ale-
many de Normalització). El Deuts-
ches Institut für Normung e.V., amb 
seu a Berlín, és l’organisme nacio-
nal de normalització d’Alemanya. 
En cooperació amb el comerç, 
la indústria, la ciència, els con-
sumidors i les institucions públi-
ques, elabora estàndards tècnics 
(normes) per a la racionalització i 
l’assegurament de la qualitat.

El DIN representa els interessos 
alemanys en les organitzacions 
internacionals de normalització 
(ISO, CEI, entre d’altres). El comitè 
electrotècnic és la DKE al DIN i la 
VDE (Frankfurt).

El DIN va ser creat el 22 de 
desembre del 1917 amb el nom 
de Normenausschuss der Deuts-
chen Industrie (NADI). Les sigles 
DIN també s’han interpretat com 
a Deutsche Industrie Norm (‘norma 
de la indústria alemanya’) i Das Ist 
Norm (‘això és norma’).

A través de la metodologia empra-
da en l’elaboració de les normes es 
pretén garantir que els seus contin-
guts es corresponguin amb l’estat 
de la ciència (the state of art).

L’editorial Beuth Verlag, relaciona-
da amb el DIN, s’encarrega de 
la venda i distribució de les nor-
mes editades pel DIN i de les 
normes d’altres organismes de 
normalització, tant nacionals com 
estrangers.

Es crea el NADI, 
Comitè de Normalització de 
la Indústria Alemanya, 
precursor del DIN

1906 1917 1919 
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El 1919 es va crear la Technical 
Inspection Association a la con-
ferència organitzada pel Woolwich 
Royal Arsenal’s Inspection De-
partment a Londres. L’institut va 
començar amb 500 membres i en 
els seus primers anys tenia la seu 
central al número 44 de Bedford 
Row, London WC1.

Aquest Institut té les arrels en 
l’anomenada “Engineering Ins-
pection” durant la Primera Guerra 
Mundial, en els primers anys de la 
inspecció tècnica. Després de les 
freqüents detonacions acciden-
tals de la munició a les fàbriques 
d’armament del Regne Unit, el 
Govern va crear el Ministeri de Mu-
nicions, que va situar els seus ins-
pectors en aquestes fàbriques per 
assegurar que els procediments de 
fabricació s’apliquessin correcta-
ment. Va ser la base de l’actual CQI 

(Chartered Quality Institute), també 
conegut com a “The Institute of 
Quality Assurance” (IQA).
 
El CQI té com a objectius liderar el 
desenvolupament dels professio-
nals de la qualitat i és molt valo-
rada per les empreses com a refe-
rent de l’excel·lència en la direcció, 
desenvolupament, assegurament i 
millora de la qualitat, i també per la 
promoció de l’eficiència i compe-
titivitat de la indústria i el comerç 
(tant en els sectors privat i públic 
com en el del voluntariat). És 
propietari del registre IRCA, el més 
gran a escala mundial d’auditors 
de sistemes de gestió (té 10.000 
auditors de 150 països).

El CQI ha jugat el paper de líder 
(al comitè ISO/TC 176) en el 
procés de revisió de la norma ISO 
9001:2015.

Es funda a Anglaterra l’Associació
per a la Inspecció Tècnica

1917 1919 1920 
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El canvi més important amb el 
qual s’inicia el control de qualitat 
modern va ser desenvolupat entre 
el 1920 i el 1940 a la Bell System 
i a la Western Electric, en instituir 
un departament d’enginyeria 
d’inspecció amb l’objectiu de 
resoldre els problemes derivats de 
la producció d’articles defectuosos 
i la manca de coordinació entre de-
partaments. Es va definir el control 
de qualitat en termes de la variació 
provocada per causes assigna-
bles i causes aleatòries i es van 
introduir els gràfics de control de 
procés com a eina per distingir els 
dos tipus de variacions.

Entre els membres del personal 
d’aquest departament hi havia els 
doctors George Edwards i Walter 
Shewhart, i poc després s’hi va 
incorporar el Dr. Joseph Juran. 
En aquell temps els treballs van 
tenir poca repercussió sobre la 
indústria.

Encara que l’augment de la 
productivitat va ser evident, es va 

fomentar la idea que la qualitat 
era matèria dels departaments 
especialitzats en la inspecció de la 
qualitat. El concepte subjacent de 
gestió de la qualitat era que cada 
departament funcional lliurava el 
seu producte al següent i, final-
ment, el departament de qualitat 
separava la producció correcta de 
la incorrecta.

Als Estats Units, el lideratge 
de Frederic Taylor i la seva teoria 
de la “direcció científica” (1911) 
va suposar la separació entre la 
planificació del treball i la seva 
execució.

Des del punt de vista del control de 
la qualitat, també es va segregar la 
producció de la inspecció. Es van 
crear departaments d’inspecció, 
anomenats de “control de qua-
litat” o d’“assegurament de la 
qualitat”, amb la finalitat de sepa-
rar els productes acceptables dels 
defectuosos perquè no poguessin 
arribar als clients o per evitar que 
es poguessin produir.

Els laboratoris Bell de l’AT&T
creen un departament de qualitat

1919 1920 1922 
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Ronald Aylmer Fisher (1890-
1962) va ser un científic, mate-
màtic, estadístic, biòleg evolutiu i 
genetista anglès. Va portar a terme 
molts avenços en l’estadística, 
entre els quals un dels més 
importants va ser la inferència 
estadística, que és una part de 
la matemàtica que es dedica a de-
duir possibles resultats d’una po-

blació sotmesa a estudi a partir 
de l’anàlisi de mostres diverses 
d’aquesta població.

El 1920 va publicar el seu article 
de referència, «On the mathema-
tical foundations of theoretical 
statistics». El 1935 va publicar el 
llibre The design of experiments.

R.A. FISHER publica escrits 
fonamentals sobre la inferència 
estadística

1920 1922 1924 
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El 16 de maig de 1924 el 
Dr. Shewart va preparar un 
simple memoràndum d’una pà-
gina. Quasi un terç de la pàgina 
l’omplia un senzill diagrama que 
tots reconeixem actualment com 
a “diagrama de control estadís-
tic”. Aquest diagrama i el text que 
l’acompanyava estableix tots els 
principis essencials del que ara 
coneixem com a “control estadís-
tic dels processos”.

El treball de Shewart va remarcar la 
importància de reduir la variació 
en un procés de fabricació i va 
servir per entendre que un conti-
nuat procés d’ajustament com a 
reacció davant de les no-confor-
mitats incrementava, en realitat, la 
variació i degradava la qualitat.    

W.A. SHEWART introdueix 
el concepte de “gràfic de control” 
als laboratoris Bell 

1922 1924 1931 
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Walter Andrew Shewhart és con-
siderat el pare del control de qua-
litat, ja que va alterar el curs de la 
història industrial. El seu monumen-
tal treball Economic Control of 
Quality of Manufactured Product, 
publicat per Van Nostrand Com-
pany el 1931, es considera l’obra 
pionera més completa i acabada 
sobre els principis bàsics del con-
trol de qualitat.

El Dr. Shewhart va crear càtedres 
sobre control de qualitat i estadís-
tiques aplicades a la Universitat 

de Londres, l’Institut Stevens de 
Tecnologia, l’escola de graduats 
del Departament d’Agricultura dels 
Estats Units i a l’Índia. Va ser mem-
bre del comitè de visites del De-
partament de Relacions Socials de 
Harvard, professor honorari de la 
Universitat de Rutgers, membre del 
comitè consultiu del Departament 
de Matemàtiques de Princeton i 
membre fundador de la Societat 
Americana de Qualitat (ASQ). A 
més, fou el primer a plantejar el 
cicle PDCA, que posteriorment va 
popularitzar Deming.

W.A. SHEWART publica 
“Economic Control Of Quality 
of Manufactured Product”

1924 1931 1938 
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W. Deming va treballar per al De-
partament d’Agricultura a Washing-
ton DC i com a conseller estadístic 
per a l’Oficina del Cens dels Estats 
Units. Durant aquest període, De-
ming va descobrir el treball sobre 
control estadístic dels processos 
creat per Walter A. Shewart –que 
treballava als laboratoris telefò nics 
Bell de la telefònica AT&T– i que 
van ser la base de les seves idees, 
les quals en aquella època pas-
saven desapercebudes als EUA. El 
1938 Deming va convidar Shewart 
a fer conferències sobre control 
estadístic.

Més endavant, se li va encomanar 
la missió de millorar la qualitat 
de les fàbriques d’armament 
dels Estats Units durant la Sego-
na Guerra Mundial. Llavors la mà 
d’obra de què es disposava era 
majoritàriament la de les dones 
dels combatents, que no tenien 
experiència laboral. Deming va 
aconseguir que l’armament i el 
material de guerra fos de la millor 
qualitat possible, molt superior a la 
dels alemanys.

W. DEMING convida 
SHEWART a fer conferències 
al Departament d’Agricultura

1931 1938 1939 
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El títol del segon llibre El mètode 
estadístic des del punt de vista 
del control de la qualitat planteja 
una pregunta agosarada: “Què 
poden aprendre la pràctica esta-
dística i la ciència en general de 
l’experiència del control industrial 
de la qualitat?”

El seu treball més convencional el 
va portar a formular la idea estadís-

tica d’“intervals de tolerància” 
i plantejar les seves regles bàsi-
ques de presentació de dades:

1. La informació no té significat 
fora del seu context.

2. La informació conté senyal i 
soroll. Per poder extreure’n 
la informació, cal separar el 
senyal del soroll. 

W.A. SHEWART publica “El mètode 
estadístic des del punt de vista del 
control de la qualitat”

1938 1939 1943 
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Kaoru Ishikawa era enginyer 
químic. El 1943 va plantejar el 
seu diagrama “causa-efecte” o 
“fishbone” (‘espina de peix’, en 
referència al seu aspecte), que no 
es va popularitzar fins a la dècada 
del 1960. Va ser pioner en la im-
plantació de processos de gestió 
de la qualitat a les drassanes 

Kawasaki. Se’l pot considerar un 
dels pares fundadors del manage-
ment modern.

El diagrama es considera una de 
les set eines bàsiques de la gestió 
de la qualitat i s’aplica en molts 
camps d’anàlisi amb diferents cate-
gories de causes (5M, 5S, 8P, etc.).

K. ISHIKAWA presenta 
el seu diagrama “causa-efecte”

1939 1943 1944 
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El control total de la qualitat 
(Total Quality Control) és un siste-
ma efectiu per integrar tots els 
àmbits que afecten la qualitat: el 
desenvolupament, el manteniment 
i la millora de la qualitat per part 
dels diferents estaments que cons-
titueixen una organització, i per 
proporcionar productes i serveis 
al nivell més econòmic possible i 
aconseguir la satisfacció completa 
del client.

Armand V. Feinghenbaum va intro-
duir el concepte de “planta oculta” 
(hidden plant) amb la idea que 
hi ha molts treballs no planificats 
que es fan per corregir errades i 
defectes. També és conegut com 
a “costos de la no-qualitat”. La 
qualitat és una responsabilitat 
de tota l’organització, però es pot 
convertir en un treball de ningú. 
Per això va proposar que la qualitat 
es gestionés als nivells més alts de 
la direcció. 

A.V. FEINGHENBAUM introdueix 
el concepte de “control de qualitat 
total” als Estats Units

"Quality control: principles, practice 
and administration; an industrial management 
tool for improving product quality and design 
and for reducing operating costs and losses."

1943 1944 1945 
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Poc després de la Segona Guer-
ra Mundial, el 1945 es va fundar 
al Japó la Unió de Científics i 
Enginyers Japonesos (Union of 
Japanese Scientists and Engi-
neers – JUSE). El 1949 aquesta 
organització va establir un Comitè 
d’Investigació en Control de Qua-
litat, amb membres procedents de 
les universitats, de les indústries i 
del Govern.

El 1950 la JUSE va organitzar un 
seminari sobre el control estadís-
tic de la qualitat per a gerents i 
enginyers, amb una durada de 
vuit dies, i el comandament militar 
d’ocupació dels Estats Units hi va 
convidar com a conferenciant el 
Dr. W. Edwards Deming, recone-
gut com una autoritat en la matèria.

Com que el món de la gerència 
al Japó no mostrava gaire interès 
en el tema, es va veure que si es 
volia avançar en la direcció de la 
qualitat era urgent convèncer els 
alts executius de la necessitat 
d’adoptar plenament aquestes 
tècniques. Per aquest motiu, la 
JUSE va convidar l’any 1954 el 

Dr. J. M. Juran a una sèrie de 
seminaris per explicar als gerents 
la responsabilitat que els correspo-
nia en la promoció i l’aplicació del 
sistema del control estadístic de 
la qualitat, i la necessitat d’establir 
objectius i estratègies de millora. 
El Dr. Kaoru Ishikawa va conside-
rar aquests seminaris com una in-
tervenció definitiva perquè els exe-
cutius japonesos comprenguessin 
el nou sistema d’administració 
necessari per posar en pràctica 
el control estadístic.

Al mateix temps, els japonesos 
van descobrir la filosofia d’Armand 
Feigenbaum a través del contacte 
que les companyies Hitachi i Toshi-
ba van tenir amb General Electric, 
de la qual Feigenbaum era el res-
ponsable de la qualitat, i després 
a través de les traduccions dels 
llibres i articles de l’autor. Cal dir 
que els japonesos no tenien gaires 
antecedents en matèria de qualitat 
i que la dels seus productes era 
veritablement baixa abans de 
l’arribada de Deming el 1950 i 
de la visita del Dr. Joseph Juran 
el 1954.

Es crea el Comitè de Científics al Japó per impulsar 
la qualitat a la indústria

1944 1945 1947 
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L’Organització Internacional 
de Normalització (International 
Organization for Standardiza-
tion), coneguda com a ISO, és 
una organització per a la creació 
d’estàndards internacionals com-
posta per diverses organitzacions 
nacionals d’estandardització. Es va 
fundar el 23 de febrer del 1947 per 
promoure l’ús d’estàndards indus-
trials i comercials a tot el món.

L’ISO és una organització in-
dependent i no governamental 
formada per les organitzacions 
d’estandardització dels 163 països 
membres (2015) i té la seu a Gine-
bra. Facilita el comerç mundial en 
proporcionar gairebé vint mil estàn-
dards comuns, des de productes 
manufacturats i tecnologia fins a 
seguretat alimentària, agricultura 
i sanitat.  És una de les primeres 
organitzacions que van aconse-
guir l’estatus consultiu general al 
Consell Econòmic i Social de les 
Nacions Unides.

L’ISO neix el 1926 com a Federa-
ció Internacional d’Associacions 
d’Estandardització Nacionals 
(ISA). Fou suspesa el 1942  durant 

la Segona Guerra Mundial, però en 
acabar la guerra es va proposar 
per part del Comitè Coordinador 
d’Estàndards de les Nacions Uni-
des (UNSCC) formar un nou cos 
d’estàndards globals. L’octubre del 
1946, delegats d’ISA i d’UNSCC 
de 25 països es varen reunir a 
Londres i van decidir unir forces 
per crear la nova Organització In-
ternacional de Normalització, que 
va començar a operar oficialment 
el 1947.

Emprar estàndards facilita la 
creació de productes i serveis 
segurs, fiables i de qualitat. Els 
estàndards ajuden les empreses 
a augmentar la productivitat i 
alhora en minimitzen les errades i 
la despesa. En permetre comparar 
directament productes de diferents 
fabricants, faciliten que noves 
companyies puguin entrar en els 
mercats i ajuden a desenvolupar un 
comerç global amb bases justes. 
Els estàndards també serveixen 
per protegir els consumidors i els 
usuaris finals de productes i ser-
veis, i asseguren que els produc-
tes certificats s’ajustin als mínims 
estandarditzats internacionalment.

Es crea la International Standards Organisation (ISO)

1945 1947 1950 
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El Premi Deming (Deming Prize) 
és un reconeixement global tant als 
individus per les seves contribu-
cions en el camp de la Gestió de 
la Qualitat Total (TQM) com a les 
empreses que l’han aplicat amb 
èxit.

És el premi a la qualitat més antic 
i més reconegut a escala mundial. 
Es va establir el 1951 en honor a 
W. Edwards Deming per la seva 
gran contribució a la implantació 
del control estadístic de la quali-
tat al Japó després de la Segona 
Guerra Mundial.

Les conferències de Deming al 
Japó van ajudar a construir les ba-
ses que van permetre que aquest 
país es convertís en el líder mundial 
de la qualitat a partir dels anys 70 i 
80 del segle passat.

Va ser originalment dissenyat per 
premiar les empreses japoneses 
pels seus èxits en la millora de 
la qualitat sota la direcció de la 
JUSE. Actualment es pot concedir 
a qualsevol empresa, encara que 
normalment el reben corporacions 
asiàtiques i americanes. La ceri-
mònia de lliurament dels premis es 
transmet cada any per la cadena 
de televisió nacional.

W. DEMING comença a fer 
conferències al Japó i 
instaura el Premi a la Qualitat

1947 1950 1951 
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Joseph Moses Juran (Braila, 
Romania, 1904 – Rye, Nova York, 
2008) fou un enginyer i consultor 
en gestió de la qualitat nord-americà 
d’origen romanès. El 1924, un cop 
llicenciat en enginyeria elèctrica per 
la Minnessota University, comença 
a treballar a la Western Electric, a 
Hawthorne Works. El 1925 la Bell 
Labs li proposa que es formi en els 
programes de mostreig estadís-
tic i les tècniques dels gràfics de 
control. Juran va ser seleccionat per 
incorporar-se a l’Inspection Statisti-
cal Department, format per un petit 
grup d’enginyers encarregats de 
l’aplicació i difusió de les innovacions 
en el control estadístic de la qualitat. 
Aquesta posició impulsa que s’enfili 
ràpidament dins l’organització i des-
prés l’ascens en la seva carrera.

Durant la Segona Guerra Mundial, 
Juran serveix en la Lend-Lease Admi-
nistration and Foreign Economic Ad-
ministration. Just abans de finalitzar 
la guerra, abandona Western Electric 
i també el seu lloc en l’Administració 
amb la intenció d’esdevenir un con-
sultor independent.

De seguida es va incorporar a la 
Universitat de Nova York com a 
professor adjunt al Departament 
d’Enginyeria Industrial, en el qual va 
ensenyar cursos sobre control de 
qualitat i hi va impartir seminaris per 
a executius.

La primera edició del Manual de 
control de qualitat de Juran el 
1951 va atreure l’atenció de la 
JUSE, que el va convidar al Japó el 
1952. Quan finalment hi va arribar 
el 1954, Juran es va reunir amb 
deu empreses manufactureres, 
com Show, Denko, Nippon Kogaku, 
Noritake i Takeda Pharmaceutical 
Company.

És àmpliament reconegut el fet 
que Juran va afegir la dimensió 
humana a la gestió de qualitat. 
Va impulsar l’educació i la forma-
ció dels directius. Per Juran, els 
problemes de relacions humanes 
són els que aïllen i la resistència 
al canvi és la causa principal dels 
problemes de qualitat. També va 
introduir el principi de Pareto com 
a eina d’anàlisi.

J. JURAN publica el “Quality Control 
Handbook” i imparteix seminaris 
sobre qualitat 

1950 1951 1962 
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Durant la seva visita del 1966 al 
Japó, Juran va sentir parlar del 
concepte japonès dels “cercles 
de qualitat”, que va estendre amb 
molt d’entusiasme per Occident.

El cercle de qualitat és una 
pràctica emprada en la gestió de 
les organitzacions. Es basa en un 
grup de treball format per volun-
taris que es reuneixen per cercar 
solucions als problemes detec-
tats en les seves àrees de treball 
o accions de millora de temes 
específics.

Les conclusions i resultats 
d’aquests grups es plantegen a 
les persones amb responsabilitat i 
capacitat de decisió sobre la seva 
implantació perquè les aprovin i els 
assignin els recursos necessaris. 
Els grups es reuneixen de forma 
regular dins del seu horari labo-
ral i reben formació de persones 

competents, designades com a 
facilitadors.

Aquests equips de treball, originària-
ment anomenats “cercles de control 
de qualitat”, van ser introduïts a 
principis dels anys 60 del segle 
passat per Kaoru Ishikawa i varen 
representar un element fonamental 
de participació dels treballadors 
en les empreses que van implantar 
sistemes de millora contínua. 

El benefici principal és la solució 
efectiva dels problemes detectats 
o la millora de funcionalitats, que, 
en la majoria dels casos, repercu-
teix positivament sobre els llocs de 
treball dels integrants del grup.

Quan es fa la implantació de forma 
adient, són una bona eina per aug-
mentar la conscienciació, sensibi-
lització, comunicació i integració 
de les persones de l’empresa. 

Es creen els primers 
“cercles de qualitat” al Japó
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Les normes MIL-STD-105 van ser 
un estàndard del Departament de 
Defensa dels Estats Units. Esta-
blien un procediment, amb les 
corresponents taules per mostreig 
per atributs, basant-se en el siste-
ma de mostratge per atributs i les 
seves teories i fórmules, establert 
per Walter A. Shewhart, Harry 
Romig i Harold Dodge. Es va apli-
car extensament en les activitats 
d’aprovisionament de productes, 
i no només en les organitzacions 
militars.

La primera revisió es va publicar el 
1989 i l’última va ser la MIL-STD-
105E.

Va ser oficialment cancel·lada el 
febrer del 1995. Aquesta nota de 
cancel·lació va ser actualitzada 
el març del 2001 i també el febrer 

del 2008. La nota vigent recomana 
referir-se a la norma MIL-STD-1916 
com a “Prefered Methods for Ac-
ceptance of Product”.

El concepte principal en què es 
basa és l’Acceptable Quality Li-
mit (AQL), que representa el pitjor 
resultat acceptable per a la qualitat 
mitjana d’un procés, expressada 
per una fracció. S’aplica establint el 
corresponent Pla de mostreig, que 
s’obté a les taules en funció de les 
dades.

Exemple:

AQL = 0,1 vol dir 0,1% = 0,001 = 
1.000 dpm (defectes per milió).

Normalment el proveïdor ha 
d’assegurar un valor AQL/2. És a 
dir, 0,1 / 2 = 0,05 = 500 dpm.

Es publiquen les normes 
Military Standard 105 D per a 
la inspecció per mostreig

1962 1963 1969 
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L’any 1969 es va fer a Tòquio la pri-
mera Conferència Internacional 
sobre Control de Qualitat, en la 
qual van participar nombroses de-
legacions d’empreses occidentals. 
Fonamentalment dels sectors de 
l’automoció, electrodomèstics, 
serveis i oci, mecànica pesant, 
petroquímic, construcció i gran 
distribució.

El programa d’activitats incloïa 
visites a moltes fàbriques. Durant 
una d’aquestes visites i mentre 
es presentaven als assistents 
occidentals les activitats d’un 
Cercle de Control de Qualitat, 

un dels visitants va comentar a un 
dels membres d’un cercle: “Les 
activitats de millora que ens ex-
pliquen les han de desenvolupar 
els enginyers. No té sentit que els 
operaris se’n facin càrrec. Què 
n’opina, vostè?”

L’operari va respondre: “Comprenc 
que digui això, però a la nostra 
empresa jo soc qui coneix millor 
aquest procés en concret. Vaig ser 
jo qui va suggerir els canvis i com 
a resultat de la millora, la ràtio de 
defectes va disminuir un 33%. Quin 
problema hi ha perquè jo participi 
en les accions de millora?”

Primera Conferència 
Internacional sobre Control
de Qualitat al Japó

1963 1969 1975 
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A partir del 1975, la crisi del pe-
troli actua com un enorme impuls 
per apujar encara més la qualitat 
i la competitivitat de les organit-
zacions. La crisi terrible provoca 
una competència nova per al 
mercat mundial.

Els costos del producte i els costos 
de la qualitat esdevenen determi-
nants en aquesta etapa.
 
La presència dels nous po-
ders asiàtics, liderats pel Japó 
i altres nacions del Pacífic com 
Corea, Taiwan, Singapur i Hong 
Kong, amb una estratègia de 

qualitat, té com a conseqüència 
que els Estats Units perdin el 
lideratge mundial en la producció 
d’automòbils, càmeres fotogràfi-
ques i òptica, rellotgeria, motoci-
cletes, electrònica i electrodomès-
tics en general, principalment.

Com a exemples emblemàtics 
d’aquesta època hi ha l’automòbil 
Toyota Cèlica i el receptor de TV 
Sony Trinitron.

A l’últim quart del segle xx, els 
japonesos es converteixen en 
els líders tecnològics en molts 
sectors.

Hegemonia de la qualitat 
i la competitivitat japonesa 
com a resultat de la crisi del 
petroli  

1969 1975 1979 
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Es planteja com el primer i únic 
mètode no tècnic per instal·lar, 
mantenir i mesurar un programa 
de millora de la qualitat exhaustiu 
en l’operació dels seus negocis. 
Consisteix a posar èmfasi a fer les 
coses bé a la primera, per no afe-
gir cap cost al producte o servei. 
El llibre explica que cal evitar els 
costos de reprocés, assaig, garan-
tia, inspecció, assistència, etc. És 
un text il·lustrat amb exemples que 
habilita els gestors amb menta-
litat d’assolir guanys per aplicar 
programes de qualitat a les seves 
pròpies operacions.

Philip Bayard (més conegut com 
a Phil Crosby) va ser un empresari 
i escriptor que va contribuir a la 
teoria i pràctica de la gestió de la 
qualitat. Va desenvolupar els con-
ceptes “zero defectes” en un pro-
grama a la Martin Company com 
a director de qualitat del sistema 
de míssils Pershing. Va acreditar 
una reducció del 25% del rebuig 
de productes amb defectes i una 
disminució del 30% del cost de 
components rebutjats, posant 
l’accent en la prevenció dels 
defectes. Va enunciar la mesura 
de la qualitat com el cost de les 
no-conformitats.

PHILIP B. CROSBY 
publica “Quality is free”, 
sobre l’art d’administrar 
la qualitat

“La qualitat no és només lliure,
 és una font suprema de benefìci.”

1975 1979 1982 
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A la dècada del 1970, la majoria 
de grans organitzacions van publi-
car els seus propis estàndards de 
qualitat (per exemple la Q101 de 
Ford, les sèries 05-20 del Ministeri 
de Defensa de la Gran Bretanya, 
etc.), que introduïen la idea que la 
confiança en un producte es podia 
guanyar a partir un sistema de 
gestió de la qualitat i dels manuals 
de qualitat.

Al final de la dècada es va decidir 
per part de BSI, per primer cop, 
que era necessari disposar d’un 
estàndard nacional a partir del 
qual construir un sistema de la 
qualitat normalitzat.

La norma BS5750 es va desenvo-
lupar amb aquest objectiu d’acord 
amb les referències de la BS5179 
però basant-se en els requeriments 
i la terminologia del Ministeri de 
Defensa.

La norma BS5750 va constituir la 
base per a l’edició de les normes 
ISO 9000 el 1987.

En el seu moment va ser 
un pas molt important per a 
l’estandardització a escala mundial 
dels sistemes de la qualitat, però 
amb l’experiència acumulada de la 
seva implantació i certificació molts 
autors coincideixen a dir que la 
norma no assegura immediatament 
la qualitat dels productes i serveis. 

El British Standards Institute 
publica la norma BS 5750
(Quality Assurance)

1975 1979 1982 
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L’enginyer japonès Genichi Ta-
guchi va establir amb “la funció 
pèrdua” que el punt clau per 
mantenir l’equilibri entre el cost de 
producció i el valor del producte 
per al client és controlar la variabi-
litat del procés. Emprant la funció 
pèrdua, expressa que en desviar-
se respecte a l’objectiu (target) es 
produeix un cost que s’incrementa 
de forma exponencial a mesura 
que augmenta la variabilitat.

La variabilitat és un factor que té 
un impacte directe en els nivells de 
satisfacció, ja que la seva presèn-
cia no controlada n’incrementa els 
costos, que finalment són absorbits 
pel client, en forma de disminució 
del valor que rep mitjançant el 
producte o servei. Es resumeix en 
tres punts:

• No podem reduir el cost sense 
afectar la qualitat.

• Podem millorar la qualitat sen-
se afectar el cost.

• Podem disminuir el cost si 
millorem la qualitat.

També va introduir el concepte ori-
ginal de qualitat on-line i off-line.

Aquests tres punts representen una 
proposta per reduir la variabilitat 
del producte. Els mètodes on-line 
comprenen diferents tècniques per 
mantenir els valors-objectiu en una 
planta industrial, emprant el control 
estadístic. Les tècniques de con-
trol off-line són les que han distingit 
els mètodes de Taguchi, incloent-hi 
les funcions de disseny i enginye-
ria de la qualitat i aplicant-hi el 
disseny d’experiments.

G. TAGUCHI introdueix 
el concepte de “la funció 
pèrdua” i el disseny 
d’experiments

“La qualitat és la menor pèrdua 
possible per a la societat.”

1979 1982 1985 
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Kaizen significa en japonès “canvi 
per a millor”. El concepte “millora” 
es refereix a una estratègia de 
qualitat en el lloc de treball, sovint 
associada al sistema de producció 
de Toyota i relacionada amb diver-
sos mètodes de control de quali-
tat, incloent-hi els de W. Edwards 
Deming.

Masaaki Imai va fer famós el terme 
al seu llibre del 1986 Kaizen: La 
clau per a l’èxit competitiu del 
Japó.

El kaizen és una activitat diària, el 
propòsit de la qual va més enllà 
d’una simple millora de la producti-
vitat. És també un procés que, quan 
es fa correctament, converteix en 
més humà el lloc de treball, elimina 
la superposició de treball difícil 
(físic o mental) muri i ensenya a la 
gent com poden fer experiments 
a la seva feina utilitzant el mètode 
científic i com poden aprendre a 

detectar i eliminar “residus” en els 
processos de negocis analitzant la 
cadena de valor.

El Toyota Production System és 
conegut com a “kaizen”, en què 
s’espera que tot el personal pari la 
seva activitat en la línia de producció 
en cas d’anormalitat i, juntament 
amb un supervisor, suggereixi una 
millora per resoldre aquesta anorma-
litat, cosa que pot iniciar un kaizen.

El cicle d’una activitat kaizen pot 
ser definit com: estandarditzar una 
operació → mesurar l’operació 
estandarditzada (trobar el temps de 
cicle i la quantitat d’inventari de pro-
cés) → comparar les mesures amb 
els requeriments → innovar per 
assolir els requeriments i augmentar 
la productivitat → estandarditzar 
les noves operacions millorades 
→ continuar el cicle ad infinitum. 
Això es coneix també com a “cicle 
Shewart”, “cicle Deming” o “PDCA”.

MASAAKI IMAI estableix 
el concepte “Kaizen”
o de la millora contínua 
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Six Sigma (6σ) és un conjunt de 
tècniques i eines per a la millora 
dels processos. Va ser introduït per 
l’enginyer Bill Smith mentre treba-
llava a Motorola l’any 1986. Jack 
Welch, de General Electric, el va 
convertir en l’estratègia central del 
negoci l’any 1995.

L’objectiu d’aquest model és la mi-
llora de la qualitat final del producte 
o servei identificant les causes dels 
defectes i minimitzant la variabilitat 
en la manufactura i el procés de 
negoci. Aplica un conjunt d’eines 
de la qualitat tant empíriques com 
estadístiques i crea una infraes-
tructura de persones dedicades 

a aquestes activitats. Es marquen 
objectius específics amb valors 
definits i els passos a fer per assolir-
los. Per exemple, reduir el temps 
total de procés, la contaminació, els 
costos, etc.

Motorola va capitalitzar el terme 
Six Sigma en registrar-lo com a 
marca el desembre del 1993 i com 
a model estadístic, que permet la 
millor aproximació a l’objectiu de 
“zero defectes”. 

Segons Six Sigma, un procés 
madur és el que produeix un 
99,99966% de productes confor-
mes, és a dir, 3,4 dpm.

Motorola crea 
el model Six Sigma

6σ
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La International Organisation 
for Standardization va publicar 
la sèrie de normes ISO 9000 per 
primera vegada l’any 1987. Com 
hem vist, es va basar en la sèrie de 
normes BSI 5750 del 1979.

La història d’aquesta norma té la 
seva traçabilitat en la publicació 
vint anys abans dels estàndards 
d’aprovisionament del Ministeri de 
Defensa dels Estats Units (MIL-
Q-9858) l’any 1959 i dels Defense 
Standards 05-21 del Ministeri de 
Defensa de la Gran Bretanya. Tot 
això, per assegurar la qualitat dels 
subministraments en els contrac-
tes de proveïment amb els grans 
subministradors de material militar i 
aconseguir el reconeixement mutu 
dels actors de l’OTAN.

L’adopció global de les ISO 9000 
es pot atribuir a un cert nombre de 

factors. Al principi, les ISO 9001, 
9002 i 9003 es va entendre que eren 
aplicables a l’aprovisionament de 
materials, com a base contractual 
amb els proveïdors. Aquest fet va re-
duir la necessitat de “desenvolupar 
proveïdors” per part de les grans 
empreses productores amb l’objectiu 
d’assegurar la qualitat dels compo-
nents i, finalment, dels productes.

Els requisits de la sèrie ISO 9000 
permetien fer un sistema contrac-
tual “a mida” en funció de la com-
plexitat dels productes, els tipus 
de negocis i les responsabilitats 
de disseny, fabricació, distribució 
i servei, per cobrir els riscs de la 
no-qualitat. Si el proveïdor esco-
llit era feble en alguns aspectes 
com l’equipament de mesura, el 
calibratge, la inspecció, etc., els 
requeriments específics es podien 
incloure en el contracte.

L’ISO publica la primera 
sèrie de normes ISO 9000 
(9001, 9002, 9003) 
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El propòsit del Dia Mundial de 
la Qualitat és promoure el reco-
neixement de la qualitat a tot el 
món i encoratjar els individus i les 
organitzacions a aconseguir el 
creixement i la prosperitat.

En una economia global en què 
l’èxit depèn estrictament de la 
qualitat, la innovació i la sostenibi-
litat, el Dia Mundial de la Qualitat 
és l’oportunitat per reforçar-la com 
a base i fonament de les organit-
zacions i focalitzar-la en la seva 
importància. Se celebra el mes de 
novembre.

El terme qualitat està present a tot 
arreu en tots els aspectes de la 
vida. 

Per a les organitzacions, desenvo-
lupar l’aproximació a la qualitat és 
un prerequisit per crear negocis.

La qualitat pot beneficiar les 
organitzacions en molts aspectes, 
sobretot:

• Millorant la satisfacció del 
client.

• Reduint costos i augmentant 
els beneficis.

• Donant suport a la millora i 
la innovació.

• Ajudant a identificar i gestio-
nar els riscos.

• Assegurant el bon comporta-
ment corporatiu i la respon-
sabilitat.

L’ONU instaura el Dia 
Mundial de la Qualitat
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La fundació EFQM (European 
Foundation for Quality Manage-
ment) és una institució sense ànim 
de lucre ubicada a Brussel·les, 
on va establir l’any 1989 amb 
l’objectiu d’incrementar la com-
petitivitat de l’economia europea. 
L’impuls inicial per formar l’EFQM 
va ser la resposta al treball de 
W. Edwards Deming i el desen-
volupament dels conceptes de la 
Total Quality Management.  

La fundació es va formar amb 67 
membres. La primera versió del 
model d’excel·lència EFQM va ser 
creada per un grup d’experts de 
diferents sectors professionals i 
de diverses institucions acadè-
miques. La primera versió es va 
publicar l’any 1992 i va servir com 
a marc de treball per assessorar 
les aplicacions que es presentaven 
al Premi Europeu de la Qualitat 
(European Quality Award), premi 
a l’excel·lència en la qualitat con-
cedit per la Unió Europea.

La European Foundation
for Quality Management
crea el model EFQM per a 
l’excel·lència
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Les normes VDA van ser creades 
per l’Associació de la Indústria 
Automobilística Alemanya (Ver-
band der Automobilindustrie e.V.).

La família de les normes VDA està 
constituïda per diverses normes, 
des de les VDA 6.1, VDA 6.2 i 
VDA 6.4 sobre els sistemes de 
gestió de qualitat, la norma VDA 
6.3 sobre auditories de procés i la 
norma VDA 6.5 sobre auditories de 
producte fins a les normes sobre 
neteja d’equipaments i normes 
d’il·luminació. Tenen l’origen en les 
normes ISO 9001.

Aquestes certificacions com-
pleixen els requisits de la ma-
joria de fabricants d’automòbils 
alemanys i els seus proveïdors 
principals. Han obtingut el reco-
neixement internacional gràcies 
als acords entre VDA i les associa-

cions automobilístiques de França 
i Itàlia, països on els marcs regla-
mentaris nacionals són mútuament 
reconeguts.

La unitat d’especialistes VDA QMC 
controla les activitats i desenvolu-
pa les següents activitats: 

• Introducció i posterior desen-
volupament de les regulacions 
VDA.

• Aprovació i supervisió de les 
companyies certificadores.

• Admissió i supervisió dels 
auditors de tercera part.

• Col·laboració amb les OEM 
per assegurar la qualitat a la 
cadena de subministrament.

• Desenvolupament i mante-
niment de la base de dades 
de VDA 6.x amb informació 
estratègica per controlar-ne 
les regulacions.

La VDA (Associació Automobilística 
Alemanya) edita les normes VDA 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4 i 6.5 
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La publicació de la norma ISO/
TS 16949 (UNE-ISO/TS 16949) va 
reunir en una mateixa norma els 
principis de gestió de qualitat de la 
norma ISO 9001 i certs aspectes 
de les normes anteriors, nacionals 
i regionals de l’automoció, a les 
quals va substituir:

• AVSQ (Itàlia)
• EAQF (França)
• VDA6 (Alemanya)
• QS-9000 (Estats Units)

La norma va permetre que el 
Sistema de Gestió de la Qualitat 
del sector automobilístic pogués 
ser implantat en tots els centres 
de l’empresa arreu del món, en 
qualsevol lloc que es fabriquessin 
els components dels automòbils. 
La norma ISO/TS 16949 considera 
la producció com el procés en el 
qual es fabriquen o construeixen 

materials de producció o peces, 
peces de recanvi, muntatges, 
tractaments de calor, soldadura 
i pintura. L’automoció comprèn 
turismes, vehicles comercials lleu-
gers, camions pesants, autobusos 
i motocicletes, però no inclou els 
vehicles industrials, agrícoles ni els 
que s’utilitzen fora de les carreteres 
(mineria, construcció).

Les auditories fetes per auditors 
experts, conforme a la norma ISO/
TS 16949, incrementen la credibi-
litat de l’empresa en l’adjudicació 
de contractes. A més, l’auditoria 
ajuda a disminuir variacions en la 
producció i a millorar l’eficiència de 
producció i la rendibilitat.

Ha estat substituïda per la 
IATF16949, l’any 2016, per 
adequar-la a l’ISO 9001:2015.

Es publica la norma ISO/TS 16949
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Les dades i la informació s’han 
obtingut de diferents articles i 
presentacions de les institucions 
de referència disponibles a Internet 
i dels llibres dels autors citats, trac-
tant de seleccionar les idees més 
entenedores i fent una traducció i 
una interpretació a partir del text 
original.

La selecció dels fets històrics s’ha 
fet en funció de la seva influència 
en l’evolució del concepte i les 
tècniques de la qualitat durant el 
segle xx passat.

Fonts d’informació
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