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Resum 

Aquest treball consisteix en el disseny i la implantació d’un nou model de gestió de la producció i 
els residus per al Grup Blamar. 

El Grup Blamar és un grup d’empreses amb més de 20 anys de tradició que es troba en un 
moment delicat de canvi. Dedicat a la fabricació de productes de seguretat i a la subcontractació 
de mecanitzats, els darrers anys ha experimentat un creixement important de la seva activitat de 
que l’antic model de gestió no ha estat capaç d’assimilar de forma eficient. 

L’objectiu d’aquest treball ha estat elaborar i implementar un model de gestió de la producció i 
els residus en una eina de suport a la presa de decisions que permeti el grup administrar els 
recursos de forma racional; que proporcioni la informació necessària per a prendre decisions 
basades en dades de producció, permetent reaccionar eficientment davant els canvis en la 
conjuntura exterior; i que asseguri el compliment de les normatives en matèria de residus. 

El treball consta de diferents parts que mantenen certa correspondència cronològica amb les 
activitats desenvolupades per a la seva elaboració. 

En primer lloc, es troba una part descriptiva que conté un recull d’informació fruit de l’estudi de 
l’empresa (recursos, sistema productiu, productes i residus) que ha resultat cabdal per a 
desenvolupar el model de gestió.  

A continuació, hi ha una part conceptual on s’estableixen les bases del model i el seu posterior 
desenvolupament. Primerament, es descriu l’anterior sistema de gestió i s’estableixen el 
objectius del nou model. Seguidament, es procedeix a desenvolupar-lo, posant especial èmfasi 
en què s’adapti a les particularitats del Grup Blamar. Aquesta tasca ha esdevingut una de les 
més complexes, ja que amb anterioritat l’empresa havia rebutjat solucions de gestió 
recomanades per assessors en trobar-les massa rígides i allunyades de la seva realitat.  

Seguidament, es presenta l’aplicació informàtica Auxpro que s’ha dissenyat per tal d’ajudar a 
posar en pràctica el model confeccionat i que actualment està funcionant a Blamar de forma 
experimental exhibint bons resultats.  

Tancant el cos del treball es mostra l’aplicació pràctica del model de gestió amb exemples 
explicatius de les solucions que proposa i que han estat extrets de situacions reals que s’han 
produït a l’empresa.  

El projecte que es presenta posa de relleu l’avanç notable en tots els àmbits de producció que 
suposa per a una PIME l’aplicació d’un model de gestió que s’adapti a les seves 
característiques. Així com la necessitat de subministrar una eina informàtica que ajudi a posar-lo 
en pràctica. La millora és especialment palesa en la presa de decisions i la gestió dels elements 
del sistema productiu. Aquest treball també posa de manifest que és tant important 
desenvolupar un bon model de producció com posar-lo a l’abast del personal que ha de 
conviure-hi, i ser capaç de fer-li veure el benefici que comporta per la totalitat del grup. 
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Prefaci 

Als darrers temps una sèrie d’esdeveniments tant a nivell mundial, com estatal i autonòmic han 
afectat sensiblement la conjuntura econòmica i industrial creant una situació d’incertesa que 
s’ha deixat sentir en mitjanes empreses com la que ens ocupa.  

Alguns d’aquests esdeveniments han estat la guerra a l’Iraq i posterior ocupació, la intervenció 
espanyola en aquest afer, l’entrada de nous països dins la Unió Europea, la deslocalització de 
la producció de certes indústries multinacionals i la redistribució dels fons de cohesió que ha 
comportat, i en darrer lloc, les eleccions municipals, autonòmiques i nacionals.  

Una part d’aquests fets són cíclics i s’espera que el seu efecte es dilueixi en el temps. Altres, 
com l’entrada de nous països a la UE, la deslocalització de la producció de Catalunya per part 
d’algunes multinacionals, la invasió d’Iraq i la inseguretat que el terrorisme internacional ha creat 
han deixat empremta permanent al panorama internacional. 

A les empreses de l’àmbit del Maresme, en concret a les d’Arenys de Munt, els preocupa haver 
de competir amb empreses dels països de l’est d’Europa i enfrontar-se a un augment de preus 
de matèries primeres. Les empreses més vulnerables són aquelles que lliguen la major part de 
la seva producció a una multinacional. El grup Blamar no es troba entre elles, però sí que té una 
part de clients que són empreses subcontractades de multinacionals. 

Com a conseqüència de la convulsa actualitat, durant els darrers divuit mesos s’ha alentit el 
ritme de comandes i el preu de les matèries primeres ha oscil·lat notablement. 

Davant d’aquesta situació, el Grup Blamar ha pres la decisió de diversificar més els clients, 
especialitzar-se en l’elaboració de productes especials, millorar els serveis existents (assistència 
tècnica, qualitat, etc.) la qual cosa fa molt necessari un bon sistema de gestió. 
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1 Introducció 

Aquest treball neix de la necessitat d’implantar al Grup Blamar un model de gestió capaç d’abastar 
la magnitud d’un sistema productiu que ha sobrepassat la barrera de la petita empresa. No obstant, 
tota al problemàtica d’una PIME no es pot encabir en un PFC, i en conseqüència, ha calgut 
imposar límits a aquest treball. En aquest apartat es concreten els objectius i l’abast del projecte. 

1.1 Objectius del Projecte 

S’han dirigit els esforços a elaborar un estudi formal dels diferents elements de producció com són 
recursos, productes, processos productius i residus.  

S’ha procurat definir un bon model de gestió, procurant que aquest no esdevingui un canvi 
“indigerible” per a les persones que han de conviure amb ell. Aquestes, tret d’algun tècnic de 
producció, careixen de formació universitària i no és previst que aquesta situació canviï a curt i 
mitjà termini. Per tant s’ha posat especial atenció en instaurar mesures eficients però amb gran 
sentit pràctic.  

Finalment, s’ha elaborat una aplicació informàtica per tal que reculli una sèrie d’eines útils per 
posar en marxa el model de gestió i que es pugui relacionar amb una altra aplicació informàtica 
amb què ja compta l’empresa.  

1.2 Abast del projecte 

El projecte que es proposa s’ha orientat als aspectes de gestió més necessaris per al grup, 
ocupant-se principalment de l’empresa “mare”, Talleres Blamar, a la qual es troben supeditades la 
resta. Per tal de detectar i estudiar els aspectes rellevants de la gestió s’ha pres com a referència 
la descripció de Companys i Corominas ([1]) sobre les decisions que cal prendre en un sistema 
productiu.  

Existeixen tres nivells de presa de decisions. Al nivell superior es troben les decisions a llarg 
termini, aquelles més “abstractes”, com són l’estratègia i la política de l’empresa, basades en la 
conjuntura exterior, el mercat i les aptituds de la direcció. Als següents nivells es troben les 
decisions operatives, pròpies de la direcció d’operacions, i les decisions del funcionament diari, 
centrades als aspectes més immediats de cada activitat productiva.  

Aquest treball aporta elements per a facilitar les decisions estratègiques i operatives, no entrant en 
les decisions del dia a dia. Amb tot, algunes decisions operatives, com la programació dels centres 
de treball s’actualitzen dia a dia. A continuació se citen aquells elements dels que s’ha ocupat 
aquest treball.  

 Aspectes Referents a les Decisions Estratègiques: Previsió i Planificació a Llarg 
Termini, Disseny de Productes i Processos. 

 Aspectes Referents a les Decisions Operatives: Previsió de la Demanda Planificació 
Agregada i Detallada de les Operacions, Càlcul de Necessitats i Gestió de Materials, 
Programació d’Operacions, Viabilitat i Manteniment, Control de Despeses i de Mà d’Obra i 
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Gestió de Residus. 

A nivell estratègic no s’ha entrat en qüestions com la selecció d’equips i processos i a nivell 
operatiu s’ha omès el tractament del disseny de les tasques i la mesura del treball, la 
localització del sistema, la distribució en planta i la gestió de la qualitat. Es proposa el 
tractament d’aquestes decisions com a tema per a treballs posteriors. 
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2 Descripció de l’Empresa 

El Grup Blamar està format per cinc empreses del sector metal·lúrgic. La seva estructura ha 
anat evolucionant al llarg del temps, passant de ser una empresa familiar a esdevenir societat 
anònima amb socis aliens a la família original. Amb tot, el nucli familiar original té encara una 
presència notòria. 

El grup es dedica bàsicament a dues activitats: la subcontractació de mecanitzats i la 
comercialització de productes de seguretat i ferreteria. La venda del producte propi es gestionada 
des de Comercial CBM (en endavant CBM). La resta d’empreses del grup són fàbriques de 
mecanitzat, tant de producte de marca com de productes de subcontractació. Tot i que el 
creixement geomètric de les vendes de CBM està invertint la tendència, actualment l’activitat 
principal del grup continua sent la subcontractació de mecanitzats, representant el 70% de la 
facturació. Tot el que fa referència al producte de subcontractació és gestionat des de Blamar. 

El grup té la seva seu a Arenys de Munt, on s’ubiquen al mateix complex tres de les quatre 
empreses que formen el grup (figura 2.1.) També compta amb una petita planta de niquelats i 
zincats a Mataró. 

 
Fig. 2.1. Imatge de l’exterior del complex d’Arenys de Munt 

(font www.Blamar.com) 

Les empreses ubicades a Arenys de Munt (figura 2.2) són Talleres Blamar, Meca-munt (en 
endavant MM) i Prototipus Maquinària (en endavant Promaq) . En elles es du a terme la fabricació 
pròpiament dita. L’empresa situada a Mataró és Niquelats Galvanoplàstia (en endavant NG), una 
petita planta de tractaments químics. Talleres Blamar, en endavant Blamar, és l’empresa principal 
del grup, li dóna nom i constitueix el cervell del mateix. 
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f  
Fig. 2.2. Esquema del Grup Blamar 

2.1 Model Organitzatiu 

Com sol ocórrer en les empreses de caire familiar, el seu model organitzatiu deriva d’un model 
estrictament jeràrquic que ha anat evolucionant per adaptar-se a les necessitats derivades del 
creixement. Actualment, es pot dir que el model organitzatiu del grup Blamar és de tipus mixt. La 
figura 2.3. mostra un esquema de les àrees del model organitzatiu. S’han enquadrat dins un 
requadre vermell les que es veuen afectades per aquest treball. 

 
Fig. 2.3. Model Organitzatiu del Grup Blamar 

El creixement ha exigit especialització en les àrees de gestió del producte propi i fabricació. En el 
cas del producte propi va ser necessari crear una empresa i diferenciar-ne els departaments 
comercial i de fabricació. Pel que fa a la gestió de la producció s’han separat els departaments 
comercial i fabricació.  

El model organitzatiu ve donat com a premissa i no entra dins de l’abast del projecte la seva 
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modificació, tasca de la direcció general personificada en el gerent. Amb tot, es proposa revisar la 
possibilitat de crear els departaments de Gestió de Qualitat i de Prevenció de Riscos Laborals per 
a reforçar aquestes àrees actualment encabides dins el departament de fabricació. Aquest 
departament està gestionat per dues persones amb interessos de producció que en ocasions 
entren en conflicte amb la gestió de la qualitat i els riscos. 

2.2 Descripció Particular de les Empreses del Grup 

A continuació es presenten breument les empreses que formen el Grup Blamar 

2.2.1 Talleres Blamar, S.A (Blamar) 

És l’empresa amb més pes específic, a l’entorn de la qual gira l’activitat de la resta del grup. 
Des de Talleres Blamar es gestiona la producció i distribució de tot el grup, així com la 
subcontractació d’operacions a l’exterior. Pel que fa a producció, actua com a taller mecànic on 
es duen a terme activitats de transformació mecànica, fonamentalment tornejat i acabats. 

2.2.2 Meca-munt (MM) 

És la segona empresa del grup i juntament amb Blamar té categoria de mitjana empresa. Com a 
plantes de fabricació Blamar i Meca-munt tenen un potencial de fabricació comparable i es 
complementen especialitzant-se en operacions de mecanitzat diferents.  

2.2.3 Prototipus Maquinària 

És un taller mecànic on es realitzen treballs auxiliars o d’acabats (fressat, plegat, soldadura, pintat, 
premsat) i es mecanitzen sèries curtes de peces de procés senzill.  

2.2.4 Comercial CBM 

CBM gestiona la comercialització i promoció de producte propi. Basa la seva estratègia en la 
diferenciació envers la competència oferint un producte personalitzat i assessorament tècnic al 
client. Actualment té un mercat d’àmbit nacional consolidat i intenta obrir-se pas a la Unió Europea. 

2.2.5 Niquelats Galvanoplàstia 

És una petita planta química dedicada a recobriments químics. Té gran autonomia dins el grup del 
qual només en depèn pel que fa al finançament, la línia estratègica i els objectius de producció. A 
més del grup Blamar, té clients propis que representen la tercera part de la seva facturació. 
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3 Descripció dels Elements Productius 

En aquest apartat es revisen els elements de producció: recursos, processos i productes. 

3.1 Recursos 

Es distingeixen quatre grans grups de recursos: matèries primeres, mà d’obra, centres de treball i 
proveïdors de mecanitzats i tractaments. 

3.1.1 Primeres Matèries 

La diversitat del producte de Blamar es tradueix en una gran varietat de primeres matèries: 
plàstics, aluminis, llautons i bronzes, plata, acer dur, etc. En aquest apartat es fa referència a 
alguns aspectes significatius dels materials que afecten decisivament el preu, procés i temps de 
lliurament dels productes.  

 Preu: El preu del material sobre el cost total d’una peça és d’un 12% (dades de 2001 fins 
agost de 2003) de mitjana. No obstant, hi ha notables excepcions. A la taula 3.1 s’indiquen 
els preus mitjans dels materials de més consum. S’observa que els preus dels materials 
fluctuen segons el mercat.  

 

€/kg  Acers 
Acers 

Inoxidables Alumini Llautó Bronze BP Plàstics 
 

Varilla 
 

Vasla 
2001 0,63 2,61 3,70 1,40 3,39 0,86 3,36 6,33 5,48 
2002 0,75 2,79 3,52 2,45 3,44 0,90 3,07 7,01 7,23 
2003 0,74 1,59 2,59 1,80 3,16 0,86 3,94 2,41 3,95 

Taula 3.1. Preu mitjà de primeres matèries usuals. Dades de 2003 

 Forma i Tipus de materials: S’han distingit dos grans tipus de materials. Els components 
de mercat que es distribueixen o formen part del producte sense patir transformacions i els 
materials que es troben al mercat en forma de pre-formes i que es transformen a la fàbrica. 
Entre aquests darrers, es diferencia entre pre-formes unitàries per a un producte en 
concret, com poden ser pre-formes d’estampa o oxitall, i les conformacions de mercat que 
en forma de productes d’extrusió (barres) de diferents perfils comercials i tubs que poden 
servir per a gran diversitat de productes. El material ve especificat pel client. 

 Maquinabilitat: La maquinabilitat del material és funció de les seves propietats 
mecàniques; bàsicament, resistència a tracció, límit de efluència, elongació i duresa. La 
maquinabilitat influeix notablement en el cost de fabricació ja que repercuteix en velocitat 
de mecanització, el grau de desgast de les eines i la facilitat d’assolir les especificacions pel 
que fa a toleràncies. A l’annex 1 es troben tabulades les característiques mecàniques dels 
materials que afecten la maquinabilitat.  

 Accessibilitat: És la facilitat d’aconseguir un material al mercat. Hi ha materials utilitzats en 
algunes fabricacions que escassegen al mercat nacional i s’han d’importar, també hi ha 
mides comercials poc comunes que no figuren a l’estoc habitual dels proveïdors. Aquestes 
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singularitats encareixen el producte i incrementen considerablement el temps d’adquisició. 
A l’annex 1 es troben les mides de treball pels materials habituals.  

 Termini de Lliurament (L): S’entén el termini de lliurament com el temps d’adquisició del 
material des del moment en què s’ha fet la comanda fins al moment en què el material es 
troba a la zona de recepció del taller. El termini de lliurament habitual pels materials més 
corrents oscil·la entre 3 i 5 dies laborables. 

3.1.2 Centres de Treball 

A efectes de gestió, els centres de treball s’agrupen en seccions on es desenvolupen activitats 
similars. A efectes de producció, generalment també és així i la majoria de seccions tenen assignat 
un espai físic on es troben les màquines que la formen. No obstant, la maquinària és propietat de 
diferents empreses i en algun cas, com a reminiscència del passat, manté la seva localització 
original, ocasionant que centres d’una mateixa secció estiguin ubicats a plantes diferents de la nau. 
Es deixa per a posteriors treballs la tasca de racionalitzar la distribució en planta.  

Cada màquina s’identifica a través d’un codi format per un prefix que fa referència a la secció a la 
qual pertany seguit de dos dígits. Els inventaris de maquinària i les fitxes de les màquines més 
importants de Blamar, Promaq i MM es poden consultar a través de l’aplicació Auxpro, creada 
específicament com a resultat del projecte. Aquesta informació també es troba disponible a l’annex 2. 

 Secció de Torns de Control Numèric amb Barra (CNB): Les màquines que la 
formen es troben a Blamar. Són cinc torns de control numèric de diferents models i 
grandària de bancada. Estan equipats amb carregador de barra, la qual cosa permet 
alimentar-los directament amb barres de material, sense necessitat de mantenir un 
operari constantment a peu de màquina.  

 Secció de Torns de Control Numèric en plat (CNP): Es troba íntegrament a Blamar i 
compta amb sis torns de control numèric equipats amb dispositiu de plat frontal. Aquest 
dispositiu fa les màquines més versàtils a costa de treballar peça a peça mantenint un 
operari a peu de màquina constantment. 

 Secció d’Acabats (ACB): Està formada per totes aquelles màquines que realitzen 
tasques auxiliars i d’acabats; com són taladres, cintes, esmeril·ladores, plegadores, 
roscadores, etc. La seva maquinària és molt diversa i es troba dispersa pels tres tallers 
mecànics. Una part de les màquines lleugeres és mòbil (sobre rodes) per poder ser 
desplaçada a prop dels torns, fressadores, etc., de manera que els operaris que 
estiguin treballant en fabricacions de temps per peça superior als cinc minuts puguin 
realitzar algunes tasques d’acabats.  

 Secció Serra (SER) : Compta amb una tronçadora de disc i dues serres de cinta, una 
d’elles de control numèric. A la secció hi treballa un operari de Blamar i la serra de 
control numèric és pràcticament l’única activa. La tronçadora es troba col·locada molt a 
prop per a què l’operari la pugui utilitzar quan l’operació de tall de la serra de cinta tingui 
un temps per peça elevat. L’altra serra es troba a Promaq i actua de reserva.  
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 Secció de Torn Automàtic en Barra (TAB): Consta de 5 torns automàtics amb 
carregador de barra. Són màquines antigues amb diàmetre de canya de fins a 7 mm; 
conseqüentment, les operacions que poden dur a terme estan força limitades i 
s’utilitzen per a la fabricacions de toleràncies no gaire exigents que provenen d’antuvi 
(borns, espàrrecs).  

 Secció de Muntatges (MUN): Aquesta secció compta amb petita maquinària auxiliar. 

 Secció de Centre de Mecanitzat (CM): Ubicada a Meca-munt, compta amb la 
maquinària més valuosa del grup: 11 centres de mecanitzats de control numèric, dos 
d’ells amb divisor, que permeten realitzar les operacions de mecanitzat més freqüents.  

 Secció Fressadora (FR): Està formada per quatre maquines fressadores. Una d’elles 
és una fressadora universal, es troba a Blamar i s’utilitza per a tipus concrets de peces 
en sèries llargues. Altres dues són fressadores verticals més petites i versàtils 
utilitzades en fabricacions de diferents tipus, en especial sèries curtes. Finalment, una 
gran fressadora horitzontal, menys utilitzada, es troba a Promaq.  

 Torn Revòlver (TR): Aquesta secció realitza tasques senzilles de toleràncies poc 
exigents, principalment tornejats de peces de diàmetre inferior a 20. Sovint capta les 
feines poc complicades que no resulta rendible realitzar a la secció CNB.  

 Altres Seccions: Les altres seccions no representen més de vuit hores diàries de 
treball i no tenen operaris que s’hi dediquen exclusivament. Són les seccions de torn 
cilíndric (TC), i soldadura (SOLD).  

 NG: és una petita planta química amb dues línies de procés. Cada procés és 
considerat a efectes de gestió com un centre de treball. A l’apartat 3.2 de descripció de 
Processos es descriuen convenientment els elements de cadascun dels processos.  

3.1.3 Mà d’Obra 

La força laboral del grup està formada per un total de 54 persones distribuïdes en les diferents 
empreses. Atenent al nombre de treballadors, Blamar i MM són mitjanes empreses amb 24 i 21 
treballadors cadascuna, mentre que CBM, Promaq i NG són petites empreses amb 6, 3 i 2 
treballadors respectivament. D’acord amb l’abast del treball, la descripció del personal al present 
apartat se centra en l’àmbit de producció.  

 Personal directe de Producció 

S’ha considerat com a personal directe de producció “una part” dels caps de taller i els operaris a 
peu de màquina, com a temps de producció s’ha pres únicament les hores dedicades a la 
fabricació. Lògicament, els caps de taller simultanegen les tasques de cap amb les d’operari; per 
aquesta raó s’han estimat les hores de màquina a partir de la part de la jornada laboral que 
dediquen a cada tasca mitjançant qüestionaris, marcatges i observació. La taula 3.2. mostra les 
disponibilitats de personal per empresa i secció, mesurada en hores/dia. La columna “NOP” mostra 
el número d’operaris de cada empresa. 
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EMPRESA/

H/D SER CNB CNP CM ACB FR TR TC TAB SOLD MUN TRANSP VERI NOP 

Blamar 8,3 34,0 66,0 0,0 10,0 4,0 0,0 10,0 0,0 15,0 29,3 7,5 7,5 21 

MM 0,0 0,0 0,0 90,0 5,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 20 

Promaq 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 2,8 7,5 0,0 0,0 2,8 0 0,0 0,0 3 

CBM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  8,0 0,0 0,0 6 
Taula 3.2. Hores de personal disponible. (Dades de 2003 cedides pel Grup Blamar) 

 Personal Indirecte 

La consideració del personal indirecte té rellevància en el càlcul de despeses de producció. Com a 
temps de personal indirecte s’entén la part de la jornada que els caps de taller no actuen com 
operaris i les jornades dels dos tècnics de gestió, un transportista, un operari d’expedicions i un 
administratiu a temps parcial. 

3.2 Productes del Grup: 

El grup Blamar ofereix dos tipus de producte: productes de marca i productes de subcontractació. 

 Producte de Marca 

Es tracta dels dispositius de les marques KEYMAT i CASAS. Bàsicament són en articles de 
seguretat com tancaments per a portes metàl·liques i de vidre, tiradors, poms d’acer inoxidable per 
a portes de vidre, plints, etc. La llista dels productes s’agrupa en famílies de conjunts, els models 
de les quals consten d’una base comuna (mòduls estàndard).  

 Producte de Subcontractació 

Es tracta de fabricació i muntatge de peces i conjunts. El client aporta l’enginyeria de disseny de la 
peça. En conseqüència, el valor afegit de Blamar sobre el material és la transformació, la qual cosa 
limita força el preu de venda del producte. Per tal d’incrementar aquest valor afegit, s’assessora el 
client en mecànica i disseny i es proporciona un servei integral de gestió, subministrant un producte 
totalment acabat amb garantia de qualitat.  

 Descripció del Producte 

a) Característiques Mecàniques: Les característiques mecàniques del producte afecten el procés 
de producció. Les més rellevants són l’estructura, els materials, la forma de la peça, les 
dimensions, els acabats mecànics i els tractament posteriors  

b) Estructura: Des del punt de vista de l’estructura el producte es classifica en peces 
independents i conjunts. L’estructura afecta la programació d’activitats i pot implicar una fase de 
muntatge. 

c) Forma de la peça: Una mateixa forma pot aconseguir-se mitjançant diferents seqüències 
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d’operacions i, en la majoria de casos, una mateixa operació pot realitzar-se en diversos centres de 
treball - (el roscat d’un forat es pot realitzar en un torn de control numèric, en una roscadora o bé 
en un centre de mecanitzat). De la seqüència d’operacions establerta depèn la rendibilitat de la 
peça. A l’annex 3 s’indica les seccions on es realitzen les operacions més freqüents, expressant 
les coincidències. En aquest annex també es troba una explicació bàsica de en què consisteixen 
les diferents operacions. 

 Dimensions de la peça: A causa de les limitacions dels centres de treball, les 
dimensions de la peça condicionen el procés de mecanització. 

 Tractaments Posteriors: Influeixen en l’ordre de les operacions. Per exemple, les 
operacions de roscat generalment són posteriors als recobriments químics. Tots els 
tractaments químics i tèrmics tenen lloc fóra de Blamar; els més usuals són 
galvanitzats (niquelat, zincat), pavonat i templat i cementat. 

d) Altres Característiques 

 Ús final de la Peça. Toleràncies. En funció de la responsabilitat i l’ús final de la peça 
el client especifica toleràncies més o menys exigents. Les toleràncies exigents 
obliguen a una major cura a cada operació, la qual cosa incideix en temps d’operació 
superiors per tal de realitzar acabats més fins i precisos; la major probabilitat de sortir-
se de les especificacions del client implica la verificació de més peces per sèrie, etc.  

 Preu: Al sector dels mecanitzats, el preu de les fabricacions noves s’estableix en 
funció del cost estimat de fabricació. Els preus dels productes recurrents es 
mantenen fins la revisió anual de preus pactada amb el client. Aquest sistema implica 
cert risc a causa de la fluctuació dels preus dels materials. En el darrer any, la 
conjuntura econòmica ha contribuït a una important fluctuació a l’alça dels preus 
encarint el cost del producte, en alguns casos per sobre del preu de venda. 

3.3 Processos 

Cada producte té assignat un procés de mecanitzat, que en principi és l’òptim. El document que 
conté aquest procés és l’escandall. Amb tot, en funció de les circumstàncies de producció es pot 
decidir utilitzar aquest o un altre procés. La figura 3.1 mostra les dades d’un escandall. 
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Fig. 3.1. Escandalls 

• Codi i tipus de material: Cada material té assignat un codi unívoc. Una sèrie de prefixos 
indiquen si és material de barra o tub, o bé si es tracta de pre-formes unitàries. Pel material 
de barra i de tub el codi indica el tipus de perfil comercial i les seves dimensions (fig. 3.2). 

 
Fig. 3.2. Exemple material de barra 

 

 Quantitat. És el nombre d’unitats de material que du la referència. Si es tracta de 
material de barra la quantitat representa el nombre de talls. 

 Mesura: Aplicable al material del barra. És la mesura de material en brut que 
necessita la peça.  

 Tall: Aplicable a material de barra. En aquests materials hi ha petites pèrdues durant el 
mecanitzat, a causa del gruix de l’instrument de tall, de l’estacada de les màquines i del 
tros de final de barra final. Aquesta pèrdua es té en compte sobre-dimensionant el tall, 
de manera que la quantitat (en metres) de material que necessita el lot tipus és calcula 
com el tall * nombre de peces.  
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Fig. 3.3. Exemple de càlcul del tall del material en un escandall 

(unitats en dm) 

A la figura 3.3 la zona blava 
representa la mesura de material 
que necessita la peça i la zona 
fúcsia, el material desaprofitat. Així, 
la mesura seria 1.19 dm, el tall de 
1.25 dm, el sobrant a final de barra 
serien 0.81 dm i la part de material 
perduda pel gruix de l’eina de tall 
0.06 dm. 

 Cost de material. Es calcula a partir del preu mitjà del material als darrers 12 
mesos. 

 Termini d’aprovisionament. Temps d’adquisició del material. 

3.3.1 Transformacions Mecàniques 

L’escandall indica la seqüència d’activitats de producció del producte (ruta de fabricació). Cada 
activitat es codifica amb el nom de la secció a la qual pertany el centre de treball on es realitza, i la 
posició que ocupa a la seqüència. Com s’ha comentat, les seccions agrupen centres de treball on 
es fan activitat similars; per tant, es pot considerar que a una secció es du a terme un grup 
d’activitats. Les relacions de precedència entre grups d’activitats es mostren a la figura 3.4. 

SER

CNP

CNB

CM ACB

TR

TC

TAB

SOLD
Tr. 

QuimEXT

 
Fig. 3.4. Relacions de precedència entre famílies d’activitats 

Els productes es classifiquen segons la ruta de transformació en 11 grups. A la figura 3.5 es 
mostren les rutes més freqüents dels articles. S’han ombrejat els grups d’activitats que, tot i que 
poden formar part de la ruta, no la determinen.  
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Fig. 3.5. Rutes de Fabricació habituals 

La taula 3.5 mostra el percentatges d’articles que segueixen cadascuna de les rutes. 

 

Ruta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
% articles 19.26 27.99 10.23 0.74 7.46 2.63 2.05 3.18 18.70 3.86 7.8 

Taula 3.3. Distribució de les dades de productes 
(estimada a partir de les dades de vendes de 2003 i els escandalls de producte. Dades  del Grup Blamar) 

 Cost d’Operació  

L’escandall indica el temps d’operació de les activitats de transformació mecànica desglossats en 
el temps de preparació del centre de treball i temps unitari d’operació. Cada unitat de temps de 
màquina té associat un cost d’operació en funció del consum de lubricant, electricitat, manteniment 
i altres despeses de producció. 
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3.3.2 Transformacions Mecàniques subcontractades 

Hi ha una sèrie d’activitats per a les quals Blamar no té capacitat i que són assignades a 
proveïdors exteriors. Es tracta d’operacions de rectificat, dentat i entallat i alguns tipus de grafilat. A 
banda d’aquestes, Blamar subcontracta una part d’altres activitats de producció a petits “tallers 
satèl·lits” de la zona per alliberar-se de l’excés de càrrega. 

3.3.3 Tractaments químics i Tèrmics. 

Són tasques de recobriment o tractament superficial: anoditzat, pavonat, zincat, cromat, níquelat, etc. 

3.3.4 Processos de Niquelat i Zincat 

El niquelat i zincat són processos de galvanitzat que consisteixen en la deposició d’un fi 
recobriment de metall sobre una superfície també metàl·lica amb finalitat protectora o decorativa. 
La superfície ha de ser conductora i constitueix el càtode d’una superfície electrolítica. L’ànode és 
un material inert, conductor que serveix com a suport del corrent. El bany està format per un 
electròlit a base de sals dels metalls que s’han de dipositar[5]. A l’annex 4 es troba una descripció 
detallada dels processos de niquelat i zincat. La majoria de processos de galvanitzat segueixen el 
procés general que descriu la figura 3.6.  

 
Fig. 3.6. Procés General de Galvanitzats. [1] 

Abans de la deposició, es realitzen una sèrie de tractaments per eliminar de la superfície de la 
peça brutícia, rugositats i defectes que puguin impedir una bona adherència. Si la superfície no es 
troba en bones condicions es tracta mecànicament (polint, amb neteja mecànica) per reparar-la. 
Un cop l’estat és satisfactori, es prepara per a la deposició, eliminant els òxids i greixos residuals 
de processos anteriors amb desgreixatge orgànic, decapatge àcid i neteja alcalina.  

La deposició del metall es realitza dins unes cubes que contenen el bany electrolític. El bany és 
una dissolució aquosa formada pels compostos del metall que es vol dipositar i additius que 
milloren les seves propietats. D’entre aquests els més habituals són substàncies que formen 
complexos amb el metall de recobriment a fi de regular el dipòsit, substàncies que estabilitzen la 
solució (eviten la hidròlisi), substàncies conductores, tampons del PH, tensioactius i substàncies 
per a dissoldre els ànodes, evitant la passivació. Per mantenir el bany en bones condicions és 
necessari filtrar-lo regularment. NG realitza filtrats en continu mitjançant resines d’intercanvi iònic.  

Depenent de la grandària, les peces es pengen en bastidors mòbils o es disposen en l’interior de 
bombos giratoris, fent el que se’n diu una bombada. Després del recobriment tenen lloc una sèrie 
de post-tractaments per eliminar les restes del bany de les peces, millorar l’aspecte del recobriment 
o, simplement, assecar la peça.  
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3.3.5 Deposició de Níquel 

S’utilitza un procés àcid de tipus Watts [6]. La peça se sotmet a desgreixatge alcalí per retirar les 
restes de brutícia i oli de la superfície. A continuació, es realitza un decapatge àcid suau per a 
uniformitzar-ne la superfície i activar-la pel recobriment posterior. Seguidament s’introdueix al bany 
on té lloc l’electròlisi, es tracta d’un bany àcid en el qual es poden formar complexos i els additius 
que en regulen la formació juguen un paper important. En aquest cas, el procés de post-tractament 
consisteix únicament en l’assecat. El Diagrama de Flux del procés es mostra a la figura 3.7 

 
Fig. 3.7. Procés de Niquelats de NG. Elaborat segons planta NG. 

3.3.6 Procés de zincat 

El procés de zincat es realitza en bany alcalí no ciannurat. Els processos previs a la deposició són 
similars als del procés de niquelats. El procés de deposició es realitza en un bany de sosa on el 
zinc de deposició es troba en forma de pols a la dissolució. El procés es mostra a la figura 3.8 

 
Fig. 3.8. Procés de Niquelats de NG. Elaborat segons planta NG.Clients de Subcontractació 
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4 Clients del Grup Blamar 

La majoria dels clients de subcontractació són fixos amb més de 15 anys de tradició i provenen de 
sectors molt diferents. L’estratègia comercial de Blamar procura fomentar aquesta diversitat de 
cara a que s’equilibrin els daltabaixos dels diferents mercats.  

4.1 Descripció dels Clients de l’Empresa 

A continuació es realitza una breu presentació dels clients de Blamar. S’han omès les referències 
específiques als seus noms, canviant-los per un pseudònim. 

 CAFETERES, S.A: Grup industrial dedicat a la fabricació i comercialització de màquines 
de venda automàtica, màquines de begudes, etc. La seva demanda consisteix tant en 
conjunts muntats, com per exemple, part mecànica de cafeteres, com peces individuals. 
En aquest cas s’exigeix aprovisionament del tipus JIT i l’existència de comandes obertes.  

 CALEFACCIONS, S.A: Empresa dedicada a la fabricació sota comanda d’aparells 
calefactors, resistències elèctriques, forns, etc.  

 EMBALATGES, S.A: Aquest client representa un dels majors fabricants de maquinària 
d’embalatges hortifrutícola. Esdevé el principal client pel que fa al volum de referències.  

 KITS, S.A: Demana grans quantitats d’un petit grup de referències. Té implantat el 
sistema JIT i manté una sèrie de comandes obertes que l’empresa té obligació de servir 
immediatament quan el client ho sol·licita.  

 BUSOS, S.A: Fabrica portes d’alumini per a autocars i autobusos.  

 DIFUSORS, S.A: Empresa especialitzada en productes antiïncendi.  

 MALLA, SA: fabricants de malla plàstica. 

 ELÈCTRICS, S.A: fabricants de resistències elèctriques.  

4.2 Classificació de Clients 

 Segons Facturació 

S’ha efectuat una classificació ABC dels clients en funció de la facturació anual del 2003. Aquest 
aspecte juga el seu paper en la programació d’activitats que afavoreix la puntualitat en les 
entregues d’aquells clients més rendibles, amb més facturació i més exigents.  

 A la taula 4.1 es mostra un extracte de la classificació ABC dels clients en funció de la facturació. 
Es pot observat que un grup molt reduït de clients aglutina la major part de la producció. 
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CLIENT TOTAL ACUMULAT %ACUMULAT 

EMBALATGES 1.228.611 1.228.611 19,7% 
CALEFACCIONS. 1.076.747 2.305.358 37,0% 

CAFETERES 875.942 3.181.301 51,0% 
MOTORS 769.222 3.950.523 63,4% 
MALLA 726.962 4.677.485 75,0% 

DIFUSSORS 559.172 5.236.657 84,0% 
ESTAMPA 247.079 5.483.735 88,0% 
RÀCORDS 177.758 5.661.494 90,8% 

BUSOS 116.114 5.777.608 92,7% 
ELÈCTRICS 54.109 5.831.717 93,6% 

Taula 4.1. Classificació ABC dels clients segons facturació. Clients A i B 

4.3 Classificació dels Clients segons la forma de gestionar les comandes 

4.3.1 Producte de Marca 

El producte de marca es gestiona des de CBM. Així, CBM fa la previsió de venda del seu producte 
i realitza d’una sèrie de comandes internes a Blamar, amb un termini de lliurament temptatiu 
segons la capacitat ocupada. Blamar, atenent les seves previsions de càrrega i a la situació 
general de producció confirma a CBM un termini de lliurament, que tot i que generalment es 
compleix, és més flexible que els confirmats a la resta de clients. CBM facilita a Blamar les 
previsions de venda, per tant, és factible planificar la producció de producte acabat per CBM. 

4.3.2 Clients de Productes de Subcontractació 

 Clients “Planificables” 

Aquests clients demanden segons comanda oberta, comprometent-se a adquirir les quantitats de 
la comanda al llarg d’un període de temps. La seva demanda acostuma a seguir un patró i el client 
manté a Blamar informat sobre les seves necessitats, de manera que és factible realitzar la previsió 
de producte acabat.  

 Clients “no Planificables “ 

Aquests clients operen segons comandes amb quantitats i dates de lliurament ben definides i 
rígides i sovint la seva demanda no obeeix un patró definit de producte acabat. Solen adquirir gran 
diversitat de forma esporàdica i no proporcionen informació sobre properes comandes. Aquest 
sistema no permet Blamar realitzar la previsió de producte acabat en cada període.  

No obstant, sí que existeix una tendència en el consum de recursos que representa la demanda 
global. Els clients d’aquests tipus fan comandes amb regularitat de productes que segueixen rutes 
de fabricació similars, de manera que agrupant-los és factible realitzar la previsió del consum de 
recursos. 
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5 Definició del Model de Gestió 

La producció és la transformació d’uns béns i/o serveis que són factors de producció (matèries 
primeres, pre-formes, furgoneta, personal de verificació, etc.) en uns altres béns o serveis que 
esdevenen productes (peces i conjunts mecanitzats, elements de seguretat, etc.) mitjançant un 
procés productiu [2]. Aquest treball pretén instaurar un model del gestió que faciliti la transformació 
de la manera més eficient possible. 

5.1 Situació de Partida 

Fins el moment, no hi havia un procés formalitzat de gestió i aquesta es limitava a la programació 
detallada, confonent-se amb el càlcul de necessitats. No es recopilaven dades de producció 
sistemàticament i el control de l’estoc i el producte en curs era visual i deficient. Malgrat tot, el 
sistema era senzill pels operaris i caps de taller i complia els seus objectius de producció. En línies 
generals se seguia el procés que descriu la figura 5.1 

 
Fig. 5.1. Antic model de gestió de la producció del grup Blamar. (Font Blamar). 

Existia un procés de fabricació que s’iniciava en rebre la comanda. Aleshores es definia el procés 
de producció i es posava en marxa l’adquisició de la llista de materials. Un cop reunits tots els 
elements de la llista, s’elaborava una ordre de fabricació que entrava directament a la cua de la 
primera activitat de mecanitzat.  

Malgrat això, el procés estava poc implantat i sovint no s’enregistraven totes les entrades i sortides 
de materials (per tant, no hi havia control de l’estoc de matèria primera), i moltes fabricacions es 
realitzaven sense deixar constància de la data, de les peces començades, del material gastat, de 
les peces finalitzades i temps de fabricació. Simplement s’escrivia la quantitat a fabricar sobre el 
plànol proporcionat pel client i es lliurava al responsable de la primera secció de fabricació. 

Cada cap de secció era responsable de la programació de les activitats de la seva secció, aliè a les 
fabricacions de les fases precedents o posteriors. En general, els clients no exigien una data de 
lliurament rígida i un tècnic de producció realitzava el seguiment manualment i visual dels 
productes “especials”, d’aquells que, excepcionalment, sí tenien data de lliurament compromesa 
amb el client. 

Aquest procés se suportava en el document de l’ordre de fabricació, una impressió del llistat del 
comandes pendents ordenada per nom de producte i, sobretot, en el bon fer, experiència i criteri 
del tècnic de producció i de cada cap de secció. De fet, aquesta forma de gestió va funcionar 
durant molts anys, fins que, amb el temps, el nivell d’exigència dels clients quant a les dates de 
lliurament i el volum de comandes van anar a més i aquesta manera de fer va quedar desbordada.  

5.2 Especificacions del Sistema de Gestió 

“Es pot definir organització com el conjunt d’elements humans i de mitjans instrumentals 

 



Millora de la Gestió de la Producció i dels Residus per al Grup Blamar Pág. 31 

convenientment coordinats mitjançant un diagrama precís d’interrelacions i dependències amb el 
propòsit d’assolir un objectiu o diversos d’interès comú” [3]. Així, el model de Gestió pretén 
assentar les bases d’aquesta coordinació entre els elements deixant clares les actuacions que cal 
realitzar i a quin element correspon realitzar-les. 

Les actuacions que descriu el model de gestió es basen en les decisions del sistema productiu a 
mig termini (direcció d’operacions) que s’ha decidit tractar. A continuació se citen aquestes 
decisions i els objectius a assolir en cadascuna d’aquestes. 

 Previsió de la Demanda i planificació agregada i detallada de la producció. Una 
previsió de la demanda prou sòlida per a basar en ell la planificació detallada. 

 Càlcul de Necessitats i Gestió de Materials. Un model d’aprovisionament sòlid i 
coherent amb el programa, al mínim cost possible tant a curt com a llarg termini. 

 Programació d’Operacions. Una programació de la producció que possibiliti 
l’acompliment dels terminis de lliurament de les comandes i coordini les activitats de les 
seccions del grup. 

 Fiabilitat i Manteniment. Implantar un model de manteniment que permeti el 
seguiment dels centres de treball i senti les bases per a posteriors estudis de fiabilitat. 

5.3 Previsió i Planificació de la Producció a Llarg Termini 

La Planificació de la Producció consisteix essencialment en l’elaboració d’un pla mestre de 
producció que defineix les quantitats dels productes finals a produir en certs intervals de temps, 
mitjançant l’assignació més eficient possible de recursos a les activitats. Les característiques 
principals del pla mestre són l’horitzó i la revisió. En el cas que ens ocupa s’ha considerat adequat 
un horitzó d’un any vista amb una revisió mensual.  

5.3.1 Elaboració de Previsions 

La previsió de la demanda consisteix a elaborar un model del fenomen a partir de les dades del 
procés (tant històriques com actuals) mitjançant tècniques estadístiques.  

Les dades són els registres la base de dades de comandes de clients. Ha calgut posar-les a punt 
traient els registres obsolets, corregir quantitats i codis erronis, registres incomplets, etc.  

Fruit dels models estadístics s’obtenen unes estimacions objectives de les observacions que 
conformen la projecció. Mitjançant la projecció i d’altres informacions (coneixements de fàbrica, 
estimacions subjectives, etc.), s’han elaborat les prediccions de les dades.  
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 Previsions de Producte Acabat de Marca 

CBM elabora les seves previsions de vendes i les lliura a producció de Blamar. El document es 
troba a l’Annex 5. Blamar subministra a CBM peces i subconjunts que formen part del producte 
final, i elabora la previsió de demanda de CBM a partir del càlcul de necessitats de peces dels 
conjunts de CBM. 

El disseny de producte de CBM presenta algunes característiques útils: els subconjunts estan 
formats per peces simples i no per altres subconjunts; les peces dels subconjunts no formen part 
de cap altre conjunt (encara que si poden formar part de subconjunts), el nombre de subconjunts 
és reduït i són comuns a tots els conjunts. Per tot l’anterior, a efectes de càlcul de necessitats, es 
poden tractar els subconjunts com a peces i un cop fet el càlcul de necessitat sobre conjunts 
calcular directament el nombre de peces simples per subconjunt. La simplicitat al disseny ha induït 
a realitzar el càlcul de necessitats a un llibre d’Excel (“nkeymat.xls”, annex 6). 

 Previsions de Producte Acabat de Clients “Planificables” 

Talleres Blamar compta amb un ampli ventall de productes de subcontració, una part important 
dels quals manifesten una demanda molt esporàdica que no reporta prou dades per elaborar una 
previsió basada en tècniques de projecció.  

Així, s’ha limitat la previsió de vendes basada en models de projecció als productes que reuneixen 
les següents característiques: el producte manifesta un consum regular, hi ha un mínim de 
consums enregistrats per tal que el mètode sigui estable, els clients proporcionen informació sobre 
la seva demanda i garanteixen el consum d’una quantitat en l’horitzó de temps, es comprometen a 
informar de qualsevol modificació en el producte amb antelació i a adquirir el producte fabricat o en 
procés abans de comunicar la modificació. La política de l’empresa exigeix no produir per sobre de 
la quantitat que el client s’ha compromès a acceptar. 

A l’apartat que descriu els clients s’ha observat que una petita part dels clients abasten la gran 
majoria de fabricacions, de manera que el nombre de clients amb productes planificables és 
actualment inferior a cinc i no es preveu que la situació canviï. Així, es procedirà a la planificació de 
producte acabat client a client.  

En l’àmbit de la planificació que ens ocupa s’elabora una previsió a llarg termini (horitzó d’un any) . 
En aquestes condicions s’ha considerat com a més adequada la tècnica estadística de regressió 
lineal simple, amb correcció d’estacionalitat. 

5.3.1.1 Previsions de Producte Acabat de Subcontractació Sense Patró de Comanda. 

Com s’ha explicat a l’apartat anterior, una part considerable dels articles de subcontractació no són 
planificables a partir de models de previsió basats en projeccions. El fet que el client no aporti 
informació sobre el consum mínim d’un producte dins unes dates suposa un limitació important a 
l’hora de realitzar una previsió. Precisament, planificar aquesta mena de productes entra en 
conflicte amb la política del grup i implica un nivell elevat de risc. Per aquestes raons s’ha decidit 
que en el cas general no es consumeixin recursos realitzant la previsió d’article acabat d’aquests 
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productes.  

Malgrat això, hi ha una sèrie de productes dels quals sí pot resultar interessant realitzar previsió de 
producte acabat. Aquests reuneixen les següents característiques: bé són estables en els temps 
(es repeteixen de forma cíclica i freqüent), bé són de gran valor, bé consumeixen un gran nombre 
de recursos per llançament. Com a condició necessària el client ha d’haver informat que no és 
previst modificar-los. 

En base a aquests requisits s’ha elaborat una funció de cost que pondera aquests factors. A partir 
d’aquesta s’ha realitzat una classificació ABC de productes a priori “no planificables”. Els productes 
A i B es converteixen en “planificables“ i entren al pla mestre amb el nom de “productes 
planificables AB”. En aquest grup del pla mestre, els articles no estan agrupats per clients. 

Funció de Classificació 

La funció de classificació ve definida per la següent equació. 
    (eq 5.1) ( ) D*N*CPF UV +=

  4≥N

 PV = preu de venda de l’article 

 CU = cost de fabricació unitari (considerant preparacions de lot mitjà Q/N) 

 N = nº de comandes de l’article 

 D = quantitat total de demanda l’horitzó d’estudi 

Es tracta d’una funció amb dos factors multiplicatius, D i N, i dos factors additius PV i CU. 

N és un factor de repeticions, quan més elevat és el seu valor més estable és l’article. És un factor 
discriminatori ja que no té sentit parlar d’articles estables en el temps si no es demanden un mínim 
de vegades en l’horitzó considerat. S’ha fixat aquest nombre de vegades en quatre. Q és la 
quantitat total demandada als darrers 12 mesos, s’ha triat multiplicatiu davant del preu de venda i 
cost de fabricació.  

Els factors additius són el cost de fabricació i el preu de venda. El cost de fabricació unitari, 
multiplicat per D i dividit entre N, és el factor que mesura els recursos que consumeix la 
manufactura de l’article. No obstant, per donar més rellevància al valor de N, s’ha inclòs a l’equació 
el valor D*N. El preu de venda unitari multiplicat per N i dividit entre r mesura el valor econòmic del 
lot mitjà de l’article, per primar el valor de r s’ha considerat el valor D.  

 Resta de productes “No Planificables” 

D’aquests productes no es fa previsió de producte acabat i es passa directament al càlcul de 
necessitats de recursos basats en previsions. Aquest aspecte es tracta a l’apartat 5.3.3.  
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5.3.2 Nivells d’Estoc 

Només es considerarà l’estoc de producte acabat d’aquells articles dels quals s’ha realitzat 
previsió. Els estocs tenen diferents vessants. D’una banda, són l’excedent de producte que es 
reserva per precaució, per tal de complir els terminis de lliurament davant oscil·lacions de la 
demanda i que no obeeix tant a criteris econòmics com de prestigi (estoc de seguretat). De l’altra 
permeten aprofitar al màxim la capacitat dels recursos productius compensant les seves 
oscil·lacions a causa de l’estacionalitat (estoc útil). 

 Estoc Mínim o de Seguretat 

L’estoc mínim depèn de diferents factors: el temps de fabricació del producte, la flexibilitat del client 
envers els terminis de lliurament i la fiabilitat de la previsió, calculada per regressió corregida amb 
coeficients d’estacionalitat. S’ha associat l’error de la previsió a la desviació estàndard i s’ha 
suposat que l’error en la previsió obeeix a infinitat de causes aleatòries i que el seu valor mitjà és 0. 
Amb aquesta hipòtesi valor de la desviació estàndard es calcula de la següent manera [4]. 

 nT
ee

−
=

'*2σ   (eq. 5.2) 

La majoria dels temps de fabricació de producte són inferiors a un període mensual, així que tot i 
que es revisa per a cada cas, l’estoc de seguretat es calcularà com el límit superior de la desviació 
estàndard de l’error de la previsió. Aquest es pren com 3.09 σ [4] als casos en què la ruptura 
d’estoc és crítica (equivalent a suposar que els errors en la previsió segueixen una distribució 
normal centrada en 0 i que es pren un interval de confiança del 99,9%) i com a 2*σ en la resta de 
casos (interval de confiança del 68.5 %).  

 Estoc Útil 

L’estoc útil és conseqüència del pla mestre de producció i el seu cost és un dels paràmetres amb 
què es valora la seva viabilitat i eficiència. 

5.3.3 Càlcul de Necessitats 

En aquest nivell de planificació, el càlcul de necessitats es fa de forma general, sense entrar en el 
detall, a través de valors mitjans. L’objectiu és obtenir una idea aproximada dels recursos que 
consumeix el pla mestre.  

 Materials 

Atenent a aquesta visió general s’han realitzat algunes simplificacions. No s’ha tingut en compte el 
temps d’adquisició dels materials, generalment inferior a un període. De la mateixa manera, com 
que només una petita part de la producció total és planificable s’ha pres la hipòtesi que el valor del 
magatzem no experimenta variacions significatives i no s’ha considerat càlcul d’estoc. 
Conseqüentment, en aquesta etapa, pel que fa a materials, només es tindrà en consideració el 
cost del material. 
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Cost del Material  

Cal distingir els productes planificables, dels quals s’ha fet previsió de producte acabat dels 
productes no planificables dels quals es fa directament el càlcul de necessitats. Pels productes 
planificables es calcula la despesa de material que suposa la previsió d’article acabat considerant 
el preu mitjà dels 12 mesos anteriors. Per tal d’estimar la despesa de material que suposaran els 
productes “no planificables” es calcula la despesa en materials dels darrers anys que han 
representant els articles dels quals s’ha fet previsió de producte acabat. A continuació es realitza la 
previsió de despesa mitjançant la projecció de les dades amb regressió lineal corregida en 
coeficients estacionals. En tots els casos s’incrementa la previsió despesa d’acord amb l’IPC 
industrial de l’any en curs. 

 Centres de Treball 

A l’etapa de planificació es realitza la previsió d’hores de centre de treball que es necessitaran per 
cobrir la demanda prevista i es compararà amb les disponibilitats previstes. Com en el cas anterior, 
cal diferenciar entre productes planificables i no planificables. El temps de màquina consumit en 
produir els articles planificables s’obté a partir de les dades de temps d’operació dels registres 
d’escandall. En aquesta etapa els càlculs són aproximats i s’han obviat els lots de llançament i els 
possibles aprofitaments en les preparacions dels centres i s’ha comptat un llançament per període 
(per tant, un temps de preparació de màquina per producte i període). Pels productes no 
planificables es calcula el total d’hores de centres de treball que ha representat la producció dels 
productes dels quals no s’ha fet previsió de producte acabat als darrers anys. A continuació, es 
realitza la previsió del temps de màquina. 

Un cop obtinguda la demanda d’hores de màquina previstes per a cada centre de treball es 
compara amb la disponibilitat esperada. S’ha tingut en consideració que l’ocupació de les 
màquines no sempre és del 100%; aquesta problemàtica es troba descrita a l’apartat “estàndards 
de producció” i es mesura a través d’un indicador de producció.  

 Mà d’Obra 

En aquesta etapa de càlcul no s’entra al detall dels pormenors en la mà d’obra i la seva necessitat 
es calcula a partir de la demanda prevista del temps de centres de treball i dels operaris que 
necessita cada centre de treball. Aquest es pot consultar a l’apartat paràmetres de la subaplicació 
“RECUR” de l’aplicació Auxpro. Un cop calculada, la necessitat de mà d’obra es compara amb les 
disponibilitats esperades pel departament de personal durant els 12 mesos següents. Actualment, 
el factor limitant a Blamar és la mà d’obra. En conseqüència, a partir del “dèficit” de mà d’obra es 
calcula la part de producció que es preveu subcontractar. 

5.3.4 Disponibilitat de Recursos 

 Materials: La disponibilitat dels materials obeeix fonamentalment a dos aspectes: el 
temps de lliurament i el pressupost disponible.  

 Temps de Lliurament 
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El temps d’adquisició dels materials usuals no supera una setmana i s’ha considerat que els 
materials estan disponibles al període en què s’ha previst la seva necessitat.  

 Pressupost Disponible 

A causa dels cicles de finançament, el límit que s’ha imposat és que el percentatge del cost 
acumulat de compra de materials sobre la facturació del mes anterior no superi més d’un 10% el 
percentatge del cost de compra de materials sobre la facturació dels conjunt 12 mesos anteriors, 
corregit per l’IPRI esperat aquell període. Suposem una fabricació qualsevol realitzada íntegrament 
a Blamar. Els materials es paguen a 30 dies, mentre que el producte a client es cobra a 60 dies; 
per tant, són les vendes del mes anteriors les que sostenen el cost del material del període 
següent. (figura. 5.2) 

 
Fig. 5.2. Limitacions al pressupost en despesa de materials 

El càlcul dels ingressos en els dos mesos següents obtinguts de les comandes de clients es 
calcula directament a través de la base de dades. La primera dada no correspon a previsió, sinó a 
càlcul real, ja que es disposa dels albarans emesos al període anterior a l’actual, la segona 
correspon íntegrament a previsió realitzada amb regressió lineal. 

5.3.5 Centres de Treball de Blamar 

La capacitat del centre de treball es mesura en unitat de temps. En principi, les disponibilitats del 
centre de treball són les hores que la fàbrica roman oberta menys el temps de manteniment 
equivalent. La taula 5.1 mostra les disponibilitats de les diferents seccions de Blamar. 

 
SECCIÓ COST 

(€/h) 
OCU Tbrut 

(h/dia) 
Meq (h/dia) 

CNB 4,00 80,00% 70 0,50 
CNP 6,00 70,00% 98 0,50 
SER 4,00 85,00% 14 0,25 
CM 6,00 70,00% 140 0,50 
TAB 10,00 75,00% 50 0,50 
ACB 10,00 100,00% 50 0,50 
TR 10,00 100,00% 14 0,50 

MUN 0,00 100,00% 14 0,50 
FR 6,00 100,00% 28 0,50 
TC 10,00 100,00% 14 0,50 

SOLD 10,00 100,00% 14 0,50 
VERI 0,00 100,00% 14 0,50 
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SECCIÓ COST OCU Tbrut Meq (h/dia) 
(€/h) (h/dia) 

EXP 0,00 100,00% 14 0,50 
Taula 5.1. paràmetres de disponibilitat dels centres de Treball.  

Elaborada a partir de dades dels marcatges, llibres de màquines i dades despeses cedits pel Grup Blamar. 

A la columna “Tbrut” hi són els totals d’hores de màquina disponibles per secció i dia (sense 
descomptar el temps de manteniment), a la columna “Meq” el temps de manteniment diari promig, 
a la columna “ocu” el tant per cent de les hores teòriques que la màquina està realment produint. 
La columna “cost” indica el cost mitjà per hora que suposa tenir funcionant un centre de la secció 
estudiada (sense comptabilitzar la mà d’obra, el cost de la qual es tracta l’apartat següent). 

5.3.6 Mà d’Obra 

La disponibilitat bruta de la mà d’obra és una dada que aporta el departament de personal, i que és 
revisada i actualitzada cada mes. Personal proporciona el calendari laboral previst i els horaris dels 
treballadors. D’aquesta informació es desprenen les dades mitjanes de la taula 5.2. La columna 
“cost” conté el cost/hora que suposa tenir un operari a peu de màquina a la secció estudiada, la 
columna “TBRUT” el temps de personal disponible diàriament per a cada secció, la columna “abs” 
indica la mitjana d’absentisme per a cada secció i la columna “nop” el nombre d’operaris per centre 
de cada secció. 

SECCIÓ COST (€/H) TBRUT (H/DIA) ABS NOP 
CNB 24,00 38 5,00% 0,8 
CNP 24,00 66 5,00% 1 
SER 20,00 9 5,00% 1 
CM 22,00 88 5,00% 1 
TAB 20,00 8 5,00% 0,75 
ACB 20,00 10 5,00% 1 
TR 22,00 8 5,00% 1 

MUN 20,00 8 5,00% 1 
FR 22,00 8 5,00% 1 
TC 22,00 2 5,00% 1 

SOLD 25,00 8 5,00% 1 
VERI 18,00 6 5,00% 1 
EXP 18,00 4 5,00% 1 

Taula 5.2. paràmetres de disponibilitat de personal.  
Elaborada a partir de dades dels marcatges, i de personal cedides pel Grup Blamar. 

5.4 Subcontractacions a l’Exterior 

El grup Blamar treballa habitualment en sobrecàrrega i resulta necessari subcontractar una part de 
la producció. Es distingeixen dues modalitats de subcontractació: total i parcial. La subcontractació 
total consisteix en encarregar al proveïdor el mecanitzat d’un producte; oposadament, la 
subcontractació parcial és encarregar una part del mecanitzat del producte. El tipus més profitós 
per a les dues parts sol ser la subcontractació total, ja que permet al proveïdor incrementar el valor 
afegit del seu producte i a Blamar delegar les tasques de verificació i gestió.  

Malgrat això a causa del tipus de proveïdors de Blamar, predomina la subcontractació parcial. Els 
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proveïdors més importants són petites empreses preparades per a realitzar un restringit nombre 
d’activitats, i amb una estructura limitada que no els permet suportar les despeses indirectes 
derivades de la verificació, etiquetació i gestió adequada de la fabricació. En conseqüència en 
subcontractatar un producte a aquest tipus de proveïdors implica una despesa en verificació, 
acabats i seguiment que s’ha de valorar en cada cas  

Així, la decisió de subcontractar depèn de diferents factors: en primer lloc de la diferència de 
rendibilitat que suposa subcontractar el producte respecte fabricar-lo a Blamar, del pressupost 
previst per a la subcontractació a l’exterior en aquell període, de la càrrega prevista de producció i 
el termini de lliurament al client, del termini de lliurament que el proveïdor pugui oferir i del grau de 
fiabilitat del proveïdor quant a qualitat del producte i compliment dels terminis de lliurament. A 
l’apartat 8 hi ha un exemple de decisió de subcontractar on es concreten aquests conceptes. 

 
Fig. 5.3. Limitacions al pressupost en despesa de subcontractions a l’Exterior 

Suposem una fabricació subcontractada. Un cop analitzades i pactades les condicions, es realitza 
comanda a proveïdor. De manera, que pel que fa a les operacions dutes a terme pel proveïdor 
Blamar comença a pagar a partir d’un mes després de la data de lliurament del proveïdor, i el cicle 
de finançament exclusiu de Blamar es redueix substancialment (figura 5.3.). 

5.5 Disseny de Productes i Processos 

Una de les característiques de la subcontractació de mecanitzats és que el client aporta el disseny 
del producte, així que les decisions de disseny de Blamar es restringeixen als processos. En 
aquest àmbit la gestió es consisteix en seleccionar en el disseny de quins processos és raonable 
invertir recursos. Com s’ha vist, el grup té un gran ventall de productes, la majoria dels quals són 
demandats molt esporàdicament. Per a realitzar la classificació “ABC” discriminatòria s’ha 
considerat adequada l’equació 5.1 explicada anteriorment. 

5.6 Previsió de la Demanda i planificació agregada i detallada de la producció 

Pel que fa a la planificació agregada i detallada el termini de lliurament de les comandes ve 
imposat pel client. El termini de lliurament mitjà d’una comanda és d’uns 10 dies, tot i que varia en 
funció del producte i del client. En aquest punt, l’objectiu del model de gestió és garantir, en la 
mesura del possible, que es respectarà el termini de lliurament. A tal efecte, s’ha realitzat el 
següent procediment. 
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5.6.1 Situació de Partida 

El procediment anterior de gestió d’una comanda era el següent. En rebre la comanda el gerent 
revisava les condicions de la mateixa i decidia si s’acceptava. Seguidament, un tècnic de producció 
revisava si les especificacions eren coherents i les instruccions suficients. En cas de dubtes o 
incorreccions el tècnic es posava en contacte amb el client fins a esclarir-los. 

Un cop acceptada la comanda aquesta entra en previsió, si les referències han estat fabricades 
amb antelació i el client no ha indicat modificacions en el producte o especificacions, la ruta de 
fabricació i la llista de materials es troben a l’escandall i la comanda passa directament a la fase de 
llançament. En aquesta etapa s’imprimeix l’ordre de fabricació i es procedeix a l’adquisició de la 
llista de materials. En finalitzar l’adquisició l’ordre surt a taller i es col·loca a la cua de la primera 
operació de transformació. Les etapes del procés es troben descrites a la figura 5.4. 

 
Fig. 5.4. Etapes del procés de gestió de comandes 

En l’actualitat, aquest procediment presenta els següents punts febles: 

 La tasca d’acceptació de la comanda tradicionalment ha estat funció del gerent. En aquest 
punt de desenvolupament de l’empresa, aquesta funció és pròpia d’un tècnic de producció.  

 En cas de dubtes o desacord en les condicions de la comanda i dubtes en les 
especificacions de la documentació tècnica l’empresa es posa dues vegades en contacte 
amb el client, la qual cosa pot endarrerir la fabricació de l’ordre uns quatre dies.  

 En cas que el producte s’hagi fabricat amb anterioritat es procedeix al llançament automàtic 
de la comanda, tasca que correspon a un administratiu aliè al procés de fabricació. Per 
tant, es passen per alt possibles omissions de modificacions per part del client o les 
incidències passades en fabricacions anteriors del producte.  

 Al moment del llançament es decideix el procés de la fabricació ignorant la càrrega de la 
fàbrica, la càrrega dels centres de treball, els materials disponibles a magatzem, els 
materials disponibles per part del proveïdor, etc. Això ocasiona multitud de “modificacions 
sobre la marxa” del procés de fabricació per part dels caps de taller, que no queden 
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enregistrades i que desvirtuen el registre de la ruta de fabricació que ha seguit el producte i 
indueixen a incongruències als registres de verificació, errors en la valoració de la 
fabricació, i en el manteniment dels estocs de matèria primera. 

 El moment en què veritablement es pot tenir certa idea de si es pot complir el termini de 
lliurament és quan s’ha fet la previsió de materials.  

5.6.2 Procediment Proposat 

Per mirar de superar aquestes “imperfeccions” el nou model de gestió ha definit un mètode de 
gestió de les comandes. La figura 5.5. inclou un petit esquema del procés.  

 
Fig. 5.5. Esquema del Procés de Gestió de Comandes 

 Recepció/Acceptació de la Comanda 

Primerament té lloc la recepció de la comanda, a través de la qual la comanda entra al sistema 
productiu. A continuació, s’aplica el primer filtre a les comandes i s’exclouen aquelles que 
l’empresa no pot servir o que clarament no resulta rendible fabricar. Aquesta tasca ha de ser duta 
per un tècnic de producció i pot ser supervisada pel gerent. Si la comanda passa el filtre, 
s’introdueix al sistema informàtic. En cas contrari és retornada al client amb un full explicatiu de les 
raons per les quals no se’n pot fer càrrec. El resultat d’aquesta fase és una comanda en previsió. 

 Comanda en Previsió. Disseny del Procés  

Es considera la previsió com l’etapa de la fabricació en la qual es realitza el disseny de procés de 
cada producte. Es verifica que les especificacions són completes i sense ambigüitats, es crea 
l’escandall dels productes nous i es revisen els escandalls dels fabricats amb anterioritat deixant 
constància de les modificacions fetes. El disseny de procés inclou el càlcul de necessitats per a 
una unitat de producte (s’assignen els materials, eines i utillatges que necessita cada operació) i, 
com a novetat important, s’imposa fer constància dels centres de treball més adients per a cada 
operació aplicant un coeficient en funció de les diferències al temps de fabricació. El resultat és una 
comanda prevista. 
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 Comanda Prevista . Llançament de la Fabricació. 

En aquesta etapa es revisen les quantitats a produir de cada producte, es decideix si s’accepten 
els termes de la comanda i, en cas afirmatiu, es realitza el càlcul de necessitats i l’aprovisionament 
de la llista de materials.  

Quantitats a Produir: Decidir les quantitats a produir és, de fet, realitzar la planificació detallada 
de producte acabat. Aquesta és dinàmica i s’actualitza amb cada nova posició de comanda. Les 
quantitats a produir s’estableixen d’acord amb les comandes i fabricacions existents i les quantitats 
que dicta el pla mestre de producció seguint les següents “normes”.  

Si es tracta d’un producte no planificable, i en absència d’informació privilegiada, es produiran 
únicament les quantitats que indica la comanda més un petit percentatge en excés que depèn 
bàsicament de la quantitat que demana el client. Aquests percentatges preveuen el possible dèficit 
a causa de les peces defectuoses i existeix acord tàcit d’acceptació amb els clients.  

Les regles que se segueixen per imposar l’excés es recullen a la taula 5.3 i es basen en 
l’experiència de previsió de referències defectuoses. 
 

Nº de Peces Excés 
Entre 1 i 3 0 
Entre 4 i 10 1 unitat 

Entre 11 i 100 10% 
Entre 101 i 1.000 5% 

Entre 1.001 i 5.000 2,50% 
més de 10.000 1,25% 

Taula 5.3. Excés de peces per a prevenir fabricacions defectuoses. 

Revisió del Preu de Venda: Al llançament es decideix si s’accepta definitivament la comanda en 
els termes del client o bé si cal negociar-los, en particular, el preu de venda. Per valorar si el preu 
de venda que proposa el client és adequat s’estima la rendibilitat de la fabricació. En principi, pel 
coneixement que es té del sector i derivat del càlcul dels valors adequats de preu/hora es recullen 
a la taula 5.4. 

Centre de Treball €/h 
Acabats 23,0 

Control Numèric en Barra 24,0 
Control Numèric en Plat 24,8 

Fressadora 27,6 
Centre de Mecanitzat 27,6 

Torn Automàtic en Barra 23,0 
Torn Revòlver 23,0 
Torn Cilíndric 23,0 

Taula 5.4. Despeses de centre de personal. 

Amb les dades de la taula es calcula una despesa de mecanització amb un cert marge de 
seguretat, a la qual se sumen les despeses en materials i subcontractacions exteriors obtenint una 
despesa de fabricació. Si la suma d’aquesta despesa “inflada” de producció és igual o superior a 
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zero, el preu de venda s’accepta. Conseqüència d’aquest sistema és vital que la producció sigui 
eficient, per a ser més competitius en preus i obtenir beneficis. 

Durant el llançament s’assigna prioritat a la comanda. L’ordre de prioritats depèn de diferents 
factors. De manera orientativa, els criteris que defineixen les prioritats han de ser, per aquest ordre, 
Producte prioritari especial/ Producte de prioritat elevada. En funció del client i de si el termini de 
lliurament rígid (compromisos)/ Producte amb termini de lliurament rígid que es pot considerar 
endarrerir/ Productes amb termini de lliurament orientatiu. 

Revisió del Termini de Lliurament: se segueix la següent heurística. 

 Si la càrrega prevista és inferior al 100% i la càrrega compromesa és igual o inferior a 
l’esperada s’accepta el termini de lliurament. 

 Si la càrrega prevista és inferior al 100% i la càrrega compromesa és igual o superior a 
l’esperada es considera la prioritat de la fabricació. Si aquesta és superior a 2 s’accepta 
directament el termini de lliurament. Si la prioritat és 1 ó 2 s’examinen les prioritats de les 
comandes compromeses.  

 Si la càrrega prevista és superior al 100% i la càrrega compromesa és inferior a 
l’esperada si la prioritat és superior a 2 s’accepta el termini de lliurament, si és 1 i 2 es 
valora la possibilitat de retards en les comandes compromeses, atenent a la seva prioritat. 

 Si la càrrega prevista és superior al 100% i la càrrega compromesa és superior a 
l’esperada es valora la possibilitat de retards en les comandes compromeses.  

A partir d’aquest moment es considera que la comanda està llençada i es procedeix al càlcul de 
necessitats i gestió de materials.  

5.7 Càlcul de Necessitats i Gestió de Materials 

La gestió d’una comanda es realitza posició a posició, si bé durant la fase de seguiment i 
programació es procura que totes les referències d’una comanda amb el mateix termini de 
lliurament es lliurin el mateix dia. 

 Temps de Gestió de les Comandes 

Els clients de subcontractació imposen terminis de lliurament molt ajustats de manera que es 
treballa sempre amb marges de producció escassos. En aquesta tessitura, una gestió eficient i àgil 
és cabdal per a satisfer el client. Tradicionalment, un dels problemes de la gestió de les comandes 
a Blamar ha estat el temps de gestió, bàsicament per la manca coordinació entre el personal 
encarregat de la recepció de les comandes i del personal encarregat del llançament.  

En el nou model, per tal de superar aquesta dificultat, es realitza la primera lectura de la comanda 
per part del gerent de l’empresa (directriu de l’alta direcció) i posteriorment tot el procediment de 
previsió i llançament va a càrrec únicament del departament tècnic.  
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El procediment en sí mateix no és una solució; cal establir uns límits pel que fa al temps de gestió 
de les comandes i complir-los. De les dades de la base de dades s’observa que la majoria de 
comandes consten de menys de tres línies i que, d’entre aquestes, predominen les d’una línia que 
per sí soles representen el 30% del total de comandes. La figura 5.6. mostra la distribució del 
nombre de posicions en les comandes . 

Distribució del nombre de línies de Comandes

entre 2 i 3
19%

entre 4 i 6
11%

entre 7 i 20
16%

1 línia
30%

més de 20
24%

 
Fig. 5.6. Distribució del Nombre de posicions d’una comanda.  

De les dades dels registres es desprèn també que la mitjana de línies de comandes que arriben 
diàriament és 22 i que només hi ha un client que excedeixi de les 30 línies per comanda. En puntes 
feina el nombre de posicions de comandes diàries rarament és superior a 300 i mai hi ha hagut 3 
llançaments d’aquestes característiques dins la mateixa setmana. A més, s’ha observat que en tots 
els casos que el nombre de posicions ha excedit de 28, el marge de lliurament de la comanda ha 
estat de l’ordre dos mesos. Finalment, el flux diari de línies de comanda de productes nous és de 
8, i només en 14 ocasions s’han enregistrat més de 40 diaris, sempre amb terminis de fabricació 
superiors a un mes.  

Així, per a comandes amb termini de lliurament inferior a 20 dies laborables, o amb menys de 20 
posicions, s’ha establert que el temps transcorregut entre la recepció de la comanda i la seva 
acceptació no ha d’excedir 2 dies laborables. Per a comandes amb més de 20 posicions i termini 
de lliurament superior a 20 dies el termini de llançament ha de ser, com a màxim, de 4 dies 
laborables. 

5.7.1 Temps de Fabricació 

El fruit del llançament és la ruta de fabricació del producte, la llista de materials i la prioritat de la 
fabricació. Amb aquestes dades, la primera tasca del llançament és calcular els marges i terminis 
de cada activitat, incloent gestió de materials, expedicions, verificació i transport. 

L’escandall recull la durada estimada de cada activitat. A partir d’aquesta i de la relació de 
precedències s’establiran els terminis de realització màxims i mínims de cada activitat, que 
esdevindran les fites en termes de temps de la fabricació.  
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 Temps Improductius (en període laborable) 

Per tal d’establir fites factibles i realistes, cal tenir en consideració la gestió dels temps improductius 
que tenen lloc durant el procés productiu. 

 Temps de cua (TQ): És el temps que roman una referència a la cua d’una activitat per ser 
processada a un centre de treball, aquest temps és funció de l’eficiència de la gestió i de la 
càrrega del centre de treball. Al moment del llançament és difícil calcular aquests temps i es 
treballarà amb previsions basades en la projecció mitjançant allisat exponencial de les 
dades d’entrada-sortida de les referències dins “llista d’espera” de les diferents activitats.  

 Temps de Trasllat o Transport (TT): És el temps que inverteix una referència en passar 
de l’expedició d’una activitat a la llista d’espera de la següent, incloent el temps de transport 
intern i extern. És una mesura de l’eficiència de la gestió. 

 Temps d’espera (w, waiting time): És el temps d’espera d’una referència i és calcula com 
la suma entre el temps de cua i el temps de trasllat. 

 Temps de preparació (TPrep): És el temps de preparació del centre de treball i s’engloba 
dins la durada de l’activitat. En aquest treball no es té en compte la possibilitat d’aprofitar 
temps de preparació encadenant activitats similars a un centre de treball, que es deixa per 
a possibles ampliacions. 

 Temps per Peça (processing time): És el temps invertit en processar una peça en un 
centre de treball ja preparat.  

 Temps d’operació (P, production time): és la suma del temps d’espera, el temps de 
preparació i el temps per peça multiplicat pel lot de la fabricació. 

 Temps d’adquisició (L): s’engloba dins la durada de l’activitat de compra. En principi 
depèn del proveïdor i no es factible reduir-lo millorant la gestió. 

 Temps de Transport de l’empresa fins el destinatari (TEXP). Recull el temps d’espera del 
producte acabat a la zona d’expedicions, la preparació del producte pel lliurament i el 
temps de transport del producte cap el client. És funció de la ubicació de l’empresa client i 
de la programació de les rutes de transport. Generalment no excedeix un dia laborable pels 
clients del Barcelonès i el Maresme i tres dies laborables pels clients d’altres ubicacions. 

A la figura 5.7. s’expressen els temps de producció que requereix cada activitat. El temps 
d’espera en les activitats de compra i activitats subcontractades a proveïdor correspon al temps 
de gestió de la comanda al proveïdor. 
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Fig. 5.7. Temps d’Espera de cada activitat 

Valors dels Temps de Trasllat 

S’ha establert que aquests valors es calcularan a través de les dades dels registres d’entrada-
sortida de les ordres de cada secció. Actualment, però, en no disposar de dades enregistrades 
s’han estimat uns temps de trasllat basats en l’experiència, que es revisaran setmanalment i 
esdevindran un indicador de producció.  

 Temps de Cua 

De la mateixa manera que pels temps de trasllat els temps de cua s’han estimat a partir de 
valors de l’experiència de l’empresa. Els valors provisionals dels rendiments de temps de cua, 
rendiment i temps de trasllat es troben a la taula 5.5 inserida també a la taula “pprogct” de 
“blamar.mdb. La columna de l’esquerra indica el centre de treball (“CT”) al qual corresponen els 
temps. 

CT Rend TCO TT
CNB 86,00% 2,5 1 
CNP 86,00% 2,5 1 
SER 86,00% 2 1 
CM 86,00% 5 1 
TAB 86,00% 2 1 
ACB 86,00% 2 1 
TR 86,00% 5 1 

MUN 86,00% 2 1 
FR 86,00% 5 1 
TC 86,00% 5 1 

SOLD 86,00% 5 1 
VERI 86,00% 1 1 
EXP 86,00% 0 1 

Taula 5.5. Valors dels temps de Trasllat 
 

 Marges i Terminis de Fabricació 

La durada de la fabricació és la suma de tots els temps de fabricació. Per a una fabricació que 
consta de n activitats la durada s’expressa: 

   (eq. 5.3) ∑ =

=
=

ni

i ipp
1

Cada fabricació té assignat un termini de lliurament di (due time) i per tant una durada màxima 
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ai (allowance in time for the shop). Sent ri l’instant en què la peça entra a taller, la durada 
màxima es pot expressar com: 

   (eq. 5.4) iii rda −=

La durada d’una activitat és la suma de tots els temps consumits durant el procés, tant de 
producció com temps morts, així l’instant en què una peça surt de taller ci

 (completion time) es 
defineix com:  

   (eq. 5.5) 
∑ ++=
k

k
i

k
i

k
ii pwrc

1

Un cop definits aquests conceptes l’assignació de terminis al moment del llançament és 
immediata. El temps que una peça roman a taller es defineix com temps de flux Fi (flux time) i 
és la suma dels temps de fabricació i tems d’espera. 

   (eq. 5.6) iii rcF −=

Al context actual no es penalitza l’avançament en les fabricacions i es considerarà només el 
retard global (L) i el d’una fabricació (Li ). 

   (eq. 5.7) iii dcL −=

 Transport 

L’empresa té clients d’àmbit bàsicament regional i pels transports ordinaris compta amb un 
transportista que realitza dos viatges diaris i els serveis d’una agència que recull mercaderia un 
cop al dia i es compromet a què arribi al seu destí en un màxim d’un dia. L’agència té un abast 
limitat i transporta les mercaderies dins el maresme i l’àrea metropolitana de Barcelona. Per a 
destins a l’estat espanyol, es contracten els serveis d’agències d’àmbit nacional.  

Així, es preveu que l’activitat de transport tingui una durada d’un dia, amb un temps d’espera 
d’un dia per a mercaderies amb destí Maresme i àrea metropolitana de Barcelona, de tres dies 
per a mercaderies amb altres destins dins de Catalunya i de dos dies per a destins dins l’àmbit 
de l’estat espanyol.  

5.7.2 Tractament de Conjunts 

Si el producte és un conjunt, en el llançament consisteix en el llançament de cadascun dels 
elements i el muntatge del conjunt. S’estima el temps de fabricació de cadascun dels components 
amb l’equació 5.8 i es pren com la durada de l’aprovisionament el temps màxim. Sigui un conjunt 
de n elements 
 ( )j,ii pmaxp =   (eq. 5.8) 

5.7.3 Gestió de Materials 

En aquest punt del llançament cal esbrinar si hi ha o no material a magatzem, i si no n’hi ha fer 
comanda a un proveïdor. Per a una bona gestió dels materials caldrà decidir la quantitat adient que 
s’ha de comprar, realitzar les comandes a temps, assignar un termini de lliurament factible i triar el 
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millor proveïdor. 

L’aprovisionament és la primera activitat de fabricació. El temps d’adquisició dels materials s’estima 
a partir de les dates de lliurament pactades amb els proveïdors. El temps d’espera és també un 
paràmetre d’eficiència de gestió. Dins el termini de lliurament del proveïdor s’inclou el transport del 
producte des de l’empresa del proveïdor a la zona d’expedicions de Blamar, de manera que el 
temps d’espera és només el temps de gestió de les comandes. S’ha establert que aquest temps no 
superi els 2 dies laborables. 

Tot hi que a l’ordre de fabricació figura una activitat per cada material, el temps d’operació es 
calcula pel conjunt de materials com el màxim el màxim dels temps de lliurament dels materials a 
adquirir. Per a una fabricació amb n materials el temps d’operació seria el de l’equació 5.8. 
 ( )nii

i pmaxp =   (eq. 5.9) 

Com a norma general, de cara a prevenir anul·lacions de comandes i modificacions de les 
comandes de productes planificables a causa de la revisió periòdica del pla mestre de producció, 
no es realitza el llançament de productes amb marge de producció superior a tres mesos. 

   (eq. 5.10) 90≥− ii dc

 Terminis de Lliurament de les Comandes 

Un cop realitzat l’escandall de productes es té una estimació del temps d’operació de les activitats 
posteriors a l’aprovisionament i es pot estimar la data màxima de finalització de l’activitat 
d’aprovisionament de la fabricació i ai

1 com descriu l’equació 5.11. 

   (eq. 5.11) ∑
=

>

−−
kk

k

k
iii pda

1

1

El temps de lliurament màxim dels proveïdors es calcula com ai
1 menys el temps d’espera i un petit 

marge de seguretat de 3 dies laborables. 
  (eq. 5.12) 321 −−= i

k
i aL

S’ha de procurar donar que el termini de lliurament sigui prou ampli per garantir que el proveïdor el 
compleixi. Així s’ha de donar un marge que depèn de cada cas, generalment aquest marge és de 7 
dies laborables. Aquest marge constitueix una restricció a l’equació 5.13 i s’expressa: 

 
  (eq. 5.13) 7+≥ emissió_dataT ki,L

 Data d’Emissió de Comandes 

En principi, quant més aviat s’emeti la comanda més temps de producció oferim al proveïdor i més 
garanties hi haurà que aquest compleixi el termini de lliurament, en qualsevol cas la data d’emissió 
ha de ser inferior o igual a la data màxima d’inici estimada.  

D’altra banda, tal i com s’explicarà a l’apartat següent, un 84% de materials que s’utilitzen són 
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esporàdics i se’n compra la mínima quantitat necessària, així, per a un aprovisionament més 
eficient se’n pot treure profit d’endarrerir la previsió d’un material i agrupar les necessitats d’un 
mateix material en diferents fabricacions. Així, la solució de compromís serà endarrerir la previsió 
de la comanda fins a una data màxima que permeti donar a un proveïdor un marge mínim de cinc 
dies més el temps mínim d’adquisició, així, es procurarà que la data de lliurament s’aproximi a la 
descrita per l’equació 5.14. 
   (eq. 5.14) 51 −= i

k
i,L aT

 Quantitat de la Comanda. Política d’Estocs de Matèria Primera 

La quantitat de la comanda depèn de la política d’estocs. A Blamar es treballa amb diferents tipus 
de materials i s’ha d’aplicar un tractament diferenciat en funció del seu consum. Per a considerar la 
quantitat de l’ordre d’aprovisionament (o comanda) s’han de considerar quina és la demanda de 
material, el lot mínim, la despesa associada a l’estoc, el valor del magatzem i els cicles de 
pagament del material.  

Quantitat Necessària 

La gestió de la llista de materials es cada article, però a l’hora de realitzar una comanda de matèria 
primera es té en consideració la demanda total actual i prevista del material per a totes les 
fabricacions en curs, les comandes pendents i l’estoc actual. Així, la quantitat “q” es calcula com: 

   (eq. 5.15) ∑ ∑ −−= 0StAqq ii

on qi és la quantitat de material que necessita la comanda prevista o llençada i, Ai són les ordres 
d’aprovisionament en curs amb data de lliurament igual o inferior a TL i St0 és l’estoc en l’instant del 
llançament. 

 Lot Mínim 

La majoria de materials tenen un lot mínim de compra. En el cas del material de barra, a mode de 
paradigma, el lot mínim sol ser d’una barra la longitud de la qual acostuma a ser d’entre 1 i 3 m. 
Cal enregistrar aquests pormenors en una fitxa de materials.  

 Despesa Associada a l’Estoc 

L’estoc porta associat una sèrie de despeses que s’han resumit en tres tipus. 

Cost d’adquisició (CA): recull el preu del material 

Cost de Llançament (CL): recull les despeses administratives i de gestió que comporten les 
entrades i sortides de materials, el processament de les comandes i el temps invertit en la recepció 
i emmagatzematge del material: per a la majoria de materials s’atribueix una despesa de 5 €. Tot i 
que hi ha materials que necessiten més recursos per descarregar-se i se’ls hi atribueix una 
despesa de descàrrega superior, de l’ordre de CL = 15 € 
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Cost de Possessió Variable (Cs) :el manteniment del magatzem s’ha considerat menyspreable, 
així Cs recull les despeses derivades de la càrrega financera de l’estoc i el cost d’oportunitat. Es pot 
expressar com el producte d’un factor i pel cost d’adquisició del material (eq. 5.15). S’ha triat un 
i=0.057 que correspon a l’interès d’un fons d’inversió de renda variable mixta. 

   (eq. 5.15) AS CiC *=

 Valor de Magatzem 

El valor de magatzem a cada període s’ha de mantenir dins uns límits, que esdevindran objectius 
de producció. Tradicionalment no s’ha realitzat el seguiment del valor de magatzem i només es 
disposa de les dades dels darrers dos inventaris. Per tant, s’han fixat uns primers límits orientatius 
que s’aniran corregint durant el dia el dia d’operació. Aquests límits són 4.0000 € ±15% 

 Selecció d’Articles dels quals s’Acumula Estoc 

Les fabricacions que es realitzen a Blamar utilitzen una mitjana de 1049 materials diferents cada 
any amb una freqüència mitjana d’ús de cinc fabricacions anuals. Amb un ventall tant ampli de 
materials no és raonable fer previsió d’estocs dels menys utilitzats dels quals no es disposa 
d’informació del consum futur. Conseqüentment, d’aquests materials, s’adquirirà únicament la 
quantitat necessària per a satisfer les necessitats del producte en curs. 

Per a discriminar els productes dels quals val la pena considerar previsió d’estocs es recorrerà a 
una classificació ABC. Així, es considerarà materials A aquells que han consumit en 9 períodes  
(mensuals) durant un any en els tres darrers anys i materials B si el consum ha estat en 4 
períodes/any als darrers tres anys; sempre i quant es tingui informació que permeti suposar que el 
consum d’aquell material no patirà daltabaixos. No obstant, hi ha materials a priori A i B que per 
qüestions d’espai o dificultat de manipulació no convé emmagatzemar i es considerarà producte C. 
Amb aquests criteris els productes A i B representen el 16% dels materials. 

Dels materials de tipus A i B se’n farà previsió de la demanda mitjançant projecció amb allisat 
exponencial corregit amb coeficients estacionals i es calcularà el lot òptim d’aprovisionament a 
partir de l’algoritme del Silver-meal i aplicant les següents regles de tipus funcional relacionades 
amb l’activitat de l’empresa i els proveïdors. 

 Es raonable un únic viatge per setmana del mateix proveïdor. 

 Si és possible, no més de dos viatges per setmana del mateix tipus de materials.  

 El valor del magatzem s’ha de mantenir dins els límits establerts. 

 La despesa de les compres s’ha de mantenir dins els límits establerts. 

Dels materials tipus C es proveïrà la menor quantitat que permeti el lot mínim que cobreixi les 
necessitats dels comandes en curs, procurant respectar les regles descrites anteriorment.  
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5.7.4 Subcontractació d’Operacions Mecàniques 

Una part important de les activitats de mecanitzat se subcontracten a proveïdors exteriors. Els 
aspectes principals de la gestió són els terminis de lliurament de les comandes i la inversió en 
mecanització exterior. La taula 5.6. mostra els terminis usuals per a les operacions de mecanitzat 
més freqüents. Pel que fa a la despesa l’única restricció consisteix en no sobrepassar el 
pressupost assignat. 
 

CODI CM CNB CNP DENT ENT POLIT REC ROSC 
L (D) 10 10 10 7 7 3 5 5 

Taula 5.6. Terminis mitjans de lliuraments 
Calculats a partir dels registres de compres de 2003 del Grup Blamar 

5.7.5 Gestió de la Mà d’Obra 

Els aspectes de contractació de la mà d’obra que es tracten en aquest treball es restringeixen 
bàsicament en decidir la incorporació de nous operaris en funció de la càrrega de treball prevista, 
la capacitat de subcontractació a proveïdors i el benefici esperat. A l’apartat 8 d’exemples-resultats 
hi ha un exemple de decisió de contractar mà d’obra.  

5.8 Seguiment de la Producció.  

El seguiment és un aspecte ampli de la gestió de la producció al qual es podria dedicar un treball 
de les mateixes característiques del que ens ocupa. En aquest projecte se’n tracen els aspectes 
més bàsics per dotar Blamar amb un procediment de seguiment. Se n’han considerat dos 
aspectes. D’una banda, el seguiment del dia a dia a través dels indicadors de producció bàsics; i 
de l’altra, la gestió de la verificació dels productes.  

 Indicadors de Gestió: A continuació s’enumeren els indicadors considerats.  

 Vendes i Despeses previstes pel període en curs i següent: Són les vendes del 
període anterior i present (que repercutiran al pressupost de les compres del període en 
curs i següent) i l’acumulat de compres que s’espera rebre el període actual i següent. 

 Temps de pertinença mitjà d’una fabricació a les seccions més importants. És 
calculat a partir d’un registre d’entrades i sortides que ha d’omplir un tècnic diàriament 
amb les dades del programa del dia anterior, on els caps de taller marquen amb una creu 
les activitats finalitzades. Atenent a la formació del personal de Blamar i la poca disposició 
a treballar amb eines informàtiques, l’opció que els caps de taller marquin amb una creu 
sobre paper s’ha considerat, de moment, la més encertada. S’ha comprovat que la tasca 
representa de l’ordre d’uns 150 moviments i que pot ser realitzada invertint un temps 
inferior a deu minuts. 

 Temps de fabricació mitjà d’una referència: És el promig de l’estança d’una fabricació 
a Blamar. L’estança es calcula com la diferència entre la data de l’albarà a client d’un 
producte i la data d’entrada de la seva comanda al sistema informàtic. 
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 Percentatge de fabricacions amb retard: Es calcula a partir del registre de comandes 
en curs i el termini de lliurament. El promig es realitza sumant tots els retards positius i 
dividint entre el total de posicions de comandes en curs. 

 Dies de retard mitjà. Es divideix el retard acumulat entre la totalitat de les fabricacions en 
curs. 

 Valor de l’Estoc: El valor del magatzem és un indicador important. Es controlaran els 
estocs de producte acabat i matèria primera 

 Valor del Producte en Curs: Donada la complexitat d’avaluar aquest paràmetre amb el 
desenvolupament actual de la gestió del grup, no és factible implementar una rutina de 
càlcul i esperar un valor realista de l’indicador. Es considerarà, en una primera 
aproximació, la meitat del valor del preu de venda de l’article com el valor del producte en 
curs i es deixarà per a més endavant, quan l’actual model de gestió es trobi consolidat, la 
revisió del càlcul d’aquest paràmetre. 

 Situació dels Productes. Un tècnic de producció s’encarrega de traslladar els productes 
de la zona d’expedicions d’una secció a la zona de recepció de la següent i d’enregistrar-
ne l’ubicació a la base de dades. Un seguiment útil és cotejar les ubicacions de les 
fabricacions que hi ha a cada secció i detectar finals d’operació que no han quedat 
enregistrats.  

 Verificació: Tot i que Blamar no té problemes de qualitat i no és habitual trobar peces 
defectuoses en una fabricació, amb el temps, l’exigència dels clients quant a les 
especificacions del producte crescut geomètricament, forçant Blamar a establir processos 
que garanteixin la traçabilitat del producte i l’assoliment d’un grau elevat de qualitat. A tal 
efecte, s’ha desenvolupat un procés de verificació aplicat actualment a Blamar i que 
s’espera que en breu s’apliqui també a MM, NG i Promaq  

Conceptes Previs 

El volum de producció fa que sigui suficient amb un responsable de verificació que decideix en 
última instància si el material és o no vàlid i el tipus de reprocessat que necessita. Amb tot, al 
procés de verificació s’impliquen tots els elements de producció, tècnics, operaris, verificador i 
responsables de taller. Com a mesures prèvies s’ha modificat l’ordre de verificació per incorporar a 
cada operació les eines i utillatges necessaris, i les instruccions d’operació i verificació; s’han editat 
etiquetes vermelles per diferenciar el material no conforme i s’ha habilitat una zona delimitada per 
marques a terra on es desa el material no conforme. A més, a cada centre de treball s’ha col·locat 
una caixa o bidó per dipositar el material “pressumptament” no conforme. 

 Procés de Verificació d’una Fabricació 

 Matèries Primeres: el procés s’inicia amb la inspecció del producte que es rep de 
l’exterior. Un operari certifica que el material és correcte abans de descarregar-lo, escriu 
el seu codi a l’albarà i posa una marca. Quan surt una ordre de fabricació a taller l’operari 
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que prepara el material realitza una comprovació bàsica, les instruccions de la qual 
figuren a l’ordre. Tret de no conformitats, el responsable de verificació no obre registre 

 Fabricació Interna (a Blamar):  

Abans de Sortir a Taller: els tècnics de fabricació decideixen el procés de verificació de cada 
activitat, i d’acord amb la complicació i prioritat de la peça, la fiabilitat de les màquines i una plantilla 
de probabilitats (veure annex 7) estableix la pauta de verificació. En aquests moments no es 
disposa d’estudis de fiabilitat de les màquines ni es fa distinció entre les que formen una secció. 
Per tant, la pauta té un fort component de subjectivitat associat als coneixements i experiència del 
tècnic; es tracta d’una situació provisional fins que s’hagin recollit prou dades dels registres de 
verificació, de les noves ordres de fabricació (que contemplen la màquina en la qual s’ha realitzat 
l’activitat) i de les fitxes de manteniment per a realitzar estudis de viabilitat en el futur 

Durant la Producció: Es distingeix entre preparació de la màquina i la verificació de peça a peça 
durant la fabricació. El primer operari fa constar a l’ordre de fabricació el codi de la màquina on es 
du a terme l’operació. La preparació de la màquina és realitzada per un operari capaç de muntar 
màquines i amb més de 7 anys d’experiència, és a dir, de qualificació 3, la verificació de la primera 
peça ha d’anar a càrrec d’un altre de qualificació 3, tots dos fan constar el seu codi a l’ordre de 
fabricació. La verificació de les peces de la sèrie va a càrrec de l’operari que realitza l’activitat, 
segons una pauta que li ve descrita en l’ordre de fabricació on s’indiquen les instruccions i 
instruments de verificació i cada quantes peces ha de fer una verificació. Al final de la fabricació, el 
responsable de verificació comprova que s’hagin realitzat correctament les verificacions de cada 
fase i realitza una verificació final més o menys complexa en funció de la peça 

 Fabricació Externa i Tractaments Exteriors:  

Un tècnic ha de descriure a l’ordre de fabricació les operacions que el proveïdor ha de realitzar. 
Quan la peça és lliurada, el verificador comprova que s’hagin realitzar totes les operacions 
correctament. En absència de no conformitats, deixa constància del seu codi a l’ordre de 
fabricació, marca la casella “ok” amb un “vist” i la fabricació avança cap a la següent activitat. 

 No conformitats (NC): El tractament de les no conformitats varia en funció de l’etapa 
en la qual són detectades. 

NC de Matèries Primeres: Si són detectades en descarregar, l’operari de recepció de materials ho 
comunica al verificador, el qual obre un registre de NC i en funció de l’estat de la mercaderia i la 
seva urgència, estudia retornar-la, negociar el preu, o enviar un avís al proveïdor. En cas de retorn, 
el material es desplaça a la zona de material no conforme etiquetat amb una marca vermella. Si les 
NC són detectades abans de la transformació s’estudia canviar de material. L’operari que detecta 
l’anomalia ho fa constar en l’ordre de fabricació i el verificador al registre de verificació. 

NC de fabricació Interna: si es detecta durant la preparació de la màquina, aquesta s’ajusta fins a 
aconseguir la preparació correcta. Si per algun motiu no és possible s’avisa al cap de taller i 
s’estudia canviar el procés. Si es detecta durant la fabricació i s’identifiquen les causes, l’operari fa 
constar el nombre de peces defectuoses i un operari qualificat corregeix l’anomalia. Les peces no 
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conformes es deixen a una caixa a peu de màquina amb una etiqueta vermella de NC. En cas que 
el nombre de peces defectuoses sigui significatiu o de necessitat de canviar el procés es fa constar 
a l’ordre de fabricació i s’avisa el cap de taller. El responsable de verificació decideix si la peça és o 
no conforme i el tipus de reparació. En cas de reprocessat a altra secció s’avisa l’oficina de 
producció per a què editi una ordre de fabricació per a la reparació 

NC de fabricació Exterior i Tractaments Externs: el verificador obre un registre de NC i en 
funció de l’estat de la mercaderia i la seva urgència s’estudia retornar-la, negociar el preu, o enviar 
un avís al proveïdor. En cas de retorn, etiqueta el material amb una marca vermella de NC..  
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6 Aplicació de Gestió Auxpro 1.0 

En el present apartat es presenta l’aplicació informàtica Auxpro. Es tracta d’una aplicació de gestió 
feta a mida per Talleres Blamar, concebuda per posar la informació de producció a l’abast del 
personal de gestió i per fer més ràpides i senzilles algunes de les tasques més farragoses de la 
gestió de la producció. Es tracta d’un executable programat en Microsoft Visual Basic 6.0  

Auxpro no és un programa professional ni permet competir amb les aplicacions que hi ha al 
mercat. S’ha considerat que un programa d’aquestes característiques (fet a mida, de codi obert i 
molt flexible) és el més adequat per a una PIME en la qual es vol implantar un nou sistema gestió 
de la producció. S’ha procurat aconseguir un producte fiable, flexible, obert, pràctic, fàcil de fer 
servir, i raonablement ràpid.  

 Requisits de Funcionament 

L’usuari ha de disposar dels següents recursos mínims: Windows 98 ®, processador equivalent a 
pentium II i Microsoft Office 97 ®. Per a què el programa funcioni correctament, cal tenir instal·lat el 
paquet d’instal·lació i tenir accés als elements que se subministren al CD del programa tal i com es 
descriu al manual d’usuari (Annex 8). 

6.1 Descripció de les Eines del Programa 

El programa s’estructura en tres blocs que agrupen les eines referents a cada nivell de decisió d’un 
sistema productiu: planificació, programació i seguiment. S’ha dissenyat de forma modular creant 
subaplicacions per a cada eina, el fil conductor de les quals, és el formulari “frminici” (Fig.6.1) que 
conté el menú principal per accedir a cada una.  

 
Fig. 6.1. Formulari d’accés a funcions frminici 

La figura 6.2. mostra l’esquema de com es distribueixen les eines dins els blocs corresponents 
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Fig. 6.2. Subaplicacions de l’aplicació Auxpro 

A continuació s’introdueixen breument les prestacions de cadascuna de les subaplicacions i a 
l’apartat següent s’ofereix una explicació més detallada del seu funcionament 

 Eines de Planificació: són les subaplicacions DEMAND, RECUR, MANTEN i VALPLAN 

 Subaplicació DEMAND.  

La subaplicació DEMAND és l’encarregada de les funcions de previsió de demanda. DEMAND 
permet a l’usuari realitzar la previsió de tots els articles del grup, dels articles d’un client en concret 
o bé d’una referència en particular. També classifica els articles segons el seu consum, elaborant 
un rànking de “productes estrella” els quals pot resultar interessant fer un estudi més acurat.  

 Subaplicació RECUR 

L’aplicació RECUR realitza el càlcul de necessitats d’un pla de producció dissenyat prèviament per 
l’usuari. Considera els recursos de mà d’obra, maquinària, subcontractacions a l’exterior i 
materials.  

 Subaplicació MANTEN 

Aquesta subaplicació proporciona un seguit d’eines per a la gestió del manteniment. Tot i que s’ha 
inserit dins del bloc de planificació, pertany tant a la planificació com a la programació. MANTEN 
proporciona a l’usuari plantilles per elaborar les instruccions de manteniment de cadascun dels 
centres de treball en base a les instruccions del fabricant, calcula uns paràmetres de manteniment i 
fiabilitat i elabora una proposta de pla de manteniment que l’usuari pot modificar. Finalment, també 
realitza el càlcul de necessitats del pla final de manteniment.  

 Subaplicació VALPLAN 

Valora un pla mestre candidat a partir d’uns indicadors de la factibilitat, eficiència i eficàcia del pla. 

 Eines de Programació: Es tracta de la subaplicació PROGRAM. A partir de les dades de 
comandes i de la ruta de fabricació de les peces PROGRAM elabora una proposta de 
programació pels centres de treball principals. 
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 Eines de Seguiment: Són les subaplicacions seguiment i verificació. 

 Subaplicació SEGUIMENT: Calcula una sèrie d’indicadors útils per a realitzar el 
seguiment de la producció.  

 Subaplicació VERIFICACIÓ: Proporciona a l’usuari una interfície per gestionar els 
registres de verificació. 

6.2 Previsió de la Demanda. Subaplicació DEMAND 

 
Fig. 6.3. Formulari per a la Previsió de la Demanda 

frmdemanda 

Aquesta eina realitza la projecció dels consums 
de producte acabat de demanda estable i 
proporciona una plantilla còmoda per tal que 
l’usuari converteixi la projecció en previsió. Com 
a producte estable s’entén aquell que compleix 
les següents condicions: s’ha consumit com a 
mínim en un període als darrers 12 mesos i té 
com a mínim 24 mesos d’antiguitat. La interfície 
entre el programa i l’usuari és el formulari 
frmdemanda (figura 6.3) 

Tot i que l’algoritme de previsió realitza la projecció de la demanda de producte acabat de 
qualsevol client seleccionat al desplegable de l’opció clients, només és efectiu amb els productes 
de demanda contínua que segueixen una certa tendència. Aquesta mena de productes formen part 
de la demanda dels clients “planificables”.  

Per descomptat, els clients planificables tenen productes que deixen de produir-se i són substituïts 
per altres de nous; el programa identifica aquests productes i en fa la projecció de consum 0, 
restringint-se als productes estables. 

Si s’ha seleccionat un client la demanda del qual consisteix en una gran diversitat de productes 
esporàdics, possiblement el programa no realitzi la projecció ja que realitza les següents 
exclusions: articles dels quals no hi ha hagut consum als darrers 12 mesos (els classifica com a 
obsolets) i articles que tenen la primera dada de consum al darrer any. 

L’usuari introdueix les condicions de previsió i el programa recull per a cada article les dades 
necessàries i en calcula la projecció. Un cop calculada, l’usuari pot enriquir-la i convertir-la en 
previsió. Si l’usuari valida la previsió, el programa l’enregistra, crea un informe d’Access i prepara 
els valors per a realitzar el càlcul de necessitats. La figura 6.4 en mostra els blocs de l’algoritme. 
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Fig. 6.4. Algoritme de DEMAND 

Les dades de partida són la data del sistema, l’origen de dates establert en l’1 de gener de 2001, i 
les dades de la base de dades “blamar.mdb”  

El resultat de l’aplicació DEMAND són dades de previsió desades en llibres de càlcul manipulables 
 i informes d’Access no manipulables, per tal que l’usuari pugui distribuir els resultats còmodament. 
Els llibres de càlcul contenen els registres d’albarans (“dalbarans.xls”), les dades de consum per 
període de cada article, les dades de previsió i projecció d’article acabat, i els coeficients 
estacionals (“dclients.xls”). Els informes contenen les dades dels consums d’articles, els coeficients 
estacionals i la previsió final. 

El càlcul de la previsió es realitza en tres etapes correlatives: presa de dades, càlcul de la projecció 
i realització i enregistrament de la previsió.  

En primer lloc, l’usuari selecciona l’abast de la previsió i engega la presa de dades. Aleshores 
DEMAND importa les dades dels registres d’albarans a un full de càlcul (“dalbarans.xls”) des del 
qual es poden acondicionar sense alterar la base de dades. A continuació es calculen els consums 
de producte acabat a cada període. 

Seguidament, l’usuari acciona la projecció i es calculen els coeficients estacionals, els paràmetres 
de regressió i l’error associat a la previsió. En acabat, s’exporten a un full de càlcul (“dclients.xls”) 
des del qual l’usuari pot acondicionar la previsió i convertir-la en previsió. L’usuari valida la previsió 
i el programa l’exporta a la base de dades, l’aplicació enregistra les dades de l’actualització i crea i 
mostra els informes d’Access. La figura 6.5 mostra l’esquema de funcionament de DEMAND. 

 
Fig. 6.5. Esquema de funcionament de DEMAND 

a) Presa de Dades 

L’usuari inicialitza l’aplicació en prémer el botó “Pren dades”. En aquest moment s’activa una rutina 
de crida (“cmdprendades_Click()”) que crida les rutines “fungeneral” i “consums”. 
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 Rutina “fungeneral” 

 
Fig. 6.6. Rutina fungenera 

Aquesta rutina s’encarrega de la importació de 
les dades dels registres d’albarans a un full de 
càlcul. Exhibeix una estructura senzilla que es 
resumeix al diagrama de blocs de la figura 6.6.  

 

 
En acabat el flux de l’algoritme torna a “cmdprendades_Click()”. 

 Rutina Consums 

 
Fig. 6.7. Rutina consums 

Aquesta rutina s’encarrega de calcular i 
enregistrar els consums d’article acabat en cada 
període. Finalitzada l’execució, el flux de 
l’algoritme retorna a “cmdprendades_Click()”. La 
figura 6.7 mostra el diagrama de blocs de 
l’algoritme. 
 

Amb el final de la rutina “consums” es tanca el bloc de la presa de dades 

b) Càlcul de la Projecció 

L’usuari inicia el càlcul de la projecció prement el botó “Projectar” del formulari “frmdemanda” el 
qual engega la rutina “cmdprojecta_Click()”. 

 Rutina “cmdprojecta_Click()” 
És el fil conductor de les rutines que desenvolupen el càlcul de la projecció. La figura 6.8 es mostra 
l’esquema de l’algoritme.  

 
Fig. 6.8. Rutina cmdProjecta_Clik() 
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 Rutina selecció 

 
Fig. 6.9. Estructura de seleccio 

La rutina classifica els productes en funció del 
seu consum i enregistra dades del llibre de 
càlcul necessàries en rutines posteriors. 
L’algoritme distingeix entre productes obsolets 
(aquells sense consum als 12 períodes anteriors 
al darrer període), nous (aquells amb menys de 
18 dades de consum a partir del primer consum) 
i regulars. La figura 6.9 mostra el diagrama de 
blocs de la funció. 

 Rutina funconjunts 

 
Fig. 6.10. Rutina funconjunts. 

La funció “funconjunts” calcula la demanda 
derivada de l’explosió de conjunts que s’ha 
d’afegir a la calculada en rutines anteriors. 
L’esquema de l’algoritme es mostra a la figura 
6.10. 
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 Rutina prevreg 

La rutina calcula la projecció de la demanda a partir dels consums dels productes regulars fruit de 
les rutines anteriors. L’algoritme es descriu a la figura 6.11. 

 
Fig. 6.11. Rutina prevreg 

La rutina cerca per cada producte el primer 
període de consum diferent de zero (pval) i el 
nombre de valors útils consum (períodes de 
l’horitzó (primer període diferent de zero, nval). A 
continuació, desa a una variable els consums de 
cada període i crida la funció “cestacionals” pel 
càlcul dels coeficients estacionals de la 
regressió lineal (c). Un cop obtinguts, els 
emmagatzema a la base de dades (taula 
“elements”) i salta al següent producte. Finalitzat 
el bucle iteratiu, guarda i actualitza el llibre de 
càlcul i el flux de l’algoritme retorna a 
“cmdProjecta_Click()”. 

 

 
 Funció cestacionals 

Aquesta funció s’encarrega del càlcul dels coeficients estacionals, els paràmetres de regressió i els 
paràmetres de desviació. El càlcul dels coeficients estacionals es basa en l’algoritme de Shiskin. 
No obstant, s’han utilitzats petites millores com són considerar tretze observacions pel càlcul de la 
primera mitjana mòbil i realitzar el pas 5 de l’algoritme seguint un procediment que minimitza l’error 
quadràtic de la projecció. Tots aquests aspectes han estat descrits per Companys i Corominas [2]. 
La figura 6.12. mostra l’esquema de l’algoritme. 

 
Fig. 6.12. Funció cestacionals. 

Com a paràmetre de mesura de l’error s’ha utilitzat s (estimació de la desviació estàndard) que es 
calcula com l’arrel quadrada de l’error quadràtic dividit entre el nombre de graus de llibertat sobre 
els períodes útils de consum.  

 Rutines importae i importa: Són dues rutines auxiliars, creades per motius de 
recursos de memòria que copien els valors dels consums i els coeficients 
estacionals a la base de dades.  
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 Rutina projeccions:  

 
Fig. 6.13. Rutina Projeccions 

La rutina calcula els valors de la 
projecció i els diposita al full 
“projeccions”. L’estructura del algoritme 
és senzilla i es mostra a la figura 6.13. 

Finalitzada la rutina el flux de codi retorna a la rutina “cmdProjecta_Click()”. 

 Rutina constact: És una rutina auxiliar que deixa constància del càlcul de la 
projecció.  

Amb “constact" conclou l’execució de “cmdprojecta_Click()” tancant el bloc de càlcul de la 
projecció. 

c) Validació de la Previsió: Rutina cmdValidar_Clic() 

Aquesta rutina té com a finalitat estalviar a l’usuari “feina burocràtica”. Quan l’usuari estima 
satisfactòria la previsió de la demanda pot prémer el botó “validar previsió”. Aleshores s’engega la 
rutina cmdValidar_clik() que emet un informe d’Access amb els valors de la previsió Aquest informe 
es troben a l’annex 9. 

6.3 Càlcul de Necessitats de Recursos. Subaplicació RECUR 

La subaplicació RECUR s’encarrega de realitzar el càlcul dels recursos conseqüència de la 
previsió de producte acabat. RECUR considera quatre tipus de recursos: hores de centre de 
treball, hores de personal, despeses en materials i subcontractacions a l’exterior. La interfície entre 
l’aplicació i l’usuari és el formulari “frmrecur” (figura.6.14). 

 
Fig. 6.14. Formulari de Planificació de Recursos frmrecur  
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 Paràmetres de Recurs 

RECUR ofereix la possibilitat de veure i modificar els paràmetres presos pel càlcul de necessitats i 
de disponibilitats. Els paràmetres es poden consultar a través del formulari “frmrecurper”  

La primera taula del formulari, mostra els paràmetres de tipus general, com són el cost/hora del 
personal de cada secció, cost/hora dels centres de treball, el nombre d’operaris que necessita un 
centre per funcionar, la relació de cost entre hores normals i hores extraordinàries, el màxim 
d’hores extraordinàries de què es pot disposar per dia i, en darrer lloc, el temps brut (és a dir, 
l’interval de temps que la secció roman oberta i, en definitiva, el màxim d’hores de personal que es 
poden obtenir sense introduir nous torns de treball).  

La resta de taules mostren les hores de treball resultants del calendari laboral de l’any en curs, el 
nombre d’hores laborables diàries disponibles per a cada secció i les taxes d’absentisme 
esperades durant cada per període.  

Activant l’opció “modificar dades”, l’usuari pot consultar i canviar si estima convenient tots els 
paràmetres escrivint directament sobre les caselles de les taules (figura 6.15). Per les hores de 
màquina dels centres de treball es desplega el formulari “frmrecurct” (figura.6.16) 

 
Fig. 6.15. Formulari de Paràmetres d’hores de personal frmrecurper 

 
Fig. 6.16. Formulari d’hores de centres de treball recurctr 

 

L’usuari pot modificar el cost de mantenir funcionant el centre de treball, el rendiment diari (total 
d’hores aprofitades/total de funcionament; en un dia), el nombre d’hores disponibles per dia i el 
manteniment equivalent diari del centre de treball.  

L’algoritme es divideix en dos blocs: d’una banda l’algoritme de revisió de paràmetres, i de l’altra, 
una part més interessant que desenvolupa pròpiament el càlcul de necessitats i disponibilitats  
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 Algoritme de la revisió de paràmetres 

Quan l’usuari prem el botó “Veure/Modificar Paràmetres” s’engega la rutina “cmdmodificar_Click()”, 
que desplega els formularis dels paràmetres dels recursos material, centres de treball i personal, 
comentats anteriorment. Cada un dels formularis de paràmetres conté rutines que habiliten una 
interfície entre l’usuari i la base de dades per tal que aquest pugui modificar els paràmetres.  

 Càlcul de Necessitats 

 
Fig. 6.17. Rutina cmdcalcular_Click() 

El càlcul comença quan l’usuari pren el botó 
“Calcular” i entra en acció la rutina 
“cmdcalcular_Click()” la qual, en funció de les 
opcions seleccionades al formulari “frmrecur”, 
crida les rutines encarregades dels càlculs de. 
L’esquema de l’algoritme es mostra a la figura 
6.17. 

 

 Rutines CT pel càlcul de consum d’hores de màquina: Són les rutines “recursct”, 
“recurtot”, “consumsimp”, i “passa_ct”  

 Rutina recursct 

Aquesta rutina calcula les hores de màquina que consumeixen els articles dels quals s’ha fet 
previsió i les desa a un llibre de càlcul. Després de l’execució de “recursct” el flux del programa 
retorna a cmdcalcula_click() que crida la rutina “recurstot”. 

 Rutina recusrtot 

Aquesta rutina suma el total d’hores de centre de treball necessàries per a satisfer els consums 
d’hores de màquina calculats per “recursct” i els diposita al llibre “recursos.xls”. 
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 Rutina consumsimp 

Aquesta rutina realitza la previsió de les hores de màquina consumides pels articles dels quals no 
es pot fer previsió de producte acabat. La previsió s’ha fet mitjançant la projecció de les dades de 
la consulta a través de regressió, de la mateixa manera que en càlcul de producte acabat de 
productes “previsibles”. La funció anidada que realitza el càlcul dels coeficients és “cestrecur”, molt 
similar a “cestacionals”. Els coeficients i l’error associat a la previsió es desen al llibre de càlcul. 

 Rutina passa_ct: Aquesta rutina passa els valors de la previsió a la base de dades. 

 Rutines Materials pel càlcul de la despesa en materials 

Les rutines pel càlcul de necessitats de materials són “consumsmatimp” i “passa mat” El consum 
de material derivat de la previsió de producte acabat de cada article s’ha obtingut directament 
realitzant consultes a la base de dades. 

 Rutina consumsmatimp 

Du a terme el càlcul de la despesa de materials prevista derivada dels productes dels quals no s’ha 
fet previsió de producte acabat. A partir de les dades de consum s’obté la previsió mitjançant la 
projecció de les dades utilitzant regressió lineal corregida amb coeficients estacionals. Com en el 
cas del recurs hores de màquina, els coeficients s’obtenen amb la funció “cestrecur”. 

 Rutina passa_mat: Aquesta rutina desa les dades de previsió a la base de dades.  

 Rutines personal pel Càlcul d’Hores de Personal 

El càlcul de les hores de personal es realitza a partir de la previsió de consums d’hores de màquina 
i el nombre d’operaris que necessita cada màquina, mitjançant consultes a la base de dades. 

 Rutines Exteriors per al Càlcul de la despesa en Exteriors. 

Es tracta dels recursos que venen escandallats directament com a exteriors, és a dir, aquelles 
operacions que se subcontractaran independentment de la càrrega dels centres de treball propis. 
El càlcul de la despesa prevista en aquests recursos es similar al càlcul de la despesa en 
materials. S’utilitzen les rutines “recurext”, “comsumeximp” i “passa_ext” que s’encarreguen de 
calcular la despesa prevista i de desar-la a la base de dades i a un llibre de càlcul  

 Rutina recursext 

Anàlogament al càlcul de despesa en materials dels productes previsibles, el consum s’obté 
directament de consultes a la base de dades. La rutina “recurext” calcula els totals de consums i 
els desa al llibre de càlcul. 

 Rutina consumeximp 

Actua de forma molt similar a “consumsmatimp”, calculant la despesa en recursos exteriors 
derivada dels productes dels quals no es realitza previsió de producte acabat.” 
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 Càlcul de Disponibilitats 

Tot i que la major part de càlculs es realitza directament a partir de la base de dades, s’utilitzen una 
sèrie de premisses d’interès que s’analitzen per cada recurs.  

 Càlcul de disponibilitats d’hores de màquina dels centres de treball 

Es realitza a partir dels dies laborables que estableix el calendari laboral (P1), el nombre 
d’hores/dia que roman oberta la fàbrica (TBRUT), un paràmetre de rendiment (ocu) i el 
manteniment diari equivalent calculat (Meq). El paràmetre ocu és un paràmetre de seguiment que 
representa el nombre d’hores consumides pel centre de treball en activitats que no són pròpies del 
manteniment i que no estan enregistrades per producció, com per exemple, la realització de 
mostres sense ordre de fabricació, realització d’utillatges. En definitiva, és un paràmetre que 
mesura pràctiques que no es realitzen de la manera més adequada i que cal eliminar, però que 
malauradament avui són una realitat que si no es té en compte esbiaixa les disponibilitats 
calculades. Així, el nombre d’hores disponibles d’un centre de treball en un període es calcula: 

   (eq. 6.1) )Meq)ocu*M((*PHDISPCT −= 11

 Càlcul de disponibilitats d’hores de màquina de Personal 

S’obté a partir dels dies laborables calendari laboral (P1) , de les dades facilitades pel departament 
de personal d’hores d’operari/dia (M1) i de l’absentisme estimat (abs). Se suposa que l’usuari ha 
decidit el nombre d’hores que els operaris dediquen a cada secció, així com les taxes d’absentisme 
esperades i les ha introduït al formulari paràmetres “frmrecursper”. Amb aquestes dades les 
disponibilitats es calculen de la següent manera: 

   (eq. 6.2) )abs(*M*PHDISPPER −= 111

 Càlcul de disponibilitats d’inversió en materials i Càlcul de disponibilitats 
d’inversió en exteriors 

S’han seguit les directrius de l’apartat 5.4 respecte els cicles de cobrament i pagament. Així, es 
considera com a recurs limitant per a la compra i subcontractació el capital disponible, calculat com 
un percentatge de la facturació esperada pel període anterior al d’estudi. 

 Rutina “disponib” pel Càlcul de Disponibilitats 

Aquesta rutina s’encarrega de calcular i enregistrar les disponibilitats dels recursos. L’algoritme 
s’inicia quan l’usuari selecciona al formulari “frmrecur” un recurs, l’opció de càlcul de disponibilitats i 
prem el botó “Executa”. Aleshores “disponib” realitza un seguit de crides a subrutines que 
interactuen amb la base dades, realitzen el càlcul de les disponibilitats i desen els resultats al llibre 
de càlcul “recurs.xls” per a consultes posteriors. L’algoritme careix d’interès des del punt de vista 
de la gestió i s’ha obviat la seva descripció.  

6.4 Valoració del PMP. Subaplicació VALPLAN 

Realitzades les previsions, l’usuari pot fer els canvis pertinents i avaluar la proposta de PMP 
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mitjançant VALPLAN La subaplicació proporciona a l’usuari dades objectives per comparar 
diferents propostes i valorar si un PMP, amb el corresponent pla de recursos, és factible i eficaç.(la 
fiabilitat dependrà del rigor amb què s’hagin realitzat les etapes prèvies). A tal efecte calcula una 
sèrie de magnituds derivades del PMP i del pla de recursos, com són la previsió de la facturació 
dels productes planificables i no planificables, la despesa en materials, personal i subcontractació a 
l’exterior, el benefici brut esperat, la proporció dels mecanitzats que es realitzaran a taller, la 
càrrega mitjana esperada dels centres de treball, el total d’hores extraordinàries, la càrrega a 
l’exterior, el retard mitjà i el percentatge de la producció planificable. Totes les magnituds es 
calculen sobre un horitzó anual. 

6.5 Programació de la Producció. Subaplicació Program 

Aquesta eina estableix la programació setmanal de les activitats de cada secció. El resultat és una 
taula d’Access on es troben les fabricacions a programar a la secció d’estudi, els paràmetres de 
programació corresponents i una graella que mostra aquestes dades a l’usuari, i des d’on aquest 
pot realitzar la programació.  

Els objectius de la programació són, per aquest ordre, el lliurament dins del termini de les 
fabricacions i la màxima ocupació dels centre de Treball. La informació disponible sobre processos 
de Blamar no detecta la similitud entre dues fabricacions ni la utilització simultània d’utillatges, de 
manera que l’algoritme no ha contemplat aquests factors. 

El funcionament de PROGRAM és senzill. En primer lloc, se selecciona la secció d’estudi i es prem 
el botó “Calcular”. Aleshores es presenta en pantalla una proposta d’ordenació de les activitats 
pendents de la secció. L’usuari pot canviar l’ordre i la prioritat de les activitats, corregir-ne la 
ubicació i manipular qualsevol casella de la graella. Quan considera adequat el programa, el valida, 
el programa l’enregistra a la base de dades i s’emeten els informes corresponents.  

En aquesta versió d’ “Auxpro” cal considerar una sèrie de premisses: 

 No s’han considerat diferències entre els centres de treball d’una secció.  

A efectes de càlcul, totes les màquines d’una secció inverteixen temps iguals en realitzar la 
mateixa activitat. Es deixa per a ampliacions posteriors la tasca de distingir entre centres de treball i 
elaborar una programació per a cada màquina.  

 Límits de Rigidesa 

S’ha establert com a llindar de programació el llançament d’una fabricació, considerant només les 
fabricacions de les quals existeix una ordre de fabricació i s’han començat les tasques d’adquisició 
de la llista de materials. A tal efecte, el programa distingeix entre les fabricacions en cua (que són a 
taller a la cua de l’activitat que es du a terme a la secció d’estudi, disponibles per entrar en 
qualsevol moment al centre de treball), entre les fabricacions en fase prèvia (es troben a taller a la 
cua d’alguna activitat anterior) i entre les fabricacions previstes (que no tenen completa la llista de 
materials i encara no han entrat a taller). En principi, no es programaran pel dia en curs activitats 
que no estan a la cua de la secció. En aquest punt es perd certa flexibilitat a canvi d’una major 
fiabilitat del mètode. En el cas ideal, la programació del segon i tercer dia només inclourà ordres 
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que no estiguin en cua si es pot confirmar el termini d’entrada a la secció. Amb tot, l’usuari pren la 
decisió final. 

L’algoritme de PROGRAM s’inicia quan l’usuari selecciona al formulari “frmprogram”una secció de 
centres de treball i prem el botó “Executa”, en aquest moment s’engega la rutina “cmdExecuta “. 

 Rutina cmdExecuta 

 
Fig. 6.18. Rutina cmdExecuta 

Com en algoritmes anteriors, aquesta rutina és 
el fil conductor de l’algoritme de la programació, 
cridant a les successives accions que realitzen 
la seva tasca en la programació final. En aquest 
cas, “cmdExecuta” assigna un valor a la variable 
“codi” en funció de la secció seleccionada que 
ajudarà a les rutines següents en les seves 
funcions. La figura 6.18. mostra el diagrama de 
blocs de la rutina “cmdExecuta”. 

 Rutina programa 

Es tracta d’una acció que calcula les magnituds significatives per la programació de les ordres que 
ja hi ha a la cua de la secció estudiada i les desa a la base de dades per càlculs posteriors. 

En primer lloc, la rutina pren de la base de dades les dades significatives de les ordres de 
fabricació. A partir de les dades, s’inicia un algoritme del càlcul que treballa en diferents parts. 

La primera part és un bucle de càlculs on realitza la consulta de les ordres a la cua de la secció 
d’estudi i calcula per a cada una els temps de producció i temps d’espera. A la segona part, calcula 
els paràmetres de programació: la data d’entrada a la secció (ri, igual a la data d’execució), la data 
de disponibilitat a la secció (fi, data d’execució), el temps restant de fabricació (restant), el marge 
de començament de l’activitat (ai) i el retard (Li, només si és positiu). A continuació, enregistra els 
valors que es desaran a la graella de programació: assigna l’estat “EN CUA” a la fabricació, 
estableix la prioritat en funció de temps de retard i enregistra el codi i la ubicació. Les dades es 
desen a una taula que recull les fabricacions programades. 

La prioritat és un nombre enter entre 1 i 3. utilitzat per prioritzar la programació d’unes fabricacions 
envers les altres. L’1 correspon a les fabricacions prioritàries.  

 Rutina anexaseg 

Aquesta rutina s’encarrega de recollir totes les ordres de fabricació que es troben a la cua de 
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l’activitat precedent i desar el codi de l’activitat que es desenvoluparà a la secció d’estudi i la 
posició que ocupa aquesta dins de l’ordre de fabricació, a una taula d’access per a posteriors 
consultes.  

 Rutina faseseg 

Aquesta rutina realitza els càlculs dels paràmetres de programació de les ordres recollides per la 
rutina anterior i dipositant-les a una taula la base de dades. El càlcul dels paràmetres és anàleg al 
que realitza la rutina “programa”, amb les següents excepcions: la data de disponibilitat mínima (fi) 
és igual a la data d’execució més el temps de producció i espera a la secció precedent, l’estat de la 
fabricació és “FASEPREV” i la prioritat no pot ser 1. 

 Rutina anexallen 

És la rutina encarregada de recollir les dades de les ordres llançades (encara no han sortit a taller) 
amb activitats que tenen lloc a la secció d’estudi, i desar a una taula d’Access el codi de l’activitat 
que es desenvoluparà a la secció i la posició que ocupa aquesta dins de l’ordre de fabricació. 

 Rutina Llençades 

El funcionament és molt similar al de “faseseg”: la rutina calcula els paràmetres de programació de 
les ordres recollides per la rutina anterior i els diposita a la base de dades. El càlcul és anàleg al 
que realitza la rutina “programa”, amb algunes excepcions: la data de disponibilitat mínima (fi) és 
igual a la data d’execució més l’acumulat dels temps de producció i espera de les activitats 
precedents. la data d’entrada a taller s’estima com la data d’execució més el temps d’adquisició de 
la llista de materials, l’estat de la fabricació és “LLENÇADA” i la prioritat no pot ser 1. 

 Rutina Desmarc 

Blamar compta amb un programa que enregistra els marcatges de les ordres en curs. 
Malauradament, està deslligat de la base de dades de producció d’una forma que impedeix 
consultar des d’aquesta les ordres que s’estan executant. Per a solventar el problema s’ha 
programat la rutina “desmarc” que realitza un tractament de les dades. En la versió d’Auxpro que 
se subministra amb aquest treball s’ha copiat la taula que proporciona “desmarc” sobre una taula 
d’Access, amb el format ja tractat 
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 Càrrega del formulari frmprograma 
 

 
Fig. 6.19. formulari frmseguiment. 

Les dades obtingudes per les rutines 
anteriors són ordenades amb una 
consulta amb una heurística acord als 
objectius de programació exposats a 
l’apartat (5.7): prioritat, marge 
d’entrada ai (allowance date), data de 
lliurament a client (due time), temps 
d’espera (waiting time, en ordre 
decreixent), temps total de fabricació, 
estança prevista a la secció. A partir 
de la consulta, el codi del formulari 
frmprograma (figura 6.19.) s’encarrega 
d’omplir i donar format a les graelles 
que conté i habilitar la interfície per tal 
que l’usuari pugui conformar la 
programació, desar-la a la base de 
dades i obtenir els informes d’Access.  

Aquest algoritme no té interès des del punt de vista de programació i es refereix al lector a l’apartat 
8 d’Exemple-Resultats on es troben explicades les funcions d’aquest formulari. 

6.6 Eines de Seguiment 

Les eines de seguiment d’Auxpro són dos formularis: “frmseguiment i “frmverificació”. 

 Formulari frmseguiment. 

El formulari mostra dades de seguiment per a la consulta de l’usuari. Les funcions s’han programat 
directament al codi del formulari, d’aquesta manera, els càlculs es realitzen mentre es carrega i 
quan es mostra l’usuari veu el resultat dels càlculs. El formulari interactua amb consultes de la 
base de dades per a obtenir valors de la despesa en compres i valors de les vendes corresponents 
al període en curs i anterior respecte la data d’execució, calcula els valors dels temps d’estança de 
les fabricacions d’estudi, realitza els càlculs dels paràmetres mitjançant sumes i percentatges i els 
edita a les etiquetes del formulari. L’algoritme no té interès des del punt de vista de la programació i 
es recomana el lector adreçar-se a l’apartat 8 a l’annex 9. 

 Formulari frmverificació 

Aquest formulari és una interfície d’intercanvi de dades amb la base de dades des de la qual un 
usuari sense coneixement de base de dades, pot manipular, inserir i esborrar els registres de 
verificació. Com en el cas anterior l’algoritme no té interès des del punt de vista de la programació i 
es recomana el lector adreçar-se a l’apartat 8 i a l’annex 9 per a major informació. 
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7 Gestió de Residus 

La gestió dels residus de Blamar és recent i s’ha considerat correcta. No obstant, calia revisar-la i 
posar el procediment per escrit a fi de formalitzar-ne les bases i integrar-la dins la gestió global del 
grup. Aquest apartat dóna resposta a aquesta necessitat. 

7.1 Abast i Objectius 
La fita principal de la gestió de residus és assegurar el compliment de les obligacions pròpies 
d’un productor de residus, descrites a la manual de gestió de residus ambientals [7], en aquest 
sentit les obligacions de Blamar consisteixen en: 

- Gestionar els residus que produeix o posseeix de conformitat amb les determinacions del 
Catàleg de Residus de Catalunya (CRC, [8]. ). 

- Formalitzar correctament la Declaració anual de residus industrials. 

- Formalitzar les fitxes d’acceptació, les fitxes de destinació i els fulls de seguiment dels 
diferents residus d’acord amb el capítol II del manual de gestió [7]. 

- Utilitzar per al transport dels residus generats empreses inscrites al Registre de 
Transportistes i amb autorització específica per al residu d’acord amb el capítol II del 
manual de gestió ( [7]. 

- Informar el transportista en el moment de formalitzar el transport sobre les característiques i 
els perills dels residus a transportar i sobre el mètode d’actuació en cas d’accident. 

- Portar al dia un registre propi de residus. 

7.2 Normativa Vigent.  

La normativa vigent consisteix en la legislació en matèria de residus i la documentació i 
procediments que se’n desprenen. 

7.2.1 Legislació 

La informació íntegra referent a la legislació en matèria de residus industrials pot consultar-se a 
través l’Agència de Residus de Catalunya a través de la seva pàgina web [8]. D’aquesta font s’han 
extret els continguts d’aquest subapartat. 

Els preceptes que regulen les actuacions i procediments de gestió de residus dins el territori català 
es troben recollits principalment a la Llei 6/1993 de 15 de juliol, a la Llei estatal 10/1998 de 21 
d’abril (ambdues reguladores de residus) i a la Llei 3/1998 de 27 de febrer (reguladora de la 
intervenció integral de l’Administració ambiental). 
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D’acord amb els principis i objectius d’aquestes lleis, el 12 d’abril de 1999 es va publicar al DOGC 
el Decret 93/1999, de 6 d’abril que regula el control de les activitats de producció i gestió dels 
residus industrials en base al risc ambiental que suposen els residus segons el tipus de residu i 
d’activitat productora. 

7.2.2 Documentació i Procediments 

la Junta de Residus va elaborar un Manual de gestió de residus ambientals a Catalunya amb el 
propòsit de donar a conèixer aquesta norma i facilitar-ne l’aplicació. La gestió dels residus del Grup 
Blamar segueix els procediments que descriu aquest manual [7].  

Per a poder aplicar els continguts del manual és precís utilitzar el Catàleg de residus de Catalunya 
 [7]. on s’indiquen les diferents possibilitats de gestió per a cada residu. 

7.3 Tipus de Residus del Grup Blamar 

Segons la seva classe els residus es poden agrupar en especials i no especials inerts.   

7.3.1 Residus Especials 

Els residus especials són aquells que els serveis municipals no poden absorbir i que cal gestionar 
a través de gestors especialitzats o bé adreçar-se als centres municipals de tractament. Un 
subtipus de residus són els subproductes, els quals el manual de gestió [7] defineix com aquells 
residus que s’utilitzen com a substituts de productes comercials i/o de primeres matèries i que són 
recuperables sense necessitat de sotmetre’ls a operacions de tractament.  

 Residus 
 
Els residus especials no recuperables més importants de Blamar pertanyen al grup de 
mecanització, emmotllament i tractament de superfícies de metall; així com al grup dels olis 
lubricants. La taula 7.1. indica, entre d’altres coses, la descripció.  
 

CRC  DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA 

 
Llots de mecanització, esmeril·lament, 
poliment o rectificació amb emulsions 

olioses 

120104   sabons, lubricants i greixos residuals 

 

Mecanització, poliment, rectificació 
i acabat de superfícies  

especial    

Taula 7.1. Residus especials de mecanització. Font www.ar_cat.net 
 
La taula 7.2. indica els diferents tipus d’olis lubricants (de motors, d´engranatges, de 
mecanització, de tallament...) i emulsions olioses (taladrines). 
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CRC  DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA 

130201  OLIS LUBRICANTS AMB PCB O PCT 
130202  Altres olis lubricants clorats no sintètics 
130203  Olis lubricants no clorats no sintètics 
130204  Olis lubricants sintètics clorats 
130205  Olis lubricants sintètics no clorats 
130206  Emulsions aigüa-oli sintètiques 
130207  Emulsions aigüa-oli no sintètiques 
130208  Altres emulsions clorades 
130209  Altres emulsions no clorades 

 
 
 
  

Manteniment  

 
 
 
   

especial    

Taula 7.2. Residus Especials olis i emulsions olioses. Font www-arcat.net 
 
A banda dels anteriors, es generen petites quantitats d’altres residus comuns: Tòner 
d’impressora, llums de mercuri, piles de botó i fitosanitaris i pintures. 

 Subproductes 

Els subproductes provenen de la mecanització i tractament de superfícies de metall. La taula 8.3 
proporciona alguna informació descriptiva. 

 
CRC DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA 

120101     
Trossos, retalls, granalla, 

llimadures, ferralla i 
partícules metàl.liques 

Mecanització, poliment, 
rectificació i acabat de 

superfícies 
Inert 

Taula 7.3. Subproductes de Mecanització. Font www-arcat.net 

7.3.2 Residus Inerts i no Especials 

 Residus Comercials- Gestió Municipal. 

La llei 15/2003 del 13 de juny contempla que els residus industrials que no siguin especials i que 
siguin assimilables al municipis es poden catalogar com residus municipals comercials i gestionar-
se a través dels serveis municipals. L’Agència de residus ( [9]) ofereix una llista orientativa dels 
residus que es poden considerar comercials; entre ells es troben els residus de mecanització, els 
residus d’origen general i els envasos i embalatges. Les taules 7.4, 7.5 i 7.6 en mostren algunes 
dades descriptives. 

 Residus de mecanització i tractament de superfícies de plàstic 

 
CRC  DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA 

120102 Partícules plàstiques Mecanització, poliment, rectificat i acabat de superfícies inert    
Taula 7.4. Residus Plàstics de Mecanització. Font www-arcat.net 

 

http://www.arc-cat.net/aplicatius/cer/jr-detall.asp?CodiCrc=120101
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 Residus d’origen general 

 
CRC DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA 

200101 Paper i cartó No especial 
200102 Vidre Inert 
200103 Plàstics 

Recollida selectiva. Residus generals de fàbrica 
 

Inert 
200109 

    Residus orgànics Menjadors i cuines No especial 

Taula 7.5. Residus d’Origen General inerts i no especials 

 Envasos i Embalatges 

 
CRC   DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA 

200301 
     Envasos i embalatges de paper i cartró Recollida selectiva Residus generals de fàbrica no especial 

   
200302 
     Envasos i embalatges de plàstic Recollida selectiva Residus generals de fàbrica inert    

200303 
     Envasos i embalatges de fusta Recollida selectiva Residus generals de fàbrica no especial 

   
Taula 7.6. Residus d’envasos i embalatges. Font www.ar-cat.net 

 Altres Residus no Especials i Inerts 

Són bàsicament roba bruta (draps) o contaminada, residus d’origen general i envasos i 
embalatges. La taula 1.7 mostra dades descriptives dels residus de roba. 

 
CRC DESCRIPCIÓ ORIGEN CLA 

150202 Draps de neteja i roba protectora 
contaminats amb metalls pesants no especial 

150299 Draps de neteja i roba protectora 
bruts. 

Adsorció, filtració, descontaminació 
 no especial 

Taula 7.7. Residus de draps de neteja i roba protectora bruts. Font www.ar-cat.net 

7.4 Quantitat de Residus Produïts 
Com a conseqüència de l’activitat productiva, els residus que genera Blamar de forma 
important són els restes metàl·liques i els residus que provenen dels productes de lubricació. 
També es produeix una quantitat no negligible de residus d’embalatges i plàstic que es recullen 
mitjançant el servei de recollida del municipi, el qual no ha exigit mai un document que n’indiqui 
la quantitat i per aquesta raó el grup no té constància de les xifres. La gestió de la recollida de 
taladrina està en procés de tramitació, pendent de l’acceptació de la fitxa d’acceptació i encara 
no es disposa de dades. La taula 8.8 recull les xifres de la quantitat de residus generats. 

 

 

http://www.arc-cat.net/aplicatius/cer/jr-detall.asp?CodiCrc=200109
http://www.arc-cat.net/aplicatius/cer/jr-detall.asp?CodiCrc=200301
http://www.arc-cat.net/aplicatius/cer/jr-detall.asp?CodiCrc=200302
http://www.arc-cat.net/aplicatius/cer/jr-detall.asp?CodiCrc=200303
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TIPUS DE RESIDU TIPUS/CLASSE QUANTITAT UNITAT 
QUANTITAT 

RECUPERADA 
Retalls, granalla i similars 

d'origen fèrric 6.500.000 t 140000 

retalls, granalla i similars 
d'origen no fèrric Subproductes inerts 5.500.000 t   

Olis lubricants de diversos tipus 1200 kg ** 

Emulsions oli-aigua, greixos, 
etc. 

Residus industrials 
especials *   ** 

Tòner d'impressores Residu especial 8 U ** 
Taula 7.8. Volum de Residus. 

7.5 Gestió de Residus 

La gestió del residu depèn de les especificacions del CRC i de les possibilitats d’aprofitament. En 
conseqüència, els residus industrials especials i subproductes s’han de gestionar mitjançant 
empreses inscrites al Registre General de Gestors de Residus de Catalunya mentre els residus 
industrials comercials es poden gestionar a través dels serveis municipals. La taula 7.8. resum els 
gestors de cada tipus de residu, les condicions generals de recollida i el cost associat. 

 

GESTOR TIPUS DE RESIDU TIPUS/CLASSE CONDICIONS 
GENERALS DESPESA 

Trossos, retalls, 
granalla, llimadures i 

partícules metàl·liques 
GESTORIA 

COMERCIAL 
CATALANA Peces metàl·liques i 

ferralla 

Subproductes inerts 

Tancs facilitats pel 
gestor. Quan s'omplen el 

grup s'hi posa en 
contacte i passen a 

buidar-los 

El gestor compra 
el residu. 

Cotització en 
funció del mercat 

CATOR Olis lubricants de 
diversos tipus 

Aspiren oli d'un dipòsit 
que faciliten, la quantitat 
mínima de recollida és 

1.000 l 

Servei gratuït 

Ceres, sabons, 
lubricants i greixos 

residuals INURMA 
Emulsions sintètiques 

aigua-oli (taladrina) 

Residus industrials 
especials Faciliten bidons de 200 l 

que passen a recollir 
paletitzats en lots de 5 

Servei gratuït 

Residus generals no 
especials 

Residus orgànics del 
menjador 

medicaments caducats i 
altres de farmaciola 

 
 
 

Serveis de 
l'Ajuntament 

d'Arenys de Munt 

Adsorbents, materials 
de filtració, draps de 
neteja i roba protectora 
contaminats o bruts 

Residus comercials 
/no  selectius 

bosses negres, es recull 
diàriament 

Cànon de 
Recollida 
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GESTOR TIPUS DE RESIDU TIPUS/CLASSE CONDICIONS 
GENERALS DESPESA 

Envasos i embalatges 
paper, vidre, cartró 

Plàstic 

Residu comercial 
/recollida selectiva 

bosses transparent, es 
recull dos cops per 

setmana 

piles de botó, làmpades 
de mercuri 

Residu comercial 
especial 

Es duen a la Deixalleria 
d'Arenys de Mar i Arenys 

de munt 
  

Proveïdor del 
Producte Tòner d'impressores Residu especial 

Quan s'acumula cert 
nombre de tóners buits 

passen a recollir-los 

El venedor abona 
una quantitat per 

cada un buit 

  

Taula 7.8. Tipus de residus i gestors. 

 Gestió a través del Registre General de Gestors de Residus de Catalunya 

El manual de gestió de residus  [7] indica els procediments a seguir per a la gestió dels residus a 
través d’un gestor autoritzat. Bàsicament, els procediments consisteixen en la formalització d’una 
documentació i un tràmit administratiu que varia segons el tipus de residu, el tipus de planta a què 
es destini i la quantitat gestionada. La documentació transfereix la responsabilitat de la gestió del 
productor al gestor i garanteix el seguiment de la producció de residus per part del productor.  

 Gestió de Residus classificats com a subproductes 

Blamar ha formalitzat els tràmits escaients per a obtenir la resolució que classifica aquests 
productes com a subproductes. En el cas dels subproductes la quantitat del residu determina el 
model de gestió. Blamar genera més de 1.000 kg de residu metàl·lic i ha d’utilitzar el model D del 
manual de gestió de residus [7] que fa referència als residus de paper/cartró, ferralla, plàstic, vidre i 
pinyolada o sansa. El tràmit que cal realitzar és la recollida dels residus per part del gestor i l’única 
documentació exigida al respecte són els albarans privats entre Blamar i el gestor de residus, que 
en aquest cas és Gestora Comercial Catalana, S. A.  

 Gestió de Residus Industrials Especials 
 

Per a la gestió legal d’aquests residus s’utilitza el model A del manual de gestió de residus [7] que 
fa referència als productors i posseïdors de residus de plantes autoritzades. Blamar té en marxa la 
documentació per donar d’alta els residus i l’únic tràmit administratiu que realitza és el seguiment 
de la recollida a través dels Fulls de Seguiment. Els gestors s’ocupen de redactar-lo i també del 
transport del residus, de manera que Blamar només s’ha de cuidar d’avisar de la recollida i 
d’arxivar la còpia segellada pels gestor (CATOR i INURMA) dels fulls d seguiment. 

7.6 Gestió realitzada a través dels serveis municipals 

La gestió dels residus municipals no està recollida en cap model administratiu dins el manual però 
la normativa exigeix mantenir i portar al dia la documentació de seguiment. Els residus comercials 
de Blamar són inerts i la documentació consisteix en el justificant del pagament de la taxa 
(properament cànon) municipal de residus. El tràmit que s’ha de fer és dipositar els residus en 
bosses industrials transparents o negres segons el tipus de residus en certs dies de la setmana. 

 



Pág. 76  Memòria 

7.7 Transport de Residus 

El transport dels subproductes i dels residus especials concertats va a càrrec del gestor autoritzat 
que se n’ocupa (CATOR, INURMA, GESTORA COMERCIAL CATALANA), el transport dels 
residus gestionats a través del servei municipal va a càrrec dels serveis de recollida d’Arenys de 
Munt, i el transport de petites quantitats de residus especials (piles de botó, làmpades de mercuri, 
etc.) va a càrrec de Blamar ja que es dóna la particularitat que la deixalleria es troba molt pròxima a 
l’empresa. 

7.8 Declaració Anual de Residus Industrials 

Tal i com s’ha explicat anteriorment, tot productor de residus industrials té l’obligació de presentar 
la declaració anual de residus industrials al primer trimestre de l’any següent. Aquesta consisteix 
en un document que acredita les dades dels residus produïts per cada centre de producció durant 
d’un any natural. A la Declaració, s’han de detallar les dades reals de producció de residus 
generats, les dades generals de l’empresa, les dades del centre de producció i les dades dels 
processos industrials, primeres matèries i productes. 

Blamar realitzarà la declaració a través del programa PADRI facilitat per l’ARCAT als productors de 
residus. Aquest programa permet de realitzar la declaració i validar-la, obtenint un disquet amb la 
declaració i els impresos a presentar a la Junta de Residus i al Departament de Medi Ambient.  

7.9 Registre de Seguiment de Residus 

Una de les obligacions del productor de residus és portar al dia un registre dels residus on constin 
les següents dades de cada residu: codi del residu segons el CRC, l’origen de producció (procés, 
causa ...), descripció, gestió que es realitza, destinatari i data de sortida (si s’escau), documentació 
utilitzada (FA, FS ... ), transportista. Aquest registre s’ha implementat a la base de dades i un tècnic 
 introduirà les dades directament a través d’un formulari.  

El creixement previst de Blamar i la normativa vigent han fet necessari instaurar un procediment de 
gestió de residus. No obstant, degut a l’escàs volum de gestió dels residus de Blamar i al programa 
facilitat per l’Arcat, no s’ha considerat necessari programar una nova eina informàtica per la gestió 
dels residus.  
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8 Aplicació Pràctica 

En aquest apartat es mostra, a mode d’exemple, els resultats que s’han obtingut en aplicar el 
model de gestió recent implantat a diferents àmbits de la producció. S’observa la gran ajuda que 
representa la utilització d’una eina “potent” com Auxpro a l’hora de posar en pràctica aquest model.  

8.1 Pla Mestre de Producció (PMP) 

Per confeccionar un PMP utilitzant Auxpro s’ha seguit el següent esquema iteratiu.  

 
Fig. 8.1. Procés de Planificació 

8.1.1 Previsió de la Demanda 

El tipus de previsió varia segons el producte. Se segueix la classificació de l’apartat de l’apartat 
3.2.1 que fa referència als productes del grup. 

8.1.2 Producte de Marca 

La previsió del producte de marca consisteix en el càlcul de necessitats de components de 
conjunts derivada de la previsió de vendes cedida per CBM. El nombre reduït de famílies i models 
de CBM permet realitzar el càlcul a través del llibre de càlcul “nkeymat.xls” (Annex 6). S’ha triat 
aquest mètode perquè CBM realitza previsions de famílies de models i ofereix un producte 
personalitzat que implica que es produeixin freqüents variacions dels models, eliminant-ne 
components o substituint-los per altres d’un altre model de la mateixa família, de manera que per a 
calcular la previsió dels components es necessiten freqüents estimacions de CBM que es 
corregeixen directament al full de càlcul.  
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 Productes Planificables 

En una primera aproximació, s’executa la funció de projecció per a la totalitat de productes del 
grup, d’aquesta manera es poden detectar productes que es demanen d’una manera regular per 
part de clients que, tradicionalment, no han tingut una demanda programable. S’engega l’aplicació i 
des del menú principal, seleccionant “demanda” s’accedeix al formulari de la figura 8.2. 

 
Fig. 8.2. Formulari frmdemanda 

Se selecciona l’opció “General” i es prem el botó “pren dades”; aleshores Auxpro pren les dades de 
consums del registre dels albarans i les desa al llibre “dalbarans.xls”. Durant l’execució, Auxpro 
mostra dos missatges; un amb el text “L’actualització Necessita uns quants minuts, desitja 
prosseguir?” que dóna a l’usuari l’opció d’aturar la rutina si s’ha equivocat d’opció, i un altre amb el 
text “Cal recalcular les dades d’albarans?” que ofereix la possibilitat de saltar-se la fase de presa 
de dades d’albarans si prèviament s’han desat correctament al llibre “dalbarans.xls”. D’aquesta 
manera, es pot realitzar parcialment la presa de dades d’albarans, acondicionar-les, tancar el 
programa i reprendre l’execució en un altre moment. Si s’ha de confeccionar l’arxiu es pren el botó 
“Sí” i el programa comença la importació de dades. En acabat mostra el missatge “En aquest 
moment pot modificar les dades dels registres d’albarans. Quan les dades són a punt es prem 
“Acceptar”. Aquesta opció està pensada per eliminar anomalies dels registres al full de càlcul (e.g., 
els albarans amb quantitats negatives o amb preu 0) sense modificar la base de dades. 

Amb les dades correctament acondicionades, el programa realitza el càlcul de consums dels 
productes a cada període des de l’origen de dades i el desa al full “hdem” del llibre “dclients.xls”. 
Seguidament, es realitza la projecció de la demanda, a tal efecte es prem el botó “Projectar” i 
Auxpro realitza la projecció i la desa al full “projeccions” de “dclients.xls”. També es crea una còpia 
de la projecció al full “previsions” per tal que l’usuari pugui modificar-la i efectuar la previsió de la 
demanda o la pauta de fabricació que cregui convenient. En acabat, es valida i les dades del full 
previsions s’emmagatzemen a la base dades, i es generen una sèrie d’informes d’Access que es 
troben a l’Annex 9. 

S’ha fet una petita classificació ABC dels clients amb més productes candidats a formar part del 
PMP de producte acabat, obtenint la taula 8.1. 
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CLIENT ARTICLE 
% 

ACUMULAT 
CAFETERES 108 29% 

CALEFACCIONS 54 44% 
MALLES 37 54% 

EMBALATGES 33 63% 
ALUMINIS 25 70% 

DIFUSSORS 22 76% 
ELÈCTRICS 10 79% 

Taula 8.1. Clients A i B quant a nombre de productes planificables. 

Per tal que la classificació fos realista, s’han tret els productes dels quals la demanda total prevista 
és 0 i els totals productes del client majoritari, EMBALATGES, amb demanda total inferior a 50 
unitats, ja que no hi ha cap peça que en si mateixa tingui prou valor per a ser considerada. 

 Productes Programables de Clients Planificables 

Atenent als resultats de la previsió general, als criteris de l’apartat 3.2 i l’experiència del grup, es 
realitzen algunes eliminacions de la taula 9.1: es descarten els clients que no aporten cap 
informació de demanda, Blamar no és proveïdor principal i que no es comprometen a adquirir 
gènere fóra de comanda: EMBALATGES, CALEFACCIONS, ALUMINIS, MALLES i 
CALEFACCIONS; els productes dels quals computaran com no planificables. Per tant, queden 
només dos clients, CAFETERES i DIFUSSORS, susceptibles de previsió. A aquests se sumaran 
dos amb demanda pactada per tres mesos amb revisió mensual: KITS i BUSOS. Malgrat descartar 
la majoria de clients de la taula, aquesta dóna una lectura valuosa: si Blamar fos capaç de negociar 
una previsió per part del client podria arribar a planificar prop del 80% de la seva producció.  

Els productes que han passat la selecció formen part del pla mestre de producció, fins i tot els que 
és previst que no es produiran, que si bé no s’escriuen físicament sí que s’exclouen del conjunt 
dels no planificables, per tal que els recursos que han consumit des de l’origen de dades no 
computin per a la projecció de càlcul de necessitats dels productes no planificables. Els resultats 
d’aquestes previsions per separat es troben a l’annex 7. 

 Productes “estrella” 

Hi ha un reduït nombre de productes, que a priori no compleixen les condicions que s’han establert 
pels productes planificables, que bé per la seva reiteració, bé pel cost o el preu de venda pot 
resultar interessant fer-ne la previsió. La funció que discrimina aquest grup de productes “estrella” 
de la resta és l’equació 5.1 exposada a l’apartat 5.   

Per realitzar la previsió se selecciona l’opció “ABC PRODUCTES” del formulari frmdemanda i es 
procedeix com en els apartats anteriors, prement “Pren Dades”. En aquest cas, Auxpro mostra un 
formulari d’exclosos en el qual s’elabora una llista de clients que s’exclouen de la classificació ABC. 
Aquesta opció està pensada per evitar una sèrie de clients “interns” de gestió que doblen les 
comandes reals de productes. Es recomana realitzar la classificació ABC i la previsió tenint en 
compte tots els clients no interns i esborrar de la previsió final aquells que s’hagin considerat 
planificables, mitjançant un senzill filtre per totals en Excel.  
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Auxpro calcula la funció de classificació de cada producte i els ordena de forma decreixent. El 
programa tria com a productes A de la classificació ABC els que representen el 80% del valor 
acumulat i com a productes B els que comprenen el 80% i el 90% de l’acumulat. Si a l’usuari li 
convé modificar-los, pot manipular els valors dels acumulats quan el programa avisa d’aquesta 
possibilitat. En acabat, realitzarà la previsió dels productes AB. De forma anàloga als apartats 
anteriors. 

En aquest moment, s’ha decidit quins productes formaran part del PMP. Es col·loquen tots al full 
“previsions” de “dclients.xls”, formant part de la mateixa taula i es pren el botó “Validar Previsió” per 
tal que Auxpro importi els valors del full de càlcul a la taula “previsio” de “blamar.mdb” i mostri un 
informe amb els seus valors. L’informe es troba a l’annex 7. 

 
 Càlcul de Necessitats Associat a la Previsió 

El càlcul es realitza mitjançant la funció RECUR d’Auxpro, la qual realitza el càlcul de necessitat en 
hores de màquina, hores de personal, despesa en materials i despesa en exteriors associat a la 
fabricació de producte acabat “planificable” i a la previsió de consum de recursos que 
representaran els productes no planificables. A tal efecte, s’accedeix al formulari “frmrecur” (fig. 
8.3.) a través de l’opció “RECUR” del menú principal. 
 

 
Fig. 8.3. Formulari frmrecur 

Es marquen les caselles de tots els recursos, se selecciona l’opció “Càlcul de Consums del 
Recurs” i es pren el botó “Calcular”. Les taules 8.2., 8.3., 8.4. i 8.5. mostren un resum general dels 
resultats obtinguts. L’annex 8 mostra els resultats tal com els ofereix el programa.  

 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Total (€) 
40.785 38.993 53.552 37.022 55.786 32.753 38.962 34.180 32.504 59.815 41.396 54.605 520.353 

Taula 8.2. Despesa en Materials en €/mes. Mesos 37 a 48. 

A més, cal considerar la pujada actual de preus. Al formulari de paràmetres l’usuari selecciona el 
percentatge d’increment de l’IPRI (Índex de Preus Industrials) que estima pel 2004. Aquest treball 
s’ha realitzat amb dades fins a gener del 2003, en el moment del treball (octubre 2004); la darrera 
dada de variació interanual de preus està al voltant del 4.4%  [10]. Durant 2003 i 2004 la pujada de 
preus ha estat intensa i es preveu que minvi els darrers mesos de 2004; així, s’estimarà un índex 
de pujada preus del 4.2%.  
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37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
4.428 4.268 4.424 6.126 5.231 4.073 6.848 4.687 5.575 3.849 4.052 3.226 

Taula 8.3. Despesa en exterior en €/mes. Mesos 37 a 48. 

Les taula mostra unes despeses mensuals per sota de l’esperat. S’han contrastat amb les dades 
de comptabilitat i s’ha detectat que els tècnics de producció no enregistren correctament les 
entrades de material subcontractat. Fonts de comptabilitat estimen aquesta despesa a l’entorn del 
15% de la facturació.  
 

H/mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ACB 819 1.072 960 776 1.156 1.060 857 566 966 964 781 804 

CM 1.399 2.156 2.281 2.187 2.391 2.029 2.171 1.040 1.874 2.143 1.838 1.706 

CNB 1.284 1.622 1.595 1.433 1.627 1.686 1.417 721 1.704 1.943 1.549 1.471 

CNP 1.396 1.832 1.715 1.676 1.773 1.897 1.716 948 1.791 1.991 1.636 1.738 

FR 351 393 439 406 415 417 364 265 301 352 299 317 

SER 330 373 384 335 445 405 376 227 396 425 290 337 

SOLD 551 474 740 377 644 552 640 330 483 428 331 433 

TC 275 237 370 189 322 276 320 165 241 214 165 217 
Taula 8.4. Demanda prevista d’hores de centres de treball. Mesos 37 a 48. 

Els resultats han “sorprès” amb valors incoherents de les seccions d’expedicions, muntatge, 
verificació, torn revòlver i torn automàtic que no es tindran en compte en elaborar el PMP i en el 
seu lloc s’utilitzaran estimacions. Revisant-ne les causes s’han detectat desviacions als temps 
d’operació de les seccions que no són de control numèric. Malgrat això, els valors de la resta de les 
seccions es mantenen dins els límits esperats i s’han donat per bons com a punt de partida, 
confiant que el seguiment dels processos garanteixi la consistència de les dades en el futur. 

 
H/mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

ACB 819 1.072 960 776 1.156 1.060 857 566 966 964 781 804 
CM 1.399 2.156 2.281 2.187 2.391 2.029 2.171 1.040 1.874 2.143 1.838 1.706 
CNB 1.027 1.298 1.276 1.147 1.302 1.349 1.133 576 1.363 1.555 1.239 1.177 
CNP 1.396 1.832 1.715 1.676 1.773 1.897 1.716 948 1.791 1.991 1.636 1.738 
FR 351 393 439 406 415 417 364 265 301 352 299 317 
SER 330 373 384 335 445 405 376 227 396 425 290 337 

SOLD 551 474 740 377 644 552 640 330 483 428 331 433 
TC 275 237 370 189 322 276 320 165 241 214 165 217 

Taula 8.5. demanda prevista d’hores de personal. Mesos 37 a 48. 

La demanda d’hores de personal s’obté directament de les dades de previsió de despesa d’hores 
de màquina. En conseqüència, la distorsió de les primeres recau en les segones i per les mateixes 
raons no es tindrà en compte el nombre d’hores de personal que necessiten les seccions 
afectades. 

 Càlcul de Disponibilitats 
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Amb els consums calculats es procedeix al càlcul de necessitats. Amb les opcions seleccionades, 
se selecciona l’opció “Disponibilitat del Recurs” i es prem el botó “paràmetres”. Immediatament, es 
despleguen els formularis dels paràmetres utilitzats pel càlcul de disponibilitats (figura 8.4.). 

 
Fig. 8.4. Formulari recursubc 

La disponibilitat dels recursos econòmics per a la compra de materials i tasques exteriors va en 
relació a la facturació del període anterior (veure apartat 5.4) i s’expressa a través d’un quoficient 
en forma de percentatge.  

Així, ha semblat coherent prendre aquest coeficient com el percentatge de la facturació que 
representa la despesa anual prevista obtenint un 9.7% pels materials i un 6.5% per les 
subcontractacions exteriors, bastant per sota dels indicadors de comptabilitat. Fonts de 
comptabilitat del grup situen aquests percentatges en el 15% per la compra de materials i el 10% 
per a la despesa en subcontractació a exteriors. S’han estudiant els procediments i s’han detectat 
errades en el tractament de les comandes de proveïdors, així que s’ha pres com a valor inicial 
l’estimació de comptabilitat. 

Auxpro pren com a disponibilitat ideal per a cada període el coeficient multiplicat per la facturació 
prevista pel període anterior, tret del primer període de l’horitzó del quals ja es disposa de les 
factures del mes anterior. La taula 8.6. presenta les dades generals, les disponibilitats i el 
percentatge sobre la mitjana i el coeficient d’estacionalitat expressat en percentatge de compres.  
 
€/mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Total 
MATERIALS 40.750 44.050 44.506 43.977 47.759 47.951 46.429 44.656 32.336 42.986 45.904 42.599 523.904 
EXTERIORS 22.027 23.811 24.058 23.771 25.816 25.920 25.097 24.139 17.479 23.236 24.813 23.027 283.191 
% MAT vs 
PROMIG 94% 90% 123% 85% 129% 76% 90% 79% 75% 138% 95% 126%  

Taula 8.6. Disponibilitat Materials. Mesos 37 a 48. 

La previsió de la facturació porta associat un error que Auxpro quantifica en fer la. En funció 
d’aquest, l’usuari pot estimar quina reserva de capital caldrà destinar per a puntes de compra de 
materials.   

Es preveu que les compres més fortes corresponguin als períodes 39,41 i 46 i les mes fluixes als 
períodes 45, 42 i 40. Aquesta dada és valuosa, ja que un període de compra “forta” va seguit o 
precedit d’un període de compra “fluixa” i això obre expectatives sobre la possibilitat d’equilibrar les 
compres sense grans acumulacions d’estoc.  
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Per a calcular les hores de centres de treball disponibles es marca la casella “CT” del formulari 
“frmrecur” se selecciona l’opció “Disponibilitat del Recurs” seleccionada i es pren el botó “Calcular”. 
Auxpro les calcula a partir de l’horari de fàbrica, el manteniment equivalent estimat i el calendari 
laboral es desen al full “CT” de “recursos.xls”. La taula 8.7 mostra un resum de les dades que 
genera Auxpro.  
 
H/mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 
ACB 990 891 1.139 990 1.040 1.089 1.139 495 990 990 941 792 
CM 1.950 1.755 2.243 1.950 2.048 2.145 2.243 975 1.950 1.950 1.853 1.560 
CNB 1.110 999 1.277 1.110 1.166 1.221 1.277 555 1.110 1.110 1.055 888 
CNP 1.362 1.226 1.566 1.362 1.430 1.498 1.566 681 1.362 1.362 1.294 1.090 
EXP 270 243 311 270 284 297 311 135 270 270 257 216 
FR 550 495 633 550 578 605 633 275 550 550 523 440 

MUN 270 243 311 270 284 297 311 135 270 270 257 216 
SER 233 210 268 233 245 256 268 117 233 233 221 186 

SOLD 270 243 311 270 284 297 311 135 270 270 257 216 
TAB 740 666 851 740 777 814 851 370 740 740 703 592 
TC 270 243 311 270 284 297 311 135 270 270 257 216 
TR 270 243 311 270 284 297 311 135 270 270 257 216 

VERI 270 243 311 270 284 297 311 135 270 270 257 216 

47 

Taula 8.7. Disponibilitat dels centres de Treball (h de màquina/mes). Mesos 37 a 48. 

Les seccions més importants són les dels controls numèrics: centres de mecanitzat i les dues 
seccions de torns i es dedicarà més atenció a administrar els seus recursos. Les necessitats 
d’acabats es troben sensiblement sobredimensionades, (com a reminiscència del passat, sovint es 
dupliquen al full de ruta algunes activitats). S’estima que, en puntes de feina, calen tres persones 
per a realitzar les tasques d’acabats i es normalitzaran les dades envers una necessitat mitjana de 
480 h/període, tret del període 44 amb la meitat de demanda . Una situació semblant ocorre amb 
les dades de la secció de torn automàtic, on els temps de màquina estan descurats i altament 
sobredimensionats. En aquest cas l’experiència dicta 320 h/període excepte 160 h/període en el 
període 44.  

Auxpro calcula la disponibilitat del personal a partir de les dades d’hores per període cedides per 
personal i pels dies del calendari laboral. L’usuari ha de marcar la casella “personal” amb l’opció de 
disponibilitats seleccionada i prémer calcular, Auxpro desa les dades al full “personal” de 
“recursos.xls”. El resum de les dades que genera Auxpro es resumeixen a la taula 8.8. 

H/mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
CNB 633 570 728 633 665 696 728 323 633 633 601 517 
CNP 1.035 931 1.190 1.035 1.087 1.138 1.190 528 1.035 1.035 983 845 
SER 176 159 203 176 185 194 203 90 176 176 168 144 
CM 1.176 1.058 1.352 1.176 1.235 1.294 1.352 600 1.176 1.176 1.117 960 
TAB 127 115 147 127 134 140 147 65 127 127 121 104 
ACB 206 185 237 206 216 226 237 105 206 206 196 168 
TR 176 159 203 176 185 194 203 90 176 176 168 144 

MUN 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
FR 41 37 47 41 43 45 47 21 41 41 39 34 
TC 39 35 45 39 41 43 45 20 39 39 37 32 
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H/mes 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
SOLD 20 18 23 20 21 22 23 10 20 20 19 16 
VERI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
EXP 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 

Taula 8.8. Disponibilitat del Personal (h de màquina). Mesos 37 a 48. 

La taula 8.8 posa de relleu que el recurs limitant són les hores de personal i que actualment no 
s’utilitza tot el potencial de les màquines. A la taula 8.9. es mostra el percentatge de la disponibilitat 
màxima de les màquines aprofitat actualment. 

 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
ACB 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 
CM 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 62% 60% 60% 60% 62% 
CNB 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 58% 57% 57% 57% 58% 
CNP 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 78% 76% 76% 76% 78% 
EXP 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
FR 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 8% 

MUN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
SER 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 77% 76% 76% 76% 77% 

SOLD 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 
TAB 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 17% 17% 17% 18% 
TC 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 
TR 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 67% 65% 65% 65% 67% 

Taula 8.9. % de Disponibilitat respecte la disponibilitat màxima possible dels centres de treball. Mesos 37 a 48. 
 

 Balanç de la Previsió de Recursos vs Disponibilitats 

Auxpro compta amb una opció que resta els consums previstos de les disponibilitats estimades i 
genera una sèrie de gràfics que permeten constatar els períodes conflictius a primer cop de vista. 
S’accedeix a la funció marcant la casella del recurs que es vol analitzar, seleccionant l’opció 
“Càlcul i Balanç del Recurs” i prement “Calcular”. Les figures 8.5 i 8.6 mostren els Gràfics generats. 
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Fig. 8.5. Balanç disponibilitat-despesa en materials Fig. 8.6. Balanç Disponibilitat-Consum d’hores de personal 
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El primer gràfic mostra la diferència entre la disponibilitat i la demanda prevista de despesa en 
materials. Auxpro comptabilitza l’error quadràtic de la previsió i realitza dos intervals, superior i 
inferior associats a la previsió. Els intervals consisteixen en el valor calculat més la desviació 
estàndard associada a la regressió S’ha considerat que és suficient una desviació estàndard, ja 
que la demanda de materials va associada a les fabricacions i Blamar no tindria capacitat per a 
absorbir més volum de fabricació.  

Es pot apreciar com les seccions de control numèric estan sobrecarregades pràcticament durant 
tot l’horitzó a excepció del període 9. Per tant al PMP s’haurà de prendre la decisió de 
subcontractar una part de la producció. Les dades de la secció d’acabats no són exactes, ja que 
moltes de les tasques d’acabats provenen de processos mal actualitzats. Es tracta d’una secció 
molt flexible, ja que pràcticament tots els operaris poden realitzar tasques d’acabats i que té 
l’avantatge que en moltes ocasions un operari pot simultanejar les tasques feina d’acabats amb la 
feina de torn de control numèric. L’experiència actual del grup indica que la secció d’acabats 
rarament esdevé coll d’ampolla.  

 Valoració i Anàlisi del Pla. 

Com a primera aproximació, s’examinaran els indicadors de producció en suposar com a PMP els 
valors presos directament de la previsió. A tal efecte, s’utilitza la funció VALPLAN. Aquesta funció 
simplement recull els paràmetres del full de càlcul “generals” del llibre “valplan.xls” que obté les 
dades de valoració a través de consultes a “blamar.mdb” i vincles amb “recursos.xls”.  

La taula 8.10. mostra les dades que s’obtenen amb “VALPLAN”. 
 

Previsió Fact. Planificable (€)/any 1.388.600 
Previsió Fact. no Planificable(€/any) 1.986.970 
% Despesa Materials 15,0% 
% Despesa en Exteriors 10,00% 
% Personal 27,53% 
% Despeses Indirectes 17,5% 
% Subcontractació Exterior 9,3% 
% Benefici Brut 20,7% 
% Mecanització Taller 58,23% 
% Càrrega Taller 134,15% 
Total HE/període 352 
% Subcontractació Exterior 14,61% 
Càrrega Exterior (h maq) 11.649 
Retard Mitjà (d) 6,03 
Mecanització Planificable/Ptotal (h) 10,00% 
Mecanització (Planificable/No plan) 0,16 
Taula 8.10. Indicadors de Producció Obtinguts amb Valplan 

En conjunt, l’informació disponible es preveu que durant l’horitzó els contratemps més importants 
poden ser el retard a causa de la sobrecàrrega, l’increment dels preus de matèria primera i mà 
d’obra (recollits en el concepte d’IPRI). La proporció d’hores de màquines del producte planificable 
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envers el no planificable és escàs, per tant, no es pot esperar solventar el problema de 
sobrecàrrega mitjançant planificació. No es pot produir segons demanda, amb els recursos actuals 
perquè la producció desbordaria el grup.  

No obstant, la majoria del material pel producte planificable és especial pel producte, com són 
peces d’estampa i altres preformes; o bé materials d’aparença “noble” com l’acer inoxidable polit, 
bronze i llautó, molt més car que les peces d’acer comunes i pot resultar interessant equilibrar la 
despesa en material planificant la fabricació. La figura 8.7. mostra el gràfic de l’evolució dels 
acumulats de la despesa durant l’horitzó. 

A C U M U LA T B A LA N Ç  D E M A TER IA LS  A L LLA R G  D E L'H O R ITZÓ
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Fig. 8.7. Acumulat del Balanç de Materials durant l’Horitzó 

Es pot preveure una punta de consum durant 
els períodes 46 i 48, amb l’afegit del 
pagament extraordinari de personal durant el 
període 48. En principi, no sembla el més 
adequat pensar, a 9 mesos vista en canviar 
el pla de producció. A sis mesos vista, les 
punta de finançament més quantioses 
ocorren als períodes 39 i 41 i són de l’ordre 
de la possible desviació i perfectament 
absorbibles per l’empresa, per tant, no s’ha 
modificat el pla de producció de producte 
acabat. 

 Proposta PMP 

En aquesta tessitura les decisions d’actuació respecte els futurs PMP consistiran en afrontar la 
sobrecàrrega, principalment d’hores de personal, a costa d’incrementar la subcontractació a 
proveïdors i la plantilla de producció. 

A la figura 8.8 s’observa que les seccions afectades són bàsicament centre de mecanitzat, les 
dues seccions de torn i la secció d’acabats. Les tres primeres es poden subcontractar, la tercera 
secció és més flexible i més difícil de subcontractar. Al seu torn, les dades de l’històric en què es 
basa la previsió són menys fiables.  

Decisió de Subcontractar.  

A partir de les dades de “valplan” s’estima que el preu de venda d’un peça realitzada completament 
a Blamar es pot desglossar com indica la figura 8.8. 
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Fig. 8.8. Desglossats del Preu de venda d’un producte mecanitzat a i del Preu de venda d’un producte de mecanitzat 

subcontractat. 

 

“Altres Despeses” comprèn la part de la facturació destinada als costos directes i indirectes de 
producció que no són mà d’obra, materials i tractaments exteriors. En el cas de sucontractació a 
l’exterior s’alliberen les despeses de seguiment i verificació dins Blamar a costa d’una despesa de 
gestió de comandes i de seguiment dels proveïdors; el balanç és una reducció de depesa en 
“altres” del 17 al 14%.La despesa en materials és molt similar ja que generalment es compta el 
preu de cost de Blamar, amb tot el percentatge és lleugerament inferior perquè el proveïdor finança 
la mercaderia durant tot el temps de producció. L’increment de preu més alt recau en la mà d’obra 
de la referència, que és precisament on el proveïdor obté el valor afegit. En definitiva en 
subcontractar s’allibera càrrega de producció a costa de reduir el marge brut del 20 al 14%. 

 Decisió d’Incrementar la Plantilla 

A causa de la incertesa dels darrers anys al sector es moderarà l’increment de personal Es tindrà 
en compte la progressió de l’aprenentatge amb una corba, obtinguda a partir de la hipòtesi que 
l’aprenentatge és un procés exponencial i enquestes als formadors de Blamar. S’ha observat que 
un operari necessita de mitjana un any de preparació per a rendir al 100% en les tasques bàsiques 
de taller i que durant el primer període el seu rendiment és aproximadament el 47% d’hores 
efectives sobre el total de la seva jornada, el segon el 78%, entre el tercer i el setè, entre el 93 i el 
97% i a partir del 12è el rendiment estarà al voltant del 100%.  

S’utilitzarà tota la capacitat exterior disponible. Aquesta s’introdueix com a paràmetre al formulari 
“frmrecursubc” (figura 8.9.) el qual mostra per defecte la darrera capacitat disponible introduïda. 

 
Fig. 8.9. Formulari frmrecursubc 

Si es desitja canviar els valors per a una execució es canvia el text dels requadres i es manté el 
formulari obert; si es desitja canviar les dades permanentment n’hi ha prou amb prémer el botó 
“Validar” que grava els valors al formulari i la base de dades. 

Es planteja la possibilitat de pactar amb els proveïdors un increment de la seva disponibilitats, i 
s’espera arribar a 220 h/període i 200 h/període per les seccions de torn de control numèric en 
barra i en plat, respectivament, i 700 h/període per CM. Així, les subcontractacions quedarien de la 
següent manera; 
 
H/mes  38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

CNB 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 
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CNP 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 445 200 
CM 289 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 

Taula 8.11. H de màquina subcontractades a proveïdors. Mesos 38 a 49.  
El gràfic 8.10. mostra l’impacte de la subcontractació en la disponibilitat de personal 
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Fig. 8.10. Balanç de disponibilitats de personal subcontractant operacions a 
proveïdors. 

S’ha tret la tendència d’acabats, 
per inconsistent i les  de les 
seccions de serra, torn automàtic i 
torn cilíndric, que no són 
susceptibles de subcontractar. A 
priori, la mancança d’hores de 
centre de mecanitzat s’ha reduït 
considerablement i a partir del 
període 6 no es veu clar si la 
contractació d’un operari (160 
h/període amb possibilitat de 16 
h/període extraordinàries) queda 
justificada. La mancança d’hores a 
les seccions de torn i acabats 
continua sent excessiva.  

Els operaris que tenen assignada la secció de centre de mecanitzat poden realitzar tasques 
d’altres seccions. En principi, es decideix contractar una persona per a les seccions de control 
numèric en barra, centre de mecanitzat i control numèric en plat. Tenint en compte la corba 
d’aprenentatge, el nombre d’hores en que es tradueixen les incorporacions i els seus efectes es 
mostren a la corba de la figura 8.10. 
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Fig. 8.10. Balanç de la disponibilitat de personal, amb les incorporacions de personal 

Aplicant la funció valplan a aquesta cojuntura s’obtenen les dades de valoració del PMP que 
mostra la taula 8.12. S’ha estimat la necessitat màxima d’hores d’acabats i torn automàtic a partir 
de l’experiència de producció. 

CONCEPTE VALOR CONCEPTE VALOR 
 Previsió Facturació Planificable (€) 1.388.600 % Mecanització Taller 63,40% 
 Previsió Facturació no Planificable (€) 1.986.970 % Càrrega Taller 120,38% 
 % Despesa Materials 15,0%  Total HE/període 395 
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 % Despesa en Exteriors 10,00%  % Subcontractació Exterior 18,60% 
 % Personal 29,31%  Càrrega Exterior (h maq) 14.704 
 % Despeses Indirectes 17,1%  Retard Mitjà (dia) 3,60 
 % Subcontractació Exterior 11,8%  Mecanització Planificable/Ptotal (h) 10,00% 
 % Benefici Brut 16,8%  Mecanització (Planificable/No plan) 0,16 
 % Mecanització Taller 63,40%   

Taula 8.12. Valoració del PMP proposta. Dades obtingudes executant Auxpro 

Amb aquest PMP es recondueix la situació fins a uns límits acceptables a costa d’incrementar els 
recursos i situant el benefici brut aproximadament unes dècimes per sobre del de l’exercici anterior. 
Tota aquesta anàlisi de dades, relativament ràpida, que facilita enormement la presa de decisions 
respecte la situació anterior ha estat possible amb la utilització d’Auxpro. 

8.2 Programació 

Aquest exemple mostra com Auxpro facilita la programació d’activitats, entesa com l’assignació 
d’activitats a una secció durant un interval concret de temps.  

 Programació de Centres de Treball 

L’horitzó de temps és una setmana, amb períodes d’un dia. Si l’usuari accedeix a l’opció “Eines de 
Programació>Hmaq” del menú principal es desplega el formulari que mostra la figura 8.11. 
Seleccionant la secció d’estudi i prement el botó “Executar”, el programa realitza una proposta de 
programació que desa al formulari frmprogct (figura 8.12.), manipulable per l’usuari a la base de 
dades. 

 
Fig. 8.11. formulari frmprograma 

 
 

Fig. 8.12. Formulari frmprogct 

La graella de la part superior conté les següents dades de cada activitat a programar: codi de l’ordre de 
fabricació (“OF”), plànol de la peça (“plànol”), data de lliurament de l’ordre (“d”), nom del client (“Client”), 
marge de començament (“a”), prioritat assignada a la fabricació (“Prioritat”), temps de producció (“p”), 
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temps d’espera (“w”), temps de producció restant, de les seccions posteriors (“restant”), data d’arribada 
de la fabricació a la secció d’estudi (“f”), ubicació actual de la fabricació (“ubicació”) dia per al qual es 
programa l’activitat (“dia prog”) i la situació de l’ordre (“estat”) que indica si l’ordre es troba a la cua de 
l’activitat (“EN CUA”), pendent de completar la llista de materials (“LLENÇADA”) o bé a la secció 
precedent (“FPREV”). 

La graella de la part inferior mostra uns paràmetres resultants de la programació que està fent 
l’usuari: la data a què correspon el període, el nombre d’hores per dia associat a les activitats 
programades i la càrrega que representen (en hores normals). Els caps de setmana es mostren en 
verd i enfosqueix els dies programats a color carbassa quan se supera l’índex de sobrecàrrega 
establert.  

La prioritat és un codi numèric d’1 a 3 on l’1 correspon les activitats prioritàries, aquelles que s’han 
de fer necessàriament el dia programat, 2 són les activitats ordinàries i 3 són aquelles fabricacions 
que, tot i que cal programar, encara no estan disponibles.  

Auxpro mostra a la graella les activitats pendents de la secció subministrant la informació rellevant i 
necessària per a la programació i les ordena atenent a una sèrie de criteris. L’heurística per a 
ordenar les activitats és la següent: marge d’inici de l’activitat (“a”), prioritat, data de lliurament (“d”), 
temps de producció de l’activitat (“p”), temps de producció total restant de l’ordre de fabricació 
(“restant”), retard esperat (les sigles usuals són Li, el camp no es mostra al formulari). 

L’usuari realitza el programa a mesura que assigna les activitats a un dia concret. A tal efecte, 
marca la casella “permetre canvis” i selecciona el camp “dia prog” de l’activitat que desitja 
programar, escriu el dígit que correspon al període (1 a 7). Per a desprogramar una activitat cal 
només restablir el “0” que Auxpro posa per defecte al camp “dia prog”. Quan es programa una 
activitat de durada superior a una jornada, es carrega al primer dia de programa tota la capacitat 
restant disponible i als dies següents la càrrega disponible fins assolir la durada de l’activitat o el 
final de l’horitzó del programa. 

Un cop realitzat el programa, l’usuari pot validar-lo, la qual cosa equival a desar-lo a una taula de 
“blamar.mdb” i imprimir un formulari amb el programa, a tres dies vista, pensat per a ser lliurat al 
cap de taller de la secció programada (Annex 11).  

8.3 Manteniment 

La funció de manteniment ajuda a la gestió del manteniment de les màquines i a engegar i 
mantenir un procediment que recollirà informació útil per a posteriors estudis de fiabilitat i per a la 
presa de decisions de substitució de màquines i d’altres aspectes. S’hi accedeix a través del 
formulari frmmanteniment (figura 8.13.). 
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Fig. 8.13. Formulari frmmanteniment 

8.3.1 Gestió d’Avaries 

 
Fig. 8.14. Fitxes d’Avaries Frminfoavaries 

La gestió d’avaries consisteix en mantenir i 
consultar un registre d’avaries. S’hi accedeix a 
través de l’opció “Manteniment Correctiu”. 
Aleshores es desplega un formulari on l’usuari 
selecciona si desitja consultar l’històric d’avaries 
o bé consultar, modificar o editar les fitxes de 
cada avaria. En cas de consultar l’històric, el 
programa necessita la data inicial i la data final 
del període de consulta i mostra un informe 
d’Access amb les dades de la consulta (annex 
12). En cas de consultar les fitxes d’avaries es 
desplega el formulari “frminfoavaries” (Fig. 8.14.) 
des del qual es poden consultar les avaries fitxa 
a fitxa, modificar-les i afegir-ne de noves. 

8.3.2 Gestió de Manteniment Preventiu 

L’eina per a la gestió del manteniment és un suport per a dur l’inventari dels utillatges, les eines i 
els instruments de verificació; la programació d’activitats de manteniment, escandalls de les 
accions de manteniment i ordres de manteniment.  

 Inventaris d’Eines i utillatges/ Inventari d’instruments de Verificació 

En seleccionar l’opció de prevenció es desplega un formulari per veure el llistat de les eines i 
utillatges o bé accedir-ne a les fitxes. Amb la primera, el programa mostra un informe d’Access 
amb l’inventari d’eines i utillatges amb la següent informació: codi, descripció, data de lliurament, si 
és fabricat a Blamar, màquines per a les quals és apte, cost, data d’inserció del registre i 
observacions. Si se selecciona l’opció “veure/modificar fitxa” es desplega el formulari de la figura 
8.15., que mostra una fitxa que s’està creant. 
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Fig. 8.15. Formulari frmfitxauti 

El suport per l’inventari d’instruments de verificació és anàleg, amb petites variacions als camps de 
les fitxes, que recullen particularitats com la inclusió de la data de la darrera revisió/calibrat, el codi 
de document de control de qualitat associat; i omissions com les referències. 

 Programació d’Accions de Manteniment i Ordres de Manteniment 

Les accions de manteniment s’editen i manipulen a través d’un formulari que mostra les fitxes dels 
escandalls de manteniment. Cada fitxa conté la següent informació: codi de l’acció, descripció, 
prioritat, responsable, data de la darrera modificació, freqüència amb què s’ha de realitzar l’acció, 
instruccions d’operació (escrites explícitament o indicant el codi del document que les recull). La 
programació es realitza empresa a empresa a través del formulari (fig 8.16.). En primer lloc, es 
posen al dia les activitats de programació amb l’opció “Actualització d’Activitats”, indicant la data 
actual que generarà els registres de les activitats de manteniment pendents. Seguidament se 
selecciona l’opció “Pendents” que obre un formulari d’Access. (fig 8.17.). 

 

 
 

Fig. 8.16. Formulari frmcalen Fig. 8.17. Vista de l’informe d’Access programa 

Aquest formulari indica el codi de l’acció que s’ha de realitzar (“ACCIÓ”), la data de programació 
que proposa “Auxpro”, calculada a partir de la freqüència que indica l’escandall de l’acció 
(“DPROG”), el codi del responsable de realitzar l’acció (TÈCNIC) que en l’exemple és “ENCCNP”, 
l’encarregat de la secció de CNP, i l’estat de l’acció (“ESTAT”) que en aquest formulari d’accions 
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pendents només pot ser programada (“P”) o no programada (“NP”). 

Un cop programades les accions, mitjançant l’opció “ordres de manteniment”, s’emeten les ordres 
de manteniment de les accions pendents, agrupant els documents per responsables. Auxpro 
proporciona un informe (figura 8.18.) del qual es poden imprimir les ordres de manteniment per a 
cada tècnic responsable. 

 

 
Fig. 8.18. Vista Parcial d’una Ordre de Manteniment. 

8.4 Seguiment 
El seguiment realitza dues funcions principals: d’una banda, calcula un seguit d’indicadors de 
gestió que situen en quin punt es troba el sistema productiu i ajuden a detectar situacions errònies 
o anòmales; i de l’altra, proporciona un suport per a la gestió de la verificació. 
 

8.4.1 Indicadors de Gestió 

El formulari frmseguiment (figura 8.19.) mostra els indicadors citats a l’apartat 5.8 exceptuant els 
valors del producte en curs i el magatzem. 

 
Fig. 8.19. Formulari frmseguiment 

S’han observat anomalies que distorsionen aquests indicadors. L’estoc inventariat inclou grans 
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quantitats de material de CBM que no es pot discriminar sense realitzar un inventari. Pel que fa a 
producte en curs, s’han detectat una sèrie d’ordres de fabricació erròniament acabades que han 
deixat producte de valor incabat als magatzems de Meca-munt que actualment no es comptabilitza 
ni com estoc ni com a material pendent i del qual no hi ha dades informàtiques per estimar-ne la 
quantitat .També s’han detectat comandes pendents a l’exterior fetes verbalment, i que no s’han 
introduït al sistema informàtic, que ocasionen que part del producte en curs “hagi desaparegut” del 
registre del sistema productiu. A causa d’aquestes anomalies, es planteja realitzar inventari i posar 
a punt els registres de comandes a proveïdors deixant la implementació del valor de magatzem i el 
producte en curs a la següent versió d’Auxpro, ja que actualment podria induir a prendre decisions 
equivocades.  

No obstant, això no veta l’accés als indicadors, ja que es poden obtenir mitjançant la base de 
dades. Només s’han eliminat, de moment, del producte Auxpro per tal que aquest només mostri 
dades de qualitat. La interfície de l’aplicació de seguiment és el formular frmseguiment, al qual 
s’accedeix a través de l’opció “seguiment” del menú principal. 
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8.5 Eina de Verificaci 

Es tracta del formulari frmverificació, que consisteix en una interfície amb què l’usuari pot inserir, 
esborrar, editar i modificar els registres de verificació. La figura 8.20. mostra una vista del formulari. 

 
Fig. 8.20. frmverificacio. Formulari de Registres de Verificació 
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9 Implantació-Pressupost 

La implantació del model de Gestió d’Auxpro a Blamar s’ha realitzat en diferents etapes que 
representen un cost total de 25.250 €. 

1. Definició d’Especificacions i Estudi de l’Empresa. 

 

Actuació Hores Persona a Càrrec Preu/ hora (€/h) Cost (€) 
Entrevistes Vàries 10 gerent/tècnics/projectista 50 500 

Visita NG 6 projectista 50 300 
Elaboració Informe 20 projectista 50 1000 

Transport/materials Oficina * * * 60 
   TOTAL 1.860 

Taula 9.1. Pressupost-1 

2. Definició Model de Gestió i Elaboració de Documentació 

 
Actuació Hores Persona a Càrrec Preu/ hora (€/h) Cost (€) 

Consulta Informació/referències 20 projectista 50 1000 
Esborralls/conformació Model 15 projectista 50 750 

Entrevistes Consens 15 gerent/tècnics/projectista 50 750 
Transport/materials oficina * * * 60 

Elaboració Informe 20 projectista 50 60 
   TOTAL 2.620 

Taula 9.2. Pressupost-2 

3. Programació Auxpro 

 
Actuació Hores Persona a Càrrec Preu/ hora (€/h) Cost (€)

Programació Auxpro 300 projectista 50 15000 
Entrevistes Consens 15 gerent/tècnics/projectista 50 600 
Elaboració Manual 50 projectista 50 2500 

Transport/materials oficina * * * 100 
   TOTAL 18.200 

Taula 9.3. Pressupost-3 
4. Formació del Personal 
 

Actuació Hores Persona a Càrrec Preu/ hora (€/h) Cost (€) 
Formació Personal 50 projectista 50 2500 

Transport/materials oficina * * * 50 
   TOTAL 2.550 

Taula 9.4. Pressupost-4 
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10 Conclusions 

Al sector dels mecanitzats en què es desinvol Blamar, clients i proveïdors pacten els preus de cada 
producte. Aquesta particularitat el fa especialment competitiu. Tradicionalment, el client optava pel 
proveïdor que realitzava l’operació de mecanitzat millor i al cost més baix. Conseqüentment, la 
gestió de la producció de les empreses del sector es basava en la productivitat. Amb el pas del 
temps, el client ha anat incorporant altres exigències com són el compliment dels terminis de 
lliurament, la garantia de qualitat, un producte totalment acabat i una presentació acurada. Alhora, 
la societat evoluciona cap a un model sostenible que imposa el control i la gestió adequada dels 
residus industrials.  

Tots aquests canvis han suposat nous reptes per a la gestió de la producció. Aquest projecte ha 
proporcionat al Grup Blamar eines de gestió que li permeten afrontar-los amb garanties d’èxit.  

A tal efecte, s’ha dissenyat i implantat un model de gestió de la producció que integra la gestió dels 
residus, sistematitza les tasques de gestió, crea les condicions per a mantenir un sistema 
d’obtenció d’informació fiable i utilitza aquesta informació per a calcular una sèrie de dades de 
producció. Aquestes dades serveixen de base pel càlcul de previsions i la presa de decisions, i 
permeten a l’empresa adaptar-se als canvis en la conjuntura exterior. Amb la finalitat d’obtenir la 
informació necessària per a dissenyar el model, s’ha realitzat un estudi dels elements del sistema 
productiu, revisant els procediments operatius, la recollida de dades i els processos de fabricació; i 
posant al els registres de la base de dades 

Per a posar en pràctica aquest model de gestió, s’ha elaborat una aplicació informàtica (Auxpro) 
que simplifica notablement les tasques de gestió i esdevé una eina molt útil per a la presa de 
decisions de planificació a mig i curt termini. La utilització d’Auxpro ha posat a l’abast del personal 
una sèrie d’indicadors de gestió que han fet sortir a la llum problemes i anomalies de producció que 
han pogut corregits.  

En definitiva, aquest treball ha pretès ser una petita revolució en la gestió de la producció del grup 
encaminat a modernitzar-lo i obrir camí cap a la millora contínua. Cal puntualitzar, que el Grup 
Blamar és hereu d’una tradició familiar molt arrelada i la gran majoria del personal és fix. Per tant, 
s’ha procurat realitzar una “reforma des de dins” duta a terme pel propi personal de l’empresa, amb 
la subseqüent feina de conscienciació, formació i motivació.  

Per aquesta raó, s’han descartat alguns aspectes de la gestió (seqüenciació en la programació, 
distinció entre centres de treball, control dels marcatges del personal, procediment del control de 
qualitat, etc.)  pels quals l’empresa no està preparada, amb la intenció de reconsiderar-los a mida 
que model recent implantat es consolidi.  
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