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RESUM 

L’objectiu d’aquest treball és dissenyar el procés de gestió d’un projecte d’automoció tipus 

fent especial atenció en els punts econòmics i de planificació.  

El procés projectual està basat en un cas real d’un projecte d’alçavidres (element mòbil fixat 

a la porta que mitjançant un cable enrotllat en un tambor fa lliscar el vidre per un carril amb 

ajuda manual o elèctrica-motor. 

El projecte conté un manual en forma d’arxiu d’Excel que permet fer fàcilment el seguiment 

d’un projecte d’automoció. L’arxiu inclou tots els punts que es van anar elaborant en el cas 

real així com el resultat dels mateixos. 

Alhora s’inclou una base de dades en format ACCES que permet fer el seguiment de 

cadascuna de les modificacions al llarg d’un projecte per cadascun dels departaments 

implicats. 
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1. GLOSSARI 

1PP First Phase of Production Prove-Out – Fase de prova de producció amb el nivell de 

disseny de Job#1. 

5S Seiri, Seiton, Seiso, Seikessus, Shitsuke – Metodologia de lean manufacturing basada 

en Eliminar, Ordenar, Netejar, Estandaritzar i Revisar els processos. 

APQP Advanced Product Quality Plan. Pla de seguiment de qualitat de proveïdors. 

BOM: Bill Of Materials. Llistat de tots els components del sistema. 

CAD: Computer Aided Design 

CAE: Computer Aided Engineering.   

Carry over: Peces quer ja estan en producció actualment, que ja existeixen i no s’han de 

dissenyar novament. 

Check-list: Llistat d’accions a validar (SI/NO) 

CP: Peces prototip 

DFMEA Design Failure Mode and Effects Analysis. Mode d’Anàlisi de Fallides i efectes de 

disseny 

DVP Design Verification Plan – Pla de verificació del disseny dels components 

ESOW Engineering Statement Of Work. Especificacions d’enginyeria. 

Exworks: Entrega de la mercaderia a l’establiment del venedor.  

Job 1 First Production Build. Primera producció. 

Lean Manufacturing. Procéssos de millora continua de la producció. 

OEE Overall Equipment Efficiency – Mesura de l’efectivitat de l’equipament: capacitat actual 

vs.capacitat teòrica 

PFMEA Process Failure Mode and Effect Analysis. Mode d’Anàlisi de Fallides i efectes de 

procés. 
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PPAP Production Part Approval Process. Procés d’aprovació de peces de producció. 

PSW Part Submission Warrant. Homologació de les peces 

SMED: Single Minute Exchange of Dies. Reducció en temps de canvi d’utillatge 
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2. PREFACI 

 

2.1. Origen del projecte 

Aquest projecte neix de la necessitat d’estandaritzar els processos de gestió a una 

empresa del sector d’automoció degut a la implementació de la ISO/TS 16949. 

Aquesta estandarització ja s’havia anat configurant durant el seguiment d’un dels projectes 

així que per tal d’implementar la ISO/TS 16949 es va agafar com a base els formats 

realitzats durant el un projecte d’alçavidres real. 

2.2. Motivació 

La motivació d’aquest projecte és l’estandarització de processos per tal de facilitar la gestió 

d’un projecte. Aquesta estandarització pretén compartir la informació amb tots els 

departaments i persones implicades d’una manera senzilla i àgil. 
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3. INTRODUCCIÓ 

3.1. Objectius del projecte 

Per tal de fer el seguiment d’un projecte d’automoció tipus la majoria d’empreses tenen 

programes fets a mida. En el cas que ens ocupa aquesta opció no era viable (no es podia 

fer cap tipus d’inversió) i els formats i funcionament existents eren del tot inadequats (no 

existia cap tipus de registre de les ofertes, modificacions etc,...). Els departaments afectats 

no elaboraven cap tipus d’estudi sinó que es limitaven a donar un temps (cas de processos) 

estimat sense cap base (o base que estigués registrada) etc. 

Un dels grans problemes era que cada producte es tractava per separat tot i formar part 

d’un  mateix projecte creant-se així arxius en paral.lel amb diferents dades status, 

desfassament de nivells de plànols etc. 

Així doncs, quan es va iniciar el present projecte es va anar elaborant en paral.lel un format 

tipus que servís d’standard per a tots els projectes, que permetés compartir la informació 

entre diferents departaments i que registrés tot el procés del projecte. 

La base del programa va ser en aplicacions de Microsoft: una base Excel per fer la 

planificació i el seguiment de costos i una base de dades ACCES per a registrar totes les 

modificacions del projecte (plànols). Es van triar aquestes aplicacions ja que s’havia de 

poder fer servir en tots els departaments i per tant calia fer servir un software que tingués 

tothom. Així doncs es va triar l’opció Excel i ACCES. 

3.2. Abast del projecte 

En aquest treball es presenta el format de seguiment de projecte amb l’exemple del cas 

real dut a terme en paral.lel. 

Aquest format de seguiment permet controlar la gestió del projecte desde la cotització 

inicial  (oferta a client del projecte d’automoció) fins a l’inici de la producció. Els punts que 

es tractaran en el procés projectual són els de gestió, planificació i elaboració de costos així 

com una presentació general del que va ser el projecte real. 

El projecte és aplicable a la gestió de qualsevol producte d’automoció tipus. 
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4. ANTECEDENTS TÈCNICS ALS SISTEMES 

D’ALÇAVIDRES 

 

Els sistemes d’alçavidres tal com el seu nom indica tenen la funció de moure el vidre a 

través de les guies del marc de la porta. Aquesta funció cobreix la necessitat de l’usuari 

utilitzador  (usuari del vehicle) d’obrir o tancar la finestra del cotxe.  

L’usuari utilitzador actua (executa una acció) sobre el sistema. Aquesta acció pot ser de dos 

tipus: 

• Aportació personal d’energia movent la maneta que accionarà el sistema d’alavidres 

• Intervenció física indirecta presionant el botó d’accionament que enviarà la senyal 

elèctrica o electrònica al sistema d’alçavidres.  

Tant la maneta com el botó i el cablejat elèctric o electrònic són elements externs al sistema 

d’alçavidres.  

L’usuari raó de ser del sistema és el comprador del cotxe. Durant el cicle de vida s’ha de 

tenir en compte l’usuari explotador que és el fabricant del producte final on anirà muntat el 

sistema d’alçavidres. Aquest usuari explotador és el fabricant de vehicles (SEAT, VW, Ford, 

etc.) 

Així doncs caldrà tenir en compte les necessitats d’ambdós usuaris: l’explotador i el raó de 

ser. Els requeriments de l’usuari explotador ja haurien de contemplar els de l’usuari final. 

Aquestes necessitats així com el cicle de vida del sistema s’estudiaran exhaustivament en 

capítols posteriors.  

Per tal d’entendre el sistema que ens ocupa cal tenir en compte que hi ha dues classes 

importants de sistemes d’alçavidres: els elèctrics o electrònics i els manuals. 

• Els  sistemes d’alçavidres elèctrics o electrònics es basen en la conversió d’una 

magnitud elèctrica o electrònica (senyal cap al motor) en una magnitud física 

(moviment).Per tal de fer aquesta conversió cal un motor. Els motors seran de dos 

tipus: elèctrics o electrònics en funció dels requeriments del sistema.  
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• Els sistemes d’alçavidres manuals augmenten el valor de la magnitud física 

d’entrada (moviment de la maneta) fins a assolir el valor de la magnitud física 

necessària de sortida (moviment del vidre). 

A continuació es farà un breu recull històric de l’evolució dels sistemes d’alçavidres.  

4.1. Alçavidres de tisora 

4.1.1. Descripció  

Els alçavidres de tisora (Figura 4.1) són transmeten el parell (del motor o de la maneta) 

mecànicament a través de dos braços amb arrossegadors.  

El sistema va collat (cargolat, soldat...) a la porta de manera que el sector dentat rep o bé el 

parell de l’usuari (alçavidres manual) o bé el parell del motor (alçavidres elèctric). Aquest 

parell fa moure la guia principal i els braços secundaris. Els braços secundaris duen una 

guia solidària en un punt central (amb moviment rotatiu) per on llisquen els arrossegadors. 

Aquests arrosegadors són peces solidaries al vidre que fan que aquest es mogui amunt i 

avall per les guies de la porta. 

 

 

 

 

Figura 4.1  Alçavidres de tisora 



12 de 75                                                  Memòria

      

 

En el cas del sistema manual l’accionament es fa mitjançant una maneta. El moviment de la 

maneta per part de l’usuari del cotxe es transmet a l’eix que que actua sobre un pinyó i 

aquest sobre el sector dentat. El movimentdel sector dentat és el que fa moure els braços 

solidaris a la guia per on llisca l’arrossegador solidari al vidre. El sistema d’accionament va 

cobert amb una carcassa metàl·lica. 

En el cas del sistema elèctric o electrònic l’accionament consta d’un motor elèctric o 

electrònic que dona el parell mecànic a través d’un pinyó que actua sobre el sector dentat 

que fa moure els braços solidaris a la guia per on llisca l’arrossegador solidari al vidre. El 

sistema d’accionament va cobert amb una carcassa metàl·lica. 

Tots els elements descrits són metàl·lics a excepció dels arrossegadors que seran de tipus 

plàstic ja que han de lliscar sobre les guies metàl·liques (generalment el material utilitzat ha 

estat el POM). 

4.1.2. Avantatges i inconvenients 

El principal avantatge dels sistemes de tisora és la robustesa del sistema (determinada per 

les característiques metàl·liques dels seus components.  

És un sistema altament estudiat degut a l’experiència del mercat en el producte.  

Tot i això aquest tipus de sistema ha anat desapareixent del mercat automobilístic actual 

degut als requeriments cada vegada més estrictes dels usuaris.  

Els principals factors han estat: 

• El sistema de tisora té un funcionament poc uniforme (el recorregut del vidre és 

inestable i no se’n pot variar la direcció) 

• No es pot aplicar la característica de “One touch” (el vidre puja totalment només 

pitjant el botó una vegada de manera no continuada). 

• El sistema de tisora és molt sensible a les variacions de soroll. Apareixen sorolls en 

el funcionament del sistema degut a les friccions entre els seus components 

metàl.lics. 

• Es produeixen pèrdues durant el recorregut del vidre. 
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4.2. Alçavidres de cable 

4.2.1. Descripció   

Els alçavidres de cable són els més comuns a dia d’avui. El sistema consta d’una o dues 

guies (carrils) per on llisca un arrossegador solidari al vidre. L’arrossegador és accionat pel 

cable del sistema que gira al voltant d’un tambor.  

Els alçavidres de cable transmeten el parell (del motor o de la maneta) als arrossegadors a 

traves d’un cable. El cable és solidari per una banda als arrossegadors (que llisquen per les 

guies del sistema) i per l’altre a un tambor (que és on s’aplica el parell)  

      Els sistemes d’alçavidres de cable poden ser o bé monocarrils (Figura 4.2) o bé de 

doble carril (Figura 4.3).  Els sistemes de monocarril poden ser amb o sense fundes que 

recobreixin el cable. 

 

             

 

S’utilitzarà un sistema de doble carril (Figura 4.3)  quan el vidre sigui tant gros que amb un 

sol carril el moviment no sigui prou estable.  

 

 

 

Figura 4.2  Monocarril 
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4.2.2. Avantatges i inconvenients 

Els sistemes de cable no produeixen problemes de soroll ja que les friccions entre 

arrossegador i carril són les úniques destacades del sistema. Aquestes friccions són 

menyspreables en comparació a les altes friccions entre sector dentat i braços dels 

sistemes de tisora. 

Sistemes de monocarril: 

• Funcionament suau i seguiment del vidre degut a les característiques corbades del 

carril (que el sistema de tisora no pot assolir), 

• Poc soroll durant el funcionament del sistema 

• Pes del sistema reduit 

• Alta durabilitat 

• Costos del sistema baixos.  

Aquests sistemes, però, són menys robusts i els sistemes de monocarril poden produir 

problemes de “tilt” (el moviment no és estable i pot provocar que el vidre es clavi al marc de 

la porta). 

Sistemes de doble carril: 

Tenen els mateixos avantatges i inconvenients que els anteriors però aquests no 

produeixen problemes de “tilt” (tot i que caldrà anar amb cura amb el paral.lelisme del 

Figura 4.3  Doble carril 
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sistema ja que el vidre es recolzarà en dos arrossegadors). Aquest sistema és el més 

robust però per aquesta mateixa raó el que té un cost més elevat. 

També hi ha altres tipus d’alçavidres com per exemple el de “tubo y zapata” (Figura 4.4) 

que es mou com una cremallera per un carril (sense cable), aquest sistema seria similar al 

de l’alçavidres de tisora i per tant tindria els mateixos problemes de sorolls. 

 

 

 Figura 4.4  “Tubo y zapata” 
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5. PLANIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La planificació del projecte ens permetrà tenir un control dels costos a mesura que es vagi 

desenvolupant. La idea és evitar que degut a la no-traçabilitat del projecte es produeixin 

pèrdues de marge durant el disseny/negociació del mateix (Figura 5.1) 
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5.1. Dades inicials 

El projecte arriba de client a través del departament comercia. El departament comercial és 

l’encarregat d’omplir el full d’EXCEL de Dades inicial del programa (Figura 5.2) amb les 

dades rebudes inicialment de client. Aquest full es passarà al director de rojecte que serà 

l’encarregat de gestionar els canvis en el programa (full d’EXCEL). 

Figura 5.1  Pèrdua marge  deguda a la no traçabilitat de les modificacions 
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Aquest full és un resum de les dades inicials mínimes necessàries per a poder realitzar el 

producte. Així, sense aquesta informació no es pot començar a estudiar el producte. 

Les dades que el director del projecte ha de rebre són les que reflecteix la Taula 5.1 

DIRECTOR DE PROJECTE Elisabet Agea

Nº PETICIÓ COMERCIAL 001/06

CLIENT UPC

VEHICLE Utilitari X

DENOMINACIÓ PROJECTE EA01

REFERÈNCIA CLIENT EA01

REFERÈNCIA INTERNA EA01

VEHICLES ANY 100.000

LLANÇAMENT 20/06/2008

DATA NECESSITAT 15/04/2005

DATA REALITZACIÓ 10/04/2005

REVISIÓ

Nº PRODUCTES: 2
 

Figura 5.2  Dades Inicials projecte 

Taula 5.1  Dades rebudes de client 
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Aquesta taula l’omplirà el responsable a nivell comercial per tal que els departaments 

corresponents puguin estudiar la factibilitat i fer l’estudi econòmic del nou producte. 

DIRECTOR DE PROJECTE: Persona responsable del projecte.  

Nº PETICIÓ COMERCIAL: Referència de la petició per tal que es pugui fer un seguiment 

de la mateixa. 

CLIENT: Client per al qual es realitzarà aquest projecte (degut a la confidencialitat del 

projecte el client és UPC) 

VEHICLE: Vehicle on anirà muntat el producte (degut a la confidencialitat la informació de 

què disposem és que és un utilitari X). 

DENOMINACIÓ PROJECTE: Nom genèric amb què es designarà el projecte (en aquest 

cas EA01) 

REFERÈNCIA CLIENT: Referència amb què el client designa aquest producte. 

REFERÈNCIA INTERNA: Referència interna amb què es designarà el producte 

VEHICLES ANY: Previsió anual de producció de vehicles. 

LLANÇAMENT: Data en què el vehicle surt al mercat i per tant el producte està en sèrie 

(Job#1). 

DATA NECESSITAT: Data en què el dep. Comercial ha de passar l’oferta a client. 

DATA REALITZACIÓ: Data en què s’inicia la cumplimentació del document. 

DATA REVISIÓ: Última data de revisió del document. 

Nº PRODUCTES: Nº de productes diferents que inclou el projecte (el programa accepta 

fins a a 12 referències de productes diferents). El programa té de base 12 productes i 

elimina els restants en funció del nombre de productes escollits (ANNEX F1) 

En els projectes d’automoció un mateix projecte pot estar format per diferents productes. 

En el cas exemple, en l’alçavidres, el nombre de productes depèn del nombre de portes del 

vehicle i de les característiques de les mateixes. Així normalment hi haurà com a mínim 

dues referències (una per les portes davanteres i una altra per les portes del darrere).  
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En el cas que hi hagi opció d’alçavidres elèctric o manual, 3 portes o 5 portes etc. el 

nombre de productes augmenta. En el cas que ens ocupa hi ha només opció elèctrica i per 

tant només dos productes. 

Aquest punt és important ja que el programa que s’ha dissenyat permet fer el seguiment de 

tots els productes alhora. 

El departament comercial també haurà d’omplenar les característiques d’aquests dos 

productes segons les dades de client (Taula 5.2). 

COEF: Es refereix al nombre de peces de la referència que conté el projecte (normalment 

són dues, ja que el vehicle sempre té dues portes davanteres i dues portes del darrere. 

Sempre hi ha una referència per l’esquerre i una per la dreta tant per davant com per 

darrere). 

%: En el cas que hi hagi vehicles amb alçavidres manuals o elèctrics aquest % es refereix a 

la distribució percentual de les quantitats de vehicles manuals o elèctrics. En el cas que ens 

ocupa parlem d’un 100% ja que no hi ha l’opció manual. 

PECES ANY: Aquest camp s’omple directament en funció dels vehicles/any i els coeficients 

i % de peces en el vehicle. 

 

REFERÈNCIA DENOMINACIÓ COEF % PECES ANY

PRODUCTE 1: 01EL-10000-E AIXECAVIDRES DAVANTER 1 100% 100.000

PRODUCTE 2: 01EL-20000-E AIXECAVIDRES DARRER 1 100% 100.000
 

 

 

Les dades que manquen per omplir són les dades tècniques que o bé ja vénen definides 

per client, o bé les indicarà com a base el director de projecte. És important recollir aquesta 

informació ja que pot determinar l’evolució del projecte i per tant s’ha de tenir des de l’inici 

del mateix per a no tenir problemes. Per exemple, actualment el Crom VI està prohibit, i per 

tant sinó es disposa d’aquesta dada inicialment es podria dissenyar una peça “carry over” 

(peça ja en producció per un altre projecte)  que contingués un recobriment de Crom VI i 

haver de canviar-la més endavant. 

Taula 5.2  Dades per a cada producte 
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Per tal de poder determinar les característiques del producte (Taula 5.3) el client potencial 

haurà d’haver facilitat o bé les característiques de la porta inicials (ja siguin teòriques o en 

referència a una porta existent) o bé una descripció inicial de producte. 

Porta

150±20 mm/s

12Nm

NOPATENTS

NORMATIVA NACIONAL

NORMATIVA LOGÍSTICA

NORMATIVA MEDIAMBIENTAL

NORMATIVA SEGURETAT

VELOCITAT

POTÈNCIA APROXIMADA MOTOR

NORMATIVA PRODUCTE

TIPUS DE FIXACIÓ

 

 

5.2. Equip de treball  

L’equip de treball del projecte contempla dues fases en funció de les tasques a realitzar. 

Així cal definir un equip de treball per desenvolupar la proposta inicial prèvia a l’oferta i un 

equip de treball per desenvolupar el projecte un cop ha estat designat. 

El primer equip de treball tindrà un perfil bàsicament comercial i financer. Així caldrà: 

• Un director de projecte (dept. d’enginyeria) que servirà d’enllaç entre les diferents 

vessants de la proposta. 

• Un dissenyador per tal d’estudiar el disseny inicial en què es basarà la proposta 

• Un estimador de costos o algú del departament de compres per a estrimar el cost 

de les peces proposades. 

• Un enginyer de processos per tal de fer la proposta del procés. 

• Un comercial per tal de definir els objectius a l’hora d’elaborar l’oferta. 

Taula 5.3  Característiques de producte 



Procés projectual d’un alçavidres                                                                               21 de 75 

      

Amb aquest equip de treball es definiran cadascuna de les diferents fulles de l’arxiu EXCEL 

que ens ocupa (ANNEX A) per tal d’elaborar una proposta comercial adient. 

Per tal de definir el segon equip cal tenir en compte totes les tasques requerides per client 

en ESOW. Degut a la confidencialitat del projecte no s’entrarà a definir els requeriments de 

client en quant a formació, qualificacions etc. 

Bàsicament l’equip que formarà el projecte constarà d’un director de projecte encarregat de 

gestionar i coordinar el projecte, un enginyer de producte encarregat del disseny i gestió del 

producte i  un enginyer de processos per dissenyar i gestionar el procés de muntatge del 

producte. L’equip de recolzament seran els departaments de compres, comercial i 

producció.  

A l’ANNEX C veurem una descripció més exhaustiva de les tasques a realitzar i els 

responsables. En el full de dades inicials s’assignarà un responsable de cada departament 

per gestionar els recursos/tasques necessaris (Taula 5.4). 

EQUIP DE TREBALL:

Eng. Producte

Eng. Processos

Compres

Comercial

Logística

Producció

 

 

 

5.3. Estudi de mercat 

Un cop coneguts els requeriments inicials del producte i definit l’equip que realitzarà la 

proposta comercial per tal de començar el disseny de la proposta cal conèixer el mercat al 

que ens enfrontem. Així doncs el primer pas serà fer un estudi de mercat. 

L’estudi de mercat pot ser tan complert com es vulgui (fins i tot es pot encarregar a 

empreses especialitzades) però els mínims que s’han d’analitzar són: 

Taula 5.4  Equip de treball: responsables per cada departament 
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• En primer lloc caldrà analitzar el producte actual. Normalment, en automoció els 

nous projectes són models nous que substitueixen els actuals (per exemple el nou 

Ibiza). Així, si el projecte que se’ns demana és un nou model d’un projecte existent 

el primer que cal fer és estudiar el producte actual i valorar-lo econòmicament per 

tal de tenir una base amb què comparar. 

• En segon lloc s’estudiaràn els productes que hi ha actualment al mercat que més 

s’aproximin al vehicle proposta a nivell tècnic/econòmic. És a dir si la proposta és un 

cotxe petit de cost mitjà farem un estudi de mercat sobre els models Peugeot 206, 

Seat Ibiza, VW Polo, Ford Fiest, Renault Clio, etc. 

Aquest estudi de mercat (Taula 5.5) serveix per fer-nos una idea de quin nivell de 

complexitat del sistema s’ha d’assolir, de a quin preu pot estar comprant actualment el 

client i de què és el que li pot oferir la competència. Amb aquesta base es podrà elaborar 

una oferta competitiva i realista. 

Monocarril 
amb funda

Monocarril 
sense funda

Doble carril Arrossegador pinça Arrossegador clip

Renault Clio X X
Mazda X X (Doble)
Peugeot 206 X X
VW Polo X X
Seat Ibiza X X
Ford Fiesta X
Ford Fusion X X (Doble)  

 

De les opcions que ens mostra l’estudi de mercat es farà una anàlisi de les combinacions 

de de monocarril/doblecarril i de l’arrossegador clip/pinça. Es trien aquestes opcions perquè 

les altres característiques del producte (llargada de cables, fundes, tipus de colzes, 

potència del motor...) vindran determinades pel diseny del sistema entorn (porta, gomes i 

vidre bàsicament). 

L’anàlisi es basarà en els següents punts valorats de 1-3 segons la importància: 

• Cost de l’alçavidres: Aquesta característica tindrà un pes màxim ja que és un 

dels factors clau que determinaran l’elecció per part de client del nostre 

producte. 

• Pes de l’alçavidres: Té un pes mínim ja que no és un dels requeriments bàsics 

de client. 

Taula 5.5  Estudi de mercat de tipus d’alçavidres 
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• Tilt (desplaçament en “x”): Aquesta característica té una puntuació màxima ja 

que afeta directament a client final. Si la trajectòria del vidre no és constant en el 

seu moviment, és a dir que bascula, el client final no ho acceptarà. 

• Cost sistema entorn: El disseny de l’alçavidres afectarà directament en el cost 

final del sistema. Així un alçavidres amb arrossegador tipus clip fa necessaris 

dos forats en el vidre però evita part del procés (ajustar i cargolar la pinça) a 

vehicle. Per aquest motiu aquest factor es valorarà amb puntuació màxima. 

• Porta amb angle negatiu: El disseny de la porta queda limitat al disseny de 

l’alçavidres, així l’angle del marc de la mateixa quedarà determinat pel tipus 

d’alçavidres. La puntuació serà mínima ja que no és un dels requeriments 

bàsics del client. 

• Toleràncies del sistema: Aquesta característica tindrà puntuació màxima ja que 

un alçavidres que admeti les tolerancies del sistema evitarà futurs problemes de 

qualitat del producte. Per exemple si el marc de la porta ve fora de toleràncies o 

al límit en algun moment de la vida del projecte el nostre producte admetr 

aquest defecte i ens evitarem futurs rebutjos per part de client. 

L’anàlisi de les diferents opcions es mostra a la Taula 5.6. 

Valor TOTAL Valor TOTAL Valor TOTAL Valor TOTAL

Cost aixecavidres 2 3 6 5 10 1 2 2 4

Pes del sistema 1 4 4 5 5 1 1 3 3

Tilt (desplaçament X) 3 2 6 1 3 5 15 5 15

Cost porta 3 1 3 5 15 1 3 4 12

Porta amb angle negatiu 1 1 1 1 1 5 5 5 5

Tolerancies del sistema 3 4 12 1 3 5 15 2 6

32 37 41 45

Monocarril amb arrossegador clip
Doble carril  amb arrossegador 

pinça
Doble carril  amb arrossegador 

clip
Monocarril amb arrossegador 

pinçaPes

 

 

La opció més adequada seria la opció 4: Un doble carril amb un arrossegador de clip.  

Per a la porta darrera no cal realitzar l’estudi ja que degut a les característiques de la porta 

(el vidre és molt més petit) l’opció de monocarril amb arrossegador de clip és totalment 

factible i és la que té el cost més ajustat. 

 

Taula 5.6.  Pes de cada opció d’alçavidres 



24 de 75                                                  Memòria

      

 

5.4. Estudi del disseny 

L’estudi del disseny haurà d’estar fet pel departament d’enginyeria i estarà basat en els 

requeriments del client i en les característiques dels elements que interaccionen amb el 

producte. El sistema d’alçavidres es dissenyarà bàsicament en funció de les dimensions del 

vidre i de la porta. 

En funció del tipus de vidre/porta s’el.laborarà una proposta en forma de BOM (Bill of 

Materials), és a dir, un llistat de materials necessaris per a configurar el producte. 

Característiques dels elements que interaccionen amb l’alçavidres: 

• Vidre davanter: Dimensions de 700x400 el davanter i 550x400 el darrer amb un 

gruix aproximat del vidre de 5 mm. 

• Porta: La porta no duu mòdul, de manera que l’alçavidres havia d’estar fixat 

directament a la porta. 

Cal tenir en compte que el present procés projectual acaba amb el llançament en sèrie del 

producte, o sigui fins a Job#1.   

Com s’ha determinat en l’apartat anterior la proposta inicial es basarà en un doble carril. Cal 

tenir en compte que les dimensions del vidre també determinen aquesta elecció ja que 

l’amplada del mateix justifica l’elecció. Un sistema de mono carril amb un vidre d’aquestes 

dimensions suposaria un guiatge del vidre en tot el seu recorregut, factor que encariria en 

projecte i no asseguraria l’estabilitat del vidre durant el seu moviment. 

A continuació caldrà definir quins elements es podran aprofitar d’altres productes i quins se 

n’hauran de fer nous. Per tal de definir-ho cal tenir en compte dos aspectes: viabilitat 

tècnica i capacitat de l’útil. 

Amb aquests elements es procedirà a determinar el procés de producció. 

Tenint en compte que es disposa de productes similars actualement en el mercat també 

s’haurà d’intentar aprofitar al màxim elements ja existents per tal d’abaratir els costos del 

projecte.En l’exemple que ens ocupa (Figura 5.3) l’anàlisi és el següent: 



Procés projectual d’un alçavidres                                                                               25 de 75 

      

SUPORT ROLDANASUPORT ROLDANA

ROLDANAROLDANA

REMACHEREMACHE

ARROSSEGADORARROSSEGADOR

CARRILCARRIL

MOTORMOTOR

TAPA TAMBORTAPA TAMBOR

TERMINAL FUNDATERMINAL FUNDA

CABLECABLE FUNDAFUNDA

MOLLES COMPRESSIMOLLES COMPRESSIÓÓ

TERMINAL CABLETERMINAL CABLE TOPE GOMATOPE GOMA

SUPORT ROLDANASUPORT ROLDANA

ROLDANAROLDANA

REMACHEREMACHE

ARROSSEGADORARROSSEGADOR

CARRILCARRIL

MOTORMOTOR

TAPA TAMBORTAPA TAMBOR

TERMINAL FUNDATERMINAL FUNDA

CABLECABLE FUNDAFUNDA

MOLLES COMPRESSIMOLLES COMPRESSIÓÓ

TERMINAL CABLETERMINAL CABLE TOPE GOMATOPE GOMA

 

 

 

a) Carril 

L’únic element que de ben segur no es podrà reaprofitar és el carril ja que cada projecte 

presenta una curvatura i dimensions de porta diferents. 

b) Arrossegador 

L’arrossegador es pot  reaprofitar sempre i quan l’espessor i característiques del vidre ho 

permetin (en aquest cas el gruix del vidre s’adapta a un dels nostres dissenys i alhora com 

que el disseny de l’arrossegador està pensat per anar clipat al vidre i en cap lloc s’ha 

especificat el tipus de unió tècnicament és viable reaprofitar l’arrossegador). 

c) Conjunt roldanes 

Figura 5.3 Descripció alçavidres 
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Les roldanes es poden utilitzar “carry over” sempre i quan els motlles tinguin capacitat 

suficient (en el cas que ens ocupa en tenien) 

El suport roldana s’haurà de redissenyar en funció de la sortida de funda que el sistema 

impliqui. 

d) Conjunt motor. 

La tapa tambor s’haurà de redissenyar per adaptar-la a la configuració futura de les fundes 

així com als punts de fixació del nou motor. Sempre és menys costós adaptar la tapa a un 

motor estàndard que fer una carcassa de motor nova. 

El tambor i el motor s’intentaran prendre com a carry over sempre i quan sigui possible ja 

sigui per les capacitats de l’utillatge (en aquest cas ho eren) o bé per les especificacions del 

motor (es determinaran en el punt de requeriments). 

e) Elements de fixació 

El següent punt a definir és el tipus de fixació del producte al sistema (en aquest cas al 

panell metàl·lic de la porta).  

Com que no hi ha cap definició de la fixació, com a proposta inicial es prendrà la més 

complerta (el client sempre la podrà variar i no s’encarirà el producte tot i que també es 

podria haver cotitzat a part com a opció variable). El sistema de fixació constarà de una 

femella inserida o soldada en la guia de tal manera que a l’hora d’ensamblar el sistema al 

sistema vehicle només s’haurà d’acabar de roscar un cargol. El sistema porta només 

necessita 4 forats (key hole) pels quals es fixaran les dues guies. 

f) Altres peces 

La resta d’elements es poden reaprofitar d’altres projectes sempre i quan la capacitat ho 

permeti. 
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5.5. Llista preliminar de materials 

Un cop definit el disseny del sistema cal fer una llista dels materials que el composaran 

(Figura 5.4), aquesta serà la base inicial de la nostra oferta i sobre la mateixa caldrà anar 

depurant segons l’evolució del disseny. La llista ha de ser el màxim d’acurada possible per 

tal que la base inicial del sistema quedi ben definida ja que sobre aquesta es plantejaran 

els objectius. Així doncs totes les peces “carry over” hauran de quedar definides per la seva 

referència interna i les peces no “carry over” hauran d’estar ben determinades (ja sigui amb 

plànols definitius, esquemàtics o bé definicions tècniques) 

 

 

 

Cal remarcar que sobre aquest disseny inicial s’elaborarà l’oferta i qualsevol canvi del 

mateix pot afectar el preu final del producte. 

El llistat de materials contempla els materials comuns en diferents productes mitjançant una 

matriu. Això permet poder fer el seguiment de tots el productes alhora així com no haver de 

modificar dades en diferents arxius (en una mateixa fulla hi ha totes les dades). La fulla de 

Figura 5.4  BOM 
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càlcul també permet veure el proveïdor de cada peça, el cost de la peça i el cost de 

l’utillatge (en el cas de peces carry over el cost és 0).  

D’aquesta fulla s’extreu un cost total de material i un cost total d’utillatge per a cadascun 

dels productes que va a la fulla de càlcul (Figura 5.7) com a cost de material. 

Qualsevol canvi en el llistat de materials afecta directament al resultat comercial del 

projecte (ja que repercuteix directament en cadascun dels productes). Això permet veure 

ràpidament l’efecte de canviar una peça, de fer un utillatge nou etc. Alhora permet tenir 

arxivat el diferent resultat cometcial per a cada modificació (per a petita que sigui). 

5.6. Pla de procés preliminar 

El diagrama de flux preliminar serà simplement un llistat de les operacions i els temps de 

cada una (Figura 5.5) per tal de realitzar el muntatge del sistema proposat a l’apartat 

anterior. 

Les operacions contemplaran el producte Exworks, o sigui que el punt de recollida del 

mateix és la fàbrica on es produeix el producte . Així doncs el procés de producció acaba 

amb l’embalatge del producte.  

Cal tenir en compte que tots els components del BOM són comprats directament a 

proveïdor que els deixa a la fàbrica de producció. El magatzem està situat a la mateixa 

fàbrica de producció i per tant el procés comença al magatzem (element primari) i acaba al 

mateix magatzem  (producte final). 

El procés no contempla el temps d’abastiment, suposarem que els elements primaris ja 

estan a cada una de les diferents fases. 

A l’hora de definir el procés cal tenir en compte les diferents opcions possibles depenent de 

l’automatització del sistema. Així per tal de donar forma a l’oferta es prepararà inicialment el 

procés més automatitzat. 
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Igualment que en el cas de la fulla del llistat de materials d’aquesta fulla s’extreu un temps 

total de procés i un cost total d’inversió per a cada producte que va a la fulla de càlcul 

(Figura 5.7) per a elaborar el cost de procés. 

Qualsevol canvi en procés doncs afecta directament al resultat comercial del projecte (ja 

que repercuteix directament en cadascun dels productes). Això permet veure ràpidament 

l’efecte d’optimitzar el cicle d’una màquina, de comprar-ne una de nova etc. Alhora permet 

tenir arxivat el diferent resultat comercial per a cada modificació del procés (per a petita que 

sigui). 

5.7. Recerca i investigació 

Per tal d’elaborar el projecte caldrà també tenir en compte el treball de recerca i 

desenvolupament que s’ha de fer en el desenvolupament del mateix . Els costos elacionats 

es detallen a la  Figura 5.6. 

 

Figura 5.5  Procés 
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Aquesta feina també s’haurà d’evaluar i repercutir en la proposta comercial. Així doncs a la 

fulla RiD de l’ANNEX A el director del projecte haurà d’estrimar les hores de treball per 

cadascun dels següents conceptes: 

• CAD: Hores de disseny en programes 3D necessaries. 

• CAE: Hores necessaries de mètodes finits (per a càlculs de forces, dimensions, 

comprovacions...) 

• ENGINYERIA PRODUCTE: Hores necessaries d’enginyeria del producte 

(disseny, seguiment de mostres, homologacions...)  

• ENGINYERIA PROCÉS: Hores necessaries d’enginyeria del procés (disseny, 

proves de línia de muntatge, el.laboració d’instruccions...) 

• MUNTATGE MOSTRES: Hores necessàries per al muntatge de les primeres 

peces. Aquestes peces no es munten a la línia de producció sinó que es fa 

manualment i per tant el temps de fabricació és molt més elevat que el de sèrie. 

• LABORATORI MOSTRES: Hores necessàries per a fer els assajos sobre les 

primeres mostres (prèvies als prototips) 

Figura 5.6.  Recerca i desenvolupament 
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• METROLOGIA MOSTRES: Hores de comprovació de dimensions. Els prototips 

s’han de mesurar amb la màquina tridimensional un a un. 

• MUNTATGE PROTOTIPS: Hores necessàries per al muntatge dels prototips. 

No es munten a la línia de producció sinó que es fa manualment o amb plantilles 

de muntagte i per tant el temps de fabricació és molt més elevat que el de sèrie. 

• LABORATORI PROTOTIPS: Hores necessàries per a fer els assajos els 

prototips (DVP). 

• METROLOGIA PROTOTIPS: Hores de comprovació de dimensions. Els 

prototips s’han de mesurar amb la màquina tridimensional un a un. 

• DOCUMENTACIÓ QUALITAT: Hores necessàries per a l’el.laboració de la 

documentació de qualitat (homologacions, presentació de mostres etc.) 

• INSPECCIONS QUALITAT : Hores necessàries de qualitat en les peces prèvies 

a la sèrie (revisions de prototips 100% etc.) 

• VISITES CLIENT. El projecte implicarà visites a la casa del client,  ja sigui per a 

fer reunions, presentar mostres etc. Segons quin client sigui aquestes visites 

poden suposar un cost molt elevat. 

• MATERIAL MOSTRES. El material per elaborar les priimeres mostres serà més 

costós que el de sèrie ja que potser cal fer alguna peça a mida amb un procés 

no standard etc.. 

• MATERIAL PROTOTIPS El material per elaborar els prototips serà més costós 

que el de sèrie ja que probablement no totes les peces seràn del motllo/matriu 

definitius sinó que seran de motllos/matrius prototips i per tant més costosos 

(procés més costós que el de sèrie). 

• LABORATORIS EXTERNS: Algunes proves potser caldrà fer-les en laboratoris 

externs al no disposar de la maquinària necessària (càmeres climàtiques, 

insonoritzades etc.) 

Amb l’estimació d’aquests conceptes es podrà tenir una idea proximada del cost en  RiD de 

cadascun dels productes. 

Igualment que en els casos anteriors de la fulla RiD  (Figura 5.6)  s’extreu un cost per a 

cada producte que va a la fulla de càlcul PRESSUPOST (Figura 5.7) per a elaborar el cost 

d’amortització i de RiD. 
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Qualsevol canvi (increment d’hores, necessitat de més proves etc.) afecta directament al 

resultat comercial del projecte (ja que repercuteix directament en cadascun dels productes). 

 Alhora permet tenir arxivada la previsió inicial en recursos considerada. 

5.8. Anàlisi de costos 

En aquest punt s’estudiarà la factibilitat econòmica del projecte. A partir de les dades dels 

punts anteriors es fixarà el preu inicial per a la primera proposta comercial a client (Figura 

5.7). Introduint un valor a la casella veiem el percentatge de benefici que suposa (en funció 

els valors introduits als apartats anteriors).  

Producte:
AIXECAVIDRES 

DAVANTER
AIXECAVIDRES DARRER

01EL-10000-E 01EL-20000-E

Material 13,855 €/u 11,416 €/u

Despeses associades a material 0,416 €/u 0,342 €/u

COST MATERIAL: 14,270 €/u 11,758 €/u
Cicle màquina 0,07 h 0,05 h

Cost mà d'obra 0,97 €/u 0,70 €/u

Cost mà d'obra indirecta 1,04 €/u 0,76 €/u

Total mà d'obra 2,01 €/u 1,46 €/u

Inversió inicial  579.375 €  396.125 €

Cost d'instal.lació 23.175 € 15.845 €

Cost residual -40.556 € -27.729 €

Interessos  56.883 €  38.892 €

Inversió total  618.877 €  423.133 €

Amortització 1,55 €/u 1,06 €/u

COST PROCÉS 3,552 €/u 2,520 €/u

COST FABRICACIÓ 17,823 €/u 14,278 €/u
Mermes 0,125 €/u 0,100 €/u

Despeses estructura 1,158 €/u 0,928 €/u

Amortització RiD 0,278 €/u 0,278 €/u

Amortització útils 0,000 €/u 0,000 €/u

Embalatge 0,535 €/u 0,428 €/u

Transport 1,426 €/u 1,142 €/u

Benefici 1,656 €/u 1,345 €/u

7,2% 7,3%

COST TOTAL 21,344 €/u 17,155 €/u

PREU 23,000 €/u 18,500 €/u  

 Taula 5.7  Pressupost 
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Amb el preu acordat amb client es tenia inicialment un benefici d’un 7% sobre el preu de 

venda. Aquest anàlisi és un anàlisi puntual (en el moment del temps actual) que no té en 

compte l’evolució del mercat, inflació etc.). 

Per tal d’evaluar el projecte amb més exactitud, es pren el preu final com a facturació del 

primer any i a partir d’aquí es fa un anàlisi per a la durada del projecte. 

5.9. Ratis/estimacions 

5.9.1. Estimació de vendes 

En tractar-se d’un projecte d’automoció la vida del mateix és d’aproximadament 10 anys així 

que calcularem els indicadors tenin en compte 10 anys de vida del projecte. 

Alhora cal tenir en compte l’evolució del mercat (Figura 5.7), així que basant-nos en la 

planificació del projecte marcarem 4 punts claus: 

• Llançament del projecte (el 1er any tendeix a haver-hi un increment de les vendes 

previstes ja que és un producte nou al mercat) 

• Neteja de cara: Al cap d’uns 3 anys del llançament del producte es fa una neteja de 

cara del mateix per augmentar-ne les vendes (ja sigui redissenyant el xassis, o part 

del mateix etc.). Així en aquest punt hi ha una petita remuntada 

• Remodelació: Quan el producte ja està arribant a la fi es fa una remodelació per tal 

de captar més clients. La remodelació és més complerta que la neteja de cara i és 

prèvia a la sortida del nou model. 

• Recanvis: En acabar el producte es segueix venent com a recanvi. 

% Coches vendidos
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20%

40%
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80%

100%

120%

140%

2.004 2.006 2.008 2.010 2.012 2.014 2.016

 
Figura 5.7  Evolució vendes 
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5.9.2. Estimació d’indicadors de mercat 

Per tal d’ajustar al màxim el pressupost del projecte cal tenir en compte l’evolució del 

mercat. Els principals indicadors són l’inflació i la matèria primera. Per tal d’evaluar-los s’ha 

considerat la tendència del mercat a data de 2006 que és quan es va avaluar el projecte. 

Així s’han suposat uns indicadors d’inflació constants del 2% i d’encariment de materia 

primera del 2% (tot i que ara sabem que aquest indicador s’han mantingut per 2006-2007 

però ja en 2008 són molt diferents al que se suposava). Tot i així cal tenir en compte que 

sempre s’ha de fer una suposició sobre els indicadors futurs i ens basarem en les dades 

actuals. Fer suposicions molt positives poden fer tenir pèrdues futures, però fer-ne de 

massa negatives poden fer perdre inicialment el projecte. 

5.9.3. Productivitats 

S’hauran de tenir en compte tant les productivitats pactades amb client (en aquest cas del 

5% els 3 primers anys) com les internes (objectius lean) ja que sinó, si només es tenen en 

compte les de client el projecte no seria mai factible. 

Així, s’han marcat uns objectius lean idèntics als de client (-5% de productivitat els 3 

primers anys). 

5.10. Indicadors econòmics 

Amb els ratis anteriors es fa la planificació econòmica a 10 anys dels 2 productes (Figura 

5.8). 

 

 
Figura 5.8  Planificació dos productes 
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Per tal d’analitzar-ne la viabilitat es fa una projecció a 10 anys basada en els punts anteriors 

el resultat es mosta a la Figura 5.9. 

 

 

5.10.1. VAN 

Amb aquests valors el VAN (Valor Actual Net) és d’uns 1.110.181€ (Figura 5.9). Aquest 

valor no és suficient per a tirar el projecte endavant ja que s’haurà de tenir en compte el TIR 

(taxa de rendiment interna) 

5.10.2. TIR 

El TIR del projecte és del 26% (Figura 5.9) així que tenint en compte el VAN i que si 

deixéssim els diners al banc ens donarien un 4% (a data 2006) el projecte seria totalment 

viable... 

5.10.3. Pay back 

També cal tenir en compte quan recobrem els diners invertits ja que podria ser que es 

recobressin al cap de 10 anys i llavors tot i ser factible no ens interessés esperar tant de 

temps a recuperar. 

Figura 5.9  Anàlisi conjunt a 10 anys 
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El pay-back és de 2 anys des del llançament del producte , 4 desde l’inici, (Figura 5.9) 

 

5.11. Oferta inicial 

Amb les dades de l’apartat anterior ja es pot configurar l’oferta dels dos productes. Cal 

remarcar que a l’oferta els preus de material es basaran, o bé en els preus actuals de les 

peces, o en estimacions de costos per a peces noves realitzats fent plànols i consultant a 

proveïdor i fent una estimació prèvia del producte. 

Els temps de procés i la inversió en maquinària estaran basats en estimacions i en 

processos de projectes actuals. 

 Els valors en hores de RiD estaran fets també basant-se en projectes similars. 

A partir d’aquest punt, tot depèn de la negociació comercial.  

 

5.12. Negociació 

A partir de les dades dels apartats anteriors s’elabora un resum comercial en el que el 

departament comercial posarà els preus finals del producte així com el preu dels utillatges.  

Depenent del client, a l’hora de cotitzar el producte caldrà omplir un format de 

desglossament de costos específic. Depenent del que interessi “s’inflaran” més o menys les 

partides ja que cal mostrar un benefici màxim del 3,5% (en el cas que ens ocupa el client 

no acceptava un benefici superior). 

A les negociacions els punts més discutits són el preu del motor (ja que és l’element que 

pesa més a nivell de material) i les partides de D i D i utillatges. La resta d’elements són 

difícilment discutibles ja que es basen en un disseny particular de cada empresa. Els 

anteriors en canvi, són comuns a tots els proveïdors que participen en el procés de 

selecció.  

També cal tenir en compte que les negociacions poden tenir una durada de fins a 12 

mesos, factor que caldrà tenir en compte en l’elaboració de l’oferta inicial, ja que si el preu 

inicial està molt ajustat el comercial no tindrà marge per a fer baixades de preu, en canvi si 
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el preu inicial té marge suficient, el comercial pot  anar fent ofertes i no quedar fora ja a 

l’inici (Figura 5.10). 

En el cas que ens ocupa el procés va durar 6 mesos i el preu es va ajustar tres vegades.  
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Un cop es va escollir el nostre producte el primer contracte fou una carta d’intencions 

(document en que el client declara que té la intenció d’utilitzar el nostre producte per al seu 

projecte). Aquest document serveix per a poder pressionar els preus dels nostres 

proveïdors i aconseguir un últim preu. 

Amb aquesta última negociació es firma el “Target agreement” que és el contracte final de 

preu del producte. Qualsevol modificació posterior d’aquest preu ha de ser per peticions 

extres de client. 

Juntament amb el “Target agreement” s’han de signar els documents de qualitat (és a dir el 

contracte de garanties del producte que en el cas que ens ocupa és de 10 anys) i els 

documents d’enginyeria (on queden reflectides les tasques que assumim com a 

proveïdors).  

Figura 5.10 Negociació 
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5.13. Definició inicial i definició d’objectius 

És molt important definir l’estat inicial un cop adjudicat el projecte. Es congelarà l’arxiu a 

l’estat de l’adjudicació del projecte. Per tal de fer-ho el director de projecte executarà la 

macro “Agreement” (ANNEX F3). 

 Aquest punt de partida ha de ser acceptat i validat per cadascun dels departaments 

afectats, ja que sinó no se’ls podran marcar objectius. Els tres indicadors que s’aniran 

comparant durant tota l’evolució del projecte són els indicadors de la Taula 5.8: VAN, TIR i 

Pay Back que estan inclosos a la fulla d’excel de dades inicials (Figura 5.2) 

        TAULA RESUM DEL PROJECTE

VAN TIR Pay Back

1.110.181 € 26% 4

 

 

Cada vegada que es vulgui saber l’status actual del projecte durant la durada d’aquest 

s’haurà de comparar amb la taula resum inicial per a tenir una idea de l’status. Aquesta 

taula conté els objectius fixats inicialment. 

 Els objectius es definiran un cop aconseguit el projecte, ja que durant les negociacions de 

ben segur que s’acabaran fent concessions i ajustant preus i per tant abans d’iniciar el 

projecte cal tenir ben clar quins són els objectius a assolir durant el programa. Els objectius 

han de ser acceptats per cadascun dels departaments afectats ja que marcar objectius no 

factibles només aconseguirà entorpir el bon funcionament del projecte. En el cas que ens 

ocupa els objectius que es van marcar van ser els següents. 

 

5.13.1. Objectius econòmics 

Els objectius econòmics marcaran la resta d’objectius. En l’adjudicació de projecte hi ha un 

document on el client marca els seus objectius (Target Agreement). Aquests preus finals 

hauran de ser el mínim objectiu del nostre projecte. 

El projecte tindrà un objectiu econòmic per a cada una de les parts de la oferta que afectarà 

als diferents departaments de l’empresa: 

Taula 5.8  Taula resum projecte 



Procés projectual d’un alçavidres                                                                               39 de 75 

      

 Material: Afectarà al departament de compres (optimitzar els preus de compra 

respecte els preus inicials) i al departament d’enginyeria de producte (optimitzar el disseny 

per disminuir els costos de material). En el cas que ens ocupa es va marcar un 2% de 

reducció de costos ja que el punt de partida inicial ja s’havia ajustat considerablement en 

les negociacions). 

 Procès: Afectarà al departament d’enginyeria de procés (temps i inversió) i al 

departament d’enginyeria de producte, ja que el disseny pot afectar al temps de procés i a 

la inversió.  En el cas que ens ocupa es va marcar un 3% (entre procés i maquinària). 

 Inversió en utillatges: Afectarà al departament de compres (optimitzar els preus de 

compra respecte els preus inicials) i al departament d’enginyeria de producte (optimitzar el 

disseny per disminuir els costos dels utillatges). En el cas que ens ocupa es va marcar un 

5%. 

5.13.2. Objectius de qualitat 

L’objectiu de qualitat no es veu reflectit directament a l’escandall del projecte, però és un 

factor determinant en el cost del mateix. Així el disseny del producte haurà de ser robust i 

evitar rebutjos (costos directes i despesa del projecte) per part del client. Això implica 

treballar per un disseny robust basat en experiència (lessons learnt), amb previsió (AMFE) i 

correcte desenvolupament del procés (plans de control...) des de l’inici del projecte. 

5.14.  Planificació 

Un cop adjudicat el projecte el primer punt que cal elaborar serà planificació del projecte.  

Les primeres  dades a tenir en compte són les fites de client (Taula 5.9) 

0 Dates entregues peces client DATA QUANTITAT ESTAT DATA REAL FI Responsable OBS.

0,1 CP 1 01-01-05 5 començat

0,2 CP 2 01-04-05 20 començat

0,3 HTFB 01-07-05 50 no començat

0,4 1PP 01-12-05 100 començat

0,5 FEU 01-02-06 100 començat

0,6 JOB 1 01-04-06 100 començat  

 

 

Taula 5.9  Fites de client 
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CP1/CP2 són les fases en que caldrà donar els primers prototips. Aquests prototips poden 

sortir d’utillatges prototips o no, depenent si hi ha temps de construir-los amb els de sèrie. 

Sempre és aconsellable fer-ho amb el de sèrie per temes de cost/ qualitat. 

HTFB són les fases en que caldrà donar les peces fetes amb l’utillatge definitiu, 1PP les 

peces hauran d’estar homologades I FEU és una pre-sèrie abans del llançament (JOB1).  

Els punts de la planificació estan dividits per tasques segons els departaments. Caldrà 

planificar de forma independent per tal que tots els afectats es puguin adequar als timings 

d’altres projectes. S’ha de tenir en compte que no disposem exclusivament dels altres 

departaments i que juntament amb el nostre, hi ha d’altres projectes que poden coincidir en 

dates d’implementació. 

A l’hora de planificar el projecte el dividirem per àrees que marcaran la seva evolució 

(encara que se superposaran algunes fases): 

La primera fase a nivell cronològic és la fase de disseny (Taula 5.10) 

Nº TASQUES DATA INICI DATA FI ESTAT DATA REAL FI Responsable OBS.

1 Disseny inicial 01-09-03 05-11-04 començat
1,1 Determinar especificacions client 01-09-03 01-09-03 començat
1,2 Rebre CAD client 01-10-03 01-10-03 començat

1,3 DFMEA 01-10-03 01-06-04 no començat

1,4 Primera proposta 01-02-04 01-02-04 començat

1,5 Consulta proveïdors 01-02-04 01-04-04 començat

1,6 Finalització disseny (Production Release) 01-04-04 15-04-04 començat

1,7 Plànols complerts = estructures 15-04-04 01-05-04 no començat

1,8 CRT's signades 15-07-04 30-07-04 començat

1,9 Desviacions signades 15-09-04 01-10-04 no començat

1,10 Prototips a CSA 01-10-04 01-11-04 començat

1,11 Proves muntatge (master buck) 01-11-04 05-11-04 no començat  

 

Aquesta fase serà duta a terme pel director de projecte i l’enginyer de producte 

conjuntament amb el departament de CAD. La fase comença amb els requeriments inicials 

de client, posteriorment es fa el disseny del producte (a nivell de CAD), es consulten els 

proveïdors, es pacten les característiques crítiques amb client i, finalment, es proven els 

primers prototips al sistema porta. 

A la següent fase entra el departament de processos (Taula 5.11) que dissenyarà i 

construirà les línies de fabricació del producte. Aquesta fase comença un cop els plànols 

definitius estan aprovats per client (és a dir el disseny està congelat). També es podria 

començar prèviament (en cas que el temps fos molt ajustat) però llavors es corre el risc que 

hi hagi modificacions que poden resultar molt cares. La fase acaba amb les proves de 

producció que validarà el client. 

Taula 5.10  Fites de disseny 
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Nº TASQUES DATA INICI DATA FI ESTAT DATA REAL FI Responsable OBS.

2 Enginyeria procés DATA INICI DATA FI no començat
2,1 PFMEA 01-05-04 01-06-05 no començat

2,2 Definició packaging 01-10-04 15-10-04 no començat

2,3 Diagrama de procés 01-08-04 15-08-04 no començat

2,4 Lay out 01-09-04 15-09-04 no començat

2,5 Estudi capacitat (DPV i OEE) 15-09-04 30-09-04 no començat

2,6 Disseny linees 01-08-04 30-09-04 no començat

2,7 Llançament línees 01-10-04 01-10-04 no començat

2,8 Construcció línees 01-10-04 01-06-05 no començat

2,9 Llista peces recanvi+stock necessari 01-06-05 07-06-05 no començat

2,10 Production trial run intern 15-07-05 15-07-05 no començat

2,11 Production trial run client 15-09-05 15-09-05 no començat  

 

La següent fase és la fase de qualitat del producte (Taula 5.12). Aquesta fase es 

superposarà a l’anterior i començarà també amb la congelació del disseny (tot i que 

prèviament el departament de qualitat recolzarà les fases anteriors). La fase de qualitat 

acabarà amb l’homologació del producte. 

Nº TASQUES DATA INICI DATA FI ESTAT DATA REAL FI Responsable OBS.

3 Qualitat DATA INICI DATA FI no començat
3,1 Homologació peces 01-06-05 30-06-05 no començat

3,2 P-Diagram 15-07-04 30-07-04 no començat

3,3 Robustness 01-09-04 01-10-04 no començat

3,4 Reliability 01-10-04 01-11-04 no començat

3,5 Pla de control 01-06-05 01-08-05 no començat

3,6 Calibres 01-03-05 01-06-05 no començat

3,7 Plantilles final de línea 01-03-05 01-06-05 no començat

3,8 Informes revisió plantilles-calibres 15-06-05 30-06-05 no començat

3,9 IMDS omplert 01-05-05 15-06-05 no començat

3,1 Estudi lloc treball correcte (riscos laborals) 15-06-05 30-06-05 no començat

3,11 PPAP 01-05-05 01-07-05 no començat

3,12 PSW 15-11-05 15-11-05 no començat  

 

 

La següent fase és la que afecta al departament de compres (Taula 5.13) i que marcarà les 

entregues de peces a client fins a l’homologació del producte. 

 

Taula 5.11  Fites de procés 

Taula 5.12 Fites de qualitat 
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Nº TASQUES DATA INICI DATA FI ESTAT DATA REAL FI Responsable OBS.

5 Compres DATA INICI DATA FI no començat
5,1 Definir proveïdors 01-02-04 01-05-04 no començat

5,2 Llançament útils 01-02-04 01-05-04 no començat

5,3 Primeres peces 15-05-04 01-06-04 no començat

5,4 Peces per homologar 01-09-04 01-09-04 no començat

5,5 Peces homologades 01-05-05 01-05-05 no començat  

 

La següent fase que s’ha considerat és la fase de proves de producte (Taula 5.14). S’ha 

considerat apart ja que afecta al laboratori i ha d’estar totalment definida per a poder fer les 

proves a temps. Hi ha dues fases de prova: la validació de producte (que es realitza amb 

peces prototips) i la validació de producte definitiu (que es realitza amb les peces sortides 

de la línia de fabricació i dels utillatges definitius). S’han de definir les proves que es 

realitzaran i pactar-les amb client per tal de poder planificar correctament aquesta fase. 

Nº TASQUES DATA INICI DATA FI ESTAT DATA REAL FI Responsable OBS.

6 DVP DATA INICI DATA FI no començat
6,1 Durabilitat 01-12-04 01-02-05 no començat

6,2 Forced Entry 01-02-05 05-02-05 no començat

6,3 Vibració 01-02-05 15-02-05 no començat

6,4 Sorolls 15-02-05 30/2/05 no començat

6,5 High Temperature 01-03-05 15-03-05 no començat

6,6 Thermal Shock 15-03-05 30-03-05 no començat

7 PVT DATA INICI DATA FI no començat
7,1 Durabilitat 15-09-05 15-11-05 no començat

7,2 Forced Entry 15-09-05 20-09-05 no començat

7,3 Vibració 15-09-05 15-10-05 no començat

7,4 Sorolls 15-09-05 15-10-05 no començat

7,5 High Temperature 15-10-05 30-10-05 no començat

7,6 Thermal Shock 01-11-05 15-11-05 no començat  

 

Cal remarcar que aquesta planificació mostra les fites més importants de la vida del 

producte prèvia al llançament en sèrie del mateix. Hi ha moltes més tasques paral.leles i 

posteriors que s’aniran fent durant aquest temps. Aquesta planificació serveix per a no 

perdre de vista les dates clau del producte. 

Taula 5.13  Fites de compres 

Taula 5.14 Fites d’assaigs 
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6. DISSENY DEL PRODUCTE 

6.1. Requeriments inicials 

Els requeriments inicials es basaran en els que vinguin marcats per client conjuntament 

amb els interns (apresos d’altres projectes). Com a requeriments de client entenem la 

normativa que afecti al producte i els requeriments que s’hagin pactat apart. En els 

requeriments interns inclourem la normativa general que afecti a producte i el “know how” 

de l’empresa, ja que hi ha requeriments que el client no demana però que són bàsics per al 

funcionament del producte.  

És molt important tenir clars els requeriments inicials, així com tenir-los signats per client 

per tal d’evitar possibles problemes (per exemple que un cop el producte està dissenyat el 

client diu que fa soroll. Cal tenir acotat al màxim cadascuna de les variables objectivament, 

en l’exemple fixant X dB).  

Els requeriments signats per client seran els criteris d’acceptació i estan basats en la 

puntuació del AMFE de disseny ja que aquest ens mostrarà els punts més crítics del 

sistema. A l’hora de definir-los s’ha d’arribar a un pacte amb client (Figura 6.1).  

Aquests criteris han d’estar marcats en el plànol de conjunt i hauràn de ser controlats 

durant el procés de fabricació. 

Els criteris d’acceptació són un conjunt de característiques crítiques o significatives (en 

funció de la puntuació de l’AMFED) que el nostre producte ha de complir. En cas que no 

sigui així podrà ser rebutjat. Les característiques crítiques o significatives estaran marcades 

al plànol de conjunt i podran ser dimensionals o funcionals (velocitat, consum etc...). 

L’homologació del producte serà en base a aquestes característiques i no s’homologarà si 

no es compleixen.  
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NUM CARACTERÍSTICA DIM. / SPEC. MÈTODE AVALUACIÓ
1 Velocitat de pujada 13 cm/s < v < 17 cm/s Equip de mesura
2 Paral.-lelisme 58,9 ± 2,0 mm Equip de mesura
3 Distància entrepunts de fixació carril 1 394,1 ± 0,5 mm Metrologia/plantilla
4 Punt fixació motor en Y 311,1 ± 0,5 mm Metrologia/plantilla
5 Punt fixació motor en X 98,9 ± 0,5 mm Metrologia/plantilla
6 Distància entrepunts de fixació carril 2 394,5 ± 0,5 mm Metrologia/plantilla
7 Posició d'entrega 68 ± 10 mm Equip de mesura

5

6

34

7

2

 

 

6.2. AMFE de Disseny 

Per tal de començar el disseny del nostre producte la primera eina a tenir en compte és 

l’AMFE de disseny (Anàlisi Modal de Fallida i Efectes de disseny). Aquest sistema es basa 

en l’estudi previ del disseny del producte. En aquesta tasca hi participaran els departaments 

de disseny, producte, procés i qualitat i s’anirà el.laborant durant tota la vida del producte. 

Per tal de començar l’AMFE ens caldrà una descripció acurada del nostre producte 

(reflectida en punts anteriors) així com lliçons apreses d’altres productes similars.L’AMFE 

conté diferents parts que es descriuen a continuació: 

a. Funció: En aquest apartat cal contemplar totes les funcions bàsiques (o que es pretenen 

analitzar) del nostre producte. En el cas de l’alçavidres les funcions bàsiques es basaran en 

els requeriments de client. Així es poden definir com a funcions bàsiques el moviment del 

vidre, l’estabilitat del vidre durant el moviment i la facilitat de muntatge del sistema a la porta 

del vehicle. Les funcions que s’han considerat estan basades en els requeriments del punt 

anterior. 

Figura 6.1 Requeriments producte 
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b. Mode Potencial de Fallida: El mode potencial de fallida és el no cumpliment, cumpliment 

parcial... de cada una de les funcions esmentades. 

c. Efecte Potencial de Fallida : L’efecte potencial és l’efecte que té sobre el client el mode 

potencial de fallida. Aquest efecte és valorarà segons l’indicador S (1:10 com més alt més 

severitat suposa). En el nostre sistema es valorarà l’efecte que un mode té sobre el nostre 

sistema (alçavidres) i sobre el client final (usuari del vehicle). Els efectes que s’han 

considerat són els següents de major a menor grau (Taula 6.1). Comencem la puntuació a 

8 ja que la puntuació de 9 i 10 és dóna en aquells sistemes que poden afectar a la 

seguretat del client final: 

 

Insatisfacció de client. Sistema inoperable. 8 

Inseguretat de client. Sistema operable. 7 

Percepció de funcionalitat incorrecta per part de client. Sistema operable. 6 

Percepció de poca qualitat per part de client. Sistema operable. 5 

 

d. Tipus: En funció de la severitat (S) i de l’experiència l’efecte es pot considerar crític o 

significatiu. Es considerarà significatiu si s’incompleix algun dels requeriments bàsics de 

client. 

e. Causa potencial de Fallida: Aquest apartat contempla les diferents causes que 

produeixen el mode de fallida i es valoren segons l’indicador O (1:10 segons l’ocurrència, 

com més alt més freqüent). 

f. Control/verificació: En aquest apartat es determinarà quin tipus de control pot detectar la 

causa esmentada anteriorment, la valoració de la verificació és mesura amb l’indicador D 

(1:10 segons la capacitat de detecció, com més alt més dificil de detectar). 

g. RPN: La multiplicació dels indicadors S, O, D donarà com a resultat l’indicador RPN que 

mesura la necessitat de realitzar accions sobre el mode/causa/control per tal de fer el 

sistema robust. Així un indicador RPN elevat indica la necessitat de realitzar accions. Cal 

tenir en compte però cada un dels indicadors per separat ja que un indicador de severitat 

10 podria tenir un RPN baix però degut a la severitat del mode de fallida caldria igualment 

realitzar una acció sobre el sistema. 

Taula 6.1.  Avaluació efecte potencial de fallida 
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h. Acció recomenada: En aquest apartat s’indica la solució a RPN alts (modificacions de 

disseny, de control...), s’assigna un responsable i un cop realitzada l’acció es tornen a 

valorar els indicadors. 

L’AMFE de disseny es va elaborant durant tota la vida del producte, ja que qualsevol canvi 

de disseny per petit que sigui s’haurà de reflectir a l’AMFE de tal manera que en futurs 

projectes es pugui consultar l’AMFE del que ens ocupa i treure’n profit (Figura 6.2).  

Projecte Elisabet Agea Preparat per:

Vehicle

20/06/2008 Data creació Revisió

Equip

Accons preses S O D

R
P

N

1.
1.

1

El motor no funciona Durabilitat 0

1.
1.

2

EL suport roldana es trenca
Durabilitat

Anti-robatori
0

1.
1.

3 El sistema està massa tensionat. 
Cable massa curt

Durabilitat
Anti-robatori

0

1.
1.

4 El tambor és massa petit i no dóna el 
recorregut necessari

Durabilitat 0

1.
1.

5 El cable se surt de la roldana. Cable 
massa llarg.

Durabilitat 0

1.
1.

6

El carril es doblega.
Durabilitat

Anti-robatori
0

1.
1.

7

El suport roldana es doblega
Durabilitat

Anti-robatori
0

1.
1.

8

Cable massa dèbil
Durabilitat

Anti-robatori
0

1.
1.

9

El terminal de cable se surt.
Durabilitat

Anti-robatori
0

1.
2.

1 Friccions altes entre arrossegador i 
carril

Durabilitat 0

1.
2.

2 Friccions altes al mecanisme 
(tambor-tapa tambor

Durabilitat 0

1.
2.

3

Motor massa poc potent Durabilitat 0

1.3 El vidre es mou a 
velocitat ràpida (superior a 

170mm/s)

Percepció de 
funcionalitat 

incorrecta per part de 
client. Sistema 

6

1.
3.

1

Motor massa potent Durabilitat 0

1.
4.

1 Friccions variables entre carril i 
arrossegador

Durabilitat 0

1.
4.

2 Friccions variables entre tambor i 
tapa tambor

Durabilitat 0

1.2 El vidre es mou a 
velocitat lenta (inferior a 

130mm/s)

Percepció de 
funcionalitat 

incorrecta per part de 
client. Sistema 

operable.

6

1.     Moviment del 
vidre . El sistema ha 
de moure el vidre a 
una velocitat de 130 
a 170 mm/s a 20ºC. 

La variació de 
velocitat durant el 

recorregut ha de ser 
inferior a +/-15%.

1.1 El vidre no es mou
Insatisfacció de client. 

Sistema inoperable.
8

1.4 La velocitat varia més 
d'un 15% durant el 

recorregut

Percepció de 
funcionalitat 

incorrecta per part de 
client. Sistema 

operable.

6

Elisabet Agea

Controls de verificació D

R
P

N Accions 
recomanades

Resultats de l'acció

Responsable i data 
objectiu

ANÀLISI MODAL DE FALLIDES I EFECTES DE DISSENY (AMFE)

Responsable disseny

Data llançament

Elisabet AgeaEA01

Utilitari X

C
la

ss
e

Causes potencials de fallida OFuncions
Modes potencials de 

fallida
Efectes potencials 

de fallida
S

 

 

6.3. Estudi de factibilitat 

Un cop el disseny està enllestit cal fer-ne un estudi de factibilitat. Aquest estudi és 

l’aprovació de tots els departaments sobre el disseny proposat. Tots els departaments 

afectats han de donar el vist-i-plau al producte nou abans de fer-ne el llançament (Figura 

6.3).  

Figura 6.2  AMFE de disseny (exemple) 
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DIRECTOR DE PROJECTE Elisabet Agea REFERÈNCIA CLIENT EA01

Nº PETICIÓ COMERCIAL 001/06 REFERÈNCIA INTERNA EA01

CLIENT UPC VEHICLES ANY 100000

VEHICLE Utilitari X LLANÇAMENT 20/06/2008

Anàlisi departament enginyeria producte Si/No Anàlisi departament de qualitat Si/No

Plànols revisats (toleràncies i cotes) Si Objectius de qualitat disponibles Si

Normativa client Si Criteris d'acceptació definits Si

Normativa específica ambiental Si Mitjans de control d'incoming necessaris Si

Conforme amb planificació Si Mitjans de control de pre-muntatges necessaris Si

Mitjans de control producte acabat necessaris Si

Anàlisi departament de compres Criteris d'acceptació definits Si

Disponibilitat de proveïdors Si Conforme amb planificació Si

Conforme amb planificació Si

Anàlisi departament logística

Anàlisi departament enginyeria de processos Capacitat logística Si

Plànols conjunt revisats (factibilitat de muntatge) Si Embalatge definit Si

Capacitat Si Transport definit Si

Compatibilitat amb estàndards de fabricació Si Subministrament definit Si

Conforme amb planificació Si Conforme amb planificació Si

Anàlisi departament de producció Signatures                                                                    Data

Capacitat producció Si

Conforme amb planificació Si
Producte      Compres      Processos        Producció      Qualitat      Logística  

ANÀLISI DE FACTIBILITAT

 

 

6.4. Seguiment de modificacions 

Per tal de fer el seguiment de les modificacions és important que es tingui traçabilitat del 

procés de cadascuna d’elles. 

Per fer-ho s’ha creat una base de dades en format ACCES per a poder fer el seguiment del 

projecte (ANNEX B). 

La modificació la genera client i arriba al director de projecte. Aquest la introduirà a la base 

de dades afegint-hi el nou plànol així com les noves característiques i la farà passar a tots 

els departaments (en cadena) mitjançant un e-mail de confirmació que crea el mateix 

programa. D’aquesta manera ens assegurarem que la modificació ha arribat a tots els 

afectats: 

Figura 6.3  Ànalisi de factibilitat 
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L’emissor és el director de projecte i la modificació va passant en ordre pels següents 

departaments: Eng. Producte, Eng. Processos, Compres, Logística, Qualitat i Producció . 

Aquest últim ho reenvia al primer (direcció projecte) i el llançament de modificació es 

considera tancat. 

El programa permet crear, consultar i modificar (Figura 6.4) en funció de la contrasenya 

que s’introdueix a la pantalla inicial. 

 

 

L’emissor omple les dades requerides pel programa (Figura 6.4) i clicant al símbol de 

missatge (Figura 6.5)  envia un e-mail conforme hi ha una nova modificació al següent de la 

llista: “Enginyeria producte”.  

 

 

Quan aquest rep el mail entra a la base de dades mitjançant l’opció 2 de la pantalla original 

“Seguiment de modificacions i omple els seus camps (Figura 6.6). Els altres camps 

Figura 6.4  Pantalla inicial programa seguiment modificacions 

Figura 6.5  Pantalla creació modificació 
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omplerts pel pas anterior no els pot tocar, estan bloquejats. Quan ho ha omplert clica el 

missatge i s’envia automàticament un missatge al següent de la llista. 

 

 

 I així consecutivament fins arribar a l’últim (Figura 6.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6  Pantalla departament Enginyeria Producte 

Figura 6.7  Pantalla departament Produció 
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Quan la modificació està complerta es genera un  full en format paper (Figura 6.8)  per a 

tenir un registre. 

 

Figura 6.8  Informe per impresió del llançament modificació 



Procés projectual d’un alçavidres                                                                               51 de 75 

      

6.5. Llançament de plànols i estructures 

Un cop l’estudi de factibilitat és aprovat a nivell intern i el client ha congelat el disseny 

(production release) es procedeix a fer el llançament dels plànols. Cal tenir en compte que 

apart dels plànols de peça s’han dissenyat els plànols de conjunt.  

Inicialment se suposa que totes les peces que formen el sistema d’alçavidres arriben per 

separat dels proveïdors i es munten a la línia de fabicació de l’empresa. Com a línies de 

fabricació entenem la línia de muntatge del sistema i la maquinària externa que farà pre-

muntatges en paral.lel. Un cop s’ha definit el disseny cal estudiar la viabilitat econòmica de 

fer aquests pre-muntatges a la mateixa empresa o bé subcontractar-ho. 

Així, caldrà fer plànols de pre-muntatges per a poder-ne fer el corresponent control de 

qualitat i millorar el procés evitant que arribin pre-muntatges incorrectes a la línia de 

fabricació. 

Aquests pre-muntatges i el conjunt final determinaran les estructures del sistema que 

s’hauràn de donar d’alta al sistema de gestió de l’empresa per a poder gestionar 

correctament el producte un cop es produeixi en serie. 

L’últim plànol és el plànol de conjunt que a més de la descripció física del producte haurà 

d’incloure els criteris d’acceptació pactats amb client (es descriuen al següent punt). 

6.6. Simulació 

Un cop s’ha congelat el disseny caldrà fer un model físic escala 1:1 del sistema proposta 

per a poder fer una primera validació. El model no ha de ser funcional, és una prova de 

geometria dels elements que es provarà en el sistema porta per a validar el muntatge i 

interacció amb els elements entorn. 

En el cas que ens ocupa aquest model va permetre detectar inicialment que el muntatge 

era dificultós ja que el forat de la porta per on havia de passar el sistema estava massa 

ajustat (cal tenir en compte que el forat ha de ser el mínim possible per a donar rigidesa a 

la porta), així el client va modificar el disseny de la porta per a facilitar el muntatge. Aquesta 

simulació permet una validació inicial del sistema a nivell dimensional.   
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6.7. Proveïdors 

La correcta gestió de proveïdors influirà directament en el correcte funcionament del 

projecte.  

6.7.1. Requeriments 

Els mateixos criteris d’acceptació del client s’hauran de traspassar en igual o major 

restricció als proveïdors afectats per les mateixes (per exemple si les dimensions acotades 

afecten a una peça de proveïdor). Això és molt important ja que si no es traspassen mai 

podrem assegurar que complim els requeriments ja que no depén exclusivament de 

nosaltres sinó també de que la peça vingui correctament de proveïdor. 

Així doncs per a poder homologar les peces que ens suministrin caldrà que els proveïdors 

compleixin les característiques crítiques o significatives que els marquem per a la seves 

peces basant-nos en les de client. 

Aquestes característiques es marcaran al plànol i marcaran l’acceptació o no de les peces. 

 

6.7.2. Petició d’oferta 

Un cop adjudicat el projecte i congelat el disseny del mateix s’hauran d’adjudicar els 

proveïdors de cadascuna de les referències del llistat de materials (Figura 5.4) 

Per poder fer una correcta adjudicació la petició d’oferta inicial haurà de ser el més acurada 

posible (ja que sinó es poden produir confusions que poden afectar significativament els 

costos). Així  els requeriients i plànols de cadascuna de les referències hauran d’estar 

clares per a enviar-les a proveïdor. 

Un altre punt important és que el proveïdors ens enviin el desglossament de costos en un 

mateix format per a poder comparar-los entre ells (pot ser que un proveïdor tingui un cost 

de procés més econòmic però hagi considerat una matèria prima més cara). Si ho tenim 

desglossat d’igual manera podem comparar conceptes o detectar errors. 

El format que s’ha creat consta de cel.les protegides de manera que el proveïdor ha 

d’omplir camps obligatòriament (ANNEX D).  

També és important que el format permeti una comparativa ràpida dels diferents proveïdors 

(els formats previs obligaven a introduir manualment les dades en una taula comparativa 
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per cadascuna de les ofertes rebudes, mentre que el format elaborat permet copiar 

directament l’oferta rebuda del proveïdor (en una línia) a la taula comparativa. 

6.7.3. Assignació 

El següent pas que cal fer és l’assignació de proveïdors. Aquest procés es farà 

conjuntament amb el departament de compres i de qualitat proveïdors i basant-nos en els 

resultats de la petició d’oferta per a cadascuna de les peces. Depenent de la planificació del 

projecte el procés serà més o menys llarg i estarà marcat pel temps entre la congelació del 

disseny i la primera entrega de peces a client. Depenent del tipus de peça el temps 

necessari és un o un altre: 

• Peces metàl.liques (carrils): Cal tenir en compte que la construcció de la matriu 

progressiva té una durada d’uns 6 mesos. En el cas que ens ocupa no es podien fer 

matrius prototip per tant s’havien de treure les peces prototips de la matriu definitiva. 

En no haver-hi temps (6 mesos) entre la congelació del disseny i l’entrega de les 

primeres peces a client (cal tenir en compte que es necessita 1 mes com a mínim 

entre que el proveïdor entrega peces i aquestes es validen i munten en el sistema 

alçavidres) l’opció que es va prendre va ser tallar les peces amb làser i estampar-les 

a la matriu definitiva. Així es retardava la fabricació de la fase de tall que permetia 

guanyar temps i evitar un alt cost en possibles modificacions posteriors. 

• Peces plàstiques (tapa tambor): El disseny d’un motllo té una durada d’uns 2 

mesos. En el cas que ens ocupa hi havia temps suficient per a tenir peces a temps. 

En el cas que no n’hi hagués hagut una opció era avançar una de les cavitats del 

motllo. 

Els criteris d’adjudicació de proveïdors són bàsicament econòmics (preu peça + preu 

utillatge) tot i que també es fa una avaluació tècnica en el cas que no siguin proveïdors 

habituals (i si ho són es mira que tinguin suficient capacitat per absorbir el volum). 

En el cas de les peces metàl.liques és interessant que el proveïdor de la matriu sigui el 

mateix que farà la peça, ja que afavoreix a la qualitat del producte així com a l’agilitat i cost 

en possibles modificacions. 

Per a les peces plàstiques ambdós proveïdors són diferents però és interessant que sigui el 

qui injecta la peça qui recomani el motllista ja que ens evitarem més discussions de les 

normals. 

Cal tenir en compte que la fase d’assignació de proveïdors s’inicia un cop el disseny està 

més o menys definit (es fa una primera consulta) ja que ens permetrà tenir una primera 
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aproximació (validar si el preu cotitzat inicialment es manté) així com fer possibles 

modificacions (guiats per els mateixos proveïdors) per abaratir la peça. 

Tenint en compte els punts anteriors i les dades recopilades dels diferents proveïdors a 

l’arxiu ANNEX D es procedirà a l’adjudicació de les peces conjuntament amb el 

departament de qualitat proveïdors. 

Un cop decidit el proveïdor de cada peça caldrà fixar els punts inicials per a cadascuna de 

les referències conjuntament amb proveïdor (requeriments i preu inicial). Amb aquestes 

dades es farà la carta de nominació (compromís de compra de les peces un cop 

homologades). 

La carta de nominació haurà d’incloure tots els requeriments, dates d’entrega, preus, 

condicions de pagament etc. que volem que el proveïdor compleixi ja que seria una mena 

de contracte inicial entre ambdues parts (quan la peça s’hagi homologat es signarà el 

contracte amb el proveïdor o ordre de compra). 

6.7.4. Seguiment de peces 

Per tal d’assegurar la qualitat del nostre producte així com el compliment de les dates 

pactades amb client caldrà traspassar aquestes necessitats a proveïdor. Així doncs caldrà 

fer un seguiment exhaustiu sobretot de les peces més crítiques. A la Figura 6.9  s’inclou 

cadascun dels passos a seguir (tipus check-list per a no saltar-nos-en cap) i una matriu a 

omplir amb l’status de cada concepte: 

G Acabat
Y En curs
R Retrassat o amb greus problemes
B Acceptat amb derogació

N/A No aplicable

Nº PROV REF DENOMINACIÓ Nivell Data validació

1 F0001 TAMBOR A 11/10/2008

2 F0002 ARROSSEGADOR DAVANTER1 A 11/10/2008

3 F0003 ARROSSEGADOR DAVANTER2 A 11/10/2008

5 F0004 ARROSSEGADOR DARRER A 11/10/2008

6 F0005 TOPE GOMA A 11/10/2008

8 F0006 MOLLA COMPRESSIÓ A 11/10/2008

9 F0007 GOMA SOROLL A 11/10/2008

11 F0008 TERMINAL FUNDA SUPORT ROLDANA A 11/10/2008

12 F0009 CABLE A 11/10/2008

13 F0010 FUNDA A 11/10/2008

16 F0011 SUPORT ROLDANA A 11/10/2008

19 F0012 REMACHE A 11/10/2008

20 F0013 TERMINAL FUNDA A 11/10/2008

21 F0014 TERMINAL A 11/10/2008

22 F0015 ROLDANA A 11/10/2008

23 P0001 MOTOR A 11/10/2008

24 P0002 TAPA TAMBOR A 11/10/2008

25 P0003 CARRIL DAVANTER A 11/10/2008

26 P0004 CARRIL DARRER A 11/10/2008

Data homologació
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 Figura 6.9  Seguiment peces 
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6.8. Prototips 

6.8.1. Validació inicial de les peces noves 

Abans d’entregar les peces que hauràn de servir per a la fabricació dels primers prototips 

els proveïdors han d’entregar unes primeres mostres que es validaran tant 

dimensionalment com funcionalment. Les cotes que es controlaran són les que estan 

marcades com a crítiques en el plànol de la peça (la resta de cotes no afecten al correcte 

funcionament de la peça i es poden corregir posteriorment). Per a fer la validació funcional 

cal muntar un sistema complert i fer-li un assaig de durabilitat. Això ens permetrà veure el 

comportament de la peça en el sistema entorn i, si és necessari, fer alguna modificació en 

el seu disseny (en el cas que ens ocupa un primer assaig va posar de relleu que la fixació 

carril-suport roldana no era prou robust i es va modificar el disseny d’ambdues peces per a 

millorar-lo).  

Com que en aquesta fase no es disposa de portes per a fer l’assaig, aquest es realitza en 

plantilla simulant el sistema entorn amb un pes de 6 kg.  

El disseny no es considera tancat fins que la fase prototips està avançada i s’ha pogut 

provar a client la funcionalitat del sistema. Així s’eviten possibles costos de modificacionsja 

sigui econòmics o temporals. Les plantilles, calibres i pallets de línia s’intentaràn retardar 

(fabricació) sempre que sigui possible fins que la fase de prototips estigui com més 

avançada millor. 

És per això que el control de qualitat de les peces es farà de manera manual a la 

tridimensional (prenent totes les mides exactes) i no amb calibres (que no ens donarien la 

dimensió exacta de la peça sinó si està o no dins de tolerància). 

6.8.2. Pla de control 

La fabricació dels sistemes d’alçavidres prototip es fa de manera manual i el control de 

qualitat es fa segons un pla de control de prototips que és bàsicament el control de les 

característiques crítiques del sistema. Així es controlarà la velocitat del sistema, es farà un 

dimensional dels punts de fixació i del paral.lelisme en el cas del doble carril. 

Amb aquestes dades es fa un informe unitari que acompanyarà les peces per a que client 

pugui contrastar-les. 
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6.8.3. Muntatge al sistema porta 

La durada d’aquesta fase és d’entre 4 i 6 mesos depenent del client (en el cas que ens 

ocupa va tenir una durada de 6 mesos).  En aquest temps el client fa un muntatge d’uns 

dos o tres vehicles diaris, també manualment, i va fent una llista de tots els problemes que 

van apareixent. El client envia setmanalment un informe amb tots els problemes que 

afecten el sistema d’alçavidres i  reclama accions sobre els mateixos.  

Durant aquesta fase es fa la validació de disseny (assaigs), tant a l’empresa com a client, 

que es descriurà en el punt 7. 

A continuació es fa un breu resum dels problemes que van sortir a la fase de muntatge i de 

les solucions adoptades: 

1. Problemes de sorolls:La gran majoria de problemes eren problemes de sorolls que 

es van resoldre amb modificacions de la posició de la goma anti-soroll 

2. Contacte entre sistema i vidre: La funda tocava amb el vidre durant el funcionament 

del sistema i després d’intentar variar-ne la geometria (escurçant-la) es va decidir 

d’afegir un clip entre les fundes i la porta per evitar el contacte amb el vidre. 

3. Difícil accés al connector: En aquest cas es va modificar la posició del motor per a 

poder accedir més fàcilment al mateix. 

4. Problemes de clipatge del vidre: El disseny de l’arrossegador es va modificar per a 

facilitar el clipatge del vidre. 

6.9. Validació de producte 

En la validació del producte hi ha dues fases.  

• DVP: Validació del disseny  

• PVT: Validació del producte final (disseny+procés). 

Per a ambdues fases s’ha de fer un pla de validació, és a dir fixar els assaigs que es faran i 

que serviran per a validar el producte. Aquest pla es basa en els requeriments de client 

però es pot ampliar/modificar amb requeriments propis sempre i quan siguin acceptats pel 

client. 
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El DVP, validació de disseny, es realitzarà amb peces definitives (sortides dels utillatges 

definitius) però muntades a mà (no a la línia) ja que aquesta fase es prèvia a la construcció 

de la línia.(la taula dels assaigs es troba desglossada a l ‘ANNEX E) 

El PVT ha de ser amb peces definitives, és a dir sortides de línia. El total de mostres 

mínimes a assajar (per a cada test) entre ambdues fases és de 5 mostres (3 i 2 o 2 i 3 

segons es pacti amb client i en funció del temps). 

Els resultats d’ambdues validacions serviran com a cobertura a nivell legal en cas que es 

produís algun problema amb les peces un cop estiguin en producció. 

Un cop el producte hagi passat els assaigs de PVT i el procés hagi superat la prova de 

producció (Trial Run) el client ja pot validar el producte. 
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7. DISSENY DEL PROCÉS DE FABRICACIÓ 

7.1. Requeriments inicials 

Els requeriments inicials es basaran en els assumits en la cotització inicial. A partir de la 

congelació del disseny es farà l’estudi de factibilitat i es revisarà la proposta inicial. El 

procés de fabricació és un compromís entre temps i inversió. S’haurà d’estudiar la viabilitat 

econòmica per a cada una de les fases. 

7.2. Anàlisi de capacitat preliminar 

Per a poder determinar les necessitats del procés de fabricació es fa un estudi preliminar 

del temps de cicle màxim (Taula 7.1) de cada una de les màquines. S’estudiarà l’opció de 

treballar un o dos torns: 

Línia Mecanisme Carril Cable

2 torns:

Referencies per vehicle 4 referències 4 referències 6 referències 10 referències
Peces necessaries 1.818 peces/dia 1.818 peces/dia 2.727 peces/dia 4.545 peces/dia
Cicle de màquina (min) 0,45 min 0,47 min 0,30 min 0,17 min
Torns/dia 2,0 2,0 2,0 2,0
Hores/torn 8 8 8 8
Descans per torn (minuts/torn) 15 15 15 15
Manteniment per torn (minuts/torn) 15 5 10 10
Canvis referència per lot 2 2 3 5
Temps per a canvis de referència 15 15 15 15
% scrap 5% 5% 5% 5%
Total peces bones 1.818 peces/dia 1.818 peces/dia 2.727 peces/dia 4.545 peces/dia

1 torn:

Referencies per vehicle 4 referències 4 referències 6 referències 10 referències
Peces necessaries 1.818 peces/dia 1.818 peces/dia 2.727 peces/dia 4.545 peces/dia
Cicle de màquina (min) 0,22 min 0,22 min 0,14 min 0,08 min
Torns/dia 1,0 1,0 1,0 1,0
Hores/torn 8 8 8 8
Descans per torn (minuts/torn) 15 15 15 15
Manteniment per torn (minuts/torn) 15 5 10 10
Canvis referència per lot 2 2 3 5
Temps per a canvis de referència 15 15 15 15
% scrap 5% 5% 5% 5%
Total peces bones 1.818 peces/dia 1.818 peces/dia 2.727 peces/dia 4.545 peces/dia

 

 Taula 7.1  OEE
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El nombre de màquines es pot incrementar, però l’ànalisi ja posa de manifest que la 

possibilitat de treballar a un torn necessita un temps de cicle massa petit (0,22 min per a la 

línia suposa un temps màxim de 13 segons). Així doncs es fixarà com objectiu treballar a 

dos torns (un temps de 30 segons per a la línia és totalment factible). 

7.3. Estudi del procés 

El següent pas es contactar amb diferents proveïdors per tal de determinar els temps de 

cicles teòrics de cada una de les màquines (Taula 7.2) 

.

M0006 Màquina muntatge conjunt cable1 35 

M0007 Màquina muntatge conjunt cable2 35 

M0008 Màquina muntatge conjunt cable3 35 

M0009 Premuntatge carril 30 

M0010 Màquina muntatge accionament (tapa/cable) 25 

M0011 Línia davantera 111 

M0012 Línia trasera (sense estació 2) 94 

   

 

Amb aquests temps de màquina passem a fer l’estudi invers del realitzat anteriorment, 

passem a calcular els torns necessaris i mirarem si es poden ajustar als 2 torns objectiu 

(Taula 7.3) 

Taula 7.2  Temps de màquina (min) 
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Cas real Línia Mecanisme Carril Cable

Referencies per vehicle 4 referències 4 referències 6 referències 10 referències
Peces necessaries 1.818 peces/dia 1.818 peces/dia 2.727 peces/dia 4.545 peces/dia
Cicle de màquina (min) 0,37 min 0,42 min 0,50 min 0,58 min
Torns/dia 1,6 1,8 3,3 6,3
Hores/torn 8 8 8 8
Descans per torn (minuts/torn) 15 15 15 15
Manteniment per torn (minuts/torn) 15 5 10 10
Canvis referència per lot 2 2 3 5
Temps per a canvis de referència 15 15 15 15
% scrap 5% 5% 5% 5%
Total peces bones 1.818 peces/dia 1.818 peces/dia 2.727 peces/dia 4.545 peces/dia

 

 

De les dades obtingudes se n’extreu que la línia per a poder assolir els dos torns de 

fabricació s’ha d’incrementar el nombre de màquines, així la solució proposada és la Taula 

7.4. 

Carril1 Carril2 Cable1 Cable2 Cable3

3 referències 3 referències 3,5 referències 4,5 referències 3 referències
1.364 peces/dia 1.364 peces/dia 1.591 peces/dia 2.045 peces/dia 1.364 peces/dia

0,58 min 0,58 min 0,50 min 0,50 min 0,50 min
1,9 1,9 1,9 1,9 1,7
8 8 8 8 8

15 15 15 15 15
10 10 10 10 10
2 2 2 2 5

15 15 15 15 15
5% 5% 5% 5% 5%

1.364 peces/dia 1.364 peces/dia 1.591 peces/dia 1.591 peces/dia 1.364 peces/dia  

 

 

7.4. Diagrama de flux 

Un cop tenim la quantitat de màquines necessaries per al procés, el següent punt és 

realitzar el diagrama de flux per a poder-les ubicar al lloc adequat. Axí es realitza el 

diagrama de flux de l’alçavidres davanter (Figura 7.1 ) i el darrer (Figura 7.2) 

 

Taula 7.3 Temps de màquina real 

Taula 7.4  Proposta  màquinaria 



Procés projectual d’un alçavidres                                                                               61 de 75 

      

F0015                                                                                                        
ROLDANA

P0003                                                                                                        
CARRIL DAVANTER

F0006                                                                                                        
MOLLA 

COMPRESSIÓ

F0007                                                                                                        
GOMA SOROLL

F0008                                                                                                        
TERMINAL FUNDA 

SUPORT ROLDANA

F0009                                                                                                        
CABLE

F0010                                                                                                        
FUNDA

F0013                                                                                                        
TERMINAL FUNDA

F0014                                                                                                        
TERMINAL

F0001                                                                                                        
TAMBOR

P0001                                                                                                        
MOTOR

P0002                                                                                                        
TAPA TAMBOR

F0005                                                                                                        
TOPE GOMA

F0011                                                                                                        
SUPORT ROLDANA

F0012                                                                                                        
REMACHE

M0009                                                                                                                   
Premuntatge carril

M0012a 
Línia de muntatge estació1: Carril+motor

M0012b                                               
Línia de muntatge estació2: Arrossegadors+funda

M0012c                                                                             
Línia de muntatge estació3: 
Tope goma+tancar sistema

M0012d                                                                             
Línia de muntatge estació4: 

Detecció components

M0012e            
 Línia de muntatge estació5: Comprovació 

velocitat+paral.lelisme

M0012f                                                             
Línia de muntatge estació6: embalar

M0006                                                                             
Màquina muntatge conjunt 

cable1

M0007                                                                             
Màquina muntatge conjunt 

cable2

M0008                                                                       
Màquina muntatge conjunt 

cable3

M0010     
Màquina muntatge accionament (tapa/cable)

F0011                                                                                                        
SUPORT ROLDANA

F0012                                                                                                        
REMACHE

F0015                                                                                                        
ROLDANA

F0015                                                                                                        
ROLDANA

P0003                                                                                                        
CARRIL DAVANTER

F0011                                                                                                        
SUPORT ROLDANA

F0012                                                                                                        
REMACHE

F0011                                                                                                        
SUPORT ROLDANA

F0012                                                                                                        
REMACHE

F0015                                                                                                        
ROLDANA

F0007                                                                                                        
GOMA SOROLL

F0008                                                                                                        
TERMINAL FUNDA 

SUPORT ROLDANA

F0009                                                                                                        
CABLE

F0010                                                                                                        
FUNDA

F0013                                                                                                        
TERMINAL FUNDA

F0014                                                                                                        
TERMINAL

F0007                                                                                                        
GOMA SOROLL

F0009                                                                                                        
CABLE

F0010                                                                                                        
FUNDA

F0013                                                                                                        
TERMINAL FUNDA

F0014                                                                                                        
TERMINAL

F0013                                                                                                        
TERMINAL FUNDA

F0006                                                                                                        
MOLLA 

COMPRESSIÓ

F0002                                                                                                        
ARROSSEGADOR 

DAVANTER1

F0003                                                                                                        
ARROSSEGADOR 

DAVANTER2

 

 

 

F0015                                                                                                        
ROLDANA

P0004                                                                                                        
CARRIL DARRER

F0006                                                                                                        
MOLLA COMPRESSIÓ

F0007                                                                                                        
GOMA SOROLL

F0008                                                                                                        
TERMINAL FUNDA 

SUPORT ROLDANA

F0009                                                                                                        
CABLE

F0010                                                                                                        
FUNDA

F0013                                                                                                        
TERMINAL FUNDA

F0014                                                                                                        
TERMINAL

F0001                                                                                                        
TAMBOR

P0001                                                                                                        
MOTOR

P0002                                                                                                        
TAPA TAMBOR

F0005                                                                                                        
TOPE GOMA

F0011                                                                                                        
SUPORT ROLDANA

F0012                                                                                                        
REMACHE

F0004                                                                                                        
ARROSSEGADOR 

DARRER

M0009                                                                                                                   
Premuntatge carril

M0012a 
Línia de muntatge estació1: Carril+motor

M0012b                                               
Línia de muntatge estació2: 

Arrossegador+tope goma + tancar sistema

M0006                                                                             
Màquina muntatge conjunt cable1

M0007                                                                             
Màquina muntatge conjunt 

cable2

M0010     
Màquina muntatge accionament (tapa/cable)

F0011                                                                                                        
SUPORT ROLDANA

F0012                                                                                                        
REMACHE

F0015                                                                                                        
ROLDANA

F0007                                                                                                        
GOMA SOROLL

F0008                                                                                                        
TERMINAL FUNDA 

SUPORT ROLDANA

F0009                                                                                                        
CABLE

F0010                                                                                                        
FUNDA

F0013                                                                                                        
TERMINAL FUNDA

F0014                                                                                                        
TERMINAL

F0006                                                                                                        
MOLLA COMPRESSIÓ

M0012d                                                                             
Línia de muntatge estació4: 

Detecció components

M0012e            
 Línia de muntatge estació5: Comprovació 

velocitat+paral.lelisme

M0012f                                                             
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Figura 7.1  Diagrama de flux alçavidres davanter 

Figura 7.2  Diagrama de flux alçavidres darrer 
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7.5. AMFE de Procés 

A l’hora de dissenyar el procés s’haurà de crear un AMFE de procés. Les funcions de 

l’AMFE seran cadascuna de les operacions que es realitzin en el procés (per exemple: 

Correcte rematxat de terminals, corrente ensamblatge de tambor i cable...). En el projecte 

que ens ocupa no s’ha descrit el mateix ja que s’ha considerat un procés general sense 

entrar en cadascuna de les operacions. L’AMFE de procés anirà relacionat amb el de 

disseny i ens permetrà determinar les eines de control necessaries (detectors, poka-yoke...) 

per a assegurar la qualitat del producte. 

7.6. Instruccions de procés 

Les insrtruccions de procés hauràn d’estar totalment descrites per a casdascuna de les 

operacions i referències. Hauran de tenir ajudes visuals per tal de facilitar el muntatge. Igual 

que en l’anterior punt, no s’ha entrat en la descripció de les mateixes degut a la 

confidencialitat i a la generalitat del procés descrit. 

7.7. Disposició a planta 

Per tal de determinar la disposició a planta s’haurà de fer un estudi detallat de “lean 

manufacturing”, és a dir optimitzar al màxim les distàncies entre entrada i sortida de 

material així com entre els pre-muntatges. Cal tenir en compte que en el projecte que ens 

ocupa es tenia una delimitació física degut a les caracteríatiques de la planta. 

7.8. Validació de procés 

Per tal de validar el procés es van fer unes series de prova de 100 mostres de cada 

referència. En una primera aproximació els resultats no van ser satisfactoris així que es van 

repetir 2 vegades fins aconsseguir la cadència necessaria i el rati de qualitat òptim. Val a dir 

que durant aquestes proves no només es va perfeccionar el procés sinó que es va millorar 

el producte ja que van ressaltar deficiències del mateix ja sigui a nivell qualitatiu (ajustant 

les llargades dels cables segons les toleràncies de la màquina es va aconsseguir reduir les 

friccions del sistema) com de muntatge (algunes peces es van ajustar per a fer el muntatge 

més segur i fàcil). 

Aquesta prova es va fer conjuntament amb client (Trial Run) per tal de verificar la capacitat 

del sistema. 
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Amb les peces resultants d’aquesta prova (peces definitives) es va procedir a la validació 

del producte final (PVT) descrit al punt 6.9. 

L’aprovació final (PPAP) basada en els resultats OK del PVT+Trial Run es va obtenir 

segons planificació. El document oficial de client signat és el PSW. A partir d’aquest punt 

per a qualsevol modificació s’ha de repetir el procés (trial run + PVT) sempre que client ho 

consideri necessari per a poder tenir la peça homologada (PSW) a últim nivell. 
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8. MILLORA CONTÍNUA  

La millora continua s’ha de plantejar ja des de l’inici del projecte. En el disseny del producte 

i del procés ja s’ha d’haver optimitzat al màxim. Val a dir que a partir que el producte està 

en producció és més fàcil detectar possibles millores. 

La cultura del lean manufacturing o producció ajustada es basa en crear més valor afegit 

en el producte eliminiant totes les activitats que no aporten valor al producte final. Aquests 

procés es farà de manera continua durant la duració del projecte.  

Algunes eines del Lean Manufacturing són: KAIZEN, VSM, TPM, SMED, KANBAN, 

HOSHIN etc. En el cas que ens ocupa ens centrarem en dues d’elles que es van dur a 

terme en el nostre producte. Les eines van ser les 5S i un taller d’SMED a proveïdor dels 

carrils. 

8.1. 5S 

Per tal de poder tenir un procés optimitzat el primer punt que cal tenir en compte és l’estat 

del lloc de treball. Ens centrarem en el lloc de treball dels operadors del procés de 

fabricació, és a dir, en els llocs de treball de les màquines de fabricació, però cal tenir en 

compte que aquesta sistèmatica és aplicable a tots els llocs de treball que afecten el nostre 

producte, desde la taula de l’enginyer de projecte, l’ordinador del comercial etc. 

La sistematica de les 5S es basa en els següents punts (cada S és una paraula japonesa): 

Seiri: Eliminar. 

Primerament cal estudiar el lloc de treball i eliminar tot allò que no s’utilitza (eines obsoletes, 

peces, caixes etc.).  

Seiton: Ordenar 

En segon lloc caldrà ordenar tot allò que hi ha al lloc de treball de manera que es tingui més 

aprop el que es necessita. Ordenar implica si cal afegir objectes per a ordenar (taula 

d’eines etc.) 

Seiso: Netejar 
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Un cop estigui tot ordenat  caldrà netejar el lloc de treball. Aquest punt és molt important ja 

que pot evitar malfuncionaments deguts a la brutícia (permet dur a terme un manteniment 

preventiu ja que per exemple si un cable està net podem veure si té fuites...) 

Seikessus: Estandaritzar  

El següent pas és estandaritzar els punts anteriors, és a dir crear una norma per tal d’evitar 

tornar a fer la mateixa feina. La norma haurà de marcar la posició de les eines, caixes etc 

(fins i tot si és possible marcar-ho amb colors pintats a la posició pertinent o similars), 

alhora s’haurà de fixar un període per a la repetició dels pun ts anteriors. 

Aquesta norma es farà per a cada lloc de treball i en el seu defecte s’aplicarà (fins a crear-

ne una d’específica) a llocs similars 

Shitsuke: Revisar i continuar 

En últim lloc caldrà fer aquest procés cada X temps per tal d’assegurar-ne la continuitat. 

Per tal d’efectuar els punts anteriors es crearà un equip de treball amb: 

Un animador (que dirigirà l’equip de treball). A poder ser l’animador ha de ser extern a 

l’equip per a poder ser més objectiu. 

Un responsable (que s’encarregarà de perseguir els punts del pla d’accions i fer-ne complir 

les dates). El responsable ha de ser algú de dins de l’equip i que treballi en el lloc de treball 

a millorar. 

Un padrí que tingui càrrec suficient per a poder desbloquejar punts i decidir. 

Abans de començar amb els treballs de 5S caldrà formar els participants (els operadors de 

la zona) en la metodologia 5S. 

Un cop realitzat el taller de 5S caldrà fixar plans d’accions i fer auditories periòdiques per tal 

d’assegurar-ne l’èxit. 

8.2. SMED 

La metodologia SMED es basa en reduir els temps de canvi de l’utillatge. 

En el cas que ens ocupa aquesta metodologia es va aplicar al proveïdor del carril ja que el 

canvi d’utillatge té un pes elevat en les peces d’estampació. També és important remarcar 
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que aquest tipus de millora continua no només s’ha d’aplicar en el propi procés sinó també 

en els processos externs. 

Com que el cas que ens ocupa utilitzava una mateixa premsa per a dos referències (carril 

davanter i darrer) el canvi d’utillatge era un factor important en el cost dels mateixos. 

El sistema SMED consisteix a: 

• Observar la situació actual gravant-la amb una o més càmeres (en cas que no es 

pugui s’haurà de fer un registre escrit de totes les accions que es van fent desde 

que comenta el canvi (última peça bona de la referència 1 fina a primera peça bona 

de la referència 2). 

• Un cop tinguem el llistat d’operacions amb els corresponents temps caldrà separar-

les en internes i externes. Internes seran aquelles que s’hauràn de fer 

obligatòriament amb la màquina parada mentre que les externes són aquelles que 

es poden fer amb la màquina en funcionament. 

• A partir es mirarà de passar totes les operacions internes a externes, després es 

mirarà d’optimizar (eliminar accions) al màxim la seqüència d’accions internes (ja 

sigui amb més mà d’obra, amb elements d’ajuda com taules d’eines, caixes a prop 

de la màquina etc.). El mateix es farà amb les accions externes (que es passaran a 

realitzar previa o posteriorment a la parada de màquina). 

• Així es crearà un procediment (llistat d’ordre de les accions amb els corresponents 

responsables i eines necessaris) estàndard. 

• Aquest procediment es podrà aplicar a d’altres màquines amb un canvi similar tot i 

que a la llarga caldrà fer-ne d’especifica. 

Igualment que en el punt anterior d’aquest taller en sortirà un pla d’accions que caldrà 

revisar i mantenir. Cada x temps s’haurpà de registrar i comprovar el temps de canvi de util, 

així com realitzar més tallers SMED per a optimitzar-los. 
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9. PRESSUPOST PROCÉS PROJECTUAL 

Per a realitzar el cost del projecte s’han utilitzat els formats del procés projectual per a 

demostrar que són formats estàndards aplicables a qualsevol projecte (Figura 9.1). S’han 

deixat a 0 els camps que no apliquen. El cost del projecte del procés projectual tindrà un 

cost de mà d’obra ( 440 h a 40€/h), unes despeses d’estructura de 200€ (trucades etc.) i 

una amortització de RiD (amortització d’equipament informàtic per valor de 1.500€ a 5 

anys) 

Producte: Procés projectual alçavidres

Durada: 1 anys

Peces any: 1 u/a

Material 0,000 €/u

Despeses associades a material 0,000 €/u

COST MATERIAL: 0,000 €/u
0%

Cicle màquina 440 h

Cost mà d'obra 17600 €/u

Cost mà d'obra indirecta

Total mà d'obra 17600 €/u

Inversió inicial   €

Cost d'instal.lació 0 €

Cost residual 0 €

Interessos   €

Inversió total   €

Amortització 0,00 €/u

COST PROCÉS 17.600 €/u

COST FABRICACIÓ 17.600 €/u

Mermes

Despeses estructura 200 €/u

Amortització RiD 314 €/u

Amortització útils 0,000 €/u

Embalatge

Transport

Benefici

0,0%

COST TOTAL 18.114 €/u  

 

 

Taula 9.1  Pressupost 
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Per tal d’estudiar la viabilitat del projecte s’ha considerat que el procés projectual suposava 

un estalvi en hores de RiD.La valoració de l’estalvi s’ha fet sobre la Taula 9.2 de la següent 

manera: 

    

    

AIXECAVIDRES 
DAVANTER 

AIXECAVIDRES 
DARRER 

DENOMINACIÓ COST UNIT 01EL-10000-E 01EL-20000-E 

ENGINYERIA PRODUCTE 40 €/h -100h (-20%) -100h (-20%) 

ENGINYERIA PROCÉS 30 €/h -96h (-20%) -96h (-20%) 

MUNTATGE MOSTRES 20 €/h -1h (-2%) -1h (-2%) 

LABORATORI MOSTRES 30 €/h -1h (-2%) -1h (-2%) 

METROLOGIA MOSTRES 30 €/h -1h (-2%) -1h (-2%) 

MUNTATGE PROTOTIPS 20 €/h -1h (-2%) -1h (-2%) 

LABORATORI PROTOTIPS 30 €/h -10h (-2%) -10h (-2%) 

METROLOGIA PROTOTIPS 30 €/h -1h (-2%) -1h (-2%) 

DOCUMENTACIÓ QUALITAT 40 €/h -10h (-20%) -10h (-20%) 

INSPECCIONS QUALITAT 30 €/h -1h (-2%) -1h (-2%) 

VISITES CLIENT 500 €/u -8 (-20%) -8 (-20%) 

MATERIAL MOSTRES 400 €/u -1h (-2%) -1h (-2%) 

MATERIAL PROTOTIPS 250 €/u -1h (-2%) -1h (-2%) 

LABORATORIS EXTERNS 50 €/h 0 0 

TOTAL hores estalviades  -222 h -222 h 

TOTAL estalvi (€)  -12.390€ -12.390€ 

  

 

Així amb aquesta estimació l’aplicació del procés projectual suposa un estalvi total de 

24.780€ (Taula 9.2) sobre el cost en RiD d’un projecte. Tenint en compte que el cost de 

l’aplicació és de 18.114€ (Taula 9.1) el benefici que suposaria per a l’empresa és de 

6.666€. 

Cal tenir en compte que un cop introduit tot projecte nou en què s’apliqui tindrà un benefici 

net de 24.780€. 

Així l’anàlisi a 5 anys vista del projecte i suposant que cada any entra un projecte nou 

(Taula 9.3) l’anàlisi ens donaria un VAN de 65.700€ un TIR del 30%i un Pay Back d’un any. 

Taula 9.2  Valoració estalvi projecte 
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2.006 2.007 2.008 2.009 2.010

Facturació 24.780 24.780 24.780 24.780

Costos 18.114 0 0 0 0

Marge Brut -18.114 24.780 24.780 24.780 24.780

Amortitzacions maquinària 0 0 0 0 0

Amortitzacions utillatges 0 0 0 0 0

Despeses RiD 0 0 0 0 0

Despeses administració

Reserves

Ingressos client (utillatges)

Inversions

BAII -18.114 24.780 24.780 24.780 24.780
Ing./(Despeses extraordinaries) 0 0 0 0 0

Ing./(Despeses financeres) 0 0 0 0 0

BAI -18.114 24.780 24.780 24.780 24.780

Impostos 6.340 -8.673 -8.673 -8.673 -8.673

BDT -18.114 16.107 16.107 16.107 16.107

Amortitzacions 0 0 0 0 0

EBITDA -18.114 24.780 24.780 24.780 24.780

CFO -18.114 24.780 24.780 24.780 24.780

Acumulat: -18.114 6.666 31.446 56.226 81.006

TIR 132%

VAN 65.792,7

 

Taula 9.3  Anàlisi a 5 anys 
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10. IMPACTE AMBIENTAL 

Considerarem l’impacte ambiental de l’execució del projecte i l’impacte ambiental del 

projecte en si. 

Impacte ambiental de l’execució del projecte: 

Per a l’avaluació de l’impacte ambiental en l’execució del projecte s’han considerat els 

següents factors: 

1) Despesa energètica de l'ordinador amb què s’ha realitzat. 

Consum d’una font d’alimentació: 300-500 Wh  

Cada kWh consumit implica una alliberació de 0.4 kg de CO2 

Considerant 600 hores de treball amb l’ordinador suposa una despesa de 240 kW i per 

tant 96 kg de CO2 

2) Despesa en desplaçaments per a comentar el projecte amb el director del projecte: 

Considerant 10 viatges per al seguiment del projecte i una distància recorreguda en 

total de 6 km s’han recorregut 60 km en Autobus. 

Tenint en compte les dades de la Taula 10.1 la despesa en desplaçaments és de 60 km 

x 2,7l / 100 = 1,62 l 

En total s’hauran emès 4,69 kg de CO2 (1 l gasolina =2,9 kg de CO2 aprox) 

100 l de gasolina emeten a l’atmosfera 290 kg de CO, 32 kg d’hidrocarburs, 11 kg 

d’NO2 , 1 kg d’ SO2, plom i d’altres metalls pesants. 

 

   Taula 10.1 Dades consum transport IFEU  2006 
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3) Despesa en paper per a comentar el projecte 

Considerant una impressió de 200 papers (0,96kg) en el total de l’evolució del projecte 

la despesa energètica és de 1,73 kg CO2 i 480 l d’aigua. 

(200 papers x 4,8 g = 0,960 kg) 

1 full DIN A-4 fa 297mmx210mmx 80g/m2 = 4,8g 

1 kg de paper reciclat emet uns 1,8 kg de CO2 (desde la recollida de residus fins a la 

distribució del proucte). 

Per cada 1000 kg de paper fabricat s’utilitzen entre  200.000 i 700.000 l d’aigua 

TOTAL DESPESA= 102,4 kg CO2 i 480 l d’aigua. 

Impacte ambiental del projecte en si: 

Per a l’avaluació de l’impacte ambiental en l’execució del projecte s’han considerat els 

següents factors: 

1) Estalvi energètic degut a la comunicació via mail i via arxius en comptes de amb 

paper 

Considerant una mitjana d’estalvi de paper de 2 fulls diaris per persona implicada en el 

projecte, 7 persones implicades al projecte ( Taula 5.4) i una durada de 2 anys de 

projecte = 2 x 2 x 7 x 220 = 6.160 fulls 

6.160fulls x 4,8 g x 1,8 kg CO2 = 53,2 kg CO2 

6.160fulls x 4,8 g x 500.000 l = 14.784 l aigua 

L’estalvi de 6.160 fulls anuals és equivalent a un estalvi energètic de 53 kg CO2 i 

14.800 l d’aigua 

2) Estalvi de visites a client degut a la millora de la gestió i per tant a la millora del 

producte. 

Considerant un estalvi de 16 visites (Taula 9.2) a client i tenint en compte que els 

desplaçaments inclouen transport amb cotxe i avió aquest estalvi és equivalent a: 
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Estalvi cotxe= 16 x 20 km x 2 (anar i tornar BCN-Prat) =640 km x 6 l /100 = 38,4 l x 2,32 

kg CO2 = 89 kg CO2 

Estalvi avió =16 x 257 kg de emissions de CO2/viatge =4.112 kg CO2 

3) Estalvi de peces incorrectes degut a la millora de la gestió. 

Considerant que el producte té un contingut de plàstic i metall i que no és viable de 

separar-ho per a fer reciclatge l’estalvi de peces incorrectes llençades és d’un 2% 

(Taula 9.2). 

Les quantitats previstes de peces en el desenvolupament del projecte és d’unes 375 

peces de cada referència (Taula 5.9). Així doncs hi hauria un estalvi de 15 peces. Això 

suposa un estalvi energètic de  

1 tonelada d’acer 2.700 kWh, 1 tonelada plàstic 5.774 kWh (30% plàstic + 70% acer = 

3.622 kWh/1 t) 

Pes alçavidres = 3 kg 

15 x  0,010866 kWh  = 0,16299 kWh x 0,4 CO2 =0,065 kg CO2  

TOTAL ESTALVI = 4.254 kg CO2 i 14.800 l aigua  

En aquest punt només s’han considerat les despeses/estalvis directes. 

Així doncs la despesa inicial deguda a l’execució del projecte es compensarà de sobres 

amb l’estalvi que suposarà l’implementació del projecte (Taula 10.2). 

kg CO2 litres d'Aigua
Despesa 102 kg 480 l
Estalvi -4.254 kg -14.800 l
TOTAL -4.152 kg -14.320 l  

 

 

Aquest impacte equivaldria aproximadament a l’estalvi de 24.000 km en cotxe i de 14.000 l 

d’aigua. Seria equivalent a un any sencer sense cotxe d’un usuari habitual i a uns 2 mesos 

del consum d’aigua d’una persona. 

 

  Taula 10.2 Impacte ambiental projecte 



Procés projectual d’un alçavidres                                                                               73 de 75 

      

CONCLUSIONS 

El present projecte ha permès facilitar la gestió de projectes d’automoció. Amb uns formats 

molt bàsics (EXCEL i ACCES) s’ha aconseguit millorar la comunicació entre departaments 

així com fixar unes pautes de gestió.  

D’aquesta manera s’aconsegueixen tres punts principals: 

• Ofertes a client amb una base de costos real validada per tots els implicats 

(enginyeria, compres, processos, comercial etc.) 

• Evitar pèrdua de marge durant l’evolució del projecte ja que en cada moment es 

tenen controlats els costos de cadascuna de les modificacions. 

• Compliment dels plaços d’entrega degut a la planificació organitzada i coneguda per 

tots els implicats (compres, processos, producció etc.) 

• Evitar problemes de qualitat gràcies a la millor gestió de la informació. 

El procés projectual recull el “know how” adquirit en un projecte d’automoció tipus i s’ha 

anat actualitzant durant l’el.laboració dels mateix en funció de les necessitats que 

apareixien.  

Els formats proposats són de fàcil utilització per a qualsevol usuari informàtic amb unes 

bases mínimes de Microsoft Office. Això permet que la formació a l’usuari sigui mínima. 

El cost del projecte és mínim i suposa un estalvi en tots els futurs projectes en què s’apliqui. 

El següent pas d’aquest treball seria acabar d’estandaritzar els processos paral.lels de 

qualitat, logística i producció. 
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